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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk 

Jawa Tengah pada tahun 2013 mencapai 35 juta jiwa termasukKota Semarang 

yang jumlah penduduknya mencapai 1,6 juta jiwa yang akan berdampak pada 

kebutuhan tempat tinggal untuk masyarakatnya. Pesatnya pertumbuhan 

penduduk di Kota Semarang tiap tahunnya ditambah pesatnya pertumbuhan 

pasar properti di kota Semarang yang menurut survei pertumbuhannya sudah 

mencapai 10-12% pertahun ekonominya dan salah satu kota dari 20 kota 

terbaik untuk berbisnis, maka banyak perusahaan di bidang properti melirik 

peluang bisnis properti tersebut (Imam, 2014). 

Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas), Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana 

keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, melalui anak perusahaannya 

yaitu PT. Propernas Griya Utama (PGU)menjadi salah satu perusahaan yang 

jugamulai melirik peluang bisnis properti tersebut, terutama bisnis properti 

untuk kalangan kelas menengah atas di Kota Semarang yang terbilang belum 

terlalu banyakmemiliki konsep mixed use building(Imam, 2013).  

Perum Perumnas melalui anak perusahaan yaitu PGU bekerja sama untuk  

membangun proyek Sentraland Semarang yang berlokasi di Jalan Ki 

Mangunsarkoro No. 36 Semarang, dimana proyek ini akan menjadi salah satu 

bukti nyata dari PGU untuk menghadirkan konsep mixed use building berupa 

perkantoran, apartemen, kondotel dan pusat perbelanjaan dengan konsep high 

rise building dengan membidik kalangan menengah atas guna menyasar pada 

pasar kalangan menengah atasdi Kota Semarang.Proyek ini akan dibangun di 

lahan milik Perumnas seluas 7034 m2dengan bentuk 'U' tersedia 165 unit 

apartemen dan 180 unit kondotel yang nantinya juga akan dilengkapi podium 
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yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan. Proyek ini akan mengeluarkan 

dana sebesar Rp 300 miliyar. 

 

1.2. Lokasi Proyek 

Proyek Sentraland Semarang berlokasi di JalanKi Mangunsarkoro No. 36 

Semarang, Jawa Tengah yang berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara  : Jalan Cipta Karya, KPP Pratama Semarang Timur  

  dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

b. Sebelah Timur : SD Negeri Karang Kidul dan Rumah Tinggal 

c. Sebelah Barat : Jalan Ki Mangunsarkoro, Kantor KementrianAgraria  

  dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional 

d. Sebelah Selatan : Admiral (Sixteen 8) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1. Peta Lokasi Proyek 
Sumber: Google Maps, 2015 
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1.3. Fungsi Bangunan 

Proyek  Sentraland Semarang mempunyai tiga zona yaitu zona A, B, dan 

C dan setiap zona mempunyai delatasi 20 cm. Total luas bangunan dari lantai 

semi basement sampai lantai atap adalah ± 65.125 m2

 

 

 

 

. Fungsi bangunan dari 

Sentraland Semarang yang nantinya berdasarkan rencana akan dijadikan 

sebagai perkantoran, apartemen, kondominium hotel (kondotel), hotel dan 

pusat perbelanjaan ini keseluruhan memiliki 20 lantai + 1 semi basement. 

Berikut adalah pembagian zona dan fungsi tiap lantai bangunan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2.PembagianZona Proyek Sentraland Semarang 

Sumber: Gambar For Construction Arsitek Sentraland Semarang, 2015 
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Zona A Zona B Zona C

+9500 1 Mall parkir mobil,mall, toilet Parkir Mobil, Mall

+18500 3 Parkir Mobil Parkir Mobil Parkir Mobil
+21500 4 Parkir Mobil Parkir Mobil, Toilet Parkir Mobil

+29500 6 Office, Toilet Office, Pool Service Apartemen

+37500 8 Hotel, Roof Garden Condotel Apartemen
+40800 9 Hotel Condotel Apartemen
+44100 10 Hotel Condotel Apartemen
+47400 11 Hotel Condotel Apartemen
+50700 12 Hotel Condotel Apartemen
+54000 13 Hotel, Roof Garden Condotel Apartemen
+57300 14 Hotel Condotel Apartemen
+60600 15 Hotel Condotel Apartemen
+63900 16 Hotel Condotel Apartemen
+67200 17 Hotel, Roof Garden Condotel Apartemen, Roof Garden
+70500 Atap Dak Beton Dak Beton Dak Beton

Hall Office, Hall Hotel, MallGround Floor±0000

Reception and Lounge, Coffie 
Shop, Toilet, Apartemen

Apartement, Pool Apartemen7+33500

Parkir Mobil, Mall, Mushola, 
Toilet

Parkir Mobil, MallMall2+14000

Fungsi
LantaiElevasi

Office Hotel, Loading Area 
Hotel

Parkir Motor, Parkir Mobil, 
Ruang Genset

Fitness Area, 
Office(PERUMNAS), Toilet, 

Mushola, Meeting Room
Ballroom, Meeting Room Apartemen5+24500

Office HotelSemi Basement-4000

Parkir Motor, Parkir Mobil, 
Mall, Toilet

Parkir Mobil, MallMallUpper Ground 
Floor

+5000

Office Apartemen, Lobby 
Apartemen, Mall

Mall

Tabel 1.1 Fungsi Bangunan Sentraland Semarang tiap Lantai 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Tata Cara Pelelangan 

Pada pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi yang akan dibangun, 

pemilik proyek membutuhkan pendamping penjual jasa yaitu kontraktor/ 

pelaksana yang diinginkan ataupaling baik, untuk mendapatkan kontraktor 

terbaik ini ditempuh dengan mengadakan tender/pelelangan. Tender atau 

pelelangan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemilik proyek untuk 

mendapatkan/memilih kontraktor pelaksana pembangunan proyeknya untuk 

melaksanakan pembangunansesuai persyaratan yang ditentukan dengan harga 

yangwajar dan dapat dipertanggung jawabkan dari segimutu maupun 
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waktupelaksanaannyauntuk mendapatkan pelaksana pembangunannya (Suteja, 

2011). 

Di Indonesia untuk sistim pelelangan/pengadaan diaturpada KEPPRES 

Nomor 80/2003 dimana dibedakansistim pelelangan sesuai 

karakteristik/tingkatan nilaibiaya proyek dengan menggunakan empat macam 

metode pemilihan kontraktor/pelaksana yaitu: 

 

a. Pelelangan Umum 

Pelelangan Umum adalah pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media 

massa dan papan pengumuman resmi sehingga pengusaha dapat ikut 

pelelangan. 

 

b. Pelelangan Terbatas 

Pelelangan Terbatas, dilakukan bila diyakini jumlahpenyedia barang 

dan jasa yang mampu melaksanakanterbatas, yaitu untuk pekerjaan yang 

komplek, namuntetap harus diumumkan secara luas melalui media 

massadan papan pengumuman resmi dengan mencantumkanpenyedia 

barang/jasa yang telah diyakini mampu, gunamemberi kesempatan kepada 

penyedia barang/jasalainnya yang memenuhi kualifikasi. 

 

c. Pelelangan Langsung 

Pelelangan langsung akan dilakukan oleh pemilik proyek bila diyakini 

metode pelelangan umum maupun pelelangan terbatas terbilang tidak 

efisien dan tidak efektif dari segi biaya pelelangan. Pelelangan langsung 

dilakukan oleh pemilik proyek dengan membandingkan sebanyak-

banyaknya penawaran, dan mengambiltiga penawaran dari penyedia 

barang dan jasa yang terbaik, selanjutnya juga harus diumumkan 

diadakannya lelang minimal melalui papan pengumuman resmi untuk 

penerangan umum maupun melalui internet. 
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d. Penunjukan Langsung 

Penunjukan langsung dilakukan oleh pemilik proyek dalam keadaan 

tertentu dan keadaan khusus karena metode ini dilakukan terhadap satu 

penyedia barang dan jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis 

maupun biaya antara penyedia barang dan jasa dengan pemilik proyek 

sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Pada pelaksanaan Pembangunan Sentraland Semarang pihak pemilik 

proyek melakukan pelelangan langsung yang diikuti oleh tiga peserta lelang 

yaitu PT. Wijaya Karya Gedung, PT. PP (Pembangunan Perumahan) dan PT. 

Multi Srukture. Setelah sudah terpilih maka pihak pemilik proyek (owner) dan 

pelaksana membuat perjanjian/kontrak kerja. Jenis perjanjian pemborongan 

yang dipakai adalah LumpsumUnit Price dimana kontrak jasa atas 

penyelesaian seluruh pekerjaan oleh pelaksana dalam jangka waktu tertentu 

dengan jumlah harga yang sudah disepakati untuk setiap satuan/unsur 

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya 

didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-

benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa serta semua risiko yang mungkin 

terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya akan ditanggung oleh 

kontraktor sepanjang gambar dan spesifikasi tidak mengalami perubahan dari 

pemilik proyek (Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 pasal 21 ayat 4).

 Pemilik proyek juga menunjuk langsung Manajemen Konstruksi sebagai 

wakil owner di lapangan untuk mengawasi pekerjaan pembangunan 

Sentraland Semarang. Hasil dari pelelangan proyek Sentraland Semarang, PT. 

PGU selaku pemilik proyek (owner) memutuskan bahwa: 

Konsultan Manajemen Konstruksi :PT.Jakarta Rencana Selaras 

Konsultan Pra Perancangan  :PT.Nusapratama Dwikharisma 

Konsultan Detailed Engineering Design : PT. Cakra Manggilingan Jaya 

Kontraktor Pelaksana Struktur  : PT. Wijaya Karya Gedung 

Kontraktor Pelaksana MEP  : PT. Indospec 
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 

Pengelola proyek adalah orang/badan yang akan merealisasikan kegiatan 

pembangunan di dalam suatu proyek dengan cara membiayai, merencanakan, dan 

melaksanakan suatu proyek (Ervianto, 2005). Pengelola proyek yang terlibat 

untuk kegiatan pembangunan suatu proyek yaitu pemilik proyek/Owner, 

konsultan perencana, konsultan Manajemen Konstruksi (MK), dan kontraktor 

pelaksana. Pengelola proyek harus bekerjasama dalam pembangunan proyek 

untuk mencapai keberhasilan yaitu dengan cara pengaturan kerja yang tertib dan 

teratur dalam tindakan untuk mencapai tujuan. Semua pengelola proyek juga 

harus bekerja sesuai dengan hukum dan peraturan dalam surat perjanjian atau 

dokumen kontrak yang sudah disepakati bersama. 

2.1 Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik proyek (Owner) adalah orang atau badan usaha yang memiliki 

proyek dan memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa untuk melaksanakan 

pembangunan proyek dan yang akan membayar biaya dari pembangunan 

proyek (Ervianto, 2005). Pemilik proyek juga berkewajiban untuk 

memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada kontraktor. Pemilik 

proyek untuk pembangunan proyek Sentraland Semarang adalah PT. 

Propernas Griya Utama yang bekerjasama dengan PT. Perum Perumnas. 

Tugas dan wewenang pemilik proyekadalah: 

a. Menyediakan lahan untuk pembangunan proyek, 

b. Menyediakan dana untuk pembangunan proyek yang nantinya di bayarkan 

kepada pihak penyedia jasa, 

c. Menunjuk atau memilih penyedia jasa, 

d. Mengadakan kontrak dengan kontraktor yang memuat tugas dankewajiban 

sesuai prosedur, 
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e. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia 

jasa guna kelancaran pekerjaan, 

f. Meminta laporan secara periodik untuk mengetahui progress yang ada di 

lapangan, 

g. Mengendalikan proyek secara keseluruhan untuk mencapai sasaran 

baiksegi kualitas fisik proyek maupun batas waktu yang telah ditetapkan, 

h. Mengesahkan  perubahan pekerjaan bila mengalami penambahan maupun 

pengurangan dalam pekerjaan, 

i. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan dengan cara menunjuk 

Manajemen Konstruksi (MK) sebagai wakil untuk di lapangan, 

j. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan 

oleh kontraktor. 

 

2.2 Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah pihak perorangan atau badan usaha baik 

swasta maupun pemerintah yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk 

merencanakan dan mendesain bangunan sesuai keinginan dari pemilik 

proyek. Pekerjaan perencanaan yang harus dilakukan mulai dari arsitektur, 

struktur, mekanika dan elektrikal, dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) serta memberikan saran yang diperlukan dalam pelaksanaan 

pembangunan, perencana juga harus membuat gambar revisi bila terjadi 

perubahan dari rencana pembangunan proyek (Ervianto, 2005). Konsultan 

perencana dalam  pembangunan proyek ini dibagi menjadi dua bagian yaitu 

konsultan pra perancangan yang dikerjakan oleh PT. Nusapratama 

DwiKharisma dan konsultan detailed engineering design yang dikerjakan 

oleh PT. Cakra Manggilingan Jaya.  

Tugas dan kewajiban konsultan perencana adalah: 

a. Membuat perencanaan lengkap dan bertanggungjawab penuh sesuai 

dengan keinginan pemberi tugas yang meliputi gambar-gambar struktur 
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dan arsitektur, perhitungan konstruksi/estimasi RAB dan membuat Bill of 

Quantity, serta Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), 

b. Membuat gambar dan perhitungan revisi apabila diadakan perubahan pada 

gambar rencana akibat kondisi lapangan, 

c. Memberi penjelasan  kepada pelaksana bila ada gambar yang kurang jelas 

dalam gambar rencana, 

d. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. 

 

2.3 Konsultan Manajemen Konstruksi 

Konsultan manajemen konstruksi adalah suatu badan hukum atau 

perorangan baikswasta atau instansi pemerintah yang berfungsi malaksanakan 

pengawasan pembangunan pada seluruh tahapan beserta item yang dikerjakan 

oleh kontraktor pelaksana agar mencapai hasil kerja yang optimal. Pemilik 

proyek ini menunjuk PT. Jakarta Rencana Selaras sebagai konsultan MK atau 

wakil pemilik proyek di lapangan untuk mengawasi pekerjaan dari pelaksana. 

Tugas Konsultan (MK) adalah: 

a. Melakukan pengendalian pelaksanaan konstruksi fisik, utamanya meliputi 

pengendalian waktu, kualitas dan kuantitas pekerjaan, tertib administrasi 

dan pelaporan, serta pengawasan terhadap progam kesehatan dan 

keselamatan kerja, 

b. Melakukan evaluasi terhadap progam kegiatan pelaksanaan konstruksi 

fisik yang disusun oleh kontraktor pelaksana, 

c. Memeriksa seluruh dokumen pelaksanaan konstruksi yang akan menjadi 

dasar dalam pengawasan pekerjaan lapangan, 

d. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, 

e. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan pelaporan kemajuan proyek 

beserta permasalahan yang timbul secara berkala, 

f. Menyusun laporan periodik mingguan atau bulanan terkait pengawasan 

dan kemajuan proyek beserta permasalahan dan solusinya, 
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g. Meneliti gambar pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan pelaksana, 

h. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan. 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN KONSTRUKSI 

PROYEK PEMBANGUNAN SENTRALAND SEMARANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Manajemen Konstruksi 

Sumber: PT. Jakarta Rencana Selaras 
 

 

 

 

 

 

Adapun bagian dari masing-masing jabatan yang berada dalam struktur organisasi 

manajemen konstruksi adalah sebagai berikut: 

a. Direktur Proyek 
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Direktur proyek merupakan direktur utama dari konsultan Manajemen 

Konstruksi yaitu PT. Jakarta Rencana Selaras yang mempunyai tugas untuk 

memimpin kegiatan pengawasan di proyek.  

b. Koordinator MK 

 Tugas dan wewenang koordinator MK antara lain: 

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan dalam tim baik itu di lapangan 

maupun di kantor, 

2. Memimpin rapat koordinasi lapangan, 

3. Monitoring kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor 

pelaksana, 

4. Bertanggungjawab atas tercapainya pelaksanaan proyek sesuai standar 

kualitas yang diminta oleh pemilik, 

5. Mengarahkan seluruh anggota tim dalam menyiapkan laporan yang 

diperlukan. 

c. Manager Konstruksi 

Tugas dan wewenang manager konstruksi yaitu: 

1. Sebagai wakil dari koordinator MK, 

2. Memimpin para kepala divisi dalam tim MK, 

3. Berkoordinasi dengan para koordinator teknik dalam tim MK, 

4. Memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap laporan harian, 

mingguan dan bulanan kemajuan proyek yang diajukan oleh 

pelaksana, 

5. Memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap ijin pelaksanaan 

kerja, metode kerja, site instruction dan lain-lain, 

6. Memastikan tahapan pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan 

prosedur. 

d. Administrasi Proyek 

 Tugas dan wewenang administrasi proyek adalah sebagai berikut: 

1. Menerima pengajuan surat ijin lembur dan ijin cor dari pelaksana, 
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2. Mengurusi perijinan pelaksanaan, 

3. Mengurusi perijinan penggunaan material, bahan, danshop drawing, 

4. Membuat risalah rapat untuk owner, 

5. Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan, 

6. Mengurusi segala sesuatu perihal administrasi proyek, 

7. Kontrol  progress dari pelaksanaan proyek. 

 

e. GroupQuantity Surveyor  (QS) 

Tugas dan wewenang groupQS menurut (Ahadi, 2011) adalah: 

1. Menghitungkebutuhan material yang dibutuhkandalam setiap item 

pekerjaan bangunan, 

2. Memberi saran yang berkaitan dengan pengendalian biaya 

pembangunan/proyek agar tidak melampaui rencana anggaran yang 

ditetapkan oleh pemilik proyek (owner), 

3. Menghitung volume pada pekerjaan besi beton bertulang, alumunium, 

profil baja dan lain lain, 

4. Menghitung volume pekerjaan bangunan yang sudah dilaksanakan dan 

sisa pekerjaan untuk keperluan pembuatan opname mandor/ 

pemborong dan untuk keperluan engineering dalam membuat schedule 

pekerjaan pelaksanaan pembangunan, 

5. Mengecek penggunaan material apakah sudah sesuai dengan apa yang 

sudah direncanakan dan dihitung, 

6. Mengecek setiap gambar shop drawing baru apakah terjadi perubahan 

dari apa yang sudah dihitung sebelumnya, jika terjadi perubahan maka 

tugas quantity surveyor adalah menghitung ulang volume pekerjaan 

atau menghitung pada item pekerjaan tambah kurang, 

7. Memeriksa dan menyetujui tagihan pembayaran atau termin yang 

diajukan oleh kontraktor, 

8. Memeriksa dan menyetujui laporan harian, mingguan, dan bulanan 

yang sudah dibuat oleh kontraktor. 
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f. GroupInspektor 

Tugas dan wewenang group inspektoradalah: 

1. Monitoring dan menganalisa apabila ada penyimpangan dalam 

pelaksanaan pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP, 

2. Mengecek sampel material pekerjaan arsitektur, dan MEP, dari 

kontraktor, 

3. Memantau hasil progress pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP, 

4. Mengawasi cara kerja kontraktor dalam bidang struktur, arsitektur, dan 

MEP, 

5. Memeriksa, mengontrol dan memberikan persetujuan pengetesan 

material di bidang struktur, arsitektur, dan MEP jika sudah sesuai 

dengan spesifikasi yang ditentukan, 

6. Memberikan teguran kepada supervisor kontraktor apabila ada 

penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan struktur, arsitektur, dan 

MEP. 

 

2.4 Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor pelaksana adalah badan usaha atau peroranganyang 

ditunjuk/mendapat kewajiban dari pemilik proyek untuk menyelenggarakan 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telahditetapkan berdasarkan 

gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat yang telahditetapkan dalam 

perjanjian kontrak (Ervianto,2005). Kontraktor pelaksana untuk proyek ini 

adalah PT. Wijaya Karya Gedung sebagai kontraktor pelaksana struktur dan 

PT. Indospec sebagai kontraktor pelaksana MEP.  

Tugas dan wewenang kontraktor adalah: 

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat 

yang ditetapkan di dalam kontrak perjanjian, 
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b. Bertanggung jawab penuh atas kegiatan konstruksi dan metode 

pelaksanaan pekerjaan, 

c. Melindungi semua peralatan, bahan, dan pekerjaan terhadap kehilangan 

dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan kepada pemilik proyek, 

d. Membuat gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan manajemen 

konstruksi, 

e. Memberikan laporan laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi 

laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek yang 

memuat tentang pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja yang dicapai,jumlah 

tenaga kerja yang digunakan, dan jumlah bahan dan material yang masuk. 

 

2.5 Hubungan Kerja 

Hubungan kerja yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan kerja 

antara pengelola proyek untuk melaksanakan pembangunan proyek dimana 

harus ada hubungan kerja yang baik dalam mengelola sebuah proyek untuk 

kelancaran sebuah proyek sehingga dapat selesai tepat waktu. Hubungan 

kerja antar pengelola proyekdapat diuraikan sebagai berikut: 

2.5.1 Hubungan Kerja antara Pemilik Proyek dengan Konsultan Perencana 

a. Pemilik proyek menunjuk bagian untuk membuat gambar rencana, 

termasuk perhitungan yang berkaitan dengan gambar tersebut, 

b. Diadakan kontrak kerja antara pemilik proyek dan konsultan 

perencana, 

c. Konsultan perencana memberikan jasa/karya perencanaan teknis 

yang sudah dikerjakan beserta kelengkapannya kepada pemilik 

proyek, 

d. Pemilik proyek memberikan imbalan jasa/biaya perencanaan 

kepada konsultan perencana, 
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e. Konsultasi harus selalu diadakan antara pemilik proyek dan 

konsultan perencana dalam mempersiapkan rencana pembangunan 

proyek supaya tercapai apa yang diinginkan oleh pemilik proyek. 

 

2.5.2 Hubungan Kerja antara Pemilik Proyek dengan Konsultan Manajemen 

Konstruksi (MK) 

a. Pemilik proyek menunjuk konsultan MK untuk mengawasi proses 

pekerjaan yang dikerjakan oleh pelaksana di lapangan yang harus 

dilakukan sesuai kontrak kerja, 

b. Diadakan ikatan kontrak antara pemilik proyek dan konsultan MK,  

c. Pemilik proyek memberikan imbalan jasa/biaya pengawasan 

proyek. 

 

2.5.3 Hubungan Kerja antara Pemilik Proyek dengan Kontraktor 

a. Pemilik proyek menunjuk kontraktor melalui lelang atau bisa 

dengan penunjukan langsung setelah itu membuat kontrak kerja 

antara pemilik proyek dengan kontraktor, 

b. Kontraktor menyerahkan jasa bangunan gedung yang sudah 

dilaksanakannya beserta semua kelengkapannya kepada pemilik 

proyek, 

c. Pemilik proyek memberikan imbalan atas jasa/biaya pelaksanaan 

proyek kepada kontraktor. 

 

2.5.4 Hubungan Kerja antara Konsultan Perencana dengan Kontraktor 

a. Kontraktor wajib berkonsultasi dengan pihak perencana jika terjadi 

gambar yang tidak jelas, kekeliruan dan kesulitan dalam 

melaksanakan sesuai gambar kerja, 

b. Perencana bisa memberi penjelasan kepada kontraktor bila ada 

gambar yang tidak jelas dalam gambar rencana. 
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2.5.5 Hubungan Kerja antara Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) 

dengan Kontraktor 

a. Konsultan MKmengawasi pekerjaan kontraktor di lapangan, bila 

terjadi penyimpangan pihak dari MK berwenang memperingatkan 

dan meminta pihak kontraktor untuk memperbaiki, 

b. Kontraktor mengadakan konsultasi dengan konsultan MK supaya 

tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaanya. 

 

Bagan hubungan kerja proyek Sentraland Semarang dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Hubungan Kerja antara Owner, MK, Konsultan dan Kontraktor 
   Sumber: PT. Jakarta Rencana Selaras 

 

 

 

  

Pemilik Proyek/Owner 

Manajemen 
Konstruksi (MK) 

Konsultan 
Perencana 

Kontraktor 
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BAB III 

PELAKSANAAN 

3.1 Metode Pelaksanaan Pekerjaan 

Metode pelaksaan pekerjaan adalah suatu tahap kegiatan pelaksanaan 

konstruksi guna merealisasikan dari tahap perencanaan yang sudah dilakukan 

sebelumnya, pada tahapan ini dapat terjadi perubahan-perubahan gambar dari 

tahap perencanaan awal sehingga perlu adanya koordinasi yang baik antara 

pengelola proyek agar tujuan proyek dapat tercapai. 

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi tahap pelaksaan yang 

harus dikerjakan berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan 

gambar kerja, pekerjaan konstruksi juga harus memperhatikan kondisi 

lingkungan seperti keadaan cuaca, kondisi tanah, dan lainnya. Metode 

pelaksanaan pekerjaan proyek yang dibahas meliputi pekerjaan struktur 

bawah dan struktur atas. 

 

3.2 Pekerjaan Struktur Bawah 

Pekerjaan struktur bawah yang dikerjakan pada proyek pembangunan 

Sentraland Semarang antara lain: pekerjaanpemancangan pondasi, pembuatan 

pilecap, tie beamdan dinding penahan tanah (retaining wall). 

3.2.1 Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi merupakan suatu bagian konstruksi bangunan yang 

berfungsi menerima beban dari struktur atas dan sebagai penyalur 

beban struktur atas ke tanah dasar, untuk pemilihan jenis pondasi yang 

akan digunakan harus mempertimbangkan keadaan tanah, beban dari 

struktur atas, dan keadaan daerah sekitar proyek. 

Jenis pondasi yang digunakan pada proyek pembangunan 

Sentraland Semarang adalah pondasi dalam yaitu jenis tiang pancang 

bulat berongga ditengah tiang pancang (Spun Pile)  dengan diameter 50 

cm, untuk proyek ini panjang tiang pancang dibagi menjadi tiga 
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sambungan yaitu bottomdengan panjang 15 m, middledengan panjang 

15 m  dan upper dengan panjang yang bervariasi yaitu 13 m, 14 m, dan 

15 m mengingat setelah dipancang kedalaman tanah exsitingbervariasi 

yaitu 43 m, 44 m, dan 45 m. Tiang pancang yang digunakan memiliki 

mutu K500 yang diproduksi oleh PT. Wijaya Karya Beton Boyolali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 SambunganTiang Pancang 
Sumber: Shop DrawingProyek Sentraland Semarang, 2015 

 

Pada proyek pembangunan Sentraland Semarang terdapat titik 

tiang pancang dengan jumlah keseluruhan ada 1066 titik tiang pancang 

yang ditunjukan di tabel 3.1 pile cap. Proses pemancangannya 

menggunakan alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD).HSPD adalah 

sebuah alat pemancangan pondasi tiang dengan cara menekan tiang 
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pancang masuk ke dalam tanah menggunakan dongkrak hidrolis yang 

diberi beban berupa counterweight. Keuntungan menggunakan alat 

pemancangan ini yaitu tidak menimbulkan getaran dan kebisingan pada 

saat proses pemancanganya mengingat lokasi proyek berada di pusat 

kota. Pemancangan pondasi pada proyek pembangunan Sentraland 

Semarang dilakukan hingga kedalaman 43 – 45 m jadi harus 

menggunakan tiga buah tiang pancang dengan panjang 15 m dan 

disambung dengan cara di las, kedalaman masing-masing titik berbeda 

dikarenakan letak tanah keras yang ada pada proyek tersebut tidak rata.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) 
Sumber: Dokumentasi PT. JRS, 2015. 

 
3.2.2 Pile Cap 

Kepala tiang atau pilecapmerupakan  pelat beton bertulang yang 

mengikat satu atau beberapa pondasi tiang pancang yang berfungsi 

untuk menyebarkan beban dari kolom ke pondasi tiang pancang dan 

menahan gaya geser dari pembebanan yang ada. Pada proyek 

Sentraland Semarang memiliki 17 macam tipe pile cap yang ditunjukan 

di  tabel 3.1 pile cap. Bentuk pile cappada proyek ini juga bervariasi 

ada persegi, persegi panjang, segitiga, dan lainnya. Berikut adalah tabel 

tipe pile cap untuk melihat jumlah pile cap yang ada di proyek 

Sentraland Semarang: 

Tabel 3.1 Tipe Pile Cap 
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1 PC.1 1 Ø 50 101 101
2 PC.2 2 Ø 50 20 40
3 PC.3 3 Ø 50 5 15
4 PC.4 4 Ø 50 6 24

TIPENo
JUMLAH 

@SPUN PILE
DIAMETER SPUN 

PILE (CM)
JUMLAH 
PILECAP TOTAL

5 PC.5 5 Ø 50 11 55
6 PC.6 6 Ø 50 12 72
7 PC.7 7 Ø 50 7 49
8 PC.8 8 Ø 50 11 88
9 PC.9 9 Ø 50 6 54
10 PC.10 10 Ø 50 2 20
11 Pc.13 13 Ø 50 5 65
12 PC.16 16 Ø 50 1 16
13 PC.18 18 Ø 50 2 36
14 PC.32 32 Ø 50 1 32
15 PC.48 48 Ø 50 1 48
16 PC.64 64 Ø 50 1 64
17 PC.80 80 Ø 50 1 80
18 PC.90 90 Ø 50 1 90
19 PC.117 117 Ø 50 1 117

TOTAL 1066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Shop DrawingProyek Sentraland Semarang, 2015 

 Keterangan dari tabel diatas, dimana PC adalah singkatan dari Pile 

Cap. Contoh untuk tipe PC.5 yang mengikat tiang pancang (Spun pile) 

dengan diameter 50 cm  sebanyak 5 buah dan jumlah tipe PC.5 di 

proyek ada 11 buah, untuk lebih detailnya bisa lihat Lampiran 5. Denah 

Spun Pile dan Pile Cap. Tahap pertama untuk pembuatan Pile Cap 

yaitu dengan melakukan penggalian tanah sedalam elevasi yang 

ditentukan oleh gambar rencana menggunakan excavator.Dalam proses 

penggalian tanah harus memperhatikan kondisi tanah sekitar supaya 

tidak terjadi longsor. Kemiringan galian dalam proses penggalian tanah 

sangat berperan penting untuk mencegah terjadinya longsor, untuk 
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kemiringan galian pada pekerjaan galian maksimal adalah 45° agar 

tidak terjadi longsor dan dipasang potongan bambu dan anyaman 

bambu untuk menghindari terjadinya longsor disaat proses pekerjaan 

berlangsung. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Proses Penggalian TanahMenggunakan Excavator 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
 

 Setelah proses penggalian sudah dilakukan tahap selanjutnya 

adalah pemotongan kepala tiang pancang yang dipotong sampai dengan 

elevasi dasar pile cap yang sesuai dengan gambar rencana. Proses 

pemotongan kepala tiang pancang mengunakan alat bor listrik dan palu.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4 Proses Pemotongan KepalaTiang Pancang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
 

Setelah proses pemotongan kepala tiang pancang sudah dilakukan, 

tahap selanjutnya yaitu memasang sumbat pancang yang berfungsi 

supaya pada saat pengecoran, beton cor tidak masuk kedalam tiang 

Potongan 
bambu Dan 
anyaman 
bambu 
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pancang. Sumbat cor sendiri bisa menggunakan papan plywood yang 

dibentuk sesuai dengan diameter tiang yang dirangkai dengan tulangan 

sebagai pengikat tiang pancang terhadap pile cap. Proses selanjutnya 

adalah membuat bekisting pile cap.Sebelum pembuatan bekisting, 

dipastikan tidak ada air yang menggenang. Bila ada air yang masih 

menggenang pada area pile cap, maka air tersebut harus disedot keluar 

dengan menggunakan pompa. Bila air sudah tidak menggenang tahap 

selanjutnya bisa memasang bekisting pile capyang terbuat dari batako 

yang nantinya rangkaian bekisting itu di jadikan lantai kerja untuk 

memudahkan proses pembesian pile cap.  

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.5Bekisting Pile Cap 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
Tahap selanjutnya adalah pembesian pile cap. Tulangan pile cap di 

proyek Sentraland Semarang menggunakan baja tulangan ulir dengan 

diameter 25 mm dengan jarak sesuai gambar rencana. Sama halnya 

dengan sebelum pembuatan bekisting pile cap, dalam proses pembesian 

juga harus dipastikan air tidak menggenang di dalam bekisting pile cap. 

Bila ada air yang menggenang, segera di sedot dengan pompa. Setelah 

tidak ada lagi air yang menggenang bisa di mulai pembesian.  

Selain terkendala oleh adanya air, pembuatan pile cap juga 

terkendala oleh persediaan besi yang ada di lapangan maupun dari 

supplier. Mengingatpersediaan besi yang kosong dan menghambat 

pekerjaan sehingga dilakukan konversi tulangan yang sudah tersedia 

Lantai kerja 

Batako 

Pompa 
penyedot air 
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dilapangan lewat persetujuan dari MK. Berikut adalah contoh 

perhitungan konversi tulangan pile cap yang dilakukan di proyek 

Sentraland Semarang: 

Konversi tulangan PC 5 (tulangan bawah) : 

Untuk luasan 1 m2 (1000 mm × 1000 mm) 

D1 = Baja tulangan diameter 25 mm (Tulangan yang akan dikonversi) 

D2 = Baja tulangan diameter 35 mm (Tulangan konversi) 

s1 = 115 mm (Jarak antar tulangan yang akan dikonversi) 

s2 = 180 mm (Jarak antar tulangan konversi) 

π = 3,14 

b = 1000 mm 

Kebutuhan luasan tulangan D25-115 

As = b/s × (0,25 × π × D25) 

As = 1000/115 × (0,25 × 3,14 × 25 × 25) 

  = 4266,30 mm2 

Luasan tulangan yang akan dipasang D32-180 

As = b/s × (0,25 × π × D32) 

As = 1000/180 × (0,25 × 3,14 × 32 × 32) 

 = 4465,78 mm2 

Jadi, 

As = 4465,78 mm2> 4266,30 mm2   (OK) 

 

Konversi tulangan PC 5 (tulangan atas): 

Untuk luasan 1 m2

b = 1000 mm 

 (1000 mm × 1000 mm) 

D1 = Baja tulangan diameter 25 mm (Tulangan yang akan dikonversi) 

D2 = Baja tulangan diameter 35 mm (Tulangan konversi) 

s1 = 230 mm (Jarak antar tulangan yang akan dikonversi) 

s2 = 350 mm (Jarak antar tulangan konversi) 

π = 3,14 
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Kebutuhan luasan tulangan D25-230 

As = b/s × (0,25 × π × D25) 

As = 1000/230 × (0,25 × 3,14 × 25 × 25) 

  = 2133,15 mm2 

Luasan tulangan yang akan dipasang D32-350 

As = b/s × (0,25 × π × D32) 

As = 1000/350 × (0,25 × 3,14 × 32 × 32) 

  = 2296,69 mm2 

Jadi, 

As = 2296,69 mm2> 2133,15 mm2

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6Proses PembesianPile Cap 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
Setelah pembesian sudah terpasang semua, segera melakukan cek 

ulang tulangan dan bekisting pile cap sudah terpasang sebelum 

dilakukan pengecoran dengan mutu beton K350. 

 

  (OK) 

3.2.3 Tie beam 

Tie beammerupakan balok beton bertulang yang berfungsi sebagai 

penghubung atau pengikat pile cap satu dengan pile cap lainya dan 

meratakan gaya beban bangunan jadi bila ada penurunan dari bangunan 

itu sendiri maka penurunannya akan bersamaan sehingga tidak merusak 

struktur yang ada pada bangunan tersebut, selain itu juga berfungsi 



Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Gedung Sentraland Semarang 

Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Semarang 
 
 

 

Itok Agha Virnanda – 12.12.0053  25 
Universitas Katolik Soegijapranata 
 

meningkatkan kekakuan antar pile cap. Pada proyek Sentraland 

Semarang, proses untuk pembuatan tie beam dimulai dari pembuatan 

bekisting. Bekisting tie beam yang digunakan di proyek ini adalah 

bekisting permanen yang terbuat dari batako ukuran 40  × 20 × 10 cm. 

Proses pembuatan bekisting tie beam dilakukan secara bersamaan 

ketika membuat bekisting pile cap. Pembuatan bekisting dimulai dari 

pengukuran dimensi sesuai dengan gambar rencana dan dilanjutkan 

dengan  penarikan benang supaya bekisting yang dibuat nantinya tidak 

miring. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7BekistingTie Beam 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

 Setelah bekisting dibuat, proses selanjutnya yaitu pembesian. 

Pembesian tie beam dilakukan setelah pembesian pile cap selesai 

dikerjakan, sama halnya dalam pembesian pile capdalam proses 

pembesian tie beam harus dipastikan air tidak menggenang karena akan 

mengganggu dalam proses pengerjaan. Apabila ada air yang 

menggenang harus di sedot terlebih dahulu sampai air tidak 

menggenang pada bekisting tie beam, setelah dipastikan air tidak 

menggenang baru bisa dimulai untuk pembesian. Tulangan yang 

digunakan untuk pembesian tie beam pada proyek Sentraland Semarang 

adalah baja tulangan ulir dengan diameter 19 mm dan 25 mm. Setelah 
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pembesian dilakukan, tie beam bisa dicor bersamaan dengan pile cap 

menggunakan mutu beton K350.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Gambar 3.8 Proses PembesianTie Beam 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
 

3.2.4 Retaining wall 

Retaining wallatau dinding penahan tanah adalah suatu konstruksi  

yang dibuat guna menahan pergerakan tanah dan massa tanah yang bisa 

mengakibatkan longsor. Retaining walldi buat pada sisi pinggir 

bangunan karena berfungsi untuk menahan tanah di belakang dinding 

agar terus stabil sehingga  tidak longsor dan terlindung dari erosi.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.9Retaining Wall 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
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Pada proyek ini, bahan yang digunakan untuk pekerjaan retaining 

wall adalah beton. Tahap pertama pembuatan retaining wall adalah 

pemasangan  tulangan. Penggunaan tulangan retaining wallbisa lihat 

Lampiran 7. Denah dan Detail Retaining Wall, tulangan di pasang atau 

dirangkai di tempat, tulangan dipasang terlebih dulu dan diikat dengan 

tie beamdan plat lantai. Setelah tie beam dan plat lantai sudah dicor 

baru proses pembesian untuk retaining wall bisa dikerjakan.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3.10 TulanganRetaining Wall 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
Tahap selanjutnya setelah pembesian adalah pemasangan bekisting 

untuk retaining wall. Bekisting retaining wall yang digunakan di 

proyek Sentraland Semarang adalah bekisting besi. Bahan yang 

digunakan adalah kombinasi antara papan plywood 18 mm dan besi 

hollow ukuran 50 x 50 mm sebagai kerangka bekisting yang diikat 

dengan paku agar  menjadi satu kesatuan yang kuat. Sebelum bekisting 

dipasang, papan plywoodterlebih dahuludiolesi dengan minyak goreng 

untuk mempermudah saat proses pelepasan bekisting setelah dicor. 

Setelah mengoleskan minyak goreng pada papan plywood, bekisting 

bisa dipasang dengan menggunakan bantuan tower crane untuk proses 

pemasangannya dan dipastikan bekisting harus lurus dan kuat  pada saat 

proses pengecoran yaitu dengan mengunci bekisting dengan besi dan 

mur pengikat bekisting.   
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Gambar 3.11 Bekisting Retaining Wall 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
Setelah bekisting sudah terpasang, tahap selanjutnya adalah 

pengecoran. Retaining wallakan dicor dengan mutu beton K400 

menggunakan concretebucket yang dibantu oleh tower crane untuk 

proses pengecorannya. Pada saat proses pengecoran berlangsung, beton 

yang masuk kedalam retaining wall segera diratakan dengan concrete 

vibrator agar beton bisa mengisi ruang yang masih kosong sehingga 

pada saat bekisting dilepas, permukaan retaining wall tidak berongga 

atau berlubang yang akan mengakibatkan keropos yang akan 

mengurangi kekuatan dari konstruksi retaining wallitu sendiri. 

 

3.3 Pekerjaan Struktur Atas 

Pekerjaan struktur atas yang dikerjakan pada proyek pembangunan 

Sentraland Semarang antara lain: pekerjaan pembuatan kolom, balok, plat 

lantai, tangga, dinding geser (shear wall), dandinding parapet. 

3.3.1 Kolom 

Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang 

terbuat dari beton bertulang dan berfungsi menerima dan meneruskan 

beban seluruh bangunan ke pondasi. Kolom memegang peranan penting 

untuk suatu bangunan dan harus mempunyai kontruksi yang kuat dan 

kokoh karena apabila kolom kurang kuat menahan beban dan runtuh 

maka semua bangunan juga akan ikut runtuh 
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(Sudarmoko, 

a. Pekerjaan marking kolom 

1996).Berikut adalah proses pekerjaan kolom yang 

diamati penulis selama kerja praktik  di proyek Sentraland Semarang: 

Pekerjaan marking kolom adalah pekerjaan yang berfungsi sebagai 

acuan dalam penempatan bekisting kolom. Marking kolom diukur 

menggunakan alat ukur theodolite dan digaris pada plat lantai 

dengan menggunakan benang sipatan yang nantinya akan menjadi 

acuan pada saat penempatan bekisting kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.12Proses PekerjaanMarkingKolom 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
 

b. Pembesian kolom 

Tahap selanjutnya adalah pembesian kolom. Pembesian kolom 

tidak dikerjakan langsung di tempat. Pembesian kolom dikerjakan di 

tempat terpisah yaitu di dekat fabrikasi besi karena untuk 

mempermudah proses pembesian. Kolom yang ada di proyek 

Sentraland Semarang memiliki ukuran yang bervariasi dimana 

semakin keatas dimensi kolom semakin mengecil. Berikut adalah 

tabel pembesian kolom berdasarkan dimensi kolomnya dari tanggal 

1 Agustus 2015 sampai 30 Oktober 2015: 

 

http://www.mediaproyek.com/�
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Tabel 3.2 Tabel PembesianKolom 
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Tumpuan Lapangan Ujung Tengah Joint
Kb-4  10 - 11 800×800 32 D22 32 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kb-3 12 - 17 700×700 20 D22 20 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kb-3a 12 - 17 700×700 24 D22 24 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kb-4 12 - 17 700×700 28 D22 28 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-3 9 900×900 24 D22 24 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-7 9 900×900 24 D22 24 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-7a 9 800×900 26 D22 26 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-8 9 900×900 28 D22 28 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-9 9 900×900 28 D22 28 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-10 9 800×1200 34 D22 34 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-11 9 800×1200 34 D22 34 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-12 9 900×900 28 D22 28 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-13 9 800×900 26 D22 26 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-14 9 800×900 26 D22 26 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-15 9 900×900 32 D22 32 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-3  10 - 11 800×800 20 D22 20 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-3a  10 - 11 800×800 24 D22 24 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-4  10 - 11 800×800 28 D22 28 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-3 12 - 17 700×700 20 D22 20 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-3a 12 - 17 700×700 24 D22 24 D22 D13-75 D10-100 D10-100
Kc-4 12 - 17 700×700 28 D22 28 D22 D13-75 D10-100 D10-100

Tipe Lantai
Dimensi 

(mm)
Tulangan Utama Tulangan Sengkang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Shop drawingproyek Sentraland Semarang, 2015 

 

Dari penjelasan tabel diatas dapat disimpulakan bahwa besi yang 

digunakan untuk pembesian kolom pada proyek Sentraland 

Semarang rata-rata menggunakan baja tulangan ulir dengan diameter 

22 mm dan menggunakan sengkang dengan baja tulangan ulir 

dengan diameter 13 mm dan 10 mm. Langkah pertama untuk proses 

pembesian yaitu baja tulangan yang di tersedia di fabrikasi besi 

segera dipotong dan dibengkokan dengan bar cutter dan bar 

bendersesuai dengan gambar rencana untuk persediaan perakitan 

kolom. Setelah sudah ada persedian tulangan pokok dan sengkang 

yang sudah dibuat oleh fabrikasi, kolom sudah bisa dirakit sesuai 

dengan gambar kerja yang sudah ditambah panjang sambungan 

penyaluran antar tulangan yaitu 40D yang digunakan pada saat 
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penyambungan kolom yang dirakit dengan kolom yang sudah 

terpasang dilapangan. Pembesian dengan mulai merangkai tulangan 

pokok terlebih dahulu yang selanjutnya diikat dengan sengkang 

menggunakan kawat bendrat sesuai dengan jarak sengkang yang 

sudah ditentukan pada gambar kerja. Terlihat pada tabel bahwa 

pemasangan sengkang untuk ujung kolom yaitu pada bagian 

tumpuan lebih rapat dibandingan dengan bagian tengah, karena pada 

bagian ujung atau tumpuan kolom menerima gaya geser.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13Pembesian Kolom 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

 Proses selanjutnya setelah tulangan kolom sudah dirakit yaitu 

proses penyambungan kolom. Penyambungan kolom yang dibantu 

dengan tower crane untuk mengangkat kolom yang sudah dirakit. 

Sebelum diangkat oleh tower crane, kolom yang dirakit diberi 

tulangan diagonal yang bertujuan untuk memperkuat tulangan kolom 

pada saat proses pengangkatan dengan tower crane. Pada saat 

penyambungan kolom, sambungan penyaluran antar kolom dengan 

panjang 40D segera diikat dengan  menggunakan kawat bendrat. 
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Gambar 3.14 Proses Penyambungan Tulangan Kolom 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

c. Pemasangan bekisting kolom 

Tahap selanjutnya setelah pembesian kolom yaitu pemasangan 

bekisting kolom. Sebelum bekisting dipasang, harus memasang 

sepatu kolom pada ujung sisi kolom dan beton tahu pada sisi kolom 

terlebih dahulu. Pemasangan sepatu kolom untuk bagian bawah 

kolom, dimana sepatu kolom dipasang diatas garis yang sudah dibuat 

dengan benang sipatan pada saat pekerjaan marking kolom. 

Pemasangan sepatu kolom menggunakan las untuk merekatkan ke 

tulangan kolom dan menggunakan waterpassuntuk mengecek 

kedataran sepatu kolom tersebut, sepatu kolom dipasang guna 

membantu pada saat proses pemasangan bekisting. Sepatu kolom 

dipasang dengan jarak ±5 cm antara tulangan kolom dan bekisting 

yang juga befungsi sebagai selimut beton. Sesudah sepatu kolom 

terpasang, selanjutnya adalah pemasangan beton tahu pada bagian 

atas kolom dengan tebal ±5 cm yang diikat pada tulangan kolom 

menggunakan kawat bendrat. Fungsi beton tahu sama halnya dengan 

pemasangan sepatu kolom, perbedaannya yaitu sepatu kolom 
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dipasang di bagian bawah dan beton tahu dipasang di bagian atas 

atau kepala kolom.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.15Proses PemasanganSepatuKolom 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

Setelah sepatu kolom dan beton tahu sudah terpasang, tahap 

selanjutnya adalah proses pemasangan bekisting kolom. Bekisting 

kolom pada proyek ini menggunakan bekisting besi. Bekisting di 

buat dengan kombinasi antara besi hollow 5 x 5 cm sebagai rangka 

bekisting dan papan plywood dengan tebal 18 mm yang diikat 

dengan paku agar  menjadi satu kesatuan yang kuat dan di lengkapi 

pengunci bekisting dengan tinggi ± 3m. Sebelum bekisting dipasang, 

papan plywood diolesi minyak goreng terlebih dahulu. Setelah 

diolesi, bekisting diangkat menggunakan tower crane dan diletakan 

diatas garis marking dan mengenai sepatu kolom serta beton tahu 

yang sudah dipasang, bila sudah tepat selanjutnya adalah proses 

penguncian bekisting kolom menggunakan besi dan mur pengunci 

yang kemudian pengaturan pipa support dengan menggunakan 

unting-unting supaya kolom yang dikerjakan nantinya tegak lurus. 
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Gambar 3.16Proses PenguncianBekisting Kolom 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

. 

d. Pengecoran kolom 

Tahap selanjutnya setelah bekisting sudah terpasang dan terkunci 

adalah pengecoran kolom. Proses pengecoran kolom dilakukan 

menggunakan concrete bucket dengan kapasitas 1m3

Pipa support 

 dan disambung 

dengan pipa tremi dengan panjang ± 2 m. Pipa tremi dipasang guna 

menghindari jatuhnya beton ready mix tidak pada area yang akan 

dicor dan mengurangi jarak jatuhnya beton ready mix yang bisa 

mengakibatkan keropos apabila jarak jatuh beton ready mix terlalu 

tinggi. Pengecoran kolom pada proyek Sentraland Semarang 

menggunakan mutu beton K400 dan sebelum pengecoran, harus 

dilakukan uji slump terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas beton 

ready mix  dimana hasil slump tidak boleh terlalu cair dan tidak 

boleh terlalu padat, nilai slump pada proyek ini adalah 9 – 11 cm. 

Proses pengecoran dibantu menggunakan tower crane untuk 

mengangkat concrete bucket beserta operator concrete bucket ke 

area kolom yang akan dicor dan saat pengecorannya dibantu dengan 

menggunakan alat  concrete vibrator yang berfungsi memadatkan 

beton dengan cara meratakan beton sehingga beton tidak berongga. 

Pengecoran kolom dihentikan pada kepala kolom yaitu tinggi setiap 

lantai dikurangi tebal pelat balok, yang  nantiya kepala kolom akan 

dicor bersamaan dengan plat lantai dan balok. 

Besi dan mur 
pengunci bekisting 

Plywood 18 
 

Besi hollow 50x50 mm 



Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Gedung Sentraland Semarang 

Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Semarang 
 
 

 

Itok Agha Virnanda – 12.12.0053  36 
Universitas Katolik Soegijapranata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Proses Pengecoran Kolom 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

e. Pelepasan bekisting 

Tahap selanjutnya setelah pengecoran yaitu pelepasan bekisting 

pada kolom. Bekisting pada kolom untuk proyek Sentraland 

Semarang bisa mulai dilepas minimal 6 jam setelah proses 

pengecoran. Pelepasan bekisting dimulai dari membuka besi dan mur 

pengunci dan dibiarkan sejenak ± 6 jam, baru proses selanjutnya 

diangkat menggunakan tower crane untuk pemasangan bekisting 

kolom selanjutnya. 

 

f. Ekspose permukaan kolom 

Pekerjaan ekspose permukaan kolom dilakukan supaya permukaan 

kolom terlihat lebih halus. Pekerjaan ekspose di proyek ini 

menggunakan  skimcoat yang dicampur dengan air secukupnya 

kemudian diaduk dengan menggunakan mixerdan dioleskan di 

permukaan kolom dengan ketebalan ± 2 mm. Pekerjaan ekspose 

kolom pada proyek ini masih dikerjakan di area parkir.  

 

Concrete vibrator 

Operatorconcret
e bucket 

Concrete bucket 

Pipa tremi 
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Gambar 3.18 Proses Ekspose Kolom 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
4.3.2 Balok dan Plat Lantai 

Balok adalah bagian dari struktur bangunan yang dirancang secara 

kaku untuk menerima dan menyalurkan beban yang diterima menuju 

kolom yang berfungsi sebagai pengikat kolom sehingga jika terjadi 

pergerakan pada bangunan tersebut, kolom yang sudah terikat oleh 

balok tetap kokoh yang bisa mempertahankan bentuk dan posisinya. 

Pada proyek Sentraland Semarang mempunyai dimensi balok yang 

bervariasi. Dimensi balok yang ada bisa dilihat pada Tabel 3.3 Tabel 

pembesian balok. 

Plat lantai adalah bagian struktur bangunan yang terbuat dari beton 

bertulang dengan bidang horizontal yang menumpu pada balok. Fungsi 

dari plat lantai sendiri adalah sebagai tempat berpijak dan menyalurkan 

beban yang ada ke balok. Pada proyek Sentraland Semarang 

mempunyai tebal plat lantai yang bervariasi yaitu dengan tebal 12 cm, 

13 cm, 14,5 cm, dan 25 cm. Tebal plat lantai yang paling banyak 

digunakan dari tebal plat yang ada di proyek ini adalah plat lantai 

dengan tebal 14,5 cm. Berikut adalah proses pekerjaan balok dan plat 
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lantai yang diamati penulis selama kerja praktik di proyek Sentraland 

Semarang: 

a. Pemasangan perancah 

Tahap pertama dalam pekerjaan balok dan plat lantai adalah 

pemasangan perancah yang berfungsi untuk menahan beban 

sementara pada saat proses pekerjaan balok dan plat lantai. Perancah 

yang digunakan pada proyek Sentraland Semarang mempunyai 

berbagai macam bagian terbuat dari bahan besi. Bagian dari 

perancah adalah jack base, main frame(scaffolding), cross brace,  

joint, u head, balok gelagar, dan suri-suri. Pemasangan pertama 

dimulai dari jack base dengan panjang maksimal 0,6 m dan 

dilanjutkan dengan pemasangan main frame(scaffolding). Main 

frame(scaffolding)yang digunakan pada proyek ini ada tiga macam 

dengan ketinggian yang berbeda, tinggi main frame(scaffolding) 

yang digunakan adalah 0,9 m, 1,7 m, dan 1,9 m. Selanjtnya 

pemasangan cross brace untuk mengikatmain frame(scaffolding)dan 

dilanjutkan dengan pemasangan joint pin bila akan menyambung 

antarmain frame(scaffolding), jika tidak membutuhkan 

tambahanmain frame(scaffolding) bisa langsung memasang u head 

yang memiliki panjang maksimal sama dengan jack base. 

Selanjutnya dipasang balok gelagar yang terbuat dari besi hollow 

dengan dimensi 6 cm × 10 cm dan dilanjutkan dengan pemasangan 

suri suri dengan jarak maksimal 50 cm antar suri suri. 
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Gambar 3.19Pemasangan Perancah 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

b. Pemasangan bekisting balok 

Tahap selanjutnya setelah perancah sudah terpasang adalah 

pemasangan bekisting balok. Bekisting balok pada proyek 

Sentraland Semarang menggunakan bekisting besi yang kerangkanya 

menggunakan besi hollow ukuran 4 × 4 cm dan 5 × 5 cm dan 

plywood 18 mm sebagai lapisannya. Pemasangan bekisting balok  

dimulai dari memasang bekisting dengan arah horizontal (bodeman) 

dan dilanjutkan dengan pemasangan bekisting dengan arah vertikal 

(tembereng) yang diperkuat oleh siku besi yang diikat ke suri suri 

dengan besi dan mur pengunci supaya tembereng tidak jatuh dan  

tegak lurus.  

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.20Bekisting Balok 
  Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
 

c. Pemasangan bekisting plat lantai 

Tahap selanjutnya adalah memasang bekisting plat lantai. 

Bekisting plat lantai menggunakan plywood 18 mm yang ditumpu 

oleh besi hollowukuran 5 × 5 cm dan balok gelagardi bawahnya yang 

ditumpu oleh u headdan suri-suri. Setelah penyangga plywood sudah 

dibuat, tahap selanjutnya adalah mengisolasi antar plywood dan 

diberi perkuatan pada bawahnya dengan papan kecil yang dipaku 

agar tidak bocor pada proses pengecoran. Bagian ujung-ujung 

Bodeman 
Tembereng 

Siku besi 
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Plywoodyang sudah terpasang dan sudah dirangkai langsung diikat 

dengan bekisting balok arah verikal (tembereng) menggunakan paku 

untuk memperkuat bekisting dan mengunci plywood supaya tidak 

geser pada saat proses pengecoran.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21Bekisting Plat LantaiDilihat dari Bawah 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3.22 Proses Pemasangan Bekisting Plat Lantai 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

Selain memasang bekisting plat lantai, pada proyek Sentraland 

Semarang juga memasang bekisting shaft. Shaft adalah sebuah 

lubang atau void yang terletak pada plat lantai yang berfungsi untuk 

meletakan pipa yang dibutuhkan pada bangunan tersebut. Bekisting 

shaft dibuat dengan papan plywood yang sudah dipotong sesuai 

ukuran shaft yang dibutuhkan dan tinggi bekisting shaft dibuat lebih 

dari tebal plat lantai agar pada saat proses pengecoran, beton ready 
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mix  yang  sudah dituangkan tidak masuk kedalam bekisting shaft 

tersebut. Shaft pada proyek ini mempunyai ukuran yang bervariasi 

sesuai dengan fungsi dari shaft tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Bekisting Shaft 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

Setelah pemasangan bekisting sudah dilakukan maka perlu adanya 

pengecekan untuk tinggi perancah agar bekisting bisa lurus dan rata. 

Pengecekan tinggi menggunakan alat auto level dan bak ukur. 

Apabila perancah kurang tinggi atau ketinggian, jack base yang ada 

pada bawah main frame bisa diputar sampai perancah mempunyai 

ketinggian yang sama dan rata. 

 

d. Pembesian balok 

Tahap selanjutnya setelah pemasangan bekisting adalah pembesian 

balok. Balok yang ada di proyek Sentraland Semarang dibagi 

menjadi tiga macam  balok yaitu balok induk, balok anak dan balok 

lengkung. Dimensi balok induk lebih besar dibandingkan dengan 

balok anak dan balok lengkung, karena balok induk menerima beban 

dari balok anak. Balok pada proyek ini memiliki dimensi dan 

kebutuhan tulangan yang bervariasi untuk setiap lantainya. Tulangan 

balok pada proyek ini terbagi menjadi dua macam yaitu tulangan 



Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Gedung Sentraland Semarang 

Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Semarang 
 
 

 

Itok Agha Virnanda – 12.12.0053  42 
Universitas Katolik Soegijapranata 
 

tumpuan dan tulangan lapangan yang terdiri dari tulangan pokok dan 

tulangan sengkang. Tulangan tumpuan dipasang pada jarak ¼ 

bentang balok sedangkan tulangan lapangan dipasang pada jarak ½ 

bentang balok. Tulangan pokok pada proyekini dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu tulangan atas, tulangan tengah, dan tulangan bawah 

sedangkan untuk pemasangan tulangan sengkang pada bagian 

lapangan lebih renggang dibandingkan dengan pemasangan tulangan 

sengkang pada bagian tumpuan. Berikut adalah tabel pembesian 

balok pada proyek Sentraland Semarang berdasarkan dari 

pengamatan di lapangan oleh penulis selama kerja praktik dari 

tanggal 1 Agustus 2015 sampai 30 Oktober 2015:  

Tabel 3.3 Tabel Pembesian Balok
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Tul. Atas Tul. Tengah Tul. Bawah Tul. Sengkang Tul. Atas Tul. Tengah Tul. Bawah Tul. Sengkang
Ga-9 9 - 13 500×700 9 D22 4 D13 5 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 5 D22 D10 - 150
Ga-11 9 - 13 500×700 11 D22 4 D13 6 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 6 D22 D10 - 150
Ga-19 9 - 13 500×700 16 D22 4 D13 8 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 8 D22 D10 - 150
Ba-1a 9 - 13 400×600 8 D22 2 D13 4 D22 D10 - 100 3 D22 2 D13 4 D22 D10 - 150
Ba-2a 9 - 13 400×600 3 D22 2 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 2 D13 3 D22 D10 - 150
Ba-5a 9 - 13 400×600 8 D22 2 D13 4 D22 D10 - 100 3 D22 2 D13 3 D22 D10 - 150
CGa-1 9 - 13 500×700 4 D22 4 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 3 D22 D10 - 150
Ga-1 14 - 16 500×700 7 D22 4 D13 4 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 4 D22 D10 - 150

Ga-1A 14 - 16 500×900 9 D22 6 D13 5 D22 D10 - 100 3 D22 6 D13 7 D22 D10 - 150
Ga-3 14 - 16 500×700 12 D22 4 D13 6 D22 D10 - 100 12 D22 4 D13 8 D22 D10 - 150

Ga-3SW 14 - 16 500×700 12 D22 4 D13 6 D22 D10 - 100 12 D22 4 D13 8 D22 D10 - 150
Ga-6 14 - 16 500×700 6 D22 4 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 4 D22 D10 - 150
Ga-11 14 - 16 500×700 11 D22 4 D13 6 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 6 D22 D10 - 150
Ga-9 14 - 16 500×700 9 D22 4 D13 5 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 5 D22 D10 - 150

Ga-19SW 14 - 16 500×700 9 D22 4 D13 5 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 5 D22 D10 - 150
Ba-1a 14 - 16 400×600 6 D22 2 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 2 D13 4 D22 D10 - 150
Ba-2a 14 - 16 400×600 4 D22 2 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 2 D13 4 D22 D10 - 150
Ba-4a 14 - 16 400×600 4 D22 2 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 2 D13 3 D22 D10 - 150
Ba-5a 14 - 16 400×600 6 D22 2 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 2 D13 4 D22 D10 - 150
CGa-1 14 - 16 500×700 4 D22 4 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 4 D22 D10 - 150
CGa-2 14 - 16 400×600 3 D22 2 D13 2 D22 D10 - 100 2 D22 2 D13 3 D22 D10 - 150
Gb-4 9 - 12 500×700 3 D22 4 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 3 D22 D10 - 150
Gb-6 9 - 12 500×700 8 D22 4 D13 4 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 4 D22 D10 - 150
Gb-12 9 - 12 500×700 15 D22 4 D13 7 D22 D10 - 100 5 D22 4 D13 7 D22 D10 - 150
Gb-15 9 - 12 500×700 6 D22 4 D13 4 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 4 D22 D10 - 150
Gb-19 9 - 12 500×700 15 D22 4 D13 7 D22 D10 - 100 5 D22 4 D13 7 D22 D10 - 150
Ba-1b 9 - 12 400×600 6 D19 2 D13 3 D19 D10 - 100 3 D19 2 D19 4 D19 D10 - 150
Ba-5b 9 - 17 400×600 8 D19 2 D13 5 D19 D10 - 100 4 D19 2 D13 5 D19 D10 - 150
CGb-1 9 - 17 500×700 3 D22 4 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 3 D22 D10 - 150
CGb-2 9 - 17 400×600 3 D19 4 D13 3 D19 D10 - 100 3 D19 4 D13 3 D19 D10 - 150
BL-b 9 - 17 250×750 3 D19 2 D10 5 D19 D10 - 100 3 D19 2 D10 5 D19 D10 - 150
Gb-1 13 - 17 500×700 6 D22 4 D13 4 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 3 D22 D10 - 150

Gb-1SW 13 - 17 250×900 6 D22 4 D13 4 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 3 D22 D10 - 150
Gb-6 13 - 17 500×700 8 D22 4 D13 5 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 5 D22 D10 - 150
Gb-7 13 - 17 500×700 13 D22 4 D13 7 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 5 D22 D10 - 150
Gb-13 13 - 17 500×700 8 D22 4 D13 5 D22 D10 - 100 3 D22 4 D13 5 D22 D10 - 150
Gb-16 13 - 17 500×700 13 D22 4 D13 7 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 6 D22 D10 - 150

Tipe 
Balok Lantai

Dimensi 
(mm)

Tulangan
Tumpuan Lapangan

  



Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Gedung Sentraland Semarang 

Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Semarang 
 
 

 

Itok Agha Virnanda – 12.12.0053  44 
Universitas Katolik Soegijapranata 
 

Tul. Atas Tul. Tengah Tul. Bawah Tul. Sengkang Tul. Atas Tul. Tengah Tul. Bawah Tul. Sengkang
Gb-19 13 - 17 500×700 13 D22 4 D13 7 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 6 D22 D10 - 150
Ba-1b 13 - 17 400×600 4 D19 2 D13 3 D19 D10 - 100 3 D19 2 D13 3 D19 D10 - 150
Gc-1 9 - 16 500×700 5 D22 4 D13 3 D 22 D10 - 100 3 D22 4 D13 4 D22 D10 - 150

Gc-1A 9 - 16 500×700 10 D22 4 D13 5 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 6 D22 D10 - 150
Gc-3 9 - 16 500×700 7 D22 4 D13 5 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 5 D22 D10 - 150
Gc-3a 9 - 16 350×850 13 D22 4 D13 10 D22 D10 - 75 13 D22 4 D13 10 D22 D10 - 125

Gc-3SW 9 - 16 350×850 7 D22 4 D13 5 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 5 D22 D10 - 150
Gc-4 9 - 16 500×700 5 D22 4 D13 3 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 3 D22 D10 - 150
Gc-9 9 - 16 500×700 9 D22 4 D13 5 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 6 D22 D10 - 150
Gc-11 9 - 16 500×700 12 D22 4 D13 7 D22 D10 - 100 5 D22 4 D13 7 D22 D10 - 150
Gc-12 9 - 16 500×700 8 D22 4 D13 5 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 5 D22 D10 - 150
Gc-16 9 - 16 500×700 10 D22 4 D13 6 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 6 D22 D10 - 150
Gc-19 9 - 16 500×700 7 D22 4 D13 7 D22 D10 - 100 7 D22 4 D13 7 D22 D10 - 150
Gc-19a 9 - 16 500×700 12 D22 4 D13 7 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 7 D22 D10 - 150
Gc-19b 9 - 16 500×700 10 D22 4 D13 5 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 5 D22 D10 - 150

Gc-19 SW 9 - 16 350×850 7 D22 4 D13 7 D22 D10 - 100 7 D22 4 D13 7 D22 D10 - 150
Ba-1c 9 - 16 400×600 6 D22 2 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 2 D13 4 D22 D10 - 150
CGc-1 9 - 16 500×700 5 D22 4 D13 3 D22 D10 - 100 4 D22 4 D13 3 D22 D10 - 150
CGc-2 9 - 16 400×600 3 D22 2 D13 3 D22 D10 - 100 3 D22 2 D13 3 D22 D10 - 150
BL-c 9 - 16 250×750 3 D22 2 D10 2 D22 D10 - 150 2 D22 2 D10 2 D22 D10 - 150

Tipe 
Balok Lantai

Dimensi 
(mm)

Tulangan
Tumpuan Lapangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Shop DrawingProyek Sentraland Semarang, 2015 

 
Keterangan dari penjelasan tabel diatas adalah tipe Ga yang berarti 

balok induk pada zona A, Ba yang berarti balok anak pada zona A, 

dan BL-a berarti balok lengkung pada zona A. Pada tabel juga 

tertulis untuk pemasangan tulangan pokok 6D22 yang berarti  

menggunakan baja tulangan ulir dengan diameter 22 mm yang 

berjumlah 6 buah dan pada pemasangan tulangan sengkang D10 – 

100 yang berarti menggunakan baja tulangan ulir diameter 10 mm 

dengan jarak 100 mm. 

Proses pembesian balok dimulai dari pemasangan tulangan atas 

yang dimasukan kedalam kolom dan segera memasang tulangan 

sengkang yang segera diikat antara tulangan atas dan tulangan 

sengkang dengan menggunakan kawat bendrat. Untuk panjang 
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sambungan (overlapping) antar tulangan sepanjang 40D. Setelah 

sebagian tulangan atas sudah diikat dengan kawat bendrat maka 

langkah selanjutnya memasukan tulangan bawah yang langsung 

diikat dengan sengkang dan beton tahu dengan tebal 2,5 cm 

dibawahnya dan disampingya. Setelah tulangan bawah dan atas 

sudah terpasang, selanjutnya memasang tulangan tengah dengan 

diameter yang lebih kecil dibandingkan diameter atas dan bawah 

pada balok. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Proses PembesianBalok 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

  

e. Pembesian plat lantai 

Tahap selanjutnya setelah pembesian balok adalah pembesian plat 

lantai. Sama halnya tulangan pada balok, tulangan plat lantai  

mempunyai dua macam bagian yaitu tulangan tumpuan dengan jarak 

½ bentang dan tulangan lapangan dengan jarak ¼ bentang. Tulangan 

plat dibagi menjadi dua lapis yaitu tulangan atas dan tulangan bawah 

yang masing-masing lapisan mempunyai tulangan memanjang dan 

melintang yang diikat menggunakan kawat bendrat. Tahap pertama 

yaitu memasang tulangan bawah terlebih dahulu yang menggunakan 

baja tulangan ulir dengan diameter 10 mm. Pada pembesian tulangan 

bawah, jarak antar tulangan dipasang rapat untuk bagian lapangan 

sedangkan untuk bagian tumpuan jarak dipasang renggang. Setelah 
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tulangan bawah sudah terpasang langkah selanjutnya adalah 

mengikat tulangan bawah dengan beton tahu dengan tebal 2,5 cm 

untuk selimut beton dan memasang cakar ayam  untuk menjaga jarak 

antara tulangan bawah dan tulangan atas. Tinggi cakar ayam 

mempunyai tinggi yang bervariasi yang disesuaikan dari tebal plat 

lantai yang dibutuhkan, untuk tebal plat lantai 14,5 cm pada proyek 

ini menggunakan cakar ayam dengan tinggi ± 8 cm. Setelah 

memasang cakar ayam, tahap selanjutnya adalah memasang tulangan 

atas  yang diikat dengan cakar ayam, dimana jarak antar tulangan 

dipasang rapat pada bagian tumpuan dan dipasang renggang pada 

bagian lapangan. Penyambungan besi pada plat lantai sama halnya 

dengan kolom dan balok, dimana panjang sambungan tulangan 

(overlapping) adalah 40D.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.25 Proses Pembesian Plat Lantai 
 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

f. Pengecoran balok dan plat lantai 

 Tahap selanjutnya setelah pembesian balok dan plat lantai sudah 

selesai dikerjakan adalah pengecoran. Sebelum pengecoran 

dilakukan ada tahapan yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu  

pemasangan stop cor, pembersihan area yang akan dicor, dan  setting 

pipa.  Pemasangan stop cor digunakan untuk membatasi dalam 

proses pengecoran. Pengecoran dilakukan apabila area sudah siap 
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dicor dan untuk area yang belum siap cor dibatasi dengan stop 

coryang dipasang dengan menggunakan besi hollow dan kawat 

bronjong yang diletakkan pada plat lantai, sedangkan stop cor pada 

balok dibuat miring agar kekuatan beton pada balok tidak berkurang.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26Stop Cor 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
Tahap selanjutnya setelah pemasangan stop cor adalah 

pembersihan area yang akan di cor. Pembersihan dilakukan karena 

untuk menghindari sampah yang akan mempengaruhi kekuatan 

beton apabila tercampur pada saat pengecoran. Pembersihan area 

dikerjakan dengan dua tahap yaitu pembersihan manual oleh pekerja 

dengan mengambil sampah dan paku yang ada, selanjutnya 

dilakukan pembersihan area dengan menggunakan air compressor 

untuk membersihkan debu. 

Setelah dilakukan pembersihan, langkah selanjutnya adalah setting 

pipa galvanis oleh pekerja mengingat proses pengecoran dibantu 

menggunakan alat concrete pump yang disambung dengan pipauntuk 

meningkatkan kecepatan dan efisien waktu pengecoran pada balok 

dan plat lantai. Pipa cor yang digunakan untuk proses pengecoran 

pada proyek Sentraland Semarang berdiameter 15 cm dan dipastikan 

pipa bersih dalam arti tidak ada yang menyumbat pada pipa tersebut 

dan siap pakai. 
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Gambar 3.27Pipa Cor Balok dan Plat Lantai 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

Tahap selanjutnya setelah setting pipa adalah pengecoran. 

Pengecoran balok dan plat lantai dilakukan secara bersamaan. 

Pengecoran balok dan plat lantai menggunakan beton ready mix 

dengan mutu beton K350. Sebelum beton dituang harus dilakukan 

uji slump terlebih dahulu. Nilai slump untuk pengecoran balok dan 

plat lantai adalah 9-11 cm. Setelah uji slump dilakukan, beton 

dimasukan ke concrete pump dan dituang lewat pipa-pipa yang 

sudah terpasang. Apabila pekerjaan pengecoran dikerjakan untuk 

penyambungan beton yang sudah mengeras, maka pada proses 

pengecorannya disiram dengan sikabond. Sikabond berfungsi 

sebagai perekat antara beton yang sudah mengeras dan beton yang 

baru di cor agar tidak terjadi retak sambungan. Beton yang keluar 

harus segara diratakan dengan concrete vibrator dan mengecek 

ketebalan plat lantai menggunakan cakar ayam yang sudah ditandai 

oleh pekerja dengan ketebalan plat lantai yang dibutuhkan sesuai 

gambar kerja dan dilanjutkan dengan meratakan dan menghaluskan 

permukaan plat lantai dengan papan kayu.    

 

 

 



Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Gedung Sentraland Semarang 

Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Semarang 
 
 

 

Itok Agha Virnanda – 12.12.0053  49 
Universitas Katolik Soegijapranata 
 

 

 

 

 

 
 

  
 Gambar 3.28 Proses Pengecoran Balok dan Plat Lantai 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Gambar 3.29Meratakan Permukaan Plat Lantai 
 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
g. Perawatan balok dan plat lantai 

Tahap selanjutnya setelah pengecoran sudah dikerjakan adalah 

perawatan balok dan plat lantai. Perawatan yang dilakukan pada 

proyek Sentraland Semarang yaitu dengan menyiramkan air untuk 

menghindari penguapan air yang secara berlebihan yang bisa 

menimbulkan retak pada beton. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30Penyiraman AirSetelah Pengecoran 
 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
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h. Pelepasan bekisting 

Pelepasan bekisting balok dan plat lantai pada proyek Sentraland 

Semarang setelah umur beton mencapai 14 hari. Pelepasan bekisting 

dimulai dari melepas bekisting plat lantai dan dilanjutkan dengan 

bekisting balok arah horizontal (bodeman) dan dilanjutkan dengan 

pelepasan perancah. Bekisting dan perancah harus dikumpulkan 

secara rapi untuk mempermudah  pemasangan  bekisting balok dan 

plat lantai selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31 PelepasanBekisting Balok dan Plat Lantai 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

i. Ekspose balok dan plat lantai 

Tahap selanjutnya adalah proses ekspose. Ekspose dikerjakan sama 

halnya pada pekerjaan kolom yang berfungsi untuk memperhalus 

dan merapikan permukaan beton. Pekerjaan ekspose menggunakan 

skimcoat, ekspose balok dan plat lantai pada proyek Sentraland 

Semarang di kerjakan pada area parkir yang sudah dijelaskan di 

Lampiran 10. Denah Balok Ekspose, sedangkan untuk ruangan hotel, 

apartemen, kondotel, kantor, dan mall tidak di ekspose karena pada 

ruangan tersebut akan di pasang plafond yang akan menutupi balok 

dan plat lantai tersebut. 
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3.3.3 Shear Wall 

Shear wall atau dinding geser adalah jenis struktur dinding yang 

terbuat dari beton bertulang yang berfungsi sebagai penahan gaya 

lateral akibat beban gempa bumi yang bisa mengakibatkan geser, jadi 

dengan adanya shear wall pada bangunan sebagian besar beban gempa 

yang mengenai bangunan akan terserap. Shear wall yang ada pada 

proyek Sentraland Semarang mempunyaitujuh jenis, untuk lebih detail 

lihat Lampiran 11. Denah dan Detail Shear Wall. Berikut adalah 

tahapan untuk pekerjaan shear wall pada proyek Sentraland Semarang: 

a. Pembesian shear wall 

Pembesain shear wall dikerjakan sama halnya dengan pekerjaan 

kolom yaitu proses pembesiannya tidak dikerjakan ditempat. Proses 

pembesian shear wall dilakukan di daerah fabrikasi besi, tulangan 

shear wall  terdapat dua lapisan yang diberi jarak  dengan cakar 

ayam dan diikat dengan kawat bendrat sama halnya dengan tulangan 

plat lantai. Pembesian shear wall menggunakan baja tulangan ulir 

dengan diameter 13 mm dan 16 mm, pada shear wall juga diberi 

tulangan diagonal sama halnya dengan kolom yang digunakan untuk 

perkuatan tulangan shear wall pada saat di angkat dengan tower 

crane dan melebihkan tulangan sepanjang 40D untuk proses 

penyambungan antar tulangan.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.32Hasil PembesianShear Wall di Area Fabrikasi Besi 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
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Setelah pembesian selesai dirakit maka tahap selanjutnya adalah 

pengangkatan tulangan shear wallmenggunakantower cranedan 

menyambungkandengan panjang sambungan (overlapping) 40D dan 

diikat dengan kawat bendrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.33Proses Penyambungan Tulangan Shear Wall 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
 Proses selanjutnya adalah pemasangan block out padashear 

walldan kolom shear wall menggunakan styrofoam. Kolom shear 

walladalah kolom yang menghimpit shear wall sehinggapada saat 

pengecoran shear wall, kolom shear wall juga akan ikut di 

cor.Pekerjaanblock out dilakukan karena shear wall harus di cor 

terlebih dahulu sebelum pembuatan balok dan plat lantai, jadi untuk 

mengkaitkan tulangan balok ke kolom shear wall dan untuk 

mengaitkan tulangan plat lantai keshear wallperlu ditandai dengan 

block out yang nantinya beton pada bagian yang sudah terpasang 

block out bisa dibobok menggunakan bor listrik dan palu. 

Setelah blockout sudah dikerjakan langkah selanjutnya adalah 

memasang sepatu shear wall pada bagian bawah shear wall dengan 

cara dilas dan pemasangan beton tahu dengan ketebalan tertentu 
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yang diletakan pada bagian atas shear wall yang diikat dengan kawat 

bendrat, dimana fungsi dari sepatu shear wall dan beton tahu 

tersebut sebagai acuan pemasangan bekisting dan juga berfungsi 

sebagai selimut beton. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.34 Proses Pemasangan Block Out 
Sumber: DokumentasiPribadi, 2015 

 

b. Pemasangan bekisting shear wall 

Tahap selanjutnya setelah pembesian shear wall dan pemasangan 

block out adalah pemasangan bekisting pada shear wall. Bekisting 

shear wall menggunakan bekisting besi persegi panjang dimana 

rangkanya menggunakan besi hollow ukuran 5 × 5 cm dan 

menggunakan plywood 18 mm untuk permukaan bekisting. Sebelum 

bekiting diangkat menggunkaan tower crane, terlebih dahulu 

mengolesi minyak goreng pada plywood 18 mm untuk 

mempermudah proses pelepasan bekisting. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.35 Proses Pemberian Minyak Goreng pada Bekisting Shear Wall 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
 Selanjutnya bekisting  dapat diangkat menggunakan tower 

cranedan diletakan pada shear wall yang akan dicor, bekisting 

dipasang dengan menempel beton tahu dan sepatu shear wall yang 

sebelumnya sudah dipasang. Setelah sudah dipastikan menempel 

segara diatur untuk ketegakan bekisting dengan pipa support dan 

unting-unting, bila sudah tegak bekisting bisa langsung dikunci 

dengan besi dan mur pengunci yang terdapat pada bekisting tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36Bekisting Shear Wall 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
c. Pengecoran shear wall 

Tahap selanjutnya setelah bekisting sudah terpasang dan terkuci 

adalah pengecoran shear wall. Proses pengecoran shear wall 

dilakukan sama halnya dengan pada saat pengecoran kolom yaitu  

menggunakan concrete bucket dengan kapasitas 1m3 dan disambung 

dengan pipa tremi dengan panjang ± 2 m. Pipa tremi dipasang guna 

menghindari jatuhnya beton ready mix tidak pada area yang akan 

dicor dan mengurangi jarak jatuhnya beton ready mix yang bisa 

mengakibatkan keropos apabila jarak jatuh beton ready mix terlalu 

jauh. Pengecoran shear wall pada proyek ini menggunakan mutu 

beton K400 dan sebelum pengecoran dilakukan harus di uji slump 

terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas beton ready mix, nilai 

slump pada proyek ini adalah 9 – 11 cm. Proses pengecoran dibantu 
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menggunakan  tower crane untuk mengangkat concrete bucket 

beserta operator bucket ke area shear wall yang akan di cor dan saat 

pengecorannya dibantu dengan menggunakan alat  concrete vibrator 

yang berfungsi memadatkan beton dengan cara meratakan beton 

sehingga beton tidak berongga. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.37 Proses Pengecoran Shear Wall  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

d. Pelepasan bekisting shear wall 

Tahap selanjutnya setelah pengecoran yaitu pelepasan bekisting 

pada shear wall. Bekisting pada shear wall untuk proyek ini bisa 

mulai dilepas minimal 6 jam setelah proses pengecoran. Pelepasan 

bekisting dimulai dari membuka besi dan mur pengunci dan 

dibiarkan sejenak ± 6 jam, baru proses selanjutnya diangkat 

menggunakan tower crane untuk dibersihkan bekas pengecoran pada 

plywood.  

 

3.3.4 Tangga 

Tangga merupakan suatu bagian dari konstruksi bangunan yang 

berfungsi sebagai penghubung antar lantai. Tangga mempunyai bagian 

– bagian antara lain plat tangga, anak tangga yang merupakan bagian 

untuk kaki berpijak terdiri dari optreade (vertikal) dan antreade 

(horizontal), dan bordes sebagai tempat beristirahat sementara pada 
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tangga yang berupa plat datar. Tahap pekerjaan tangga pada proyek 

Sentraland Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Pemasangan perancah 

Tahap pertama untuk pemasangan perancah tangga adalah 

memasang perancah pada bagian bordes terlebih dahulu yang 

dilanjutkan dengan memasang perancah untuk plat tangga. Perancah 

dipasang dengan ketinggian dan kemiringan yang sesuai dengan 

gambar kerja dan harus dipasang secara kuat agar pada saat 

pengecoran, perancah tidak roboh.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.38Perancah Tangga 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

b. Pemasangan bekisting plat tangga dan bordes 

Setelah perancah sudah terpasang, tahap selanjutnya adalah 

pemasangan bekisting tangga menggunakan bekisting besi dengan 

rangka besi hollow dan plywood 18 mm. Pemasangan bekisting 

tangga dimulai dari pemasangan bekisting bordes, balok bordes dan 

kolom bordes kemudian dilanjutkan dengan pemasangan bekisting 

plat tangga. Plywood untuk bekisting  bordes  dan plat tangga harus 

diikat menjadi satu kesatuan dengan menggunakan paku supaya 

beton tidak tumpah pada saat proses pengecoran, untuk bekisting 

anak tangga dikerjakan setelah pembesian tangga selesai dikerjakan. 
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Gambar 3.39 BekistingTangga 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

c. Pembesian tangga 

Setelah bekisting sudah terpasang semua, tahap selanjutnya adalah 

pembesian tangga. Dalam proses pembesian tangga menggunakan 

metode chemset. Metode chemset dilakukan karena pekerjaan tangga 

pada proyek ini tidak bersamaan pada saat pekerjaan shear wall. 

Pekerjaan dengan metode chemset yaitu dengan mengebor untuk 

memasukan sambungan tulangan yang kemudian diberi lem perekat 

untuk tulangan pada bordes dan balok bordes. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.40 Hasil MetodeChemset untuk Bordes 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

 Tulangan utama balok bordes dan kolom bodes menggunakan baja 

tulangan ulir dengan diameter 22 mm dan sengkang menggunakan 

baja tulangan ulir dengan diameter 10 mm, sedangkan tulangan 
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untuk tangga mempunyai dua lapis yang terdiri dari tulangan 

memanjang dan melintang sama halnya dengan tulangan plat lantai, 

tulangan memanjang menggunakan baja tulangan ulir dengan 

diameter 13 mm sedangkan tulangan melintang menggunakan baja 

tulangan ulir dengan diameter 10 mm  dengan jarak 100 mm dan 

tulangan atas dan tulangan bawah diikat dengan cakar ayam dengan 

tebal ± 5 cm, untuk tulangan pada bordes dan tulangan pada plat 

tangga disambung sepanjang 40D menggunakan kawat bendrat. Pada 

tulangan bawah juga diberi jarak antar tulangan dan bekisting 

menggunakan beton tahu dengan tebal 2,5 cm. Selanjutnya 

pemasangan tulangan untuk anak tangga menggunakan besi polos 

dengan diameter 10 mm yang dilanjutkan dengan pemasangan 

bekisting anak tangga dengan bekisting samping tangga untuk 

perkuatan pada saat pengecoran.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.41Proses PembesianTangga 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
d. Pengecoran tangga 

Tahap selanjutnya adalah pengecoran tangga. Sebelum pengecoran, 

pekerja membersihkan sampah dan debu pada area tangga yang akan 

dicor dan pemasangan pipa setengah lingkaran untuk proses 

pengecoran. Pembersihan debu menggunakan alat air compressor. 

Setelah area besi sudah bersih pengecoran bisa dimulai, pengecoran 

tangga menggunakan mutu beton K350. Beton ready mix harus di uji 



Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Gedung Sentraland Semarang 

Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Semarang 
 
 

 

Itok Agha Virnanda – 12.12.0053  59 
Universitas Katolik Soegijapranata 
 

slump terlebih dahulu sebelum dituangkan pada concretebucket, jika 

nilai slump sudah memenuhi standart tahap selanjutnya adalah 

penuangan beton ke concretebucket berkapasitas 1 m3

.  

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.42Hasil Setelah Pengecoran Tangga 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

 yang di 

sambung dengan pipa tremi yang diangkat menggunakan tower 

crane dan di tuangkan pada pipa setengah lingkaran untuk 

menyalurkan ke tangga. Pada proses pengecoran dibantu dengan 

menggunakan concrete vibrator yang berguna untuk memadatkan 

beton sampai rata sehingga tidak ada rongga pada beton.     

e. Pelepasan bekisting tangga 

Tahap selanjutnya setelah pengecoran adalah pelepasan bekisting, 

pelepasan bekisting untuk tangga pada proyek ini menunggu sampai 

umur beton sudah 14 hari. Bekisting dilepas untuk bekisting anak 

tangga dan pelepasan perancah untuk bekisting plat tangga, bordes, 

balok bordes, dan kolom bordes yang dilanjutkan dengan merapikan 

perancah tersebut untuk pemasangan bekisting tangga berikutnya. 
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5.3.5 Dinding Parapet 

Dinding parapet adalah Sebuah dinding struktural dengan bahan 

beton bertulang yang befungsi sebagai pelindung dan pembatas pada 

bangunan dimana bangunan tersebut berfungsi sebagai area parkir 

sebagai batas parkir untuk kendaraan dan befungsi juga sebagai 

perkuatan dinding pada bangunan. Dinding parapet pada proyek 

Sentraland Semarang memiliki tebal 15 cm dengan tinggi dinding 120 

cm yang terletak pada area parkir yang berada pada lantai Upper 

Ground sampai lantai empat bangunan. Berikut adalah tahap pekerjaan 

dinding parapet pada proyek Sentraland Semarang: 

a. Pembesian dinding parapet 

Tahap pertama adalah pembesian dinding parapet. Tulangan pada 

dinding parapet menggunakan baja tulangan ulir dengan diameter 10 

mm dan terdiri dari dua jenis tulangan yaitu tulangan vertikal dan 

tulangan horizontal. Tulangan vertikal dilakukan secara bersamaan 

pada saat pembesian balok dan plat lantai untuk mempermudah 

pembesian parapet. Setelah balok dan plat lantai sudah dicor, 

selanjutnya adalah memasang tulangan horizontal. Jarak antar 

tulangan dinding parapet dipasang 20 cm, selanjutnya tulangan 

vertikal dan horizontal diikat menggunakan kawat bendrat.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.43 Tulangan Dinding Parapet 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
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Setelah pembesian sudah selesai, pasang sepatu dinding parapet 

dengan panjang 15 cm pada bagian bawah, tengah dan atas yang 

dilas dengan tulangan yang berfungsi sebagai acuan bekisting dan 

sebagai selimut beton serta memasang besi dudukan untuk 

pemasangan bekisting pada bagian luar dengan panjang dudukan ± 

35 cm yang diikat dengan tulangan dinding parapet dengan cara 

mengelasnya. 

b. Pemasangan stop cor 

Tahap selanjutnya adalah pemasangan stop cor supaya beton tidak 

jatuh dan sebagai pembatasan pengecoran pada dinding parapet yang 

belum siap cor. pemasangan stop cormenggunakan kawat bronjong 

dan busa yang diletakan pada bagian bawah dan samping pada 

dinding parapet. pemasangan stop coryang diletakan di samping 

ditambah dengan potongan plywood agar lebih  lebih kuat menahan 

beton yang dituang pada saat pengecoran.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.44Stop Cor Bagian Bawah Tulangan Parapet 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

c. Pemasangan bekisting dinding parapet 

Tahap selanjutnya adalah pemasangan bekisting pada dinding 

parapet. Bekisting parapet menggunakan bekisting besi dengan 

rangka besi hollow  yang di paku dengan plywood 18 mm. 

Pemasangan bekisting untuk bagian luar dibantu dengan 
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menggunakan tower cranedan diletakan di atas dudukan bekisting 

dari besi yang sudah dilas sebelumnya dan ditempelkan pada sepatu 

dinding parapet yang sudah dilas sebagai acuan, selanjutnya 

bekisting bagian luar langsung dikunci dengan bekisting bagian 

dalam dengan menggunakan besi dan mur pengunci. Setelah dikunci 

bekisting bagian dalam disangga oleh pipa support supaya tegak 

lurus dan  tidak roboh pada saat proses pengecoran.    

 

 

 

 

 

Gambar 3.45 Pemasangan Bekisting Parapet 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
d. Pengecoran dinding parapet 

Setelah bekisting sudah terpasang, langkah selanjutnya adalah 

pengecoran. Pengecoran dinding parapet menggunakan mutu beton 

K350 yang dikerjakan setelah uji slump dan nilai slump memenuhi 

syarat yaitu 8-12 cm, proses pengecorannya menggunakan concrete 

bucket berkapasitas 1 m3

e. Pelepasan bekisting dinding parapet 

 yang disambung dengan pipa tremi untuk 

mempermudah saat pengecoran yang diangkat dengan tower crane 

dan menggunakan concrete vibratoruntuk memadatkan beton sampai 

rata sehingga tidak ada rongga pada beton. 

 

Setelah proses pengecoran, langkah selanjutnya adalah pelepasan 

bekisting dinding parapet yang menunggu minimal 6 jam baru bisa 

dilepas. Pada proyek Sentraland Semarang, untuk pelepasan 

bekisting dinding parapet terkadang bisa sampai 1 hari.  
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f. Ekspose dinding parapet 

Pekerjaan ekspose dinding parapet dikerjakan setelah bekisting 

dilepas, ekspose menggunakan skimcoat yang dicampur dengan air 

secukupnya dan di oleskan pada dinding parapet dengan tebal ± 2 cm 

sama halnya pada saat mengekspose kolom, balok, dan plat lantai 

pada area parkir Sentraland Semarang.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46 Ekspose Dinding Parapet Bagian Luar 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
3.7 Pekerjaan Dinding Bata Ringan 

Selain pekerjaan struktural yang ada di proyek Sentraland Semarang masih 

ada pekerjaan non struktural seperti pekerjaan dinding bata ringan yang 

berfungsi sebagai penyekat antar ruangan dan partisi sebuah bangunan. 

Dinding bata ringan yang digunakan pada proyek ini berukuran 60 × 20 × 10 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.47 Persediaan Bata Ringan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
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Tahap pemasangan dinding bata ringan pada Proyek Sentraland Semarang 

adalah sebagai berikut: 

a. Membuat adukan untuk spesi bata ringan dengan menggunakan 

campuran thinbed dan semen Mortar Utama dan diberi air sedikit dan 

diaduk secara manual atau menggunakan mixer sampai merata,  

b. Selanjutnya memasang profil besi hollow untuk mengikat benang agar 

bata ringan yang dikerjakan rata dan rapi yang dilanjutkan dengan 

pemasangan bata ringan secara zigzag antar lapisan untuk memperkuat 

ikatan antar bata ringan dengan tebal spesi  ± 2 mm, 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.48Pemasangan Profildari Besi Hollow 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
c. Proses pemasangan bata ringan setelah menarik benang adalah 

mengoleskan adukan spesi pada samping dan bawah  bata ringan 

kemudian diletakan dan dipukul dengan palu karet sampai rata dengan 

benang yang sudah dipasang, 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.49Proses Pemasangan Bata Ringan Setelah Menarik Benang 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
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d. bata ringan dalam sehari harus dihentikan apabila sudah mencapai 

dengan ketinggian 1,5 m, hal tersebut dilakukan guna mencegah 

robohnya bata ringan apabila langsung dipasang lebih dari 1,5 m. Selain 

membatasi pemasangan bata ringan dalam sehari, bata ringan harus 

diikat dengan kolom praktis dengan ukuran 7 cm × 7 cm  setiap luasan 

± 2,5 m2

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.50Pemasangan Bata Ringan dan Kolom Praktis 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

 dan diikat juga dengan balok praktis dengan ukuran yang 

sama, kolom praktis dan balok praktis dicor dengan menggunakan 

adukan beton secara manual oleh pekerja setelah dipasang bekisting, 

e. Tahap selanjutnya setelah pemasangan bata ringan selesai dikerjakan 

adalah membuat kelabangan untuk dasar plesteran dengan tebal ± 2 cm 

dan dilanjutkan dengan acian untuk memperhalus permukaan dinding. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.51Proses Pekerjaan Plesteran 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

Kelabangan 
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3.8 Alat - Alat Kerja 

Pada proses pelaksanaan pekerjaan dalam suatu proyek pembangunan, 

selain didukung oleh tenaga kerja dalam proses pekerjaannya juga dibantu 

dengan alat-alat kerja. Alat-alat kerja yang digunakan pada proyek berfungsi 

untuk membantu pekerja dalam proses pelaksanaan suatu pekerjaan agar 

cepat selasai dan menghasilkan pekerjaan yang memuaskan dengan 

mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya yang seefektif dan seefesien mungkin. 

Berikut adalah alat-alat kerja yang digunakan dalam proyek Sentraland 

Semarang:    

a. Concrete Vibrator    

 Concrete vibrator adalah suatu alat yang menggunakan daya listrik 

untuk menimbulkan getaran yang berfungsi untuk menggetarkan beton 

pada saat proses pengecoran agar beton dapat mengisi semua bagian 

sehingga tidak ada rongga-rongga yang akan mengakibatkan beton 

keropos. Concrete vibratordilengkapi dengan kabel sepanjang ± 10 m 

untuk memudahkan pada saat proses pengecoran. Kendala yang ada pada 

alat ini adalah pada saat penggunaan untuk proses pengecoran, pekerja 

yang kurang teliti mengarahkan kabel sehingga concrete vibrator  akan 

mengenai tulangan dan tejepit diantara tulangan yang bisa mengakibatkan 

tulangan bergeser. Merk concrete vibratoryang digunakan dalam proyek 

iniadalahMennekes dengan panjang mesin ± 70 cm. 

` 

 

 

 

  
 

Gambar 3.52Mesin Concrete Vibrator 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
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b. Air Compressor 

 Air compressor adalah suatu alat yang menghasilkan udara dengan 

tekanan tinggi yang berfungsi untuk membersihkan debu pada bekisting 

sebelum dilakukan pengecoran. Pembersihan debu atau kotoran sebelum 

di cor berfungsi untuk menjaga beton supaya tidak mengalami 

penurunanmutu dan daya lekat tulangan pada beton. Merk air compressor 

yang digunakan pada proyek ini adalah Airman yang berbahan bakar 

solar. 

 

 

 

  

 

Gambar 3.53Air Compressor  
Sumber: Dokumentasi Pribadi,2015 

 

c. Electric Pipe Threader 

 Electric pipe threader adalah suatu alat yang berfungsi untuk membuat 

ulir pada pekerjaan plumbing terutama pembuatan ulir pada pipa 

pemadam kebakaran, yang nantinya ulir tersebut bisa disambungkan 

dengan penyambung pipa (fitting) untuk disambungkan dengan pipa 

lainnya. 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 3.54Electric Pipe Threader 



Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Gedung Sentraland Semarang 

Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Semarang 
 
 

 

Itok Agha Virnanda – 12.12.0053  68 
Universitas Katolik Soegijapranata 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
d. Trowel 

 Trowel adalah suatu alat yang berfungsi untuk meratakan dan 

menghaluskan permukaan plat lantai setelah pengecoran. Proses 

penghalusan menggunakan trowel lebih cepat dibandingkan penghalusan 

secara manual dengan papan. Trowel pada proyek Sentraland Semarang 

menggunakan merk Robin seri EY20-3 yang berbahan bakar solar, trowel 

digunakan hanya pada area parkir Sentraland Semarang. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.55Mesin Trowel 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
 

e. Gerinda Potong 

 Gerinda potongadalah alat pemotong plywood,  baja tulangan dengan 

diameter kecil, dan kawat bendrat pada saat proses pekerjaan pembesian. 

Alat gerinda dilengkapi dengan mata pisau yang berbentuk lingkaran 

dengan diameter ± 30 cm. Gerinda potong pada proyek ini menggunakan 

merk Makita 2414 NB 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.56Mesin Gerinda Potong 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
f. Concrete Bucket 

 Concrete bucket adalah alat bantu untuk proses pengecoran pada 

kolom, Shear wall, Retaining wall, tangga, dan dinding parapet yang 

nantinya concrete bucket sebagai tempat penuangan beton ready 

mix.Concrete bucket yang digunakan dalam proyek ini berkapasitas 1m3

g. Perancah 

 

dengan  tinggi  ± 1,5 m dan dilengkapi dengan tempat operator concrete 

bucket yang nantinya operator concrete bucket bertugas untuk membuka 

dan menutup concrete bucket saat proses pengecoran berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.57Concrete Bucket 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

 Perancahadalah alat yang berfungsi sebagai penopang bekisting dan 

beban pada saat pengecoran untuk sementara, jadi perancah harus dibuat 

dengan kuat. Perancah dibuat dengan rangkaian besi yang saling terikat 

dan menghasilkan konstruksi yang kuat, bagian-bagian perancah yang 

digunakan untuk proyek ini adalah jack base, main frame, cross brace, 

join pin, u head, balok gelagardari besi hollow, dan suri-suri. Perancah 

dalam proyek ini digunakan pada pekerjaan balok, plat lantai, tangga, dan 

juga difungsikan sebagai tangga sementara untuk jalan akses sementara 

pada proyek.  
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   Gambar 3.58Perancah 
        Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
 

h. Bar Cutter 

 Bar cutter adalah alat pemotong baja tulangan dengan ukuran yang 

sudah direncanakan. Proses pemotongan baja tulangan langsung 

dilakukan dengan jumlah banyak secara bersamaan untuk mempercepat 

waktu pengerjaan,  jika baja tulangan yang akan dipotong mempunyai 

diameter yang besar maka pemotongan dilakukan dengan jumlah lebih 

sedikit dibandingkan dengan pemotongan untuk diameter yang kecil. Bar 

cutteryang digunakan pada proyek ini bermerk Toyo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.59Bar Cutter 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

 

u head 

Balok gelagar 
Suri-suri 

Jack base 

Main frame 
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i. Steel Bar Bending Machine 

 Steel bar bending machineadalah alat yang berfungsi untuk 

membengkokan baja tulangan sesuai bentuk yang diinginkan dan dengan 

ukuran sesuai gambar kerja. Steel bar bending machine digunakan untuk 

membuat kait pada tulangan pokok dan membuat tulangan sengkang, 

penggunaan alat ini dengan cara mengatur sudut pembengkokan terlebih 

dahulu yang nantinya setelah pedal yang ada pada alat tersebut ditekan 

maka roda pembengkok yang ada pada mesin ini akan berputar sesuai 

dengan sudut pembengkokan. Steel bar bending machine yang ada pada 

proyek ini menggunakan merkTaeyeon Machinery yang menggunakan 

aliran listrik untuk proses pengerjaannya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.60Steel Bar Bending Machine  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

j. Theodolite 

 Theodoliteadalah alat yang bisa digerakan secara horizontal dan 

vertikal yang digunakan untuk menentukan titik as pada kolom supaya 

jarak antar kolom bisa sama sesuai dengan ukuran pada gambar kerja dan 

membantu pada saat marking kolom yang berfungsi sebagai acuan pada 

saat pemasangan bekisting kolom. Theodolite yang digunakan pada 

proyek ini menggunakan merkTopcon seri DT-209 yang diletakan diatas 

penyangga dengan permukaan datar atau tripod. 
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Gambar 3.61Pengoprasian Theodolit 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

k. Auto Level 

 Auto level adalah alat yang digunakan secara horizontal saja dan 

digunakan setelah pemasangan bekisting pada balok dan plat lantai  untuk 

memastikan bekisting sudah lurus dan rata agar elevasi antar lantai sesuai 

dengan pada gambar kerja. Auto levelyang digunakan pada proyek ini 

menggunakan merkNikon yang diletakan diatas penyangga dengan 

permukaan datar atau tripod. 

 

 

  

 

 

 

 

 
Gambar 3.62Pengoperasian Auto Level 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
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l. Mesin Trafo Las 

 Mesin trafo lasadalah alat yang digunakan untuk membantu proses 

pengelasan yaitu pada saat pemasangan sepatu kolom, shear wall, dan 

dinding parapet dan digunakan juga pada saat proses pembuatan 

bekisting. Mesin trafo lasyang digunakan pada proyek ini menggunakan 

merkLakoni Falcon 205E dengan berat 8,5 kg dan berkapasitas maksimal 

200A yang dilengkapi dengan kawat las diameter 2 mm - 4 mm. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.63Mesin Trafo Las  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
m. Expoxy Gun 

 Expoxy gunadalah alat yang digunakan untuk membantu proses 

penyambungan tulangan dengan beton yang sudah dicor dengan 

menggunakan lem perekat (metode chemset).Expoxy gunyang digunakan 

pada proyek ini menggunakan merkHilti. 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.64Proses Penggunaan Expoxy Gun pada Beton 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
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n. Generator Set 

 Generator set atau gensetadalah alat berupa mesin diesel yang 

berbahan bakar solar yang berfungsi sebagai cadangan listrik apabila 

listrik yang ada di proyek sedang padam sehingga tidak menghambat 

pekerjaan yang menggunakan aliran listrrik. Generator setpada proyek ini 

memiliki 2 buah yang diletakan di semi basementyang menggunakan 

merkDeutz yang memiliki kapasitas 60 KVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.65Generator Set 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
o. Tower Crane 

 Tower crane adalah alat pengangkut alat dan bahan yang digunakan 

proyek dengan beban yang berat kurang dari kapasitas angkut pada tower 

crane dan membantu pada saat pengecoran menggunkan concrete bucket. 

Tower crane memiliki empat bagian yaitu jib yaitu lengan tower crane 

yang bisa bergerak secara 360° untuk mengangkut dengan panjang radius 

tertentu, untuk proyek ini panjang radius maksimal adalah 60 meter, 

selanjutnya ada Counter weight berupa beton pemberat yang berfungsi 

memberi keseimbangan pada tower crane, selanjutnya adalah Mast 

section yang berfungsi menentukan tinggi tower crane yang dirangkai ke 

arah vertikal untuk setiap Mast sectionnya menggunakan alat hidrolik dan 
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dibaut, tinggi setiap Mast sectionpada proyek ini adalah 3 m. Bagian 

terakhir adalah joint pinyang berfungsi untuk mengoperasikan tower 

crane oleh operator. Tower cranepada proyek inimenggunakan 

merkPotain yang memiliki kapasitas angkut 2,4 ton. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.66Tower Crane  
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

p. Concrete Pump 

 Concrete pump adalah alat yang berfungsi untuk membantu proses 

pengecoran pada balok dan plat lantai agar lebih cepat dalam 

pengerjaannya karena volume beton untuk pengecoran balok dan plat 

lantai lebih banyak di bandingkan volume beton pengecoran pada kolom, 

shear wall, maupun dinding parapet, jadi sangat tidak efektif apabila 

dalam proses pengecoran menggunakan concrete bucket.Dalam proses 

pengerjaannya concrete pump disambung dengan pipa galvanis dengan 

diameter ± 15 cm untuk menyalurkan beton ready mixyang dipompa 

melalui concrete pump. Pada proyek ini, concrete pumpmenggunakan 

merkHold seri HBT6013132E. 

 

 

 
 
 

Joint pin 

Counter weight 

Jib 

Mast section 
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Gambar 3.67Concrete Pump 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

q. Excavator 

 Excavator adalah alat berat yang digunakan untuk pekerjaan galian 

tanah untuk pembuatan pile cap dan tie beam.Excavator mempunyai 

bagian-bagian yang terdiri dari lengan (arm), bahu (boom), alat keruk 

(bucket) danroda rantai (trackshoe). Alat ini menggunakan mesin diesel 

yang berbahan bakar solar. Excavator yang digunakan pada proyek ini 

adalah excavator dengan merkHyundai 220-9SH dan Hitachi EX120. 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3.68Excavator  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
r. Elevator 

 Elevator adalah alat yang digunakan untuk mempercepat jalan akes 

para pekerja jika dibandingkan menggunakan tangga sementara yang 

terbuat dari perancah dan mempermudah pekerja untuk memindahkan 

material yang dibutuhkan untuk dibawa ke lantai yang sedang dikerjakan. 

Cara kerja elevator sama halnya dengan lift, perbedaannya adalah untuk 

elevator dikendalikan dengan operator secara manual yang diaktifkan 

selama jam kerja proyek yaitu pukul 08.00-22.00 WIB. Pada proyek ini, 

elevator menggunakan merkketong yang berkapasitas 1 ton dan di batasi 

dengan 15 orang. 

 

 



Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Gedung Sentraland Semarang 

Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Semarang 
 
 

 

Itok Agha Virnanda – 12.12.0053  77 
Universitas Katolik Soegijapranata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.69Elevator  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

s. TruckMixer 

 Truck mixeradalah alat yang digunakan untuk membawa beton ready 

mix dan mengaduk beton ready mix dengan kapasitas tertentuselama 

perjalanan dari pabrik pembuatan sampai ke proyek guna mencegah 

pengerasan pada beton tersebut. Pada proyek ini, menggunakan 

truckmixerdariHolcim, Jaya mix, dan Varia usaha beton yang mampu 

membawa beton ready mixsebanyak 6 – 7 m3

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.70TruckMixer 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

 dalam satu truckmixer. 

t. DumpTruck 
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 Dumptruckadalah truck yang digunakan untuk menampung dan 

mimindahkan tanah galian yang sudah di gali menggunakan excavator ke 

tempat lainya. Tanah yang sudah dimasukan ke dalam bak dengan 

kapasitas ± 6m3

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.71DumpTruck 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

 yang ada pada dump truck di turunkan dengan 

menggunakan hidrolik yang ada di bagian truck tersebut untuk 

mempermudah proses penurunan galian tanah yang ada. 

3.9 Bahan-Bahan 

Pada proses pelaksanaan pekerjaan dalam suatu proyek pembangunan, 

selain membutuhkan alat-alat kerja, juga dibutuhkan bahan-bahan untuk 

membuat suatu konstruksi. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan 

dalam proyek Sentraland Semarang: 

a. Semen 

 Semen adalah bahan pengikat untuk merekatkan butiran dari agregat 

kasar (kerikil) dan agregat halus (pasir) pada adukan beton yang 

digunakan untuk mengikat bahan – bahan lain menjadi satu kesatuan 

yang kuat apabila semen tersebut sudah mengeras. Semen yang 

digunakan pada proyek ini menggunakan jenis PPC (Portland Pozzolan 

Cement) dengan berat setiap 1 sak semen yaitu 40 kg dan 50 kg, semen 

pada proyek ini digunakan untuk pembuatan adukan beton untuk 

pengecoran kolom praktis, pembuatan lantai kerja, dan adukan untuk 
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spesi pada susunan batako pada pekerjaan bekisting pile cap dan tie 

beam. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.72Semen Gresik 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

b. Baja Tulangan 

 Baja tulangan adalah bahan yang digunakan untuk memberi perkuatan 

atau tulangan pada konstruksi beton bertulang. Baja tulangan mempunyai 

dua jenis yaitu tulangan polos (BJTP) dan baja tulangan ulir (BJTD). Baja 

tulangan polos yang digunakan pada proyek ini menggunakan diameter 

10 mm, untuk baja tulangan ulir menggunakan diameter 10 mm, 13 mm, 

19 mm, 22 mm, 25 mm dan 32 mm yang di pesan dari PT. Delco Prima 

dan PT. Hanil Jaya Steel. Pada proyek Sentraland Semarang, baja 

tulangan tersebut digunakan untuk pembesian pada pekerjaan pile cap, tie 

beam, retaining wall, shear wall, kolom, balok, plat lantai, tangga, dan 

dinding parapet.  
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Gambar 3.73Baja Tulangan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

c. BetonReady Mix 

 Beton ready mix adalah beton siap pakai yang diolah dan dibuat sesuai 

dengan mutu beton yang sudah dipesan yang digunakan untuk 

pengecoran. Penggunaan beton ready mixpada proyek ini guna menjaga 

kualitas campuran beton dan untuk menghemat waktu pekerjaan 

pengecoran. Beton ready mix yang dipesan untuk proyek ini 

menggunakan mutu beton K350 untuk pengecoran pile cap, tie beam,plat 

lantai, balok, tangga, dinding parapet dan menggunakan mutu beton K400 

untuk pengecoran kolom, retaining wall, dan shear wall. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.74BetonReady Mix 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

d. Perekat Beton 

 Perekat beton berfungsi untuk merekatkan sambungan beton lama dan 

beton baru agar tidak terjadi retak. Beton lama yang dimaksud adalah 

Pengecoran yang dilakukan terlebih dahulu pada area yang sudah siap 

dicor sampai pada area yang belum siap cor yang dibatasi dengan stop 

cor, pada bagian yang belum siap cor tersebut nantinya juga akan dicor 

apabila pembesian sudah terpasang semua dan proses pengecoran pada 

area tersebut perlu menggunakan perekat beton yang digunakan untuk 
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proyek ini adalah Sikabond yang dicampur air dengan perbandingan 1:1 

dengan cara dituangkan pada sambungan antara beton lama dan baru. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.75Perekat BetonSikabond  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

e. Batako 

 Batako adalah bahan yang terbuat dari campuran pasir atau batu abu 

dan semen. Batako untuk proyek ini menggunakan ukuran 40 × 20 × 10 

cm yang digunakan untuk pembuatan bekisting permanen pada pile cap 

dan tie beam yang disusun dan diikat oleh spesi dengan tebal ± 3 cm. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.76Batako 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
f. Kawat Bendrat  

 Kawat bendrat adalah kawat yang berfungsi untuk mengikat tulangan 

pokok dengan tulangan sengkang, mengikat beton tahu dengan tulangan, 

mengikat cakar ayam dengan tulangan. Pada proses pengerjaannya kawat 
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bendrat yang masih dalam bentuk rol dipotong terlebih dahulu dan 

diambil tiga lapis untuk memperkuat ikatan.  

 

 

   

  

 

 

 

Gambar 3.77Kawat Bendrat Dalam Bentuk Rol 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
g. Beton Tahu 

 Beton tahu adalah beton yang terbuat dari campuran pasir dan semen 

yang dibentuk lingkaran dengan cetakan dan berfungsi sebagai pemberi 

jarak bekisting terhadap tulangan sengkang yang disebut dengan selimut 

beton. Beton tahu yang dibuat pada proyek ini mempunyai tebal ± 2,5 cm 

dan ± 5 cm, dimana beton tahu dengan tebal ± 2,5 cm diletakan pada plat 

lantai dan tangga sedangkan  beton  tahu dengan tebal ± 5 cm yang sudah 

diberi kawat bendrat pada saat pembuatanya diletakan pada kolom dan 

balok yang diikat pada tulangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.78Beton Tahu  
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Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
 

h. Bata Ringan 

 Bata ringan adalah salah satu bahan yang digunakan untuk membuat 

dinding. Bata ringan memiliki berat yang lebih ringan bila dibandingkan 

dengan bata merah maupun batako. Bata ringan yang ada pada proyek di 

produksi dari Asia dengan ukuran 60 cm × 20 cm × 10 cm. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.79Bata Ringan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
i. Skimcoat 

 Skimcoat adalah bahan utama yang digunakan pada pekerjaan ekspose 

kolom, balok, dan dinding parapet pada proyek Sentraland Semarang 

yang dioleskan dengan ketebalan ± 2 mm.Skimcoat yang dipakai 

menggunakan merk Dry Mix yang kemudian dicampur dengan air 9-10 

liter/30 kgdiadukselama ± 3 menit menggunakan mixer sampai merata. 
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Gambar 3.80Skimcoat 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

j. Perekat Bata Ringan 

 Perekat bata ringan pada proyek ini menggunakan bahan utama Mortar 

Utama dan thinbeduntuk membuat spesi pada bata ringan yang berfungsi 

untuk merekatkan  antar bata ringan yaitu dengan mengoleskan bagian 

samping dan bawah dengan ketebalan ± 2 cm. Mortar Utama yang 

dipakai dicampur dengan air 10 liter/40 kg dan diadukselama ± 3 menit 

menggunakan mixer sampai merata. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.81Mortar Utama Berat 40 kg  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

k. Agregat 

 Agregatmerupakan salah satu bahan untuk membuat beton, agregat 

dibagi menjadi dua yaitu agregat halus atau pasir dan agregat kasar atau 

kerikil. Kualitas pada pasir dan kerikil harus baik dan sesuai dengan 

syarat yaitu pasir harus memiliki butir-butir tajam dan keras, tidak 

mengandung lumpur lebih dari 5%, tidak ada bahan organis, dan gradasi 

butiran harus seragam. Syarat untuk kerikil adalah butiran harus keras dan 

tidak mudah pecah, tidak mengandung lumpur lebih dari 1 %, ukuran 

butiran yang dipakai 5 – 20 mm, dan butiran harus pipih dan tidak boleh 
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lebih dari 20 %. Pada proyek ini, agregat yang ada digunakan untuk 

pengecoran kolom praktis. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 3.82(a) Pasir dan (b)Kerikil 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

  
l. Cakar Ayam 

 Cakar ayam adalah Pemberi jarak antara tulangan atas dan tulangan 

bawah pada plat lantai, shear wall, dan tangga yang diikat dengan kawat 

bendrat dan pembuatannya menggunakan bahan baja tulangan ulir dengan 

diameter 10 mm dan 13 mm yang dibengkokan sesuai dengan jarak yang 

diperlukan.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.83Cakar Ayam  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
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m. Plywood 

 Plywood adalah papan yang digunakan untuk pembuatan bekisting, 

Plywood yang digunakan pada proyek ini menggunakan jenis Plywood 

dua muka dengan ukuran 1220 mm × 2440 mm dan tebal 18 mm yang 

menggunakan merk Korinplex dan Ecofilm. Menggunakan jenis Plywood 

dua muka dengan tujuan apabila permukaan atas sudah tidak bisa dipakai 

maka bisa menggunakan permukaan bawahnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.84Plywood 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
n. Bahan Stopcor 

 Bahan yang digunakan untuk Stopcor adalah busa dan kawat ayam. 

Stopcor dibuat sesuai dengan namanya adalah berhenti cor yang artinya 

membatasi area yang akan di cor supaya beton tidak masuk pada area 

yang belum siap cor, untuk menghambat dan menghentikan beton 

menggunakan busa dan kawat ayam. Pemasangan stop cordilakukan pada 

saat pembesian plat lantai dan dinding parapet. 

 

 

 

 

 

 (a) (b) 

Gambar 3.85(a) Busa(b)Kawat Ayam   
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015  
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o. Air 

 Persediaan air di proyek sangat dibutuhkan karena air dibutuhkan pada 

saat perawatan beton dengan menyiramkan air pada beton yang sudah di 

cor dan digunakan pada saat pembuatan adukan untuk pekerjaan 

pemasangan dinding bata ringan, plester, acian, dan pengecoran kolom 

praktis pada dinding bata ringan. Air yang digunakan harus bersih dan 

tidak mengandung minyak dan garam. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.86Tangki Penampungan Air  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

3.10 Pengendalian Proyek 

Pengendalian proyek adalah suatu kegiatan pengawasan pada suatu proyek 

untuk meminimalkan penyimpangan dalam proses pelaksanaan dengan cara 

mengendalikan pelaksanaan dari segi mutu, biaya, dan waktu agar proyek 

dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan.  

3.6.1 Pengendalian Mutu 

Pengendalian mutu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

dalam bentuk pengecekan kualitas bahan agar mutu yang dihasilkan 

sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Berikut adalah 

pengendalian mutu yang dilakukan pada proyek Sentraland Semarang: 

a. Untuk menjaga mutu bahan dalam proses pelaksanaan proyek, PT. 

Jakarta Rencana Selaras sebagai Manajemen Konstruksi membuat 



Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Gedung Sentraland Semarang 

Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Semarang 
 
 

 

Itok Agha Virnanda – 12.12.0053  88 
Universitas Katolik Soegijapranata 
 

surat tugas ke PT. Wijaya Karya Gedung sebagai kontraktor 

pelaksana, staff PT. PGU sebagai owner, dan staff PT. Jakarta 

Rencana Selaras sendiri untuk bersama-sama melihat kesiapan 

fabrikasi spun pile yang ada di PT. Wijaya Karya Beton di 

Boyolali mengingat jumlah titik pancang yang direncanakan 

sebanyak 1066 titik, dimana spun pile  yang digunakan terdiri dari 

tiga sambungan yaitu Bottom, Midle, dan Upperdengan panjang 

Bottom 15 m, Midle dengan panjang 15 m, dan Upper dengan 

panjang variasi yaitu 11 m, 12 m, 14 m, dan 15 m mengingat spun 

pile akan dipancang dengan kedalaman yang bervariasi yaitu 43 

m, 44m, dan 45 m. Tiang pancang di produksi dengan mutu K500, 

b. Mengecek mutu baja dengan cara menguji tulangan yang 

digunakan pada proyek ini yaitu dengan melakukan pengujian 

tarik dan tekuk baja tulangan di laboratorium Politeknik Negeri 

Semarang dengan mengambil 1 sampel baja tulangan setiap 100 

Kg dengan berbagai diameter dan jenis baja tulangan polos 

maupun ulir untuk mengetahui tegangan leleh, regangan leleh, 

tegangan maksimum, dan regangan maksimum pada baja tulangan 

terebut. Contoh hasil dari uji tarik dan tekuk baja tulangan 

terlampir pada Lampiran 17. Contoh Laporan Hasil Uji Tarik dan 

Tekuk Baja Tulangan,    

c. Untuk pengendalian terhadap kualitas beton yang digunakan pada 

proyek ini yaitu dengan cara melakukan uji slump sebelum 

memulai pengecoran, uji slump tersebut guna mengetahui nilai 

yang dihasilkan setelah uji slump yang dilihat dari tingkat 

kekentalan pada beton tersebut.Nilai slump yang disyaratkan 

berkisar antar 8 – 12 cm, jika nilai slump kurang dari 8 cm 

menandakan beton tersebut terlalu padat sedangkan nilai slump 

yang lebih dari 12 cm menandakan beton tersebut terlalu cair. Uji 

slump dilakukan menggunakan kerucut abrams dengan diameter 
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bawah 20 cm dan diameter atas adalah 10 cm dengan tinggi  30 

cm yang kemudian dibasahi dengan air terlebih dahulu yang 

selanjutnya diletakan pada plat baja dengan permukaan yang datar. 

Beton di masukan ke dalam kerucut abrams dengan cara bertahap 

yang dibagi dalam tiga lapis agar beton yang masuk rata dan 

padat, setiap lapisan beton dipadatkan dengan batang besi 

berdiameter 16 mm dan panjang 60 cm sebanyak 25 kali. Setelah 

beton sudah  penuh dan rata, selanjutnya adalah menarik kerucut 

tersebut dengan arah vertikal dengan hati-hati dan penurunan pada 

beton tersebut diukur  terhadap tinggi kerucut abrams yang akan 

menjadi nilai slump pada beton tersebut, 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.87Uji Slump 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
 

d. Selain melakukan uji slump sebelum dilakukan pengecoran, juga 

harus melakukan tes kuat beton untuk mengecek mutu beton 

tersebut. Tes kuat beton menggunakan sampel beton yang dicetak 

menggunakan tabung dengan tinggi 30 cm dan berdiameter 15 cm 

yang dilakukan setelah nilai slump memenuhi syarat. 

 

 

 

 

 



Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Gedung Sentraland Semarang 

Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Semarang 
 
 

 

Itok Agha Virnanda – 12.12.0053  90 
Universitas Katolik Soegijapranata 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.88Sampel Beton  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
 

Sampel beton yang sudah dicetak  yang nantinya diuji apabila 

beton sudah berumur 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Uji kuat 

tekan beton dilakukan di laboratorium bahan dan konstruksi 

Universitas Diponegoro yang dilakukan dengan cara meletakan 

sampel beton kedalam alat tekan dan sampel beton tersebut 

ditekan sampai sampel beton tersebut retak. Contoh hasil dari uji 

kuat tekan beton terlampir pada Lampiran 15 dan 16. Contoh 

Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.89Proses Uji Tekan Beton  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
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e. Selain melakukan pengendalian mutu melalui uji laboratorium 

adalah membuat laporan  pelaksanaan yang dikaji dengan cara 

berkala yaitu dengan membuat laporan harian yang berisi tentang 

jam kerja dalam per hari di lapangan, jumlah tenaga kerja, 

pekerjaan yang sedang dilakukan, dan mencatat  alat dan bahan 

yang digunakan. Selain laporan harian juga harus membuat 

laporan mingguan dan dilanjutkan dengan laporan bulanan yang 

nantinya diserahkan kepada owner.   

f. Mengadakan rapat koordinasi proyek yang dilakukan oleh 

kontakor pelaksana dengan manajemen konstruksi atau dilakuan 

rapat besar dengan owner untuk membahas apabila ada 

permasalahan dalam pelaksanaan, dan mengevaluasi laporan yang 

sudah diserahkan kepada owner tentang pekerjaan apa saja yang 

sudah dilakukan.  

 

3.6.2 Pengendalian Biaya  

 Pengendalian biaya pada proyek bertujuan agar biaya pelaksanaan 

tidak melebihi anggaran dari pemilik proyek yaitu dengan membuat 

Rencana Anggaran Proyek (RAP) atau real cost untuk setiap item 

kerja yang diselenggarakan oleh kontraktor dan merupakan rahasia 

suatu perusahaan. Real cost yang dihitung harus mempunyai selisih 

yang lebih kecil jika dibandingkan dengan dana RAB dan tidak boleh 

mengurangi mutu kerja yang dihasilkan. Dari pengontrolan dan 

perhitungan tersebut, jika ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan 

anggaran proyek yang dilaksanakan akan terlihat. Dengan demikian 

hal tersebut dapat segera diatasi dan kerugiannya dapat dihindari. 

Selain itu, saat pemakaian bahan dan alat yang dibutuhkan saat 

pekerjaan pelaksanaanharus dirawat dan dilakukan dengan cara hati-

hati sehingga tidak merusak kualitas bahan tersebut, apabila bahan 

tersebut rusak tentu saja akan mengeluarkan biaya lagi.  
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3.6.3 Pengendalian Waktu 

Pengendalian waktu merupakan bagian dari pengendalian proyek 

yang berupa penjadwalan pelaksanaan pekerjaan agar proyek tersebut 

dapat selesai sesuai waktu yang direncankan, maka untuk melihat 

waktu pekerjaan yang harus diselesaikan setiap pekerja yaitu dengan 

membuat time schedule.Time Schedule adalah rencana waktu yang 

telah ditetapkan dalam pelaksanaan semua item pekerjaan yang ada di 

proyek, time schedule berfungsi untuk sebagai alat pengontrol 

pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat diketahui waktu mulai 

pekerjaan, waktu selesai pekerjaan, durasi waktu yang dibutuhkan 

pada suatu pekerjaan, dan pekerjaaan yang bisa dikerjakan secara 

bersamaan.  

Time Scheduleyang sudah direncanakanbisa dibentuk dalam bentuk 

kurva yang membentuk huruf “ S ” dan dari kurva S tersebut nantinya 

bisa dibandingkan dengan Time Scheduleyang sesuai di lapangan 

(Realisasi) yang dibuat tiap minggunya dari laporan mingguan yang 

sudah dibuat sebelumya (Progress), Time Scheduleyang sesuai di 

lapangan (Realisasi) juga dibuat dalam bentuk kurva yang nantinya 

dibandingkan dengan time scheduleyang sudah direncanakan sebagai 

pengendalian waktu yang akan mengetahui keterlambatan atau 

tidaknya dalam pelaksanaan di proyek, apabila garis kurva realisasi 

berada di atas kurva dari perencanaan atau dalam satu garis yang sama 

maka pekerjaan tidak mengalami keterlambatan bahkan mengalami 

kemajuan (Prestasi), namun jika garis kurva realisasi berada di bawah 

kurva dari perencanaan maka pekerjaan mengalami keterlambatan 

yang disebabkan oleh berbagai permasalahan di proyek. Kemajuan 

dan keterlambatan dapat dilihat dari selisih jarak antara kurva tersebut, 

keterlambatan dalam pelaksanaan tersebut bisa dikejar dengan cara 

menambah jam kerja  pelaksanaan proyek (lembur). Pada proyek 

Sentraland Semarang, dengan melihat Progress yang dibuat dari bulan 
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Agustus sampai Oktober 2015 yang sudah dibuat kurva S kemudian di 

bandingkan dengan kurva S rencana yang terlihat dari Gambar 3.90 

perbandingan kurva S rencana dan realisasi dari bulan Agustus- 

Oktober 2015 bisa disimpulkan bahwa pekerjaan dari bulan Agustus 

minggu pertama sampai September minggu ketiga atau minggu ke-71 

sampai minggu ke-78 dalam proses pekerjaan proyek ini tidak 

mengalami keterlambatan bahkan mengalami kemajuan (prestasi) 

dalam pekerjaannya, namun mulai bulan September minggu keempat 

sampai Oktober minggu keempat atau minggu ke-79 sampai minggu 

ke-84 dalam proses pekerjaan proyek ini mengalami keterlambatan 

dari pekerjaan arsitektur seperti pemasangan bata ringan karena 

lambat dalam pekerjaannya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 
 
 

  
 

Gambar 3.90Perbandingan Kurva S Rencana dan Realisasi dari Bulan Agustus- 
Oktober 2015 

  Sumber: Data Progress PT. Jakarta Rencana Selaras, 2015 
 

 

 

3.11 Permasalahan 
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Pada pelaksanaan dalam suatu proyek tentu saja mengharapkan hasil yang 

baik dan memuaskan sesuai dengan rencana baik dari biaya, mutu, maupun 

waktu. Namun pada kenyataan yang ada di lapangan banyak permasalahan 

yang disebabkan oleh faktor alam, manusia atau pekerja, dan alat-alat kerja 

yang menghambat pekerjaan, jadi permasalahan yang ada pada proyek harus 

segera mungkin di tanggulangi agar pekerjaan tidak terhambat. Berikut 

adalah permasalahan yang timbul pada proyek Sentraland Semarang yang  

terdiri dari bebarapa faktor yaitu: 

3.7.1 Faktor Alam 

Permasalahan yang disebabkan oleh faktor alam pada proyek ini 

muncul pada saat proses pekerjaan pile cap dan tie beam yang 

terhalang oleh banyaknya air tanah yang dikerjakan setelah pekerjaan 

galian tanah ± 4,5 meter dari muka tanah yang digunakan untuk 

pembuatan groundtank dan STP (Sewage Treatment Plant) yang 

berfungsi untuk menampung air bersih dan air kotor pada bangunan 

tersebut, untuk menanggulangi kondisi tanah yang ada pada proyek ini 

adalah menggunakan pompa penyedot air dengan jumlah yang banyak 

untuk menyedot air yang menggenang supaya pekerjaan pile cap dan 

tie beam bisa segera dikerjakan. Air yang keluar dari tanah juga bisa 

menimbulkan longsor oleh karena itu perlu diberi penyangga 

sementara untuk mencegah longsoran tanah pada saat pekerjaan pile 

cap dan tie beamyang berupa anyaman bambuyang diikat dengan 

batang bambudan untuk menyumbat air yang keluar yaitu dengan 

membuat bendung buatan yang terbuat dari karung yang diisi oleh 

pasir. 
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.   

 

 

 (a)      (b) 

 Gambar 3.91(a) Pemasangan Anyaman Bambu dan Karung Berisi Pasir  
  (b) Pompa Penyedot Air 
   Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 
 

3.7.2 Faktor Manusia 

Permasalahan yang disebabkan oleh faktor manusia pada proyek 

Sentraland Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada proyek merupakan 

bagian terpenting untuk menjaga diri pada saat melakukan 

pekerjaan yang ada dilapangan yaitu dengan memakai Alat 

Pelindung Diri (APD) berupa helm proyek, sepatu proyek, sabuk 

pengaman, sarung tangan, dan kaca mata untuk pekerjaan 

pengelasan. Namun beberapa pekerja yang ada dilapangan kurang 

memperhatikan keselamatan dan menjaga dirinya dengan tidak 

memakai APD pada saat melakukan pekerjaan dilapangan, untuk 

menanggulangi permasalahan tersebut perlu adanya peringatan 

dan sanksi dari pelaksana kepada pekerja.  
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 Gambar 3.92Pekerja Tidak Menggunakan Helm Proyek 
                      Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

b. Kebersihan proyek adalah bagian yang harus diperhatikan juga 

karena sampah yang ada di proyek seperti plastik, bungkus 

makanan, dan lainnya bisa menghambat pada saat pekerjaan 

pengecoran. Sampah yang ada pada area yang akan di cor  harus 

dibersihkan dahulu supaya tidak tercampur dengan beton yang 

akan mengurangi daya lekat dan mutu dari beton tersebut, namun 

pekerja juga kurang memperhatikan kebersihan proyek karena  

tidak membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan 

oleh K3.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.93Tempat Sampah 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
c. Bekisting yang belum terpasang dengan benar dan kurang rapat 

karena pada saat proses pengecoran beton tersebut keluar yang 

mengakibatkan volume beton tersebut berkurang, dan perancah 

yang sudah tidak layak pakai karena ulir pada bagian perancah 

yaitu jack base sudah rata sehingga pada saat pengecoran perancah 
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tersebut roboh karena tidak kuat menahan beban dari beton ready 

mix yang dituang ke bekisting, untuk menanggulangi kejadian 

tersebut adalah  sebelum proses pengecoran sebaiknya perancah 

dan bekisting dipastikan sudah saling mengikat dan dipastikan 

bekisting sudah rapat sehingga tidak ada lubang dan perancah juga 

dipastikan sudah saling mengikat dan kuat menerima beban pada 

saat pengecoran. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.94Bekisting Kurang Rapat 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
d. Pekerjaan pembersihan yang kurang bersih pada saat mengambil 

sampah yang ada pada bekisting plat lantai dan balok, sehingga 

ada sampah atau barang yang ikut tercampur dengan beton ready 

mix. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.95Besi Pemotong Tercampur Saat Pengecoran 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
e. Keropos pada beton yang disebabkan oleh kurang maksimalnya 

penggunaan concrete vibrator karena pada saat memadatkan 

kurang merata sehingga bagian dari bekisting ada yang masih 
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rongga yang terlihat keropos pada saat bekisting terlepas. 

Permukaan yang keropos tersebut nantinya di tambal dengan  

adukan semen dan pasir yang dicampur dengan air. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.96Keropos padaShear Wall 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 
 

3.7.3 Faktor Alat 

Permasalahan yang disebabkan oleh faktor Alat pada proyek 

Sentraland Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Tower craneyang sempat tidak berfungsi sehari karena mesin 

penggerak pada tower cranerusak karena kurangnya perawatan 

dan beroperasi terus selama 24 jam, jadi kegiatan yang 

memerlukan bantuan dari tower cranejadi terhambat seperti proses 

pengecoran, penyambungan tulangan pada kolom dan shear wall, 

dan proses pengangkutan baja tulangan yang ada di fabrikasi besi 

untuk proses pembesian balok dan plat lantai, jadi untuk 

menanggulangi permasalahan ini adalah dengan melakukan 

perawatan tower crane. 

b. Elevatoryang berfungsi untuk mempercepat jalur akses pekerja 

sempat tidak beroperasi karena baut yang yang ada pada bagian 

elevator lepas karena kurangnya perawatan, sehingga pekerja 

harus naik untuk sampai ke lantai atas dengan menggunakan 

tangga beton yang sudah di cor dan tangga yang terbuat dari 
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perancah dimana memerlukan waktu yang lama dibandingkan 

menggunakan elevator. 

c. Concrete pumpyang membantu pada saat proses pengecoran 

belum bisa diaktifkan karena pada pipa penyambung pada 

concrete pump terdapat sisa beton yang masih tertinggal karena 

kurangnya pembersihan pada pipa setelah selesai pengecoran, 

tentu saja proses pengecoran jadi terhambat sampai pipa 

penyambung concrete pumpdi pastikan sudah bersih, untuk 

menanggulangi permasalahan ini yaitu dengan menyemprotkan air 

ke dalam concrete pump yang kemudian dipompa lewat pipa 

penyambung sehingga beton-beton sisa ikut keluar dan dipastikan 

pipa penyambung tersebut sudah bersih sehingga tidak ada beton 

yang tertinggal dan mengeras. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil dari praktik kerja dilaksanakan dalam 90 hari kalender 

yaitu dari Bulan Agustus – Oktober 2015. Setiap proyek pasti memiliki 

kelebihan dan kekurangan baik dalam manajemen, pengawasan, maupun 

dalam pelaksanaannya. Selama praktik kerja 90 hari kalender di proyek 

Sentraland Semarang, penulis dapat mengambil kesimpulan baik dari segi 

positif maupun negatif  sebagai berikut: 

1) Pekerjaan lembur dilakukan pada proyek ini untuk mengejar target 

selesainya proyek. Pekerjaan bisa dikatakan lembur apabila melebihi jam 

kerja proyek yaitu 8 jam. Lembur dilakukan pada saat pemasangan 

bekisting, pembesian, pengecekan, pembersihan lahan, dan lanjut 

pengecoran yang di lakukan dari malam sampai siang hari atau siang 

sampai malam hari, 

2) Peraturan dari K3 yaitu tentang keamanan dan keselamatan kerja dan 

pemasangan MMT yang sudah di pasang di bagian-bagian gedung, tetapi 

masih ada pekerja yang kurang memperhatikan keselamatan untuk dirinya 

karena tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu helm proyek, 

sepatu safety, sabuk pengaman,  sarung tangan, dan kaca mata khusus 

untuk pengelasan, 

3) Perawatan material di dalam proyek ini masih kurang karena pada saat 

pelepasan bekisting dan scaffolding, pekerja masih sering melemparkan 

material tersebut yang berdampak pada keawetan material tersebut. 

Material yang ada bisa cepat rusak dan akan menghambat proses pekerjaan 

proyek, 

4) Kurangnya perawatan alat-alat berat yang digunakan untuk proses 

pekerjaan seperti tower crane, elevator, concrete pump yang  
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mengakibatkan alat tersebut rusak dan akan menghambat proses 

pekerjaan,  

5) Pekerja dan karyawan masih sering terlambat pada jam kerja yang sudah 

di tetapkan proyek yaitu pukul 08.00 WIB, 

6) Bekisting yang kurang rapat dan perancah yang kurang kuat karena ada 

bagian yang sudah tidak bisa dipakai atau rusak seperti ulir pada jack base 

yang sudah rata mengakibatkan bekisting roboh pada saat proses 

pengecoran karena tidak kuat menahan beban dari beton tersebut. 

 

4.2 Saran 

Selama praktik kerja di proyek Sentraland Semarang, penulis menemukan 

berbagai kekurangan yang terdapat pada proyek tersebut. Kekurangan 

tersebut akan menjadikan saran penulis untuk proyek ini yang nantinya bisa 

diperbaiki agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Saran dari penulis yang bisa 

disampaikan adalah:  

1) peraturan dari K3 yaitu tentang keamanan dan keselamatan kerja adalah 

sangat penting untuk para pekerja, seharusnya pekerja yang harus lebih 

memperhatikan keselamatan untuk dirinya dengan menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) yaitu helm proyek, sepatu safety, sarung tangan, 

sabuk pengaman dan kaca mata khusus untuk pengelasan agar tidak terjadi 

kejadian yang tidak diinginkan, dan untuk K3 harus lebih tegas lagi untuk 

memperingatkan pekerja yang tidak memakai APD, apabila masih tetap 

melanggar harus ada sanksi untuk pekerja tersebut, 

2) Perawatan material pada proyek harus lebih diperhatikan karena dengan 

perawatan material tentu saja mengurangi pemborosan biaya untuk 

material, apabila ada pekerja yang masih melempar yang berdampak buruk 

pada material tersebut seharusnya pelaksana bisa tegas untuk menegur 

pekerja tersebut, 

3)Pengecekan dan perawatan rutin terhadap tower crane, elevator, excavator, 

dan alat berat lainnya sangat diperlukan untuk menghindari kerusakan dan 
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berhentinya alat secara tiba-tibasehingga menghambat proses pekerjaan di 

lapangan, 

4) Peraturan jam kerja proyek harus lebih dipertegas lagi supaya tidak ada 

pekerja dan karyawan yang terlambat atau kurang tertib yaitu dengan 

memberikan sanksi kepada pekerja dan karyawan yang melanggar. 

5) Pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan perancah dan bekisting harus 

lebih di tingkatkan lagi yaitu sebelum proses pengecoran berlangsung 

sebaiknya dicek lagi untuk menghindari kebocoran pada bekisting dan 

perancahtidak kuat pada saat proses pengecoran berlangsung karena ada 

bagian dari perancah yang sudah tidak layak pakai seperti ulir dari jack 

base yang sudah rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Gedung Sentraland Semarang 

Jalan Ki Mangunsarkoro No.36 Semarang 
 
 

 

Itok Agha Virnanda – 12.12.0053  103 
Universitas Katolik Soegijapranata 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahadi, 2011, “Tugas Quantity Surveyor Pada Kontraktor” http://www.ilmusipil.com/tugas-
quantity-surveyor-pada-kontraktordiakses pada tanggal 19Januari 2016 pukul 20.00 WIB.  

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, http://jateng.bps.go.id/ diakses pada tanggal 20 September 
2015 pukul 19.00 WIB.  

Ervianto, Wulfram I, 2005,  Manajemen Proyek Konstruksi, Andi Offset, Yogyakarta.  

Muzakir, Imam, 2013, “Sentraland Semarang Produk Pertama Anak Perumnas”, 
http://www.beritasatu.com/forum-bisnis/126916-sentraland-semarang-produk-pertama-
anak-usaha-perumnas.htmldiakses pada tanggal 20 September 2015 pukul 16.00 WIB.  

Muzakir, Imam, 2014, “Perumnas dan Propernas Mulai Konstruksi Sentraland Semarang”, 
http://www.beritasatu.com/forum-bisnis/174412-perumnas-dan-propernas-mulai-
konstruksi-sentraland-semarang.htmldiakses pada tanggal 20 September 2015 pukul 16.30 
WIB.  

Sudarmoko, 1996,  Analysis and Design of Reinforce Concrete Column, KMTS FT-Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta.  

Suteja,I Wayan, 2011, “Dokumen Pengadaan/Pelelangan pada Industri Konstruksi”,  Singhadwala, 
Edisi 44, 47-48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmusipil.com/tugas-quantity-surveyor-pada-kontraktor�
http://www.ilmusipil.com/tugas-quantity-surveyor-pada-kontraktor�
http://jateng.bps.go.id/�

	DAFTAR PUSTAKA
	Ahadi, 2011, “Tugas Quantity Surveyor Pada Kontraktor” 1TUhttp://www.ilmusipil.com/tugas-quantity-surveyor-pada-kontraktorU1Tdiakses pada tanggal 19Januari 2016 pukul 20.00 WIB.
	Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 1TUhttp://jateng.bps.go.id/U1T diakses pada tanggal 20 September 2015 pukul 19.00 WIB.
	Muzakir, Imam, 2013, “Sentraland Semarang Produk Pertama Anak Perumnas”, http://www.beritasatu.com/forum-bisnis/126916-sentraland-semarang-produk-pertama-anak-usaha-perumnas.htmldiakses pada tanggal 20 September 2015 pukul 16.00 WIB.
	Muzakir, Imam, 2014, “Perumnas dan Propernas Mulai Konstruksi Sentraland Semarang”, http://www.beritasatu.com/forum-bisnis/174412-perumnas-dan-propernas-mulai-konstruksi-sentraland-semarang.htmldiakses pada tanggal 20 September 2015 pukul 16.30 WIB.
	Suteja,I Wayan, 2011, “Dokumen Pengadaan/Pelelangan pada Industri Konstruksi”,  Singhadwala, Edisi 44, 47-48.

