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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG PROYEK  

Setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat. Kota 

Semarang sebagai ibu kota provinsi menyebabkan kota Semarang menjadi 

kota yang padat, pertumbuhan penduduk yang meningkat dan dengan adanya 

pendatang yang  membuat  Semarang semakin padat banyak penduduk yang 

membutuhkan tempat untuk singgah ataupun sebagai tempat tinggal sehingga  

kebutuhan akan tempat tinggal sangat penting.  

Apartemen bisa menjadi salah satu solusi akan kebutuhan tempat 

tinggal.Apartemen bisa menjadi hunian modern seperti sekarang. Selain itu 

apartemen juga menghemat penggunaan lahan untuk hunian. Di atas lahan 

seluas ±15000 m2, Paltrow City hadir sebagai mini block  pertama di 

Semarang Hunian yang menggunakan konsep hunian di Eropa menawarkan 

fasiltas apaertemen,hotel dan area komersial. 

Proyek Bellini Tower berdiri di lahan ±2500 m2 digunakan sebagai 

gedung apartemen. Salah satu bagian dalam Paltrow City ini beralamat di 

Jalan Prof. Sudharto no.10 Tembalang, Semarang, terletak di area yang 

strategis karena berada di lokasi yang memiliki nilai properti yang meningkat, 

dengan begitu membuat nilai investasi dari apartemen di Bellini Tower bisa 

terus meningkat. 

1.2 LOKASI PROYEK 

Proyek pembangunan Bellini Tower di Jalan Prof. Sudharto No. 10 

Tembalang Semarang ini secara geografis letak bangunanya dibatasi oleh : 

a. Sebelah Utara  : Jalan Prof. Sudharto 

b. Sebelah Timur : Rumah Penduduk 

c. Sebelah Barat  : Jalan Tirto Agung  

d. Sebelah Selatan : Rumah Penduduk 



2  
 Laporan Praktik Kerja  
 Proyek Pembangunan Bellini Tower Tembalang Semarang 

 
 

 
Eric Vincent Sutedjo 12.12.0008   
 
 

Untuk lebih jelas lokasi Bellini Tower dapat di lihat pada denah  proyek 

berikut : 

 
Gambar 1.1 PetaLokasi Proyek 

(Sumber : Google Earth) 

1.3 DATA TEKNIS BANGUNAN 

• Jenis Pondasi  :  

o Sumuran dinding bata  

o Kedalaman  6 m dan 7 meter 

o Diameter  1 m; 1,6m dan 1,8 m 

• Struktur Bangunan :  

o Beton Bertulang 

• Mutu Beton  :  

1. Kolom struktur , core lift     : K - 400 

2. Pile cap , tie beam , balok struktur , plat lantai  : K - 350 

3. GWT , STP       : K - 350 

4. Dinding kolam renang , dinding basement   : K - 350 

5. Struktur tangga dan Pondasi Sumuran   : K – 300 

 Jln. Prof. Sudharto 
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• Mutu Baja  : BJ 37 

1.4 FUNGSI BANGUNAN 

Tabel 1.1 Fungsi Bangunan Bellini Tower tiap Lantai 
(Sumber : Gambar Arsitektur Proyek Bellini Tower Semarang) 

LANTAI FUNGSI KAPASITAS TYPE  
LUAS TIAP 

LANTAI 
(m²) 

ELEVASI 
( m) 

B-3 

Parkir 35 Mobil 

1886.319 -4.5 Utility (GWT, 
Pompa, Genset)   

Clean water 

Raw water 

 

B-2 Parkir 31 Mobil 1665.623 -1.5 

B-1 Parkir 31 Mobil 1511.62 1.5 

1 

Hunian 
8 BELLINI SUIT 

GARDEN 

1857.176 4.5 

8 BELLINI SUIT 
VIEW 

Taman    

Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

2 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 9.3 Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

3 
Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 12.5 Janitor + pantry 2  
Tangga darurat 2  
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4 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 15.7 Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

5 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 18.9 Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

6 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 22.1 Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

7 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 25.3 Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

8 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 28.5 Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

9 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 31.7 Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

10 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 34.9 
Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  
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1.5. TATA CARA PELELANGAN 

11 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 38.1 Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

12 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 41.3 Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

13 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 44.5 Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

14 

Hunian 32 UNIT STUDIO 

954.46 47.7 Janitor + pantry 2  

Tangga darurat 2  

15 

Toilet + Janitor 2   

954.46 50.9 R. Meteran    

Roof garden    

16 Ruang Mesin 
Lift 

    
130.5 54.5 

   

17 

Ruang Mesin 
Lift     

131.5 57 
Atap    

   TOTAL 20545.178  
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Pelalangan adalah cara yang dilakukan owner kepada pihak penyediaan 

barang/jasa untuk mengajukan penawaran dengan persaingan dengan pihak 

penyedia barang/jasa yang lain dengan metode tertentu dengan ketentuan 

dan syarat yang disetujui oleh owner. Dengan metode pelaksanaan barang/ 

jasa menurut pedoman pelaksanaan dapat dilakukan dengan : 

a. Pelelangan Umum, adalah cara 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. Pemilihan Langsung, adalah pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan dengan membandingkan beberapa penawaran yang diajukan, 

dan diambil setidaknya tiga penawaran terbaik. 

c. Penunjukan Langsung adalah pemilihan penyedia barang/jasa dengan 

cara penunjukkan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa 

dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya dengan harga 

yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. 

Beberapa jenis perjanjian kontrak pembayaran pada pengerjaan suatu 

proyek: 

a. Fixed price adalah perjanjian kontrak dengan harga pasti sesuai dengan 

kesepakatan. 

b. unit price adalah perhitungan berdasarkan harga satuan volume pekerjaan 

yang dikerjakan pada keseluruhan proyek. 

c. cost plus fee artinya berdasarkan jumlah biaya proyek total ditambahkan 

dengan fee jasa pelaksana proyek sesuai dengan kesepakatan. 

Pelaksanaan Proyek Bellini Tower ini pemilik proyek PT. ADHISATYA 

tidak melakukan sitem pelelangan  hal ini dikarenakan pihak owner 

merupakan kontraktor pelaksana. Owner menunjuk langsung kontraktor 

pelaksana karena pihak pemilik proyek juga merupakan badan usaha yang 

bergerak di bidang kontraktor pelaksana secara langsung dengan data 

sebagai berikut: 
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a. Data Pihak Terkait: 

1.) Owner   : PT. ADHISATYA GROUP 

2.) Pemberi Tugas  : PT. ADHISATYA GROUP 

3.) Manajemen Konstruksi : PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI 

4.) Konsultan Struktur : IRAZ TEAM under structure lisence 

IR. PANJI PUSPOYONO 

5.) Konsultan Arsitektur : PT. JIMMY PATTY ARCHITECTS 

6.) Konsultan Mekanikal : DJOKO HARTONO, Amd  

Elektrikal & Plumbing   RACHMAD WIDHI ,ST 

7.) Kontraktor  : PT. ADHISATYA GROUP 

8.) Saffety Officer  : PT. ADHISATYA GROUP 

 

b. Data Proyek: 

1.) Nama Proyek  : Bellini Tower Apartemen 

2.) Alamat Proyek  :Jalan Prof. Sudharto 10 Tembalang, 

Semarang 

3.) Mulai Pelaksanaan : Oktober 2014 

4.) Akhir Struktur  : Desember 2015 

5.) Waktu Pelaksanaan : Oktober 2014 – November 2016 (25 bulan) 

6.) Masa Pemeliharaan : 3 Bulan 

7.) Jumlah lantai  : 14 lantai + 3 basement + 1 lantai ruang 

mesin 

c. Data Teknis 

1.) Luas Tanah  Bangunan :± 2500 m2 

2.) Luas Bangunan  : 20545,178  m2 

3.) Tinggi Bangunan  : + 57,5 m 

4.) Jenis Pondasi  : Sumuran 

5.) Jumlah Lantai  : 18 Lantai (Keseluruhan) 
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 

Pengelola proyek adalah badan usaha maupun perorangan yang ikut bagian 

dalam berjalannya proyek pembangunan dengan cara membiayayai, 

merencanakan, dan mengerjakan sudatu proyek. Yang terlibat dalam pengerjaan 

proyek pembangunan adalah pemilik proyek (owner), konsultan perencana, 

manajemen konstruksi dan kontraktor pelaksanan. Didalam perjanjian proyek 

yang sudah disepakati semua pihak harus saling kerjasama agar proyek bisa 

berjalan dengan lancar dan dapat selesai sesuai dengan perencanaan awal. 

2.1 PEMILIK PROYEK  

Pemilik proyek (owner) bisa berupa perseorangan maupun instansi 

berbadan hukum yang memberikan tugas kepada instansi yang mampu dan 

bisa melaksanakan proyek. Dalam Pelaksanaanya owner sebagai pemilik 

dana untuk pengerjaan proyek. Owner telah membentuk perusahaan PT. 

Adhisatya yang dikoordinasi oleh Bpk Suka Adhisatya. Pada Proyek Bellini 

Tower ini PT. Adhisatya Sebagai pemilik proyek. Pada Proyek Bellini 

Tower ini pihak owner tidak melakukan lelang melainkan dengan 

penunjukan langsung pihak yang akan mengerjakan pembangunan Bellini 

Tower. Kewajiban dan Hak yang dimiliki owner antara lain :  

1. Pemilik Proyek mempunyai pertimbangan dan kebijaksanaan dalam 

menunjuk Kontraktor  untuk melaksanakan pekerjaan dan tergantung 

pada penawaran yang terendah. 

2. Pemilik Proyek akan memberikan hasil lelang secara tertulis kepada 

masing-masing Kontraktor selama Kontraktor belum menerima 

pemberitahuan resmi dari Pemilik Proyek, tidak diperkenankan untuk 

bertanya tentang hasil tender tersebut secara tertulis maupun lisan. 

3. Membayar kontraktor sesuai dengan perjanjian yang sudah di buat. 

4. Meminta pertanggung jawaban kepada pelaksana proyek atas pekerjaan 

yang sudah di laksanakan 

5. Meminta laporan jalannya pekerjaan proyek secara lisan atau tertulis. 
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2.2 KONSULTAN PERENCANA 

Konsultan perencana pihak yang mendesain dan merencanakan proyek 

sesuai keinginan owner. Konsultan Perencana bisa berupa pihak 

perseorangan maupun instansi berbadan hukum bisa swasta maupun 

pemerintah yang ditunjuk oleh owner. Perencanaan suatu proyek meliputi 

struktur, mekanikal elektrikal, arsitektur. Dalam 1 proyek owner bisa 

menunjuk beberapa konsultan perencana sekaligus. Dalam pekerjaan Proyek 

Pembangunan Bellini Tower terdapat beberapa konsultan perencana, yaitu: 

1.) Konsultan Arsitektur : PT. JIMMY PATTY ARCHITECTS 

2.) Konsultan Struktur : IRAZ TEAM under structure lisence 

  IR. PANJI PUSPOYONO 

3.) Konsultan Mekanikal : DJOKO HARTONO, Amd  

Elektrikal & Plumbing: RACHMAD WIDHI ,ST 

Secara umum tugas konsultan perancana adalah sebagai berikut : 

a. Membuat perencanaan secara lengkap. 

b. Memberikan pertimbangan kepada pemilik proyek dan kontraktor 

pelaksana mengenai pelaksanaan pekerjaan. 

c. Memberikan penjelasan kepada kontraktor pelaksana mengenai 

hal-hal yang kurang jelas dalam RKS maupun gambar kerja. 

d. Merevisi perencanaan apabila diperlukan . 

e. Menghadiri rapat koordinasi pengelola proyek. 

2.3 PELAKSANA PROYEK 

Pelaksana Proyek atau biasa disebut kontraktor pelaksana bisa 

perseorangan maupun instansi berbadan hukum yang ditunjuk maupun 

melalui pelelangan oleh owner untuk mengerjakan proyek secara langsung 

di lapangan sesuai dengan perencanaan yang ada dan sesuai dengan 

perjajian yang sudah di buat. Atau dalam definisi lain menyebutkan bahwa 

pihak yang penawarannya telah diterima dan telah diberi surat penunjukan 

serta telah menandatangani surat perjanjian pemborongan kerja dengan 

pemberi tugas sehubungan dengan penawaran proyek. 
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Kontraktor bertanggung jawab langsung dengan owner. Dalam 

pengerjaannya akan diawasi oleh tim pengawas dari owner. Pihak kontraktor 

bisa berkonsultasi dengan pihak pengawas dengan adanya permasalahan 

ataupun adanya perubahan pengerjaan yang tidak sesuai dengan 

perencanaan awal. Kontraktor pelaksana Proyek Bellini Tower adalah PT. 

ADHISATYA GROUP. Sebagai pelaksana proyek kontraktor mempunyai 

tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

1. Kontraktor diwajibkan melihat, meneliti keadaan setempat ditempat 

pekerjaan akan dilaksanakan, sehingga sudah memperhitungkan semua 

konsekwensinya sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini. 

2.  Kontraktor harus menghadiri pembukaan Surat Penawaran diwakili 

oleh Pemimpin / Direkturnya masing-masing atau bila berhalangan 

dapat mengirimkan wakil / utusannya. 

3.  Kontraktor diwajibkan menyelesaikan pekerjaan borongan dalam 

keadaan baik dan selesai 100% setelah dilaksanakan dalam waktu yang 

ditentukan 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak 7 (tujuh) 

hari setelah Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan. Masa 

Pemeliharaan sejak penyerahan pertama (sejak pekerjaan selesai 100%) 

adalah 60 (enam puluh) hari kalender. 

4.  Menepati jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dengan sanksi 

denda bila terjadi kelambatan. Tiap hari kelambatan dihitung dendanya 

menurut ketentuan kontrak dengan maximum denda sebesar 5% dari 

harga borongan. 

5.  Menepati petunjuk dan perintah-perintah (sesuai dengan bestek) dari 

Konsultan Pengawas dengan sanksi denda teguran sebesar Rp. 

……….……….. ( ……………. ) untuk setiap Surat Peringatan Ketiga 

yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas, dengan urutan : 

 - Memo Lapangan. 

 - Surat Peringatan I. 

 - Surat Peringatan II. 
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   - Surat Peringatan III + Denda masing-masing dengan tenggang waktu selama  

7 (tujuh) hari kalender. 

Dalam item Pekerjaan Persiapan ditawarkan listrik kerja, air kerja, 

sarana komunikasi proyek, ijin-ijin yang berlaku yang ditetapkan oleh 

Building Maintenance dan peralatan / perlengkapan kerja Direksi Lapangan. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KONTRAKTOR PELAKSANA 
PROYEK PEMBANGUNAN BELLINI TOWER APARTEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur 
Utama

Suka Adhisatya, ST.

Site Manager
Agus Ritanto, ST.

Supervisor 
Arsitektur

Yosef Ariyanto, ST.

Ngadiman
Purwadi

Samsudin
Kasdiman

Supervisor 
Struktur

Yogo Utomo, ST

PT. COSTAL
SUB KON
Sunarno
Daryanto

Supervisor 
MEP

Ngabidin, Amd

PT.SURYA CITRA
SUB KON
Parjono

Jupri

Supervisor 
Surveyor

Gunawan, Amd

Suwarto 
Rossi

Rangga
Edho 
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Tugas dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kontraktor 

pelaksana adalah sebagai berikut: 

A.  Direktur Utama 

Tugas Utama : 

1. Sebagai pimpinan tertinggi di dalam perusahaan yang bertanggung 

jawab atas kelancaran dan pelaksanaan kegiatan perusahaan, 

mengkoordinir serta membimbing kegiatan sehari-hari  

2. Mempertanggungkawabkan semua kewajiban yang menyangkut laba-

rugi perusahaan. Dalam hal pembangunan proyek, Direktur utama 

bertanggung jawab atas kinerja dalam pembangunan proyek. Tentu 

saja dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.  

Direktur Utama bertanggung jawab atas segala tanggung jawabnya 

terhadap Pemilik Proyek (Owner). 

B. Site Manager 

Tugas Utama : Membuat perencanaan operasional, meliputi: 

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mutu yang direncanakan. 

2. Membina dan melatih keterampilan tukang dan mandor. 

3. Mengesahkan tagihan-tagihan mandor dan sub-kontraktor. 

Site Manager bertanggung jawab atas segala tugas dan tanggung jawabnya 

terhadap Direktur Utama. 

C. Supervisor Struktur, Arsitektur, MEP, Suveyor 

Tugas utama: 

1. Membuat program kerja mingguan dan mengadakan pengarahan 

kegiatan harian kepada pelaksana pekerjaan sesuai bagiannya. 

2. Pengecekan kembali terhadap hasil pekerjaan tukang apakah sesuai 

dengan ukuran yang tertera pada gambar rencana.  

3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja mingguan, 

metode kerja, gambar kerja dan spesifikasi teknik. 

Supervisor bertanggung jawab atas segala tugas dan tanggung jawabnya 

terhadap Site Manager. 
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D. Sub Kontraktor 

Sub  Kontraktor bertugas melaksanakan pekerjaan khusus dari proyek sesuai 

dengan bidang atau keahliannya. Adapun hak dan kewajiban dari sub-sub 

kontraktor adalah : 

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya dan menyerahkan 

hasil pekerjaannya pada kontraktor utama sesuai dengan batas waktu 

yang disepakati bersama. 

2. Menerima sejumlah biaya dari pelaksanaan pekejaan yang diberikan 

oleh kontraktor utama sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian 

kontrak kerja. 

3. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap. 

Sub Kontraktor bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya 

terhadap kontraktor utama selaku pemberi tugas. 

2.4 KONSULTAN PENGAWAS 

Konsultan pengawas atau manajemen konstruksi (MK) adalah instansi 

berbadan hukum milik swasta maupun pemerintah yang berfungsi untuk 

mengawasi setiap tahap pekerjaan proyek yang dikerjakan kontraktor agar 

dapat berjalan secara maksimal dan efisien. Pada Proyek Bellini Tower 

karenan memiliki skala yang cukup besar maka diperlukan pengawasan agar 

dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan dalam biaya, 

mutu, dan waktu. Dalam proyek pembangunan Bellini Tower pemilik 

proyek menunjuk PT. Ciriajasa Cipta Mandiri sebagai pengawas  atau wakil 

pemilik proyek di lapangan guna mengawasi pekerjaan Kontraktor 

Pelaksana. 

Tugas Konsultan Manajemen Kontruksi (MK) dibagi dalam 5 tahap 

perencanaan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan: 

a.  Membantu pemberi tugas dalam pengadaan Konsultan Perencana, 

termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

b.  Membantu menyiapkan kontrak perjanjian kerja Konsultan 

Perencana 
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2. Tahap Perencanaan: 

a. Evaluasi Kegiatan Konsultan Perencana 

b. Memberikan konsultasi meliputi penyiapan dan penggunaan Sumber 

Daya Manusia (SDM) serta pendanaan 

c. Mengendalikan program perencanaan 

d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait 

e. Membuat laporan bulanan kegiatan MK 

f. Meneliti kelengkapan dokumen perencanaan/pelelangan dan 

membantu kegiatan pelelangan. 

g. Menyusun : laporan, Berita Acara kemajuan pekerjaan, pembayaran 

angsuran pekerjaan perencanaan 

h. Mengadakan rapat koordinasi perencanaan dan membuat risalah 

rapatnya. 

3. Tahap Pelelangan 

Membantu panitia lelang dalam proses pelelangan 

4. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengevaluasi metode kerja kontraktor 

b. Mengendalikan pelaksanaan konstruksi 

c. Melakukan evaluasi dan koreksi terhadap penyimpangan teknis/non 

teknis dan manajerial 

d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait 

e. Melakukan kegiatan pengawasan, meliputi: 

• Meneliti dan mempelajari dokumen pelaksanaan 

• Pengawasan Mutu bahan, waktu, & biaya pelaksanaan 

• Pengawasan kualitas dan progress pelaksanaan 

• Problem Solving pelaksanaan terkait kondisi eksisting dan 

koordinasi tiap bagian 

• Meneliti shop drawing dan as build drawing 

• Menerbitkan Berita Acara : Kemajuan Pekerjaan, Serah Terima, 

dll 
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Manajer Konstruksi
Wiryawan Widhiyarto, ST.

Supervisor Struktur
Dhian Purwitasari, S.ST.

Supervisor MEP
Tatang Andriansyah, ST.

Project Engineer
Adi Hernowo, ST.

Admin
Puji Haryani, S.AP

• Pengawasan mutu dalam berbagai tes laboratorium, checklist 

pekerjaan, test commissioning 

5.  Tahap Pemeliharaan 

a. Mengkoordinasi pelatihan teknis gedung oleh vendor 

b. Mengkoordinasi manual book dan garansi dari vendor 

c. Mengawasi perbaikan cacat pekerjaan 

d. Menyiapkan BAST II 

e. Menyusun laporan akhir 

Staf-staf yang berada dalam struktur organisasi konsultan pengawas  adalah 

sebagai berikut : 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN KONSTRUKSI 
PROYEK PEMBANGUNAN BELLINI TOWER APARTEMENT 

 
 

 Tugas dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kontraktor 

pelaksana adalah sebagai berikut: 
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a. Manajer Konstruksi 

Tugas Utama: 

Menjalankan implementasi system manajemen konstruksi secara 

profesional pada proyek yang berada dibawah pimpinannya.Bertindak 

mewakili dan senantiasa menjaga kepentingan perusahaan dan secara  

intern bertanggung jawab atas dipenuhinya target-target biaya dan kualitas 

produk MK seperti yang di tetapkan Direksi  

Rincian Tugas: 

1. Menyiapkan program-program penanganan proyek sejak tahap awal 

hingga penyelesaian yang antara lain mencakup: Program Fisik, 

Program Biaya, Program Personil, Program Peralatan dll. 

2. Menyiapkan sistem informasi manajemen yang antara lain mencakup 

rencana rancangan organisasi proyek, prosedur pengoperasian standar, 

dll 

3. Menyiapkan rencana Pelaksanaan Konstruksi yang meliputi metoda 

teknis pelaksanaan, perencanaan Biaya dan Jadwal konstruksi. 

4. Memimpin penyelenggaraan rapat koordinasi proyek, mencakup rapat 

teknis dan rapat site 

5. Membuat laporan-laporan kemajuan proyek mingguan, bulanan, 

program kerja dan keuangan proyek dalam mingguan dan bulanan. 

Memimpin dan mengkoordinasi seluruh tenaga ahli dan staf 

penunjang yang bertugas dalam tim MK pada proyek bersangkutan 

6. Membuat laporan-laporan kemajuan proyek mingguan, bulanan, 

program kerja dan keuangan proyek dalam mingguan dan bulanan. 

7. Bertanggung jawab atas peralatan perusahaan yang digunakan pada 

proyek yang dipimpinnya. 

8. Bertanggung jawab atas berkas-berkas tahapan tagihan 

9. Menyiapkan laporan dan data yang diminta oleh pemberi tugas. 

10. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kualitas hasil pekerjaan 
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11. Membuat dokumentasi tentang segala sesutau yang berkaitan dengan 

proyek yang telah dilaksanakan. 

12. Menjaga nama baik perusahaan baik dari segi teknis maupun dari segi 

manajemen 

Tugas lain yang diminta pimpinan untuk menunjang kerja di bidang 

bidang lain guna kelancaran jalannya perusahaan 

b. Project Engineer 

Tugas Utama: 

Sesuai dengan latar belakang disiplin keahliannya membantu Manajer 

Konstruksi menangani masalah-masalah yang bersangkutan dengan 

rekayasa teknik dan manajemen.Rincian Tugas: 

1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan atas produk-produk desain pada 

setiap tahap, ditujukan pada kepentingan implementasi pelaksanaan 

dengan berpegang pada faktor-faktor keteknikan pada umumnya. 

2. Membantu manajer konstruksi memberi masukan dalam rangka 

penyusunan construction planning 

3. Melaksanakan pengendalian mutu, biaya dan waktu terhadap seluruh 

atau sebagian produk pelaksanaan proyek yaitu dengan cara-cara 

melakukan inspeksi, evaluasi, updating schedule. 

4. Menyampaikan saran-saran problem solving kepada manajer konstruksi 

5. Menyiapkan laporan bersifat teknik atau manajemen kepada manajer 

konstruksi 

6. Mengikuti rapat koordinasi dan menyiapakan risalah rapat untuk 

disetujui oleh manajer konstruksi 

7. Tugas lain yang diminta pimpinan guna menunjang kerja bidang lain 

c. Admin 

Tugas Utama: 

1. Mengelola administrasi proyek secara keseluruhan 

2. Mengoperasikan komputer untuk mendapatkan keluaran yang sesuai 

dengan permintaan  
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Rincian Tugas: 

1. Menjalankan aplikasi program komputer yang ada untuk memenuhi 

permintaan pimpinan 

2. Memelihara dan merawat peralatan kantor beserta kelengkapannya 

agar siap dipakai bila diperlukan 

3. Menerima input data dari supervisor atau sumber lainnya untuk diolah 

menjadi sebuah laporan 

4. Mengelola surat masuk dan keluar, mem-file dengan teliti dan rapi 

beserta tersedianya back up data 

5. Menyiapkan bahan laporan dan presentasi/risalah rapat 

6. Membuat laporan kas proyek 

7. Tugas lain yang diminta pimpinan guna menunjang kerja bidang lain 

d. Supervisor 

Tugas Utama: 

Sesuai dengan bidang disiplin keahlian yang dimilikinya, melakukan 

pengawasan terhadap proses pelaksanaan fisik dibawah koordinasi 

pimpinan 

Rincian Tugas: 

1. Melaksanakan tugas pengawasan dengan selalu berpegang pada syarat 

atau pedoman/standar/peraturan yang berlaku dan telah disepakati 

bersama 

2. Menyusun program dan rencana kerja harian 

3. Menyusun laporan pengawasan secara berkala (harian dan mingguan) 

dan menyampaikannya kepada atasan 

4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian prestasi pekerjaan 

5. Menjadi nara sumber bagi atasan untuk bidang yang diawasinya. 

6. Mengikuti rapat koordinasi lapangan 

7. Tugas lain yang diminta pimpinan guna menunjang kerja bidang lain 
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2.5 HUBUNGAN KERJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 

 

 

 

Keterangan : 

    : Hubungan koordinatif 
    : Hubungan Kontraktual 

 

Hubungan kerja dalam pengelolaan proyek sangat diperlukan 

adanya ketegasan dalam pembagian kerja sesuai dengna tugasnya masing-

masing dimana semua pihak harus bekerjasama agar semua bisa berjalan 

dengan lancar. Agar lancar dan dapat bersinergi satu dengan yang lain 

dalam pelaksanaan dilapangan dibuat uraian pekerjaan (job description) 

sehingga semua bisa mengetahui tugasnya dengan baik dan tidak ada tugas 

yang akan tumpang tindih satu sama yang lain. Hubungan kerja sebagai 

berikut : 

A. Owner dengan Kontraktor 

Ada ikatan kontrak antara owner dan kontraktor. Owner 

meberikan dana pengerjaan proyek sesuai dengan kontrak yang 

sudah dibuat, agar proyek bisa berjalan dengan lancar sesuai 

dengan perjajian. Kontraktor erkewajiban mengerjakan proyek 



20 
 Laporan Praktik Kerja  
 Proyek Pembangunan Bellini Tower Tembalang Semarang 

 
 

 
Eric Vincent Sutedjo 12.12.0008   
 
 
  

dengan baik dan efisien dan bisa dipertaanggunjawakan pada 

owner. Dalam Proyek Bellini Tower owner tiap minggunya akan 

melakukan koordinasi, terutama jika adanya perubahan rencana 

yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dari kontraktor maupun 

owner. 

B. Owner dengan Konsultan Perencana 

Konsultan perencana ditunjuk oleh owner untuk merencanakan 

dan mendesain bangunan secara keseluruhan. Perencana harus 

menunjukan perencanaan bangunan kepada owner yang sudah 

sesuai dengan keinginan owner.  

C. Kontraktor dengan Konsultan Perencana 

Kontraktor wajib melaksanakan pembangunan proyek tersebut 

dengan mengacupada desain rencana yang dibuat oleh Konsultan 

Perencana. Jika terjadi hal-hal yang akan merubah perencanaan, 

maka dikonsultasikan kepada Konsultan Perencana. 

2.6    REKANAN KERJA 

Rekanan Kerja adalah orang atau badan yang mengadakan kontrak 

langsung dengan Main Contractor PT ADHISATYA untuk menyelesaikan 

sebagian dari pekerjaan Proyek Pembangunan Bellini Tower Apartement 

dengan persetujuan dari pemilik proyek. Rekanan kerja dipilih karena ada 

beberapa pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan secara langsung oleh 

kontraktor dan harus disubkontrakkan kepada pihak lain. Pihak lain tersebut 

diserahi tugas dengan SPK (Surat Perintah Kerja) oleh kontraktor untuk 

mengerjakan sesuatu pekerjaan yang lingkup pekerjaannya meliputi 

pengadaan bahan dan upah menjadi tanggung jawab sub kontraktor tersebut. 

Selain sub kontraktor, rekanan kerja bisa supplier artinya hanya memasok 

bahan, dikerjakan sendiri oleh kontraktor. Pada proyek ini rekanan kerja 

yang ditunjuk yaitu: 

a. Supplier Beton Ready Mix  : PT.Jati Kencana Beton dan PT. 

Holcim. 
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b. Supplier Besi    : PT. Bhirawa Steel 

c. Supplier Bondeks   : PT. Union Metal 

d. Supplier Bekesting dan Scafolding : PT. Costal 

e. Supplier Acian   : PT. Guna Bangun Jaya  

f. Supplier Fast Mortar  : CV. Pantas Putra Mandiri 
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BAB III 

PELAKSANAAN PROYEK 

3.1. METODE PELAKSANAAN  

Metode pelaksanaan adalah tahapan yang dilakukan dalam suatu 

proyek dan urutan kegiatan pembangunan untuk merealisasikan 

perencanaan yang sudah di buat sesuai dengan standart yang sudah di 

sepakati. Perlunya metode pelaksanaan agar setiap pekerjaan dapat 

berjalan dengan efektif, diperlukan adanya koordinasi yang baik agar 

pekerjaan bisa berjalan dengan lancar karena dalam pelaksanaannya bisa 

terjadi perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. 

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan Rencana 

Kerja dan Syarat-syarat (RKS), gambar kerja, kondisi lapangan, iklim 

/cuaca dan faktor-faktor lainya yang dapat mempengaruhi jalanya 

pelaksanaan konstruksi. Pada bab ini akan di bahas mengenai pekerjaan 

persiapan, pekerjaan struktur bawah dan struktur atas yang diamati di 

lapangan. 

3.1.1. Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Persiapan 

Pembersihan lahan diperlukan untuk membuang sampah organik 

dan anorganik di lahan proyek konstruksi. Sampah-sampah organik 

seperti rumput, pohon, batu-batu kecil maupun besar yang dapat 

mengganggu jalannya pekerjaan. Sampah-sampah anorganik seperti 

sampah rumah tangga yang dikubur dalam tanah, sampah-sampah 

sisa bangunan lama dll. Pembersihan bisa dilakuaka dengan tenga 

manusia ataupun menggunakan peralatan berat seperti eskavator, 

mobil crane dll. Bersama dengan berjalanya pekerjaan pembersihan 

lahan bisa memulai pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan 

merupakan pekerjaan yang dilakukan di untuk mempermudah 

jalannya pekerjaan, menjaga keamanan pekerjaan di kawasan 

proyek. Pekerjaan persiapan meliputi : 
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3.1.1.1. Pemasangan Pagar Proyek 

Pagar proyek dipasang di sekeliling proyek berfungsi 

untuk menunjukan batas wilayah proyek. Faktor keamanan 

juga merupakan salah satu fungsi dari pembuatan pagar 

proyek. Pagar proyek juga dilengkapi dengan pintu masuk 

untuk keluar masuk pekerja dan keluar masuk kendaraan 

Truck Molen (TM), truk pembawa material dll .Membatasi 

agar pihak yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk 

sembarangan ke dalam proyek, biasanya dibuat dengan 

seng bergelombang dengan rangka besi hollow tiap 

beberapa meter sebgai penahan. 

Pada Proyek Paltrow City ini tidak menggunakan pagar 

pembatas karena area sekitar proyek terdiri dari tembok-

tembok bangunan lain dan di samping kanan di batasi 

dengan sungai kecil, hanya ada gerbang pintu masuk yang 

dibuat dari seng di bagian depan proyek. 

 
Gambar 3.1 Gerbang Masuk Proyek 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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3.1.1.2. Pembangunan Direksi Keet 

Direksi keet adalah tempat yang dibuat untuk kantor 

staf kontraktor pelaksana, kantor staf manajemen 

konstruksi (MK) dan ruang rapat. Ruangan kantor tersebut 

juga digunakan untuk menyimpan berkas-berkas mengenai 

proyek. Direksi keet hanya bersifat sementara karena saat 

pekerjaan proyek sudah selesai maka direksi keet akan di 

bongkar.  

Pada Proyek Bellini Tower ini direksi keet awalnya 

menggunakan bangunan bekas rumah penduduk yang 

masih berdiriberukuran 4 × 6 meter. Bangunan ini 

digunakan oleh kontraktor pelaksana dan pengawas dan 

juga untuk rapat direksi.  

 
Gambar 3.2 Direksi Keet 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 3.3 Kantor Kontraktor Pelaksana dan ruang 

rapat lama 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Pada pertengahan bulan Oktober direksi keet 

dipindahkan ke basement 3 karena direksi keet yang lama 

akan di gunakan untuk gardu listrik. Direksi keet yang baru 

berukuran lebih besar 6 × 18 meter yang terdiri dari  

kontraktor pelaksana, pengawas, ruang rapat direksi dan 

surveyor. 

 
Gambar 3.4 Gambar Kantor Kontraktor Pelaksana dan 

ruang rapat baru 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 3.5 Kantor Pengawas baru 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 3.6 Gambar Denah Direksikeet Baru 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.1.1.3. Pembangunan Gudang dan Lahan Pabrikasi 

Pembuatan gudang material berfungsi untuk 

menyimpan peralatan dan material dari pengeruh cuaca agar 

tidak merusak peralatan dan mengurangi mutu material. 

Gudang digunakan untuk menyimpan peralatan listrik 

seperti bor listrik, vibrator, genset dll agar peralatan tidak 

rusak, perlunya penyimpanan material seperti tempat 

penyimpanan semen, sika calbon, material finishing dll agar 

bisa mejaga kualitas material tetap baik.pembangunan 
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tempat pabrikasi seperti pabrikasi besi dan kayu untuk 

membuat tulangan kolom, balok dan bekesting. 

 
Gambar 3.7 Gambar Gudang Penyimpanan semen 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.1.1.4. Pembangunan Mess / Barak Pekerja 

Pembangunan mess/barak digunakan untuk pekerja 

yang menginap di lokasi proyek karena tidak semua pekerja 

dari luar kota, sehingga memerlukan tempat tinggal. 

 
Gambar 3.8 Gambar Mess/Barak Pekerja 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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3.1.2. Pekerjaan Struktur Bawah 

Banyak macam pengerjaan Struktur bawah, seperti pengerjaan 

pondasi, pile cap, tie beam, retaining wall dll. Pondasi merupakan 

bagian penting dalam konstruksi karena fungsi pondasi sebagai 

penahan/penyalur beban dari struktur diatasnya ke tanah dasar. 

Pemilihan jenis pondasi yang digunakan juga hal yang sangat 

membutuhkan perhatian karena jika salah dalam penghitungan 

kebutuhan pondasi dapat menyebabkan kerugian biaya yang besar. 

Jenis pondasi dipengaruhi oleh beban struktur yang diatasnya,jenis 

tanah lokasi proyek dana keadaan daerah sekitar proyek. Pekerjaan 

struktur bawah yang dikerjakan di Proyek Bellini Tower ini antara 

lain pembuatan pondasi sumuran, pembuatan pile cap,tie beam. 

3.1.2.1. Pekerjaan Pondasi 

Berdasarkan beban struktur dan jenis tanah yang ada 

di Proyek Bellini Tower maka digunakanlah pondasi 

sumuran, namun pada perencanaan awal kebutuhan pondasi 

yang pertama menggunakan pondasi tiang pancang. Saat 

pengerjaan pada kedalaman 6 meter pondai tersebut pecah 

saat diuji coba dipasang. Setelah itu dari pihak kontaktor 

pelaksana melakukan pengetesan tanah kembali. Setelah 

pengetsan ulang menunjukan hasil yang berbeda dengan 

digunakan pondasi sumuran.  Ada 3 macam ukuran yang 

digunakan diameter 1 meter; 1,6 meter dan 1,8 meter. 

Dengan kedalaman 6-7 meter. Pengerjaan pondasi dengan 

susunan bata dan diisi dengan beton K-300. 
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Gambar 3.9 Gambar Pengerjaan Pondasi Sumuran 

(sumber : Dokumentasi Bellini TowerApartment, 2015) 

3.1.2.2. Pekerjaan Pile Cap Dan Tie Beam 

Pile cap adalah plat beton betulang yang 

menggabungan beberapa pondasi dalam satu area tertentu 

sebelum didirikan kolom diatasnya. Fungsinya untuk 

menyalurkan beban dari kolom ke pondasi masing-masing 

pile cap dihubungkan dengan tie beam. Tie beam Berguna 

sebagai pengkaku struktur bawah gedung. Ada 10 macam 

pile cap yang digunakan di proyek Bellini Tower : 

 

 

 



30 
 Laporan Praktik Kerja  
 Proyek Pembangunan Bellini Tower Tembalang Semarang 
 
 

 
Eric Vincent Sutedjo 12.12.0008 

Tabel 3.1 Tipe pile cap 

No Tipe 
Jumlah 
@Spun 

Pile  

Diameter 
Spun 

Pile (m) 

Jumlah 
pile cap total 

1 PS-1 1 1.8 9 9 
2 PS-1 A 1 1 15 15 
3 PS-1 B 1 1 1 1 
4 PS-1 C 1 1 1 1 
5 PS-2 2 1 2 4 
6 PS-2 A 

2 1.8 1 2 
1     

7 PS-3 3 1.6 6 18 
8 PS-6 A 

6 1.6 (4) 1 6 
1.8(2)     

9 PS-6 B 
6 1.6 (4) 1 6 

1.8(2)     
10 PS-18 18 1.6 1 18 

    
TOTAL 80 

Tie beam adalah beton bertulang menyambungkan pile 

cap dan menyalurkan beban secara merata agar bila ada 

penurunan makan penurunan secara keselurauhan sehingga 

struktur yang ada tidak rusak dan juga meningkatnkan 

kekuatan antar pile cap. 

3.1.3. Pekerjaan Struktur Atas  

Pekerjaan struktur atas yang dikerjakan pada proyek 

pembangunan  Bellini Tower  antara lain: pekerjaan pembuatan 

kolom, balok, plat lantai, tangga, dinding geser (shear wall), dan core 

wall. 

3.1.3.1.  Pekerjaan Kolom 

Kolom adalah tiang atau pilar vertikal yang berdiri 

diatas lantai yang terbuat dari beton bertulang berfungsi 

untuk penahan dan penerima beban bangunan yang 

disalurkan ke pondasi. Kolom memiliki peranan yang 

sangat penting dalam sebuah bangunan karena jika 
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pekerjaan kolom tidak dilakukan dengan baik maka bisa 

menyebabkan keretakan ataupun pecah karena tidak bisa 

menahan beban vertikal bangunan, kemungkinan terburuk 

bisa menyebabkan bangunan runtuh. Berikut rangkaian 

pekerjaan kolom  di proyek yang kami amati sebagai 

berikut: 

1. Pekerjaan Marking Kolom 

Pekerjaan marking kolom adalah pekerjaan untuk 

menentukan acuan penempatan letak bekesting kolom, 

kolom agar sesuai dengan gambar agar letak kolom bisa 

lurus sampai lantai paling atas. Pekerjaan marking 

kolom dikerjakan oleh surveyor dengan theodolite, 

meteran dan alat sipat (benang yang diberi tinta) 

sebagai acuan saat penempatan bekesting kolom. 

 
Gambar 3.10 Pekerjaan Marking Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Pemasangan Pembesian Kolom 

Pekerjaan yang dilakukan setelah marking adalah 

pekerjaan pembesian untuk kolom. Pengerjaan 

pabrikasi tulangan kolom tidak dilakukan langsung di 

tempat, biasanya dikerjakan di bagian pabrikasi besi di 

lapangan. 
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Kolom lantai 1 dipasang langung dengan pondasi 

dan untuk di lantai atas dan seterusnya di sambungkan 

dengan besi yang dibawahnya. Pada penyambungan 

besi kolom diberikan panjang sambungan penyaluran 

antar tulangan 40D. Pemasangan besi kolom dengan 

Tower crane (TC). Kolom yang digunakan di Bellini 

Tower bervariasi. Pada basement sampai lantai 1 

dengan ukuran yang sama dan kolom lantai 2 sampai 

lantai paling atas lebih kecil.  

 
Gambar 3.11 Pemasangan Pembesian Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3. Pemasangan Bekisting Kolom 

Setelah besi kolom terpasang yaitu memasang 

bekesting,tetapi sebelum memasang bekesting dipasang 

sepatu kolom untuk menahan bekesting agar tidak 

bergerak dari tempat yang sudah ditentukan. Berupa 

tulangan besi sekitar 10 cm yang di bor di sekeliling 

kolom sebagai penahan bekesting. 
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Bekesting yang digunakan di lapangan adalah 

bekesting semi sistem yaitu bekesting yang 

menggunakan besi dan triplek polyfilm. Dengan 

bekisting ini pemasangan menjadi lebih mudah karena 

tidak perlu merangkai bekisting tiap kolom tinggal 

mengatur dimensi ukuran kolom yang mau dipakai. 

 
Gambar 3.12 Pemasangan Bekisting Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Pengecoran kolom 

Tahap akhir pada pengerjaan kolom setelah 

bekisting sudah terpasang adalah pengecoran kolom. 

Setelah dilakukan pembesian surveyor memeriksa 

tegak kolom dan posisi kolom. Pengecoran  

menggunakan bucket yang diangkat dengan TC. Beton 

yang masuk ke bekesting lalu di ratakan dengan 

vibrator agar mengeluarkan gelembung udara dalam 

beton yang bisa menyebabkan keropos dan agar beton 

dan agregatnya bisa memenuhi seluruh bagian 
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bekesting. Ketinggian jatuh dari beton yaitu 1-1,5 m 

diatas lantai kerja. 

 
Gambar 3.13 Pengecoran Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.1.3.2.  Pekerjaan Balok 

Balok adalah struktur bangunan yang dirancang untuk 

menyalurkan dan menerima beban yang akan menyalurkan 

ke kolom. Struktur ini dirancang dengan kaku agar sebagai 

pengikat dengan kolom jika ada beban yang disalurkan 

maka kolom bisa tetap kokoh dan bisa menahan beban 

yang disalurkan dari balok dan bisa mempertahankan 

bentuknya. 

Plat lantai struktur bidang horizontal terbuat dari  

beton bertulang yang ditumpu oleh balok. Berfungsi 

sebagai pijakan dan menyalurkan beban yang ada ke 

balok. Pada proyek Bellini Tower  mempunyai tebal plat 

lantai yaitu dengan tebal 12 cm. 
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Tahap pertama pengerjaan balok dan plat lantai 

memasang perancah karena beban bekesting balok dan 

plat lantai akan ditahan oleh perancah. Perancah hanya 

bersifat sementara setelah beton pada plat lantai dan beton 

setelah 28 hari perancah akan di ambil. Perancah yang 

digunakan pada proyek ini  mempunyai berbagai macam 

bagian. Bagian dari perancah adalah jack base, main 

frame(scaffolding), cross brace,  joint, u head, balok 

gelagar,dan suri-suri. 

 

 
Gambar 3.14 Pemasangan Perancah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Tahap kedua yang dilakukan sesudah perancah 

terpasang adalah pemasangan bekesting balok. Bekisting 

balok pada proyek Bellini Tower menggunakan bekisting 

kayu yang kerangkanya menggunakan kayu dan triplek 

plywood 12 mm sebagai lapisannya. Pembuatan bekisiting 

balok dimulai dari memasang bekisiting 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 
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paku pengunci supaya tembereng tidak jatuh dan tegak 

lurus. 

 
Gambar 3.15 Bekesting Balok 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Setelah itu tahapan selanjutnya adalah pembesian 

balok.pada proyek ini ada 2 macam balok yaitu balok 

induk dan balok anak. Dimensi balok lebih besar 

dibandingkan dengan balok anak. Tulangan balok dibagi 

dua yaitu tulangan utama dan tulangan sengkang.  

Tulangan utama terdiri daro tulangan tumpuan dan 

tulangan lapangan. Tulangan tumpuan dipasang pada jarak 

¼ bentang balok sedangkan tulangan lapangan dipasang 

pada jarak ½ bentang balok. 
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Gambar 3.16 Pengerjaan Pembesian Balok 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.1.3.3.  Pekerjaan Plat Lantai 

Bekisting plat lantai yang digunakan bondeks  yang di 

tumpu oleh besi hollow ukuran 5 × 5 cm dan balok gelagar 

di bawahnya yang ditumpu oleh u head dan suri-suri. 

 
Gambar 3.17 Pengerjaan Bekesting Plat Lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Pekerjaan selain memasang bondeks adalah 

memasang bekesting shaft . Shaft adalah lubang yang 

digunakan untuk letak pipa plumbing. Bekesting untuk 

shaft dibuat dari triplek plywood. Bekesting dibuat lebih 

tinggi dari tebal plat lantai agar saat melakukan 

pengecoran beton tidak masuk ke dalam bekesting shaft.  

 

Gambar 3.18 Bekesting Shaft 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Tahap selanjutnya adalah pembesian plat lantai. 

Penulanga terdiri dari 1 lapisan yaitu tulangan atas dengan 

besi wiremesh. Berbenntuk lembaran dengan dimensi 

tertentu sesuai kebutuhan. Dalam proyek ini di pakai dua 

macam yaitu dengan wiremesh ukuran 20 x 20 cm untuk 

bentang panjang dan 15 x 15 cm untuk bentang pendek.  

Bekesting shaft 
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Gambar 3.19 Besi Wiremesh 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 Setelah wiremesh sudah disebar dan balok sudah di 

beri tulangan semua, maka pekerjaan selanjutnya adalah 

pengecoran plat lantai dan balok. Sebelum di melakukan 

pengecoran dilakukan beberapa hal yaitu pengecekan letak 

balok, pengecekan elevasi ketinggian balok dan plat dan 

pembersihan lahan yang akan di cor dengan kompresor 

yang akan menghasilkan angin dengan tekanan tinggi 

untuk membersihkan debu, sampah, air, sisa sterofoam dll. 

 

Gambar 3.20 Mesin Kompresor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Setelah lahan yang akan di cor sudah di bersihkan 

maka beton yang datang menggunakan TM dari supplier 

sudah sesuai dengan yang di inginkan maka akan di 

masukan ke concrete pump.  

 

Gambar 3.21 Persiapan Mesin Pompa Beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Setelah dipompa beton akan disebar oleh pekerja setelah 

itu beton akan digetarkan dengan vibrator agar beton dan 

agregatnya bisa masuk memenuhi seluruh bagian 

bekesting. Setelah diratakan surveyor menggunakan 

waterpass akan mengecek ketebalan plat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Pengerjaan Plat Lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Setelah pengecoran selesai dan setelah 7 -14 hari 

mulai melepas bekesting balok, tetapi dilepas secara 

bertahap dan masih di tumpu dengan scaffolding.  

3.1.3.4. Pekerjaan Dinding Geser (Shear Wall) dan Corewall 

Setelah marking selesai yang dilakukan adalah 

pemasangan climbing form. Digunakan sebagai lantai 

kerja untuk para pekerja menyiapkan pekerjaan tulangan, 

bekesting, pengecoran shearwall dan corewall. Setelah itu 

pemasangan pembesian shear wall dan core wall 

pembesian sama seperti kolom diangkat menggunakan TC 

dan pembuatanya dilakukan di pabrikasi. 

 

Gambar 3.23 Pengerjaan Pembesian Corewall 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 Khusus pada corewall dipasang blockout dari 

sterofoam untuk membatasi daerah pengecoran dan 

Climbing Form 
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mempermudah pekerjaan penyambungan antara balok dan 

plat ke corewall. 

 

Gambar 3.24 Pengerjaan Pemasangan Sterofoam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Setelah itu pemasangan bekesting dengan bekesting 

semi sistem yang dilapisi dengan triplek penolit yang lebih 

tebal dibangingkan dengan triplek yang digunakan pada 

bekesting kolom. Setelah pembesian dan pemasangan 

bekesting sudah di periksa dengan baik baru di lakukan 

pengecoran. Pengecoran yang dilakukan prosedurnya 

sama dengan prosedur pengecoran kolom. Pengecoran 

dilakukan menggunakan bucket yang di angkat dengan 

TC. Beton yang masuk ke bekesting lalu di ratakan dengan 

vibrator agar mengeluarkan gelembung udara dalam beton 

yang bisa menyebabkan keropos dan agar beton dan 

agregatnya bisa memenuhi seluruh bagian bekesting. 

Ketinggian jatuh dari beton yaitu 1-1,5 m diatas lantai 

kerja.  
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Gambar 3.25 Pengecoran Shearwall 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.1.3.5. Pekerjaan Tangga dan Ram 

Tangga digunakan sebagai penghubung antar lantai 

yang digunakan manusia untuk naik atau turun ke lantai 

tertentu. Ram jalan yang digunakan untuk kendaraan 

untuk naik atau turun ke lantai tujuan. Ram digunakan di 

lantai basement untuk jalur parkir. Prosedur pengerjaan 

ram dan tangga sama. Yang dilakukan pertama kali adalah 

pemasangan bekesting pada ram dan tangga. Bekesting 

tangga diberi pijakan naik sedangkan ram rata karena 

digunakan untuk kendaraan naik dan turun. 

Setelah bekesting dipasang dan sudah di cek oleh 

surveyor maka selanjutnya adalah pekerjaan pembesian 

ram dan tangga. Pembesian tangga hampir sama dengan 

plat lantai pemasangan  tulangan balok dan bordes selesai. 

Pemasangan tulangan plat tangga dari arah memanjang 

bagian bawah kemudian dilanjutkan dengan memasang 

tulangan arah melintang. Pembesian ram juga dimulai dari 

arah memanjang lalu dilanjutkan dengan arah melintang. 
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3.2. ALAT-ALAT KERJA 
Pekerjaan dalam suatu proyek tidak hanya didukung dengan tenaka 

kerja yang berkompeten tetapi juga didukung dengan alat-alat kerja yang 

bisa membantu pekerjaan. Perlunya alat-alat kerja yang memadai bisa 

membantu pengerjaan yang ada di proyek lebih cepat selesai dan 

menghasilkan pekerjaan yang baik pula. Berikut adalah alat-alat yang 

digunakan di proyek Bellini Tower : 

A. Tower Crane 

Tower Crane digunakan sebagai alat pengangkut alat dan bahan 

yang digunakan untuk proyek. Alat ini mampu mengangkat barang 

secara vertikal dan horizontal. Material yang dibawa harus kurang 

dari kapasitas angkut Tower Crane. Di proyek ini Tower Crane 

digunakan untuk mengangkut material seperti tulangan baja, bata 

ringan, beton dll. Mengangkut alat-alat seperti bekesting, 

kompresor, vibrator dll. 

 
Gambar 3.26 Tower Crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Bagian – bagian pada tower crane seperti yang terlihat pada 

gambar 3.22 yaitu: 

a. Jib, merupakan bagian dari tower crane yang bisa berputar 

secara horizontal sebesar 360° atau sering disebut lengan 

Jib 

Counter Weight 

Joint Pin 

Mast Section 
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tower crane yang berfungsi untuk mengangkat material 

pada proyek dengan bantuan kabel baja (sling). 

b. Counter weight, berupa beton pemberat yang terdapat pada 

bagian belakang tower crane yang berfungsi untuk 

memberikan keseimbangan pada tower crane. 

c. Mast section, adalah bagian dari tower crane yang 

menentukan tinggi dari tower crane, dimana pemasangan 

tiap-tiap mast section dibantu dengan alat hidrolik untuk 

menyusun mast section tersebut ke arah vertikal. 

d. Joint pin, adalah bagian dari tower crane yang merupakan 

tempat operator mengoperasikan tower crane. 

B. Concrete Pump 

Concrete Pump berfungsi untuk memompa adukan beton dari 

lantai bawah ke tempat yang akan di cor. Pertama beton akan 

masuk ketempat penampungan yang diberi saringan agar agregat 

yang terlalu besar tidak masuk ke dalam pipa karena bisa 

menyebabkan sumbatan di pipa. Alat ini dihubungkan oleh pipa 

besi yang berdiameter ± 15 cm dengan panjang 1-3 meter. 

 
Gambar 3.27 Concrete Pump 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

C. Excavator 

Excavator digunakan untuk menggali. Kebanyakan Excavator 

digunakan pada tahap awal karena banyak melakukan penggalian 

yaitu penggalian tanah untuk pondasi. Bisa juga digunakan untuk 
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mengangkut material kecil dan membantu mengeluarkan material 

yang datang. Excavator mempunyai belalai yang terdiri dari dua 

tungkai; yang terdekat dengan body disebut boom dan yang 

mempunyai bucket (ember keruk) disebut dipper. Ruang 

pengemudi disebut House - terletak diatas roda (trackshoe), dan 

bisa berputar arah 360 derajat. 

 
Gambar 3.28 Excavator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

D. Allimax  

Allimax merupakan lift sementara yang digunakan oleh pekerja 

untuk naik ke lantai atas selain menggunakan tangga. Alat yang 

digunakan untuk mempercepat jalan akses 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. 

Dikendalikan oleh seorang operator dan kapasitas maksimum yang 

bisa ditampung 1 ton. 
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Gambar 3.29 Allimax 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

E. Truck Mixer 

Truk mixer adalah alat yang digunakan untuk membawa beton 

ready mix dan mengaduk beton ready mix dengan kapasitas 

tertentu selama perjalanan dari pabrik pembuatan sampai ke proyek 

guna mencegah pengerasan pada beton tersebut. Supplier yang 

digunakan pada proyek ini adalah dari Holcim dan juga Jaya 

Kencana Beton (JKB).Kapasitas truk mixer berbeda-beda. Untuk 1 

truk mixer mampu mengangkut sebanyak 5-7,5 m3

 

. 

Gambar 3.30 Truck Mixer 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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F. Dump Truck 

Dump truck adalah truk yang digunakan untuk menampung dan 

memindahkan tanah galian yang sudah di gali menggunkan 

excavator ke tempat lainya. Dump Truck yang digunakan dalam 

proyek ini mempunyai kapasitas angkut 4-5 m3

 

. Selain untuk 

mengangkut tanah galian juga digunakan untuk mengangkut 

material seperti semen, bata ringan, scaffolding dll. 

Gambar 3.31 Dump Truck 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

G. Concrete Vibrator 

Concrete Vibrator digunakan pada saat melakukan pekerjaan 

pengecoran. Alat ini berfungsi untuk menjaga kualitas beton 

dengan cara memasukan alat ini ke beton yang diratakan ke 

bekesting. Alat ini akan memberikan getaran pada beton agar beton 

dan agregatnya bisa memenuhi seluruh bagian bekesting. Alat ini 

juga dapat mengeluarkan udara yang ada di dalam campuran beton, 

karena rongga udara ini bisa menyebabkan beton menjadi keropos.  

Concrete Vibrator dilengkapi dengan kebel 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 vibrator akan  

mengenai tulangan dan terjepit diantara tulangan. Penggunaan 
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vibrator beton tidak boleh miring dan terlalu lama pada satu tempat 

saja ,dengan panjang mesin ± 70 cm. 

 
Gambar 3.32 Concrete Vibrator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

H. Jack Hammer 

Jack hammer digunakan untuk membobok corewall untuk 

menyambungkan tulangan balok dan tulangan wiremesh ke 

corewall. Bisa juga untuk membobok beton yang terjadi 

penggembungan (swelling) sehingga dapat diratakan. 

 
Gambar 3.33 Jack Hammer 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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I. Air Compressor 

Air compressor alat ini akan menghasilkan udara dengan tekanan 

tinggi untuk memebersihkan debu, sampah, air dll pada bekesting 

dan tulangan. Biasanya pembersihan dilakukan 30-60 menit 

sebelum melakukan pengecoran. Pembersihan ini dilakukan agar 

beton yang di cor dapat menempel dengan baik pada tulangan. 

 
Gambar 3.34 Air Compressor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

J. Gerinda Potong 

Gerinda Potong digunakan sebagai pemotong besi tulangan dan 

kawat bendrad. Mesin ini membutuhkan piringan Nippon resibon 

sebagai bahan untuk memotong besi. Nippon resibon jika sering 

digunakan akan menipis sehingga perlu dilakukan penggantian. 

Diameter dari Nippon resibon ±30 cm dan untuk 

mengoperasikannya membutuhkan aliran listrik. 
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Gambar 3.35 Gerinda Potong 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

K. Bar Cutter 

Bar cutter yaitu alat pemotong baja tulangan untuk menghasilkan 

ukuran baja tulangan yang dibutuhkan. Pada proyek ini 

digunakan bar cutter listrik. Bar cutter 

 

listrik dapat digunakan 

untuk memotong baja tulangan diameter besar bermutu tinggi 

dibandingkan dengan bar cutter manual. Bisa memotong 3 batang 

sekaligus, tetapi jika diameter tulangan lebih besar maka 

pemotongan di lakukan dengan jumlah lebih sedikit. 

Gambar 3.36 Bar Cutter 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

L. Steel bar Bending Machine 

Steel bar bending machine digunakan untuk membengkokkan 

tulangan sesuai dengan sudut yang dibutuhkan. Di proyek ini steel 

bar bending machine digunakan untuk membuat sengkang 
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tulangan kolom praktis dan membuat kait pada tulangan pokok. 

Baja yang akan dibengkokkan dimasukkan di antara poros 

pembengkok dan poros tekan lalu diatur sudutnya sesuai dengan 

yang direncanakan. Cara menyalakan mesinnya adalah dengan cara 

menekan pedal. Pedal ditekan supaya roda pembengkok berputar 

sesuai dengan sudut pembengkokkan. 

 
Gambar 3.37 Steel Bar Bending Machine 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

M. Concrete Bucket 

Concrete bucket digunakan untuk mengangkut beton dari truck 

mixer ke tempat pengecoran. Setelah beton dari truck mixer di 

masukan ke dalam bucket, maka bucket akan diangkat 

menggunakan tower crane menuju lokasi yang akan melakukan 

pengecoran. Akan ada operator yang akan naik ke bucket untuk 

mengatur keluarnya beton. Pada bucket akan dipasang tremi 

digunakan sebagai saluran untuk mengeluarkan beton agar tidak 

berserakan kemana-mana. Pada proyek ini bucket biasanya 

digunakan untuk mengecor kolom, shearwall, corewall. Daya 

tampung concrete bucket  adalah  ± 0,8 m³. 
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Gambar 3.38 Concrete Bucket 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

N. Bekesting 

Bekisting adalah konstruksi sementara yang berfungsi untuk 

mendukung serta memberikan bentuk sesuai dengan ukuran pada 

pekerjaan struktur beton bertulang. Meskipun bekisting hanyalah 

struktur sementara, tetapi kualitas dan kekuatan bekisting harus 

diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan beton mortar mempunyai 

daya tekan yang cukup besar untuk membuat bekisting 

melengkung. 

Bahan dari bekisting harus bermutu tinggi dan perlu perencanaan 

pemasangan yang matang, sehingga konstruksi tidak rusak akibat 

lendutan maupun lenturan ketika beton dituangkan. Bekisting 

balok pada proyek ini menggunakan triplek polywood, Kayu Balok 

dengan ukuran 5/7 dan 6/12 cm. Bekesting Kolom, corewall, dan 

shearwall menggunakan struktur besi hollow yang biasa disebut 

bekesting semi sistem yang disusun sesuai bentuk yang dibutuhkan 

dan dilapisi dengan triplek penolit untuk bekesting corewall, dan 

shearwall. 
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O. Scaffolding/Perancah 

Perancah/scaffolding alat ini berfungsi untuk menahan beban 

struktur dan beban penecoran yang bersifat sementara. Perancah 

dibuat dengan rangkaian besi yang saling terikat dan menghasilkan 

konstruksi yang kuat, bagian-bagian perancah yang digunakan 

untuk proyek ini adalah: 

1). Jack base 

Merupakan bagian tambahan badan scaffolding yang 

terletak di bagian bawah. Berfungsi untuk menyalurkan 

beban yang diterima badan scaffolding menuju alas dasar 

tempat jack base bertumpu. Ketinggian jack base dapat 

diatur sesuai dengan kebutuhan. 

2). Main frame 

Merupakan bagian utama badan scaffolding dan terdapat 

alat bantu pijakan yang dapat difungsikan seperti tangga 

sebagai jalur akomodasi pekerja. 

3). Join bar 

Merupakan bagian tambahan yang menyambungkan antar 

badan scaffolding secara vertikal. 

4). Cross bar 

Merupakan bagian tambahan yang menyambungkan dua 

atau lebih main frame secara horizontal. Bentuk cross bar 

seperti huruf X yang dikaitkan pada main frame scaffolding. 

5). U-head 

Merupakan bagian tambahan scaffolding yang terletak di 

bagian atas. Berfungsi sebagai tempat pijakan balok kayu 

bekisting, sehingga berbentuk seperti huruf U. Ketinggian 

U-head dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 

6). ladder frame 

Merupakan bagian tambahan scaffolding yang berfungsi 

untuk sebagai pijakan tangga. 
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Perancah dalam proyek ini digunakan pada pekerjaan balok, plat 

lantai, tangga, dan juga difungsikan sebagai tangga sementara 

untuk jalan akses sementara pada proyek. 

 
Gambar 3.39 Scaffolding/Perancah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

P. Theodolite 

Fungsi Theodolite adalah untuk menentukan elevasi , letak serta 

luas pada suatu pekerjaan. Contoh pekerjaan yang menggunakan 

Theodolite adalah saat marking pelat lantai untuk menentukan letak 

dan posisi kolom. 

 
Gambar 3.40 Theodolite 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Q. Waterpass 

Waterpass merupakan alat penyipat datar. Alat ini hanya 

digunakan untuk menentukan ketinggian elevasi pada suatu 

pekerjaan. Contoh pekerjaan yang menggunakan alat ini adalah 

saat memberi pinjaman 1 meter pada kolom dan juga pada saat 

storing pengecoran pelat. 

 
Gambar 3.41 Waterpass 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

R. Mesin Trafo Las 

Mesin trafo las adalah alat yang digunakan untuk membantu proses 

pengelasan yaitu pada saat pemasangan sepatu kolom, shear wall, 

dan dinding parapet. Mesin trafo las yang digunakan pada proyek 

ini menggunakan kapasitas maksimal 160A 

 
Gambar 3.42 Mesin Trafo Las 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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S. Generator set 

Sumber listrik yang digunakan pada proyek ini berasal dari 2 

sumber yaitu dari PLN dan juga generator.Sumber listrik dari PLN 

digunakan untuk penerangan dan juga mencakup segala peralatan 

yang ada di kantor/direksi keetsedangkan generator digunakan 

untuk peralatan-peralatan yang digunakan untuk segala pekerjaan 

termasuk tower crane, allimax dan peralatan lainnya.Kapasitas 

generator yang digunakan adalah 250 KVA dan menggunakan 

bahan bakar solar. 

 
Gambar 3.43 Ruang Generator Set 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

T. Concrete Power Trowel 

Concrete power trowel adalah alat yang digunakan untuk 

meratakan dan menghaluskan permukaan beton pelat lantai yang 

belum mengeras. Area pelat lantai proyek cukup luas sehingga 

penghalusan beton lebih cepat menggunakan concrete power 

trowel dibandingkan dengan cara manual. 

Mesin trowel terdiri dari beberapa daun pelat baja di bagian 

dasarnya yang dapat berputar. Putaran daun pelat baja 

menghaluskan permukaan pelat lantai yang sedang dalam proses 

pengerasan. Permukaan lantai yang dihaluskan dengan mesin 
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trowel lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan pekerjaan 

tangan. 

 
Gambar 3.44 Concrete Power Trowel 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Disamping peralatan utama seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, masih banyak peralatan kecil lain yang digunakan 

sebagai peralatan penunjang dalam pelaksanaan proyek. Peralatan 

penunjang tersebut antara lain, lampu neon (digunakan untuk 

memberikan penerangan pada malam hari), gergaji kayu, alat serut 

kayu, gerobak sorong, sekop, cangkul, ember, palu dan masih 

banyak lagi peralatan kecil lainnya. 

3.3. BAHAN-BAHAN 
Pada proses pekerjaan pembangunan selain dibutuhkan peralatan 

yang memadai, dibutuhkan juga bahan material untuk pembangunan. 

Pemilihan material yang digunakan dalam proyek berdasarkan beberapa 

pertimbangan seperti harga material. Keekonomisan adalah pertimbangan 

utama karena biaya yang ditanggung dalam proyek bergantung pada 

material yang digunakan, desain struktur yang dibuat dan waktu yang 

dibutuhkan untuk membuat sebuah konstruksi. Bahan-bahan material 

yang digunakan di Proyek Bellini Tower : 
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A. Semen 

Ada 3 macam semen yang digunakan di proyek ini. Ada Semen 

Puger, Semen Just Do it, Semen Fast Mortar. Semen Puger 

digunakan untuk membuat mortar sebagai pelicin pipa saluran 

dari pompa beton agar beton yang akan di pompa ke atas tidak 

mampet di tengah. Mortar dengan campuran 2 sak semen dan 2 

koli pasir dan air. 1 sak berisi 40 kg. 

 
Gambar 3.45 Semen Puger 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Semen Just Do It ini juga dipakai untuk plesteran tembok 

sebelum diberi acian. di proyek ini digunakan sebagai finishing 

pada batu bata ringan untuk dinding dan perataan lantai. 

Kemasan Just do it dengan berat 40kg 
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Gambar 3.46 Semen Just Do It 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Semen Fast Mortar adalah Mortar kering (campuran semen, pasir 

silika pilihan, filler dan aditif) siap pakai dan berkualitas tinggi 

yang di ciptakan untuk mempermudah pekerjaan finishing 

bangunan, tidak perlu di tambah pasir lagi, cukup di campur 

dengan air saja dan pada proyek ini menggunakan faster motar 

dengan untuk mempermudah perekatan antar bata ringan dan 

mudah digunakan dengan berat per saknya 40kg. 

 
Gambar 3.47 Semen Fast Mortar 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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B. Acian 

Merk acian yang dipakai di proyek ini adalah Lemkra. Semen ini 

digunakan sebagai acian yang bertujuan untuk menampilkan 

tekstur yang rapi dan rata setelah plesteran selesai. Akan tetapi 

harus diperhatikan pada saat pengacian karena biasanya setelah 

pengacian terjadi retak-retak pada dinding sehingga pengacian 

dilakukan setelah beton dinding benar-benar mengering secara 

maksimal baru kemudian dapat ditutup dengan acian. Secara 

pengelihatan langsung hasil acian halus sehingga dapat 

menghemat karena tidak perlu pengecatan tembok. 1 sak berisi 

30 kg. 

 
Gambar 3.48 Skim Coat LEMKRA 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

C. Pasir dan Kerikil 

Pasir digunakan untuk campuran pembuatan mortar, untuk 

campuran plesteran tembok dan kolom praktis. Kerikil 

digunakan untuk campuran kolom praktis. Kualitas pasir dan 

kerikil harus baik seusai  dengan syarat yang berlaku. Seperti 

pasir harus memiliki buti-butir tajam dan keras, tidak 

mengandung lumpur lebih dari 5%, tidak ada bahan organis, dan 
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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 lebih dari 20 %. 

 
Gambar 3.49 Kerikil dan Pasir 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

D. Air 

Air digunakan untuk campuran beton, plesteran, campuran 

semen bata ringan dll. Kualitas air harus dijaga agar dihasilkan 

kualits pekerjaan yang baik. apabila air yang digunakan tidak 

baik maka hasil yang akan didapat juga tidak baik/menjadi tidak 

kuat. Syarat air yang memenuhi syarat yang baik antara lain: 

• Tidak berwarna 

• Tidak berbau 

• Tidak tercemar bahan berbahaya 

• Bersih dari kotoran 

• Tidak mengandung minyak, alkali, asam, garam dan bahan 

yang dapat merusak beton maupun besi tulangan. 

E. Tulangan Baja 

Tulangan baja digunakan di proyek in ada 2 macam polos dan 

ulir. Dalam penggunaanya tulangan baja tidak boleh rusak/patah, 

berkarat. Penyimpanan yang benar bisa mengurangi resiko 

tulangan baja rusak. Penyimpanan ditempat yang kering dan 
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jangan terjadi kontak langsung dengan matahari, hujan dan 

tanah. Agar tidak terjadi karatan. 

 
Gambar 3.50 Tulangan Baja  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

F. Wiremesh 

Wiremesh adalah baja tulangan yang disusun seperti jaring-jaring 

persegi empat yang disatukan dengan car di las. Di proyek ini 

wiremesh digunakan untuk mengganti tulangan pada struktur plat 

lantai. Wiremesh bisa dibuat sendiri di lapangan ataupun 

memesan dari pabrik. Ukuran wiremesh di proyek adalah D8 -

150 dan D8 - 200 dengan ukuruan tiap lembarnya 21 cm x 54 cm 

mutubaja U 50. 

 
Gambar 3.51 Wiremesh  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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G. Bondeks/Steel Deck 

Bondeks adalah plat baja gelombang sebagai penahan daya tekan 

dari plat tersebut. Ukuran yang digunakan di proyek adalah 

dengan lebar 600 mm tebal 0,75 mm dan tinggi gelombang 60 

mm dengan emboss tiap 27,5 mm. Bondeks yang dipakai di 

proyek ini sudah dipotong di pabrik agar mempercepat pekerjaan 

di lapangan. Untuk kebutuhan area tertentu tetap melakukan 

pemotongan secara manual.  

Kelebihan menggunakan steel deck : 
a. Pengerjaan lebih cepat. 

b. Menghemat biaya karena tidak memerulkan triplek untuk 

bekesting, hanya memerlukan perancah dan hollow. 

c. Beton cor yang digunakan lebih sedikit karena adanya 

profil struktur lobang lekuk pada bondek bagian bawah 

tersebut, sehingga plat lantai lebih ringan. 

 
Gambar 3.52 Bondeks  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

H. Beton Ready Mix 

Beton ready mix adalah beton siap pakai yang diolah dan dibuat 

sesuai dengan mutu beton yang sudah dipesan yang digunakan 

untuk pengecoran. Jika pengecoran dengan volume besar lebih 

efisien memesan beton ready mix. Penggunaan beton ready mix 
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pada proyek ini guna menjaga kualitas campuran pada beton dan 

untuk menghemat waktu pekerjaan pengecoran.  
Tabel 3.2 Mutu Beton Struktur 

 
“K” menunjukan kekuatan tekan karakteristik minimum sesuai 

dengan mutu beton yang dibutuhkan tiap kg/cm³ 

I. Lem Beton 

Bahan ini berfungsi untuk sebagai perekat antar beton yang 

sudah kering dengan beton yang baru. Cara penggunaannya 

adalah menyiram sikabond pada beton yang kering yang akan 

ditambahkan beton baru agar mengigit antara beton lama dengan 

yang baru. Sikabond juga berfungsi sebagai perekat pada bagian 

yang keropos penggunaanya dengan perbandingan 1 liter 

sikabond dicampur dengan 4 liter air. 

 
Gambar 3.53 Sikabond  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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J. Beton Tahu  

Beton tahu terbuat dari campuran semen dan pasir dengan 

komposisi 1 : 3. Tujuan beton tahu untuk membatasi tulangan 

baja tulangan dan bekisting yang nantinya menjadi selimut beton. 

Beton tahu dibuat dengan ketebalan 2,5 cm bediameter ± 5 cm 

sebagai selimut beton kolom, dan balok. Di tengah tengahnya 

diberi kawat bendrat untuk nantinya mempermudah pemasangan 

beton decking dengan diikatkan dengan tulangan pokok. 

 
Gambar 3.54 Beton Tahu 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

K. Triplek dan Kayu 

Kayu adalah material pendukung proses pengerjaan dan 

perannya sangat penting di lapangan. Kayu digunakan sebagai 

perancah dan pengaku bekesting balok untuk mencegah lendutan 

akibat gaya saat pengecoran.  

 
Gambar 3.55 Kayu Meranti 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Triplek polywood tebal 12 mm digunakan sebagai cetakan 

bekisting balok. Ukuran bekisting menyesuaikan dimensi, 

bentuk, dan posisi yang direncanakan. Pemilihan jenis triplek 

agar menghasilkan permukaan beton yang dibutuhkan. 

Triplek Penolit tebal 18 mm digunakan untuk bekesting kolom, 

corewall dan shearwall. Penggunaan triplek bisa berkali-kali 

karena kualitas yang bagus dan lebih tebal dan padat. 

 
Gambar 3.56 Triplek Penolit pada Bekesting Corewall 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

L. Bata Ringan 

Bata Ringan sejenis batu bata terbuat dari pasir silika yang tahan 

terhadap api sehingga dapat mengurangi resiko kebakaran, dan 

daya tahan terhadap rembesan air. Proses pengerjaan dengan 

menggunakan bata ringan lebih singkat dan cepat dibanding 

menggunakan bata merah. Menempelkan Bata ringan 

menggunakan Semen khusus. Beban konstruksi yang terjadi akan 

lebih kecil ketika menggunakan bata ringan. Dimensi bata ringan 

yang digunakan adalah 60 cm × 20 cm × 10 cm. 



68 
 Laporan Praktik Kerja  
 Proyek Pembangunan Bellini Tower Tembalang Semarang 
 
 

 
Eric Vincent Sutedjo 12.12.0008 

 
Gambar 3.57 Bata Ringan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

M. Batu Belah 

Batu belah disini  digunakan  untuk lapisan  bawah  pembuatan 

jalan untuk akses masuk ke dalam basement 1 dan  juga sebagai 

Talud pada Bangunan untuk dinding penahan tanah. 

 
Gambar 3.58 Batu Belah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

N. Kawat Bendrat 

Kawat bendrat berfungsi untuk mengikat antar tulangan baja. 

Diameter kawat bendrat yang digunakan adalah 1 mm dan 

digunakan dua atau tiga lapis kawat agar ikatannya lebih kuat. 

Aplikasi lainnya di lapangan adalah untuk mengikat tahu beton 

dengan kolom.Kawat yang masih berupa gulungan dipotong 

menggunakan gerindra agar mudah untuk digunakan. 
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O. Solar 

Solar digunakan untuk melapisi bekesting corewall dan shearwall 

agar beton tidak menempel di bekesting. Disiram ke bekesting 

setelah bekesting dicopot setelah pengecoran selesai. 

P. Floor Hardener 

Floor hardener atau dengan kata lain pengeras lantai adalah suatu 

semen yang di disain sebagai pengeras lantai pada lapisan atas 

setelah di cor agar mempunyai kekerasan tertentu dan 

mempunyai ketahanan abrasi biasanya di gunakan pada area 

parkir, lantai garasi, area pergudangan, area pabrik terutama 

area-area lalulintas. Dengan berat persaknya 25kg dan memiliki 

kuat tekan 650 kg/m

 

3 

Gambar 3.59 Floor Hardener 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Q. Kawat Bronjong 

Digunakan untuk memberi batasan pengecoran dilapangan atau 

istilahnya stop cor. Selain di beri kawat beronjong juga diberi 

balokan kayu. Stop cor ini digunakan juga untuk memberi 

batasan ketinggian antarra plat yang digunakan untuk latai kamar 

dan kamr mandi 
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Gambar 3.60 Kawat Bronjong 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.4. PENGENDALIAN PROYEK 

Pengendalian proyek merupakan suatu kegiatan mengawasi jalannya 

proyek untuk mengurangi adanya penyimpangan dalam pengerjaan 

proyek dengan cara mengendalikan mutu, biaya, dan waktu agar proyek 

dapat dikerjakan sesuai dengan kontrak yang disepakati dan sesuai yang 

sudah direncanakan. 

3.4.1. Pengendalian Mutu 

Kegiatan pengawasan pada proyek yang dilakukan agar 

menjaga mutu pekerjaan dan mutu pekerjaan yang dihasilkan 

sesuai dengan Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS). Beberapa hal 

yang dilakukan di Paltrow City untuk menjaga mutu :  

3.4.1.1.  Kualitas Beton 

Menjaga kualitas Beton yang digunakan dengan cara 

uji slump dan pengetesan kuat tekan beton . Uji slump 

dilakuakan sesaat setelah Truck Molen (TM) sampai ke 

proyek. Di proyek Bellini Tower pengambilan sampel 

dilakukan 1 kali  tiap 3 atau 4 TM yang datang. Uji slump 

dilakukan untuk mengetahui kualitas dari beton yang di 

bawa TM apakah sesuai dengan yang dipesan. Yang 
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dilihat dari uji slump adalah tingkat kekentalan dari beton 

tersebut.  

 
Gambar 3.61 Uji Slump 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Uji slump dilakukan oleh teknisi dari perusahaan 

penyedia beton dengan kerucut abrams dengan diameter 

atas 10 cm dan diameter bawah 20 cm dengan ketinggian 

30 cm. Yang dilakukan pertama adalah membasahi 

kerucut abrams dengan air agar beton tidak menempel di 

kerucut, beton dimasukan secara bertahap dibagi menjadi 

3 lapisan agar beton rata dan memenuhi seluruh kerucut 

dibantu dengan batang besiditusuk-tusukan 25 kali tiap 

lapisan, setelah beton sudah terisi penuh dan sudah 

diratakan kerucut ditarik secara vertikal perlahan-lahan 

dan mengukur penurunan beton sebagai penunjuk 
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kekentalan beton. Nilai slump yang disetujui di dalam 

RKS adalah : 
Tabel 3.3 Nilai Slump Max. dan Min. 

     

Yang digunakan dilapangan 12 ± 2 cm. Jika nilai 

slump diatas 12 cm maka beton tersebut terlalu cair 

sehingga TM akan dikembalikan karena tidak sesuai spec 

yang di sepekati saat pemesanan, jika angka slump sama 

dengan 10 cm ataupun lebih rendah dari 10 cm maka beton 

tersebut terlalu padat. 

Kuat tekan beton dilakuakan setelah uji slump telah 

sudah memenuhi persyaratan. Kuat tekan beton dapat 

dilihat dengan pengetesan di laboratorium. Karena beton 

yang digunakan di proyek Bellini Tower dipesan dari 2 

perusahan berbeda yaitu PT. Holcim dan CV. JATI 

KENCANA BETON. Pegecekan dilakukan di 3  

laboratorium yaitu di Laboratorium milik PT. Holcim dan 

CV. JATI KENCANA BETON dan laboratorium 

Politeknik Negeri Semarang. Dengan cetakan berbentuk 

tabung dengan diameter ± 17 cm dengan tinggi 30 cm. 

Pengujian dilakukan stelah umur beton 7 hari, 14 hari, 28 

hari. 
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Gambar 3.62 Sampel Benda Uji 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.4.1.2.  Kualitas Tulangan 

Pengecekan kualitas tulangan baja yang digunakan 

dengan pengujian kuat tarik baja secara berkala 

dilaboratorium, di proyek Bellini Tower ini melakukan uji 

kuat tarik di laboratorium Politeknik Negeri Semarang 

untuk mengetahui tegangan leleh, regangan leleh, 

tegangan maksimum dan regangan maksimum pada baja 

tulangan yang digunakan. 

Cara menyimpanan tulangan baja bisa menjaga 

kualitas tulangan sebelum dirakit di pabrikasi. Di proyek 

Bellini Tower hanya sebagian disimpan dengan di tutup 

dengan terpal sehingga sebagian tulangan yang sudah 

lama di simpan agak menguning karena korosi. 

Kemudian cara lain yang digunakan untuk menjaga 

kualitas tulangan dengan melakukan pemesanan dilakukan 

1 hari atau 2 hari sebelum stok tulangan habis untuk 

menghindari terjadinya pengkeroposan dan karat pada 

tulangan. 
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3.4.1.3.  Hasil Akhir Pengecoran 

Hasil akhir pengecoran dapat dilihat setelah 

bekesting dilepas apakah terjadi pengkroposan atau tidak. 

Pengkroposan pada sisi luar bisa dilihat dari luar, terjadi 

karena saat pengecoran vibrator yang digunakan untuk 

meratakan beton ke bekesting kurang dalam sela-sela antar 

tulangan sehingga menyebabkan terjadinya pengkroposan. 

Yang dilakukan yaitu dengan grooting pada bagian yang 

keropos untuk menutup bagian yang kropos. 

3.4.1.4.  Rapat Direksi 

Melakukan rapat direksi untuk mengetahui 

perkembangan pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh 

kontraktor dan Manajemen Konstruksi untuk membahas 

kemajuan pekerjaan tiap minggunya dan rapat besar yang 

dilakukan kontraktor, Manajemen Kontruksi serta owner 

apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan dan evaluasi 

laporan hasil kerja. 

3.4.2. Pengendalian Waktu 

Pengendaliam waktu adalah bagian dari pengendalian proyek 

dalam bentuk penjadwalan pelaksannaan pekerjaan agar proyek 

tersebut dapat selesai sesuai waktu yang sudah direncanakan 

beberapa hal yang di lakukan untuk pengendalian waktu pekerjaan: 

3.4.2.1.  Pengerjaan Tiap Zona 

Pembagian pekerjaan antar zona digunakan untuk 

membagi jumlah pekerja, waktu pabrikasi dan siklus 

penggunaan bekesting secara efisien. Pada Proyek Bellini 

di bagi menjadi 4 zona pekerjaan. Bangunan utama di bagi 

menjadi zona 1 dan zona dan 1 zona untuk bagian depan 

dan 1 zona untuk bagian belakang. 
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Tabel 3.4 Pembagian pekerjaan tiap zona dalam 1 minggu 

ZONA 1 
ZONA 2 

Hari 
sabtu/ 
Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

Pagi  Balok 
Wiremess 
>90% Cleaning Balok 

Wiremess 
>90% Cleaning 

  Bondeks     Bondeks     

  
Cor Kolom 
Zona 2 

Cor Kolom 
Zona 2 

Cor Plat 
Zona 1 

Cor Kolom 
Zona 1 

Cor Kolom 
Zona 1 

Cor Plat 
Zona 2 

Sore   Cleaning Curing   Cleaning Curing 
 

3.4.2.2.  Jam Kerja 

Jam Kerja dapat mempengaruhi cepat lambatnya 

pekerjaan di sebuah proyek. Semakin banyak jam kerja 

semakin cepat pekerjaan selesai. Di proyek Bellini Tower 

jam kerja mulai pada jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan 

jam lembur sampai jam 10 malam. 

3.4.2.3.  Jumlah Pekerja 

Jumlah pekerja mempengaruhi cepat lambatnya 

pekerjaan berjalan. Semakin banyak pekerja tidak 

sepenuhnya menjadi faktor cepat lambatnya pekerjaan. 

Jumlah pekerja yang ahli dalam pekerjaan khusus 

mempengaruhi cepatnya pekerjaan.  

3.4.2.4.  Kurva S 

Kurva S adalah barchart yang menunjukkan rencana 

pelaksanaan pekerjaan dari batas mulai sampai batas 

selesainya suatu pekerjaan dalam proyek tersebut. 

Dalam jadwal ini dapat diketahui bobot masing-

masing item pekerjaan, rencana prestasi dan 

akumulatifnya. Kurva “S” adalah grafik yang 

menunjukkan kumulatif kemajuan atau prestasi fisik dari 

pekerjaan. Penggambaran nilai kumulatif dengan curva 

“S” ini bertujuan untuk membandingkan antara target 
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dengan kemajuan aktual secara visual, baik mengenai 

kemajuan maupun kemunduran atau keterlambatan 

pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor 

pelaksana. Dengan membandingkan curva “S” akan dapat 

diketahui adanya prestasi pekerjaan, yaitu lebih cepat atau 

lebih lambat.  

Antisipasi yang bisa dilakukan oleh kontraktor 

pelaksana  dan pihak-pihak terkait di dalam proyek apabila 

terjadi keterlambatan pekerjaan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Menambah jam kerja / lembur 

2. Menambah jumlah tenaga kerja di lapangan 

3. Memperbaiki metode kerja yang lebih efisien dan 

efektif 

4. Menyediakan bahan dan peralatan yang lebih 

memadai 

5. Membuat rencana yang lebih matang sebelum 

melaksanakan pekerjaan. 
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Gambar 3.63 Kurva S Bellini Tower Apartement 

(Sumber: Arsip PT. Ciriajasa Cipta Mandiri, 2015) 

Pada proyek pembangunan Bellini Tower Apartement 

pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan bahwa 

keterlambatan pekerjaan proyek mulai terjadi sejak bulan 

Juni 2015 dikarenakan banyak faktor. Pada Agustus 

keterlambatan sudah mencapai 4%. Untuk mengejar 

keterlambatan pekerjaan tersebut, Pihak Kontraktor 

melakukan koordinasi dan re-schedule pekerjaan sehingga 

target awal yang telah direncanakan dapat tercapai. 

3.4.3. Pengendalian Biaya 

Agar biaya pelaksanaan tidak melebihi dari anggaran yang ada 

sudah di setujui maka diperlukan pengawasan dan pengendalian  

dalam penggunanaan peralatan dan bahan bangunan. Dapat juga 

menyiasati dengan beberapa hal yaitu : 
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3.4.3.1.  Material Yang Digunakan 

Material yang Digunakan dapat mempengaruhi biaya 

yang dikeluarkan mengganti bahan yang lebih murah 

dengan kualitas yang sama. Pengendalian bahan yang ada 

di proyek Beliini tower seperti penggunaan  

3.4.3.2.  Pengerjaan Plat Lantai 

Pengerjaan plat lantai menggunakan bondek dan 

wiremesh dibandingkan dengan plat lantai yang 

konvensional ada beberapa keuntungan dan kerugian. 

Pada dasarnya keduanya sama jika di lihat dari segi 

kekuatan struktur karena diameter tulangan dan mutu besi 

sudah di sesusaikan dengan kebutuhan. Bedanya pada 

pelaksanaan dari pabrikasi pengiriman dan pemasangan di 

proyek. 
Tabel 3.5 Perbandingan penggunaan besi tulangan konvensional dengan besi wiremesh 

Perbandingan 
Besi Tulangan 
Konvensional 

Besi 
Wiremesh 

Kekuatan Sama saja ( tergantung jenis dan mutu 
sesuai penggunaan) 

Waktu 
pemasangan 

Membutuhkan 
waktu lama 
dari mulai 
pendatangan, 
memotong 
sampai 
merakit. 

Menggunakan 
besi wire 
mesh lebih 
cepat 
pemasanganya 
dibanding 
konvensional. 

Penggunaanya Digunakan  
untuk balok, 
kolom,plat 
lantai dan 
pondasi. 

Digunakan 
untuk bagian 
struktur 
bangunan 
yang melebar 
seperti plat 
lantai. Tidak 
bisa 
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digunakan 
pada balok, 
kolom dan 
pondasi. 

Penggunaan 
kawat 
bendrat. 

Lebih banyak 
menggunakan 
kawat 
bendrat. 

Tidak 
memerlukan 
kawat bendrat 
untuk 
merangkai 
karena 
wiremesh di 
las. 

Tenaga kerja Lebih mahal 
dibanding 
wire mesh. 

Lebih murah 
dibanding 
konvensional. 

Harga 
material 

Dihitung 
dengan sistem 
berat atau 
batangan. 

Dihitung 
dengan sistem 
lembaran atau 
roll. 

Ukuran 
material 

1 batang = 12 
m. 

1 lembar = 2,1 
m x 5,4 m.1 
Roll = 10 
lembar. 

Transportasi Memerlukan 
kendaraan 
panjang yang 
bisa 
menampung 
12 m panjang 
besi. 

Bisa 
menggunakan 
kendaraan 
kecil karena 
panjangnya 
hanya 5,4 m, 
bahkan bisa 
digulung 
dalam bentuk 
roll. 
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Ruang 
penyimpanan 

Membutuhkan 
ruang yang 
panjang. 

Membutuhkan 
ruangan 
dengan 
ukuran 
minimal 2,5m 
x 5,5 m. 

 
3.4.3.3.  Jenis Bekesting 

Jenis bekesting yang digunakan dengan jumlah yang 

besar dan digunakan berulang membutuhkan dana yang 

besar, sehingga penggunaannya perlu di awasi dengan 

baik. bekisting semi sistem disini adalah bekisting kontak 

terdiri dari kayu papan dengan perkuatan besi hollow 

50.50.2. 

Bekisting semi sistem adalah bekisting yang 

dirancang untuk suatu proyek yang ukurannya disesuaikan 

dengan bentuk beton yang diinginkan. Pada umumnya 

bekisting semi sistem ini terdiri dari material baja dan 

gelagar-gelagar kayu. Penggunaan dari bekisting ini 

disebabkan karena adanya kemungkinan untuk digunakan 

secara berulang-ulang. Setelah proses pengecoran selesai, 

komponen-komponen ini dapat disusun kembali menjadi 

sebuah bekisting semi sistem untuk obyek yang lain.  

Bekisting konvensional adalah bekisting kontak 

terdiri dari kayu papan dengan perkuatan kayu kaso. 

Bekisting konvensional adalah bekisting yang terdiri 

daripapan dan kayu balok yang dikerjakan di tempat. 

Bekisting jenis ini adalah bekisting yang setiap kali setelah 

dilepas dan dibongkar menjadi bagian-bagian dasar, dapat 

disusun kembali menjadi sebuah bentuk lain. 

Penggunaan material pada sistem ini hanya beberapa 

kali pengulangan dan untuk konstruksi yang rumit harus 

banyak diadakan penggergajian sehingga pelaksanaan 
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jenis bekisting ini akan memakan waktu, bahan, dan 

ongkos kerja. Sketsa bekisting. 

3.5. PERMASALAHAN DILAPANGAN 
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan di proyek pasti ditemukan 

berbagai macam permasalahan yang dapat mengganggu jalannya 

pekerjaan. Permasalahan timbul dikarenakan banyak faktor penyebab. 

Seperti berasal dari alam, teknis, maupun manusia. Akibat dari 

permasalahan yang terjadi bisa menyebabkan tertundanya pekerjaan, 

mengganggu jalanya pekerjaan, maupun bisa membuat pekerjaan 

dihentikan sementara sehingga menyebabkan molornya pekerjaan dan 

pekerjaan tidak bisa selesai sesuai dengan rencana. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan penulis dan informasi yang didapatkan 

permasalahan yang terjadi pada Proyek Bellini Tower sebagai berikut: 

1. Faktor Alam 

Permasalahan : 

Hujan merupakan salah satu faktor alam yang bisa menghambat 

pelaksanaan pekerjaan. Hujan yang terjadi pada malam hari 

menggangu proses pengecoran. Air hujan jika tercampur dengan 

beton bisa menurunkan kualitas beton. 

Penyelesaian : 

Pekerjaan di hentikan karena menghindari penurunan mutu beton. 

Di Proyek Bellini Tower stop cor dilakukan pada seperempat 

bentang atau menyelesaikan stop cor area tersebut. 

2. Mutu Beton 

Permasalahan : 

Mutu beton yang dipesan sudah sesuai dengan perencanaan yang 

sudah dibuat. Namun kualitas beton bisa menurun, penurunan ini 

disebabkan adanya penambahan material-material lain di 

lapangan. Seperti di proyek Bellini Tower ini penambahan air ke 

dalam TM bisa menyebabkan penurunan kualitas beton. 
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Gambar 3.64 Penambahan air pada TM 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Penyelesaian : 

Dari pihak pengawas sebenarnya sudah memberikan surat teguran 

dan mengingatkan untuk tidak memberikan air saat pengecoran 

dilalukan namun terjadi pembiaran dari pihak kontraktor 

pelaksana.    

3. Mutu Tulangan Baja 

Permasalahan : 

Mutu tulangan baja bisa menurun karena banyak faktor bisa faktor 

alam maupun faktor kelalaian manusia. Yang terjadi di Proyek 

Bellini Tower ini adalah cara penyimpanan tulangan yang tidak 

benar seperti meletakan material di tempat terbuka menyebabkan 

korosi pada tulangan karena terpapar sinar matahari, terkena 

hujan. 
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Gambar 3.65 Penyimpanan material tulangan baja 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 
Gambar 3.66 Tulangan wiremesh yang sudah mulai korosi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Penyelesaian :  

Di Proyek Bellini Tower penyimpanan tetap di letakan di tempat 

yang masih terpapar dengan sinar matahari walaupun sudah di 

berikan teguran maupun surat pemberitahuan dari pengawas. 
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4. Pengerjaan Pengecoran Yang Tidak Sempurna  

Permasalahan : 

Beton berongga atau keropos di proyek ini sangat banyak 

dijumpai di kolom, balok dan corewall. Hal ini diebabkan oleh cara 

pengerjaan yang kurang tepat seperti : 

a. Bekesting yang kotor terdapat sampah-sampah 

(gabus,puntung rokok, sisa serbuk-serbuk kayu) 

 
Gambar 3.67 Keropos akibat sisa gabus 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

b. Pemadatan dengan vibrator yang kurang sempurna 

 
Gambar 3.68 Keropos di corewall 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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c. Agregat yang terlalu besar yang masih lolos dari saringan 

pompa beton 

Penyelesaian : 

Di waktu dekat ini akan dilakukan grooting pada bagian yang 

keropos. 

Permasalahan : 

Penggembungan beton balok karena pemasangan kayu penahan 

tembereng terlalu kecil sehingga tidak bisa menahan beban beton 

saat pengecoran sehingga menyebabkan penggembungan. 

 
Gambar 3.69 Penggembungan balok 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Penyelesaian : 

Diwaktu dekat ini akan dibobok dengan jack hammer (cipping) 

lalu permukaan akan diratakan dengan grooting 

5. Genset Mati 

Permasalahan : 

Pada pertengahan Bulan Oktober genset untuk menjalankan tower 

crane mati. Menyebabkan 1 minggu tidak ada pekerjaan karena 

tower crane digunakan untuk mengangkut material dan bekesting.  
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Penyelesaian : 

Menyewa genset untuk mengejar pekerjaan yang berhenti. 

6. Pengiriman Material Terlambat 

Permasalahan: 

Terjadi keterlambatan pengiriman bisa mengganggu jalanya 

pekerjaan. Seperti yang terjadi di minggu ke 2 bulan November 

terjadi keterlambatan pengiriman material tulangan baja 

menyebabkan pabrikasi berhenti dan menyebabkan pekerjaan di 

proyek agak terganggu 

Penyelesaian : (menurut penulis) 

Menyiapkan supplier cadangan jika supplier utama tidak bisa 

menyediakan material 

7. Pengecoran Menggunakan Bucket Mengotori Atap Penduduk 

Sekitar 

Permasalahan : 

Pengecoran menggunakan bucket menyebabkan atap tempat 

tinggal penduduk sekitar kotor karena tetesan dari sisa beton yang 

masih ada di tremi. Imbas dari permasalahan tersebut ada warga 

yang marah dan meminta ganti rugi karena mobilnya terkena 

tetesan sisa beton dari bucket 

Penyelesaian : 

tremi di lipat ke atas atau dinaikan ke bucket agar sisa beton yang 

tersisa tidak mengotori tempat tinggal penduduk sekitar 

8. Kurangnya Perhatian Pada Keselamatan Kerja  

Permasalahan : 

Masih banyak pekerja yang tidak menggunakan per;enkapan 

safety  sesuai standar saat memasuki area proyek. 
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Gambar 3.70 Pekerja yang tidak menggunakan perlengkapan safety 

   (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Tidak adanya safety net yang dipasang di sekeliling area proyek 

agar mencegah orang di sekitar proyek tidak terkena material yang 

jatuh yang dapat menyebabkan cedera sampai kematian 

Penyelesaian : (menurut penulis) 

Seharusnya diperlukan perlengkapan safety untuk menghindari hal 

yang tidak diinginkan. Minimal seperti helm dan sepatu safety 

untuk menghindari cedera dan terkena material keras yang jatuh. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil pengamatan sejak 1 September 2015 – 1 Desember 

2015 yang sudah dilakukan dan data yang diperoleh di proyek Bellini 

Tower dapat diambil kesimpulan : 

1. Pengawasan dalam berjalannya pelaksanaan proyek sangat baik 

dengan memberikan memo maupun surat teguran jika ada pekerjaan 

yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan, namun tidak adanya 

perubahan dalam pengerjaan seperti pada sub bab permasalahan oleh 

kontraktor pelaksana menyebabkan pengendalian kualitas tidak dapat 

berjalan dengan baik. 

2. Terlalu banyaknya campur tangan owner  sehingga menyebabkan 

pelaksanaan kurang maksimal dari segi mutu dan waktu 

3. Kurangnya perhatian keselamatan pekerja karena banyak pekerja yang 

tidak menggunakan perlengkapan safety. 

4.2. SARAN  

Dalam pelaksanaan pembangunan Bellini Tower ini masih ditemukan 

banyak permasalahan. Disini penulis mungkin bisa memberikan beberapa 

saran : 

1. Perlu ditingkatkan kualitas dari material yang digunakan seperti beton 

untuk pengecoran jangan diberi tabahan air untuk menjaga kualitas 

beton tetap baik. membuat gudang penyimpanan untuk tulangan agar 

kualitas tulangan tetap baik saat pabrikasi dan pengecoran. 

2. Menyediakan pelindung hujan dan matahari untuk tulangan yang 

diletakan di lapangan agar tidak terkena hujan dan matahari yang bisa 

menyebabkan korosi. 

3. Perlunya pengawasan yang lebih saat pengecoran, terutama pada saat 

hujan. Dengan memberi penutup agar beton tidak tercampur dengn air 

hujan atau meng hentikan pengerjaan sementara pada titik tertentu. 
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4. Jika memang harus melakukan pengecoran pada siang hari sebaiknya 

perlunya curing dengan penyemprotan air agar beton tidak terjadi 

penguapan yang berlebihan agar tidak terjadi keretakan atau pecah-

pecah pada beton plat. Atau melakukan pengecoran pada sore hari. 

5. Perlunya perawatan secara berkala pada peralatan kerja sehingga 

kondisi alat tetap baik dan siap pakai. 

6. Perlunya perlengkapan safety untuk menjaga keselamatan pekerja 

untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan untuk 

kemajuan dan peningkatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
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