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Laporan Praktik Kerja
Proyek Pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow City Semarang

BAB I
PENDAHULUAN
1.1

LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA
Semakin berkembangnya tingkat pertumbuhan penduduk dan
kebutuhan akan tempat tinggal menjadikan bidang konstruksi menjadi
bidang yang paling sibuk di masa modern ini. Seiring dengan hal tersebut
bidang

pekerjaan

konstruksi

juga

mengalami

perubahan

dan

penyempurnaan baik dari segi teknologi, metode pelaksanaan, dan
informasi. Proses pekerjaan konstruksi yang makin mengalami kemajuan
tentu harus diimbangi dengan pengalaman dalam praktik langsung di
lapangan.
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang turut mewajibkan peserta didiknya mengikuti
mata kuliah Praktik Kerja, sehingga dapat mengaplikasikan teori-teori
dalam pelaksanaan secara langsung serta mencari pengalaman di lapangan
dan diharapkan menjadi profesional yang terampil di bidang dunia
konstruksi. Manfaat lain dari adanya praktik kerja diantaranya adalah
dapat menjalin relasi dengan penyedia jasa di bidang konstruksi dan
merupakan langkah awal yang baik untuk menjalani karir di dunia
konstruksi.
Praktik Kerja dapat dilaksanakan pada berbagai jenis proyek
konstruksi sesuai dengan berbagai ketentuan dan syarat yang telah
ditetapkan serta disetujui oleh Program Studi Teknik Sipil Unika
Soegijapranata Semarang. Di dalam praktik kerja mahasiswa dapat
mengamati dan memperoleh pengalaman serta gambaran secara langsung
proses pelaksanaan suatu proyek berdasarkan masa praktik kerja yang
telah ditentukan.
Dalam Praktik Kerja ini penyusun mendapat kesempatan untuk
melakukan pengamatan secara langsung dalam Pembangunan Apartemen
Bellini Tower, Paltrow City di Tembalang.
Ulis Angga Saputra 12.12.0023
Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata
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1.2

TUJUAN PRAKTIK KERJA
Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja adalah :
1. Memenuhi persyaratan mata kuliah wajib Praktik Kerja Program
Studi Teknik

Sipil Fakultas Teknik

Universitas Katolik

Soegijapranata.
2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang didapat di bangku
perkuliahan dengan kenyataan yang ada di dalam proyek.
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami mengenal persamaan
maupun perbedaan antara teori dan kondisi nyata di dalam proyek.
4. Mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan proyek serta
kondisi yang ada di dalamnya.
5. Mahasiswa mulai mengenal dan memahami tentang hambatan
serta permasalahan yang ada di proyek sekaligus dapat mengetahui
serta mencari solusi penyelesaian permasalahan tersebut.
1.3

PEMBATASAN MASALAH
Menurut Surat Perintah Kerja Praktik Kerja No : 087/B.3.8/FTS/X/2015 Atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik
Soegijapranata, memutuskan untuk dapat melaksanakan Praktik Kerja
yang dilaksanakan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 20
September 2015 sampai dengan 20 Desember 2015. Dengan waktu yang
sangat terbatas maka Praktik Kerja hanya dapat dilakukan pengamatan
dari sebagian pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, maka laporan dibatasi
pada bagian-bagian pekerjaan yang diamati selama proses pelaksanaan
Praktik Kerja, antara lain :
1. Tinjauan Umum
Mengenai gambaran umum Proyek Pembangunan Apartemen
Bellini Tower, Paltrow City di Tembalang.
2. Tinjauan Khusus
Dalam hal ini membahas pekerjaan yang dapat diamati selama
proses Praktik Kerja berlangsung yaitu pekerjaan struktur atas,
yang di konsentrasikan pada pekerjaan pembesian (struktur).

Ulis Angga Saputra 12.12.0023
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1.4

PENGUMPULAN DATA
Laporan Praktik Kerja yang disusun oleh penulis menggunakan
beberapa metode untuk memperoleh data – data yang dibutuhkan. Adapun
metode-metode yang digunakan untuk memperoleh data antara lain
adalah:
1. Metode observasi (pengamatan)
Dalam metode observasi, cara pengambilan data proyek
menggunakan pengamatan secara langsung terhadap Proyek
Pembangunan Apartemen Bellini Tower, Paltrow City di
Tembalang tanpa menggunakan alat standar lain untuk keperluan
tersebut. Pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai proses
pelaksanaan pekerjaan, kondisi lingkungan dan masalah yang
timbul selama proses pelaksanaan berlangsung.
2. Metode interview (wawancara secara langsung)
Dalam metode wawancara, dilakukan proses untuk memperoleh
data proyek dengan cara tanya jawab terhadap seluruh pihak yang
terkait dalam Proyek Pembangunan Apartemen Bellini Tower,
Paltrow City. Metode wawancara biasa dilakukan dengan tatap
muka dan mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang
berkaitan di dalam proses pelaksanaan proyek.
3. Metode instrumen (alat)
Metode instrumen adalah cara pengumpulan data proyek dengan
menggunakan media dokumentasi seperti kamera sehingga
mendapatkan data berupa foto maupun video dalam pelaksanaan
proyek, merupakan metode pendukung dari metode pengamatan.
4. Metode pustaka (literatur)
Melalui metode pustaka, dilakukan proses pengumpulan data
proyek melalui media internet dan buku yang terkait dengan
proses pelaksanaan selama praktik kerja.

Ulis Angga Saputra 12.12.0023
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1.5

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN
Bab I

Pendahuluan
Pembahasan pada bab ini difokuskan mengenai latar
belakang diadakannya praktik kerja, tujuan diadakannya
praktik kerja, batasan masalah pada laporan, metode
pengumpulan data, serta susunan yang akan digunakan
dalam penulisan laporan.

Bab II

Pengelola Proyek
Pada bab ini membahas tentang data umum dan data teknis
proyek, mulai dari uraian umum proyek, lokasi proyek,
sistem pelelangan yang ada dalam proyek, sumber dana,
organisasi proyek serta tugas dan kewenangan dari masingmasing bagian dalam organisasi proyek.

Bab III

Pelaksanaan Proyek
Pada bab ini membahas tentang proses pelaksanaan proyek
bagian struktur atas seperti pekerjaan pembesian, pekerjaan
begisting, pekerjaan beton.

Bab IV

Penutup
Pada bab kesimpulan dan saran membahas mengenai poin
penting yang diambil selama praktik kerja serta penarikan
saran untuk hal yang lebih baik kedepannya.

Ulis Angga Saputra 12.12.0023
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BAB II
PENGELOLA PROYEK
2.1

URAIAN UMUM PROYEK
Berubahnya wajah perekonomian Kota Semarang mulai terlihat sejak
dicanangkan visi Kota semarang yatu untuk menjadi Semarang Pesona
Asia. Hal ini membuat gebrakan besar untuk terus berusaha mewujudkan
visi tersebut. Beberapa upaya mulai dibenahi oleh pemerintah daerah
mulai dari mempercantik dan memperbaiki taman kota, menambah ruang
publik, serta pembenahan sarana transportasi yang lebih baik.
Pembenahan yang mulai terlihat di Semarang menjadi daya tarik para
investor untuk mengembangkan bisnis di kota pesisir ini. Mulai dari
investor bidang industri, bidang perdagangan, termasuk investor bidang
properti. Sebagai kota transit yang dilalui oleh pengunjung dari daerah
jawa bagian barat menuju bagian timur juga sebagai alasan mengapa
investor tertarik untuk mengembangkan bisnisnya di Kota Semarang.
Banyaknya tamu dari luar daerah yang bertujuan untuk menikmati
Kota Semarang ataupun hanya sekedar lewat membuat kebutuhan akan
tempat tinggal juga meningkat tajam. Hal ini diperkuat juga dengan
menjamurnya tempat perbelanjaan dan juga mall di daerah ini. Kebutuhan
akan tempat tinggal dimanfaatkan oleh investor untuk membangun bisnis
properti di Semarang.
Pembangunan gedung bertingkat yang berfungsi sebagai hotel sudah
dimulai dari daerah Semarang bagian bawah, tengah dan atas. Proyek
pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow City juga dibangun atas
dasar untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal serta sebagai sarana
penunjang pariwisata di Kota Semarang.
Maksud dan tujuan pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow
City Semarang adalah:
1. Membuka lapangan pekerjaan baru.
2. Memberikan variasi pilihan tempat tinggal di Kota Semarang.

Ulis Angga Saputra 12.12.0023
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3. Meningkatkan pendapatan Kota Semarang.
4. Menjadi penunjang fasilitas pariwisata di Kota Semarang.
2.2

LOKASI PROYEK
Proyek pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow City
berlokasi di Jl. Prof. Soedharto, Tembalang Semarang.
Sebelah Utara

: Jalan Prof. Soedharto

Sebelah Timur

: Indomart Jl. Prof. Soedharto

Sebelah Barat

: Pertokoan

Sebelah Selatan

: Perumahan

Gambar 2.2.1 Peta Lokasi Proyek
(Sumber : Google Map 2015)
JL. PROF. SOEDHARTO
MASJID
PANGERAN
DIPONEGORO

W.M. SELERA
SAMBAL

PERUMAHAN
Gambar 2.2.2 Peta Lokasi Proyek
(Sumber : Google Map 2015)
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Gambar 2.2.3 Situasi Pelaksanaan Proyek
(Sumber : Dokumen Pribadi 2015)

2.3

DATA PROYEK
2.3.1

Data Pihak Terkait

Owner

: PT. ADHISATYA GROUP

Pemberi Tugas

: PT. ADHISATYA GROUP

Manajemen Konstruksi

: PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI

Konsultan Struktur

: IRAZ TEAM under structure lisence
IR. PANJI PUSPOYONO

Konsultan Arsitektur

: PT. JIMMY PATTY ARCHITECTS

Konsultan Mekanikal

: DJOKO HARTONO, Amd
Elektrikal & Plumbing
RACHMAD

WIDHI ,ST

Kontraktor

: PT. ADHISATYA GROUP

Safety Officer

: PT. ADHISATYA GROUP

2.3.2

Data Proyek

Nama Proyek

: Bellini Tower Apartemen

Alamat Proyek

: Jl. Prof. Sudharto 10 Tembalang,
Semarang

Mulai Pelaksanaan

: Oktober 2014
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Akhir Struktur

: Desember 2015

Nilai Proyek

: Rp. 97.238.955.847,42-

Waktu Pelaksanaan

: Oktober 2014 – November 2016
(25 bulan)

Masa Pemeliharaan

: 3 Bulan

Jumlah lantai

: 14 lantai + 3 basement
1 lantai ruang mesin lift

2.3.3

Data Teknis

Luas Tanah / Lahan

: ± 2.500 m2

Luas Bangunan

: 20545,178 m2

Tinggi Bangunan

: +57,5 m

Jenis Pondasi

: Sumuran

Jumlah Lantai

: 18 Lantai (Keseluruhan)

Tabel 2.3.1 Fungsi Bangunan Bellini Tower tiap Lantai
(Sumber : Gambar Arsitektur Proyek Bellini Tower Paltrow City Semarang)

DATA TEKNIS BELLINI TOWER APARTEMENT
LUAS
LANTAI

FUNGSI

KAPASITAS

TYPE

LANTAI
(M2)

Parkir
B-3

35

Raw water

Pompa, Genset)

(M)

Mobil
Clean water

Utility (GWT,

ELEVASI

1886.319

-4.5

B-2

Parkir

31

Mobil

1665.623

-1.5

B-1

Parkir

31

Mobil

1511.62

1.5

1857.176

4.5

8
1

Hunian
8

BELLINI SUIT
GARDEN
BELLINI SUIT
VIEW
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LUAS
LANTAI

FUNGSI

KAPASITAS

TYPE

LANTAI
(M2)

ELEVASI
(M)

Taman
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

1857.176

4.5

954.46

9.3

954.46

12.5

954.46

15.7

954.46

18.9

954.46

22.1

954.46

25.3

954.46

28.5

954.46

31.7

954.46

34.9

UNIT STUDIO

UNIT STUDIO

UNIT STUDIO

UNIT STUDIO

UNIT STUDIO

UNIT STUDIO

UNIT STUDIO

UNIT STUDIO

UNIT STUDIO
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LUAS
LANTAI

FUNGSI

KAPASITAS

TYPE

LANTAI
(M2)

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Hunian

32

Janitor + pantry

2

Tangga darurat

2

Toilet + Janitor

2

10

11

12

13

14

15

ELEVASI
(M)

954.46

34.9

954.46

38.1

954.46

41.3

954.46

44.5

954.46

47.7

954.46

50.9

130.5

54.5

131.5

57

UNIT STUDIO

UNIT STUDIO

UNIT STUDIO

UNIT STUDIO

R. Meteran
Roof garden

16

17

Ruang Mesin Lift
Ruang Mesin Lift
Atap
TOTAL

2.4

20545.178

SISTEM PELELANGAN
Pelelangan atau tender adalah bagian dari kegiatan pemasaran yang
menerapkan sistem pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan keadaan
yang dibutuhkan. Dalam bidang jasa konstruksi, pemilik proyek
memberikan kesempatan kepada perusahaan jasa konstruksi atau
kontraktor untuk mengajukan penawaran besarnya rencana dana yang
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dibutuhkan, serta pertanggungjawaban untuk pelaksanaan proyek baik
dari segi waktu, mutu maupun kualitas.
Beberapa sistem pengadaan barang dan jasa yang berpedoman
terhadap pelaksanaan tersebut bisa dilakukan melalui:
1.

Pelelangan Umum, adalah metode pemilihan Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh
semua Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi yang telah memenuhi
syarat.

2.

Pemilihan Langsung, adalah metode pemilihan Penyedia Barang/
Pekerjaan

Konstruksi

yang

dilakukan

dengan

melakukan

perbandingan beberapa penawaran yang telah diajukan, dan memilih
salah satu dari penawaran terbaik.
3.

Penunjukan Langsung, adalah pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan
Konstruksi dengan cara penunjukkan langsung terhadap 1 (satu)
kontraktor/ penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi dengan cara
melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya yang bisa
mempertanggungjawabkannya secara teknis.
Beberapa jenis perjanjian kontrak pembayaran pada pengerjaan suatu

proyek :
1. Fixed price atau Lump sum contract adalah perjanjian kontrak dengan
harga yang sudah pasti sesuai dengan kesepakatan, sehingga
kemungkinan adanya pekerjaan tambah atau kurang menjadi kecil.
2. Unit price adalah perjanjian kontrak yang dihitung berdasarkan harga
satuan volume, harga satuan panjang maupun harga satuan berat
pekerjaan yang dikerjakan pada keseluruhan proyek. Perjanjian ini
digunakan apabila volume pekerjaan tidak dapat diketahui secara
jelas.
3. Cost plus fixed fee contract artinya perjanjian kontrak berdasarkan
jumlah biaya proyek ditetapkan secara pasti tanpa melihat besar biaya
fisik yang dikeluarkan. Perjanjian ini dapat digunakan apabila
pekerjaan secara garis besar sudah jelas dan pasti.
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4. Cost plus percentage fee contract artinya perjanjian kontrak dengan
biaya yang diperoleh merupakan persentase tertentu dari biaya fisik
pekerjaan yang dihasilkan.
Pada pelaksanaan proyek pembangunan Bellini Tower Apartemen,
pihak pemilik proyek yaitu PT. ADHISATYA melakukan penunjukan
langsung kepada kontraktor pelaksana tanpa dilakukannya pelelangan
secara umum. Pihak pemilik proyek melakukan penunjukan kontraktor
pelaksana secara langsung karena pihak pemilik proyek juga merupakan
badan usaha yang bergerak di bidang kontraktor pelaksana.
2.5

ORGANISASI PROYEK
Dalam penyelenggaraan suatu proyek pasti akan ada banyak jenis
kegiatan dan berbagai permasalahan yang ditemui sehingga dalam
penyelenggaraan suatu proyek harus disertai dengan adanya manajemen
proyek yang baik. Manajemen proyek adalah cara pengelolaan proyek
dalam suatu pekerjaan proyek dengan tujuan mengatur tahapan dalam
pelaksanaan suatu proyek. Satu dari banyak bagian dalam manajemen
proyek yang memegang peranan sangat penting adalah organisasi proyek.
Organisasi proyek merupakan sistem yang melibatkan banyak pihak
yang saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan dalam proyek.
Dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi proyek
harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas serta kewajiban
terhadap wewenang yang diberikan sesuai dengan bidang dan keahlian
masing-masing sehingga pekerjaan dapat berjalan secara optimal dan
mendapatkan hasil yang memuaskan.
Pada proyek pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow City
Semarang ini melibatkan beberapa pihak yang terkait meliputi :
Pemilik Proyek

: PT. ADHISATYA GROUP

Konsultan Arsitektur

: PT. JIMMY PATTY ARCHITECTS

Konsultan Struktur

: IRAZ TEAM under structure lisence
IR. PANJI PUSPOYONO

Konsultan Mekanikal

: DJOKO HARTONO, Amd
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Elektrikal & Plumbing

RACHMAD WIDHI ,ST

Berikut merupakan struktur organisasi dalam suatu proyek secara
umum:

Gambar 2.5.1 Struktur Organisasi Proyek
(Sumber: Google 2015)

2.5.1 Pemilik Proyek
Pemilik proyek atau pemberi tugas adalah seseorang, badan atau
instansi yang memiliki proyek dan memberikan suatu pekerjaan serta
membayar biaya pekerjaan ke pihak penyedia jasa.
Pemilik proyek mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1.

Menyediakan lahan dan ruang untuk tempat pelaksanaan pekerjaan.

2.

Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor) sebagai pihak
pelaksana pekerjaan dalam proyek.

3.

Mengadakan kontrak dengan penyedia kontraktor yang berisi tugas
serta kewajiban seperti prosedur yang berlaku.

4.

Menyediakan dana dan kemudian membayar tagihan kepada pemilik
jasa sebesar biaya diperlukan sesuai kebutuhan pekerjaan.

5.

Memberikan fasilitas kepada penyedia jasa baik berbentuk sarana
maupun prasarana demi kelancaran pekerjaan.

6.

Meminta laporan secara periodik mengenai hasil pekerjaan yang
sudah dilakukan penyedia jasa.

Ulis Angga Saputra 12.12.0023
Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata
13

Laporan Praktik Kerja
Proyek Pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow City Semarang

7.

Menandatangani surat perjanjian pemborongan dan surat perintah
kerja.

8.

Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi).

9.

Dapat mengambil alih pekerjaan secara penuh dan sepihak dengan
cara pemberitahuan tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-hal
di luar kontrak yang ditetapkan.

10. Berhak

mengambil

segala

keputusan

terakhir

yang

terikat

pembangunan proyek setelah berkonsultasi dengan konsultan
perencana / pengawas.
Pada Proyek pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow City
pemilik proyek adalah PT. ADHISATYA .

2.5.2 Konsultan Perencana
Konsultan Perencana adalah badan usaha atau seseorang diberi tugas
oleh pemberi tugas untuk membuat desain bangunan sesuai kriteria dan
keinginan pemberi tugas. Selain itu juga memberikan saran dan
pertimbangan terhadap perkembangan proyek tersebut. Pekerjaan
perencanaan meliputi perencanaan desain arsitektur, desain struktur,
desain mekanikal elektrikal plumbing (MEP), serta anggaran biaya dan
perencanaan waktu pelaksanaan.
Konsultan Perencana mempunyai tugas utama serta berkewajiban
untuk:
1. Membuat perencanaan lengkap meliputi gambar rencana, Rencana
Kerja dan Syarat (RKS), perhitungan struktur, serta perencanaan
anggaran biaya.
2. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan
3. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek,
konsultan supervisi, dan kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan
4. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek
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5. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang halhal yang kurang jelas dari gambar bestek dan Rencana Kerja dan
Syarat (RKS).
6. Membantu pemilik proyek mengurus surat-surat ijin dari pemerintah
dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan
proyek tersebut.
7. Bertanggung jawab kepada pemilik proyek, yang dalam hal ini
diwakili oleh pimpinan proyek akan segala rancangan struktur
maupun arsitektur yang akan dilaksanakan.
Pada Proyek pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow City
Semarang terdapat tiga konsultan perencana, yaitu konsultan perencana
arsitektur oleh PT. JIMMY PATTY ARCHITECTS, konsultan perencana
struktur oleh IRAZ TEAM under structure license IR. Panji Puspoyono
serta konsultan perencana

mekanikal + elektrikal oleh Djoko

Hartono,Amd.
2.5.3 Konsultan Pengawas (Manajemen Konstruksi)
Pada Proyek pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow City
Semarang Konsultan supervisi adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik
proyek untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan, pengendalian dan
mengontrol jalannya proyek agar mencapai hasil kerja yang optimal sesuai
dengan perencanaan.
Tugas dari manajemen konstruksi :
1. Sebagai wakil dari pemilik proyek (owner) di lapangan.
2. Sebagai quality control untuk menjaga pengendalian mutu, biaya dan
waktu terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di
lapangan.Melakukan pengarahan dan pengawasan secara periodik
dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
3. Mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang tidak
pasti dan mengatasi kendala terbatasnya waktu pelaksanaan.
4. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi secara cepat dan
tanggap serta menghindari pembengkakan biaya.
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5. Menerima atau menolak material/ peralatan yang didatangkan
kontraktor
6. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar
dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas,
kuantitas serta waktu pelaksanaan yang ditetapkan.
7. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan
yang berlaku.
8. Memantau prestasi dan kemajuan proyek yang telah dicapai.
9. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan).
10. Hasil evaluasi dapat dijadikan tindakan pengambilan keputusan
terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
11. Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan tambah atau
berkurangnya pekerjaan.
Pada Proyek pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow City
Semarang yang bertugas sebagai konsultan supervisi adalah PT. Ciriajasa
Cipta Mandiri.
2.5.4 Pelaksana Proyek
Kontraktor pelaksana adalah badan usaha atau perorangan yang
ditunjuk oleh pemilik proyek (owner) untuk melaksanakan pekerjaan
proyek sesuai dengan biaya yang telah disepakati bersama berdasarkan
gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Kontraktor bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek
(owner) dan dalam melaksanakan pekerjaannya diawasi oleh tim
pengawas dari owner serta dapat berkonsultasi secara langsung dengan tim
pengawas terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan. Perubahan
desain harus segera dikonsultasikan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Kontraktor turut serta menanggung segala risiko atas apa yang akan terjadi
terhadap bangunan, baik sebelum bangunan itu berdiri, sudah selesai,
hingga masa pemeliharaan berakhir.
Tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana adalah sebagai
berikut :
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1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, syarat-syarat,
peraturan, risalah penjelasan pekerjaan, yang ditetapkan oleh pemilik
proyek.
2. Membuat rencana kerja, jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan
pekerjaan sehingga tidak terjadi keterlambatan pekerjaan.
3. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, peralatan, dan alat
pendukung lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
4. Menjaga kualitas mutu, biaya dan waktu dari pelaksanaan pekerjaan di
lapangan.
5. Memberikan laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi laporan
harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek.
6. Bertanggung jawab atas segala proses kegiatan konstruksi dan metode
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
7. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal atau time schedule yang
telah disetujui bersama.
8. Melindungi semua perlengkapan, bahan, dan pekerjaan terhadap
kehilangan dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan,
9. Memelihara dan memperbaiki dengan biaya sendiri terhadap kerusakan
di lingkungan sekitar.
10. Kontraktor berhak mengejar target kepada konsultan perencana apabila
progress pekerjaan masih jauh dari progress rencana yang telah
disepakati.
11. Kontraktor berhak meminta waktu tambahan tanpa adanya potongan
biaya jika ada alasan logis tanpa adanya kesalahan dari kontraktor itu
sendiri.
12. Mengganti semua ganti rugi yang diakibatkan oleh kecelakaan sewaktu
pelaksanaan

pekerjaan,

serta

wajib

menyediakan

perlengkapan

pertolongan pertama pada kecelakaan.
13. Bertanggung jawab terhadap segala risiko atas bangunan baik sebelum
bangunan itu berdiri, sudah selesai dan selama masa pemeliharaan.
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Staf-staf yang berada dalam struktur organisasi kontraktor adalah
sebagai berikut:
1. Project Site Manager (Pimpinan Proyek)
Project Site Manager adalah orang yang ditunjuk serta bertanggungjawab
atas pengawasan dan jalannya organisasi di lapangan agar sesuai dengan
mutu,

waktu

dan

biaya

yang

telah

ditetapkan

untuk

dipertanggungjawabkan kepada pemilik proyek.
Tugas, kewajiban, dan wewenang Project Site Manager adalah :
a. Bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek atas seluruh
kegiatan di lapangan berkaitan dengan mutu, biaya dan waktu.
b. Menyusun Rencana Kerja Proyek (RKP) beserta sasaran kerja yang
akan dicapai dan diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
penunjukan PM.
c. Menentukan kebijaksanaan dan peraturan dalam pelaksanaan di
lapangan.
d. Melaksanakan koordinasi untuk semua kegiatan pelaksanaan proyek
termasuk fasilitas-fasilitas pendukung sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan.
e. Menetapkan rancangan anggaran biaya proyek (RAB) dan mengontrol
time schedule.
f. Monitoring dan kontrol pekerjaan proyek, pengeluaran biaya proyek
secara berkala dengan membandingkan ke RAB serta membuat
laporan biaya akhir.
g. Membentuk organisasi Safety & K3 dan menjamin terlaksananya
prosedur dan cara kerja yang aman sesuai Program Safety & K3,
h. Meningkatkan mutu dan efisiensi kerja untuk meningkatkan kualitas
dari bangunan yang akan berdiri.
i.

Memimpin pelaksanaan pekerjaan dengan memanfaatkan sumber
daya semaksimal mungkin sehingga proyek dapat selesai sesuai
dengan jadwal yang sudah ditentukan
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j.

Mengevaluasi pelaksanaan di lapangan dengan rencana pelaksanaan
proyek.

k. Memastikan bahwa keterlambatan dengan penyebab yang sama tidak
akan terjadi lagi,
l.

Memecahkan permasalahan yang terjadi selama proyek berlangsung,

m. Bertanggung jawab atas tercapainya tujuan proyek.
2. Support Manager
Support Manager adalah orang yang memimpin dan mengkoordinir
pelaksanaan

kegiatan untuk

mendukung

Quality

Health

Safety

Environment (QHSE) dan sesuatu yang dibutuhkan pelaksana proyek
seperti:

Teknisi,

Mekanik,

Driver,

Logistik,

Procurement,

serta

pengembangan Sistem K3L agar memberikan dukungan maksimal untuk
pencapaian target kerja perusahaan.
Tugas, kewajiban, dan wewenang Support Manager adalah:
a. Mengkoordinir penyusunan QHSE untuk keperluan PQ dan Tender
agar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (QHSE
Divisi/Proyek).
b. Mengkoordinir pembuatan QHSE untuk proyek yang sudah didapat.
c. Memastikan bahwa QHSE plan pada proyek berjalan sesuai dengan
yang ada pada Buku Rencana Proyek.
Mengkoordinir pengembangan sistem K3L agar memberikan
dukungan optimal kepada proses bisnis yang dilaksanakan.
3. Operational Manager
Operational Manager Manager adalah orang yang bertugas untuk
menjalankan kegiatan keuangan dan administrasinya yang berhubungan
dengan penyediaan dana, pengalokasian, pencatatan, perpajakan dan
pelaporan keuangan Proyek serta kesekretariatan dan rumah tangga proyek
agar memberikan dukungan optimal kepada pelaksanaan proyek yang
ditargetkan.
Tugas dan wewenang Operational Manager adalah :
a. Mengkoordinir kegiatan arus kas, sarana dan prasarana proyek
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b. Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan proyek
c. Membuat laporan pengalokasian dana proyek
d. Membuat dan memonitor masalah perpajakan di proyek
e. Melakukan Proses Termyn Proyek
f. Menkoordinir kegiatan administrasi, kepegawaian, penyediaan sarana
dan prasarana untuk operasional proyek
g. Mengkoordiniar kegiatan kebersihan dan keamanan lingkungan
proyek.
4. Site Engineer
Site Engineer adalah orang yang bertugas mengkoordinir, merencanakan
dan mengarahkan proses implementasi perencanaan yang berkaitan
dengan penyusunan implementasi metode dan segala proses drawing
sesuai dengan buku perencanaan proyek.
Tugas dan wewenang Site Engineer adalah :
a. Menyusun Metode Kerja
b. Membuat Gambar Shop Drawing
c. Pengendalian Gambar Shop Drawing
d. Membuat Gambar Asbuilt Drawing
5. Quantity Surveyor (QS)
Quantity Surveyor adalah orang yang bertugas untuk melakukan
penghitungan volume pekerjaan, termasuk review dan analisis atas
perhitungan yang dilakukan agar proyek tetap berjalana secara efektif dan
efisien.
Tugas dan wewenang Quantity Surveyor adalah:
a. Menghitung volume (RAB dan RAP) awal hingga akhir pekerjaan,
termasuk realisasi dan perubahannya.
b. Menyiapkan measurement dan payment method untuk vendor/ sub
kontraktor.
c. Melakukan cek hasil opname supervisor.
d. Membuat laporan progress/ kemajuan pekerjaan, laporan harian,
mingguan, dan laporan kondisi cuaca.
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e. Melakukan identifikasi dokumen dan mengelola perubahannya
termasuk mengajukan usulan measurement dan payment method ke
pemilik proyek.
f. Mengelola dan menyusun proposal claim (kepada pihak ke-3 dan
pemilik proyek)
6. Procurement & Logistic
Procurement & Logistic adalah orang yang bertugas untuk mengkoordinir
dan mengontrol kegiatan pada fase penawaran/ tender dan terlaksananya
kegiatan pembelian peralatan/ material, penentuan jasa angkutan dari
vendor serta sub kontraktror terpilih sesuai evaluasi teknikal berdasarkan
spesifikasi yg ditetapkan, tepat waktu, efektif dan efisien.
Tugas dan wewenang Procurement & Logistic adalah :
a. Mengkoordinir aktivitas pemenuhan kebutuhan administratif dan
teknis tender/ fase penawaran agar memenuhi persyaratan yang
ditentukan.
b. Melaksanakan kegiatan pengadaan material berikut pengiriman
maupun

penentuan

vendor/

subkontraktor

yang

memenuhi

persyaratan dan dalam kondisi yang paling menguntungkan
perusahaan.
c. Melaksanakan

kegiatan

administrasi

dan

pengendalian

atas

dan

pengendalian

atas

pengadaan dan pengiriman barang.
d. Melaksanakan

kegiatan

administrasi

pengelolaan barang/ alat proyek.
e. Melakukan kegiatan evaluasi atas semua proses pengadaan dan
pengendalian barang/ alat.
7. Supervisor (SPV)
Supervisor adalah orang yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan
dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan produksi di lapangan
berdasarkan buku rencana proyek sehingga target produksi per-hari
tercapai.
Tugas dan wewenang Supervisor adalah :
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a. Menyusun Rencana Kerja Produksi Harian
b. Membuat rencana kebutuhan man power, material dan peralatan yang
dibutuhkan dalam pekerjaan per hari.
c. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan
d. Melakukan evaluasi atas penggunaan material, peralatan dan upah
pekerjaan di lapangan perhari.
8. Surveyor (SPR)
Surveyor adalah orang yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaanpekerjaan yang berkaitan dengan survey pengukuran dalam kegiatankegiatan pelaksanaan konstruksi gedung, meliputi pengoperasian
peralatan ukur, membaca gambar desain bangunan serta pelaksanaan stake
out.
Tugas dan wewenang Surveyor adalah :
a. Penerapan Jadwal Konstruksi
b. Penguasaan Peralatan Ukur
c. Stake out dan Monitoring
d. Pengukuran Dimensi dan Perhitungan Volume
e. Pembuatan Laporan Pengukuran
2.6

HUBUNGAN KERJA DAN TANGGUNG JAWAB
Hubungan kerja adalah hubungan yang dilakukan antara pihak-pihak
yang terlibat di dalam proyek yang mempunyai tanggung jawab terhadap
pelaksanaan dan wewenang untuk menjamin kelancaran jalannya proyek,
sehingga proyek dapat selesai tepat pada waktunya. Hubungan kerja antar
organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1.

Hubungan kerja pemilik proyek dengan konsultan perencana
Pemilik proyek berhak menunjuk konsultan perencana untuk melakukan
tugas diantaranya merencanakan dan mendesain bangunan sesuai dengan
keinginan pemilik. Selain itu konsultan perencana berhak memberikan
saran dan pertimbangan akan hal yang berhubungan dengan keadaan dan
perkembangan proyek, namun tetap keputusan akhir ada di pemilik.
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Pertemuan antara pemilik proyek dan konsultan perencana harus selalu
diadakan baik dalam rapat mingguan ataupun evaluasi kinerja proyek
dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 minggu sekali untuk mencapai
hasil yang dikehendaki oleh pemilik proyek.
2.

Hubungan kerja pemilik proyek dengan pelaksana proyek
Pemilik proyek berhak menunjuk pelaksana proyek dengan berbagai
metode penunjukkan yang ada untuk melakukan tugas yang diantaranya
melaksanakan pekerjaan di dalam proyek sesuai dengan biaya yang telah
disepakati bersama berdasarkan gambar rencana, peraturan yang berlaku
di dalam proyek serta syarat-syarat lain yang telah ditetapkan. Pelaksana
proyek berhak meminta segala sesuatu untuk keperluan proyek kepada
pemilik proyek dengan alasan yang jelas, logis dan dapat dipertanggung
jawabkan.

3.

Hubungan kerja pemilik proyek dengan konsultan supervisi
Pemilik proyek berhak menunjuk konsultan supervisi untuk melakukan
tugas yang diantaranya melaksanakan pekerjaan pengawasan, controlling,
dan mengendalikan jalannya proyek agar mencapai hasil kerja optimal
sesuai dengan perencanaan. Konsultan supervisi merupakan wakil dari
pemilik proyek di lapangan dan jembatan antara pemilik proyek dengan
pelaksana proyek. Konsultan supervisi harus memberikan laporan secara
periodik berupa laporan mingguan dan laporan harian pelaksanaan di
lapangan, serta seluruh hal yang berkaitan dalam proses pelaksanaan di
lapangan.

4.

Hubungan kerja pelaksana proyek dengan konsultan perencana.
Pihak pelaksana proyek dan pihak konsultan pengawas sebenarnya tidak
terdapat hubungan kontrak yang saling mengikat, namun dalam
pelaksanaan di lapangan keduanya tidak bisa dipisahkan. Konsultan
perencana wajib memberikan desain gambar rencana dan memberikan
penjelasan kepada pihak pelaksana. Pihak pelaksana harus melaksanakan
pembangunan proyek sesuai dengan desain rencana dari konsultan
perencana. Hal yang berkaitan dengan perubahan desain rencana dalam
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lapangan harus selalu dikonsultasikan oleh pihak pelaksana proyek
kepada konsultan perencana.
5.

Hubungan kerja konsultan pengawas dengan pelaksana proyek.
Pihak konsultan pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan di
lapangan yang dilakukan oleh pelaksana proyek. Berbagai jenis masalah
di dalam proyek harus dikonsultasikan oleh pihak pelaksana proyek
kepada konsultan pengawas, dan konsultan pengawas berhak memberikan
solusi atau mengambil keputusan dari permasalahan yang timbul dalam
proyek. Jika terjadi penyimpangan maupun kekeliruan dalam proses
pelaksanaan, pihak konsultan pengawas wajib memberikan peringatan
kepada pelaksana proyek. Jika dalam peringatan lebih dari 3x masih
dihiraukan oleh pihak pelaksana proyek, maka konsultan pengawas
berhak melapor kepada pemilik proyek.

6.

Hubungan kerja konsultan pengawas dengan konsultan perencana.
Pihak konsultan pengawas merupakan jembatan pemilik proyek,
konsultan perencana, maupun pelaksana proyek. Dalam hal ini hubungan
antara konsultan pengawas dengan konsultan perencana hanya sebatas
menanyakan kepastian gambar rencana jika dalam proses pengawasan
pelaksanaan di dalam proyek masih terdapat kekurangan maupun
kekeliruan. Konsultan perencana harus mengerjakan revisi yang diminta
dari konsultan pengawas jika terdapat kekurangan maupun kekurangan
untuk mencapai hasil kerja yang optimal.
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BAB III
PELAKSANAAN PROYEK
3.1

METODE PELAKSANAAN KERJA
Dalam mengerjakan suatu proyek pembangunan dibutuhkan sistem
kerja yang manjadi patokan bagi seluruh komponen proyek. Hal ini
dimaksudkan agar terciptanya keteraturan dalam melaksanakan suatu
pekerjaan dan menyelesaikan masalah dalam suatu proyek. Sistem
tersebut akan digunakan dari awal proyek hingga serah terima proyek.
Sistem ini mencakup seluruh jenis pekerjaan baik didalam kantor maupun
lapangan. Sistem ini perlu koordinasi antar individu agar tercapai tujuan.
Pekerjaan yang terlibat dan tertera di Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
wajib diikuti dan dipenuhi. Namun terkadang ada beberapa kendala yang
harus dihadapi ketika suatu pekerjaan berlangsung baik itu faktor cuaca,
lingkungan, sumber daya dan faktor lainnya. Hal tersebut perlu
dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang yaitu dengan dibentuk, dan
direncanakannya suatu metode kerja yang baik.
Metode kerja yang baik wajib didukung oleh tindakan tindakan yang
tepat sasaran. Suatu misal jika ingin menjaga kualitas dari produk yang
dihasilkan maka bahan dan peralatan yang digunakan juga harus diawasi
dan dipilih secara cermat. Bahan dan peralatan yang sudah didatangkan
perlu penyimpanan yang baik agar terjaga mutunya. Contoh lain yaitu jika
ingin mempercepat suatu pekerjaan yaitu bisa dengan tetap menjaga stok
bahan agar tidak kehabisan dan memperbaiki segera peralatan yang rusak.
Penulis akan membahas beberapa poin penting dalam bab ini yaitu
menyangkut proses pelaksanaan pekerjaan secara runtut. Perlu diketahui
bahwa penulis melaksanakan praktik kerja di proyek pembangunan
apartemen bellini tower dari 20 September 2015 hingga 19 Desember 2016
yang pada saat itu pekerjaan sudah pada struktur atas. Namun penulis akan
memberikan sedikit informasi pekerjaan struktur bawah yang didapat dari
proses wawancara dan tanya jawab kemudian akan dilanjutkan
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menjelaskan tahap tahap pekerjaan struktur atas. Penjelasan yang kami
dapat selama praktik kerja di lapangan akan berusaha ditampilkan sejelas
mungkin.
3.2

URAIAN PEKERJAAN
Pekerjaan yang ada dalam proyek pembangunan memiliki jenis dan
tipe masing-masing. Pada bagan dibawah ini akan diterangkan secara
ringkas penggolongan jenis-pekerjaan pada suatu proyek pembangunan.
Proyek pembangunan apartemen bellini tower paltrow city
menggolongkan 4 pokok pekerjaan yaitu bidang: Struktur, Arsitektur,
Mechanical Electrical and Plumbing (MEP), Temporary.

Gambar 3.2.1 Uraian Pekerjaan Proyek Apartemen Bellini Tower Paltrow City
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)
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Gambar 3.2.2 Flow Chart Pekerjaan Proyek Apartemen Bellini Tower Paltrow City
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.3

PEKERJAAN PERSIAPAN
Pembangunan proyek yang berjalan membutuhkan suatu pekerjaan
awal yaitu pekerjaan persiapan agar memastikan dan mematangkan untuk
melanjutkan ke pekerjaan-pekerjaan pokok lainnya. Pekerjaan persiapan
antara lain adalah sebagai berikut:
3.3.1

Pemasangan Pagar Proyek
Tidak dipungkiri bahwa faktor keamanan adalah yang
menjadi pertimbangan paling utama untuk dipasangnya pagar
pada sekeliling proyek. Hal ini untuk mengurangi pencurian yang
marak terjadi pada suatu proyek besar karena bahan material yang
ada di dalam proyek memiliki nilai yang tinggi untuk dijual.
Pagar juga membatasi arus mobilitas baik staf pekerja, tukang,
bahan dan material agar selalu termonitor keluar masuknya
dangan dipekerjakan tim pengamanan pada pintu masuk dan
keluar proyek.
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Proyek pembangunan apartemen bellini tower tidak
memasang pagar secara keliling dikarenakan sudah dikelilingi
oleh dinding rumah milik warga. Jadi pagar yang terbuat dari
corrugated metal bercat standar perusahaan hanya ditempatkan
pada pintu masuk dan keluar seperti terlihat pada gambar dibawah
ini.

Gambar 3.3.1 Salah Satu Pintu Masuk Proyek Apartemen Bellini Tower
Paltrow City
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.3.2

Pembersihan Lahan
Pekerjaan pembersihan lahan merupakan pekerjaan awal dari
suatu

proyek

yang

berfungsi

untuk

memastikan

dan

mempersiapkan lahan untuk pekerjaan berikutnya. Seperti contoh
adanya pohon/ bangunan existing yang berada pada lokasi
rencana pekerjaan akan di tebang dan dibersihkan/ dirobohkan.
Perataan lahan untuk mempermudah mobilisasi material dan alat.
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Gambar 3.3.2 Pekerjaan Pembersihan Lahan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2014)

3.3.3

Pembangunan Direksi Keet
Direksi keet adalah kantor kerja yang digunakan oleh staff
dari kontraktor, pengawas maupun oleh pemilik proyek. Selain
untuk bekerja para staff lapangan direksi keet juga digunakan
untuk rapat maupun menyimpan berkas yang digunakan
dilapangan. Direksi keet hanya bersifat sementara sehingga
bangunan direksi keet tidak dibuat permanen karena nantinya
akan dibongkar kembali.
Proyek apartmen bellini paltrow city mempunyai direksi keet
di basement 3 yang berukuran 6m x 18m yang digunakan sebagai
kantor kontraktor dan pengawas. Direksi keet ini merupakan
tempat baru yang awalnya berada pada bangunan rumah tinggal
existing berukuran sekitar 6m x 9m di dekat warung proyek
sebelah pohon mangga. Hal ini dikarenakan bangunan existing
sebagai direksi keet itu akan dialihfungsikan menjadi gardu listrik
PLN.
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Gambar 3.3.3 Bangunan Direksi Keet
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.3.4

Pembangunan Gudang Peralatan dan Material
Gudang adalah tempat untuk menyimpan peralatan maupun
material yang digunakan untuk kelangsungan proyek. Material
yang dibeli dalam jumlah besar memerlukan gudang untuk
menyimpannya sehingga tetap menjaga kualitas material tersebut.
Sebagai contoh untuk menyimpan semen karena apabila tidak
disimpan dengan baik maka akan membuat semen mengeras dan
juga mengurangi kualitas semen sedangkan untuk peralatan
semisal bor listrik apabila tidak disimpan dengan baik dapat rusak
apabila terkena hujan. Selain itu juga terdapat kantor untuk
gudang mechanical, elektrikal dan plumbing (M.E.P) yang
berukuran 6 m x 12 m di basement 3 gedung apartemen bellini.

3.3.5

Pembangunan Barak Pekerja
Barak pekerja sangat diperlukan untuk memfasilitasi para
tukang dan pekerja yang bersifat perantauan agar pekerja merasa
betah dan nyaman untuk bekerja di lokasi proyek. Serta
membantu finansial pekerja untuk persewaan tempat tinggal.
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Gambar 3.3.4 Bangunan Barak Pekerja
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.3.6

Penentuan Lokasi Kerja
Penentuan lokasi kerja dimaksudkan untuk menentukan titik
area dimana masing-masing pekerja akan melaksanakan
pekerjaannya.

Hal

ini

dimaksudkan

agar

tidak

terjadi

ketidakteraturan material maupun pekerjaan yang ada. Misalnya
lokasi pekerja kayu tidak bergabung dengan lokasi pekerja besi
sehingga material kayu dan besi tidak tercampur dan dapat tertata
dengan baik yang nantinya juga mempermudah para pekerja
untuk mengakses maupun mengambil material yang dibutuhkan.

Gambar 3.3.5 Tempat Fabrikasi Besi (kiri) dan Fabrikasi Begisting (kanan)
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)
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3.4

PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
3.4.1

Pekerjaan Pondasi
Pondasi merupakan elemen penting pada sebuah bangunan
yang befungsi untuk menahan beban struktur diatasnya.
Pemilihan

jenis

pondasi

yang

digunakan

perlu

mempertimbangkan jumlah beban yang harus didukung sehingga
dapat menghemat biaya konstruksi, namun yang paling penting
tentunya adalah keamanan yang dihasilkan oleh pondasi tersebut.
Berdasarkan keadaan lokasi dan beban yang sudah
direncanakan pada proyek apartemen bellini tower, digunakanlah
pondasi sumuran. Pondasi sumuran adalah jenis pondasi dengan
tingkat kedalaman yang relatif dangkal. Sebelum menggunakan
pondasi sumuran, pada proyek ini sudah direncanakan
menggunakan pondasi tiang pancang namun karena lapisan tanah
pada lokasi sangat keras dan lapisan tanah keras tersebut tidak
terlalu dalam berkisar antara 6-8 m pondasi tiang pancang
tersebut pecah ketika diuji coba untuk dipasang. Setelah dicek
dan dihitung ulang berdasarkan kondisi lokasi maka diputuskan
bahwa pondasi diganti dengan sumuran. Begisting sumuran
menggunakan pasangan batu bata dan beton K-300 sebagai
pengisi.

Gambar 3.4.1 Proses Pemasangan Tulangan Pondasi Sumuran
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2014)
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3.4.2

Pekerjaan Pile Cap dan Tie Beam
Suatu struktur yang bertugas meratakan beban yang
diberikan kolom ke pondasi serta mengikat pondasi yang
mempunyai grup adalah pile cap. Proses pembuatan pile cap
diawali dengan pembuatan galian untuk mengejar elevasi dasar.
Dilanjutkan pembuatan begisting pada tepi pile cap dengan
menggunakan batako. Lantai kerja tidak boleh ditinggalkan agar
faktor air semen ketika pengecoran tidak langsung hilang dalam
tanah. Pekerjaan pile cap berlangsung bersama dengan pekerjaan
Tie Beam, yaitu suatu struktur yang berfungsi untuk mengikat
kedudukan antar kolom agar tetap pada posisinya. Baik arah
horisontal maupun vertikal (penurunan).
Setelah semua siap maka pembesian dan pengecoran kedua
pekerjaan tersebut bisa dilakukan.
Tabel 3.4.1 Tipe Pile Cap
(Sumber : DokumenPribadi)

No

Tipe

Jumlah
@Sumuran

Diameter
Sumuran
(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

1.8

1

2

1.6

6

18

1.6 (4)

1

6

1

6

6 PS-2 A

7 PS-3
8 PS-6 A

9 PS-6 B

2
3
6
6

1

1.8(2)
1.6 (4)
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No

Tipe

Jumlah
@Sumuran

Diameter
Sumuran

Jumlah Pile
Cap

(m)

Total

1.8(2)
10 PS-18

18

1.6

1
TOTAL

3.5

18
80

PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
3.5.1

Pekerjaan Kolom
Kolom merupakan komponen struktur penting dalam
pembangunan gedung yang masuk dalam kategori High Rise
Building. Fungsi kolom adalah sebagai struktur penahan dan
penyalur beban untuk didistribusikan ke pondasi untuk diteruskan
kedalam tanah. Selain penyalur beban vertikal kolom juga
mempunyai peranan penting dalam penahan beban gempa. Maka
dari itu perencanaan dan pembuatan kolom harus dikerjakan
dengan sangat baik agar tidak terjadi kegagalan struktur yang
fatal sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa.

Gambar 3.5.1 Posisi Zona Pada Lantai Basement 1-3
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)
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Gambar 3.5.2 Posisi Zona Pada Lantai 1-17
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

Keterangan:
: Zona 1
: Zona 2
: Zona 3

Setiap pekerjaan yang dilakukan dalam suatu proyek harus
selalu mengacu pada Shop Drawing dan RKS agar produk yang
dihasilkan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan.
Paltrow city membagi 3 zona untuk pekerjaan pengecoran
yaitu zona 1, zona 2 dan zona 3. Zona 1,2 dan 3 berlaku pada
lantai basement 1 -3, sedangkan zona 1,2 berlaku untuk lantai 117.
Urutan dalam pekerjaan pembuatan kolom adalah sebagai
berikut:
3.5.1.1 Pekerjaan Marking Kolom
Pekerjaan marking kolom adalah penentuan letak kolom
agar sesuai dengan gambar yang ada sehingga letak kolom
tetap lurus dari lantai bawah hingga lantai atas. Pekerjaan
marking kolom dilakukan oleh surveyor dengan menggunakan
alat ukur theodolite, meteran, dan alat sipat.
Langkah marking kolom adalah dengan mendirikan alat
pada titik acuan yang telah mempuanyai tembakan ikatan
backside dan sudut bukaan alat terhadap backside. Minimal
mempunyai 2 backside sebagai cadangan jika suatu saat 1
backside terhalang bisa menggunakan backside lainnya.
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Masing masing surveyor mempunyai caranya sendiri untuk
menentukan dan memilih backside. Umumnya dipilih menara/
penangkal petir gedung tinggi yang nantinya bisa terlihat
hingga bangunan selesai sampai atap/ roof. Langkah
selanjutnya pemberian garis acuan yang digunakan untuk
penyikuan dengan meminjam sejauh 1m dari as rencana.
Setelah itu bisa menggunakan garis acuan tersebut untuk
menandai

keempat

sisi

kolom/

center

kolom

jika

menggunakan kolom bulat.
Siring bertumbuhnya bangunan as yang berada di lantai
sebelumnya perlu dinaikkan menggunakan sistem blockout
untuk melihat titik acuan sebelumnya di bawah. Setelah itu
kembali ke langkah awal untuk backside ke 2 titik dan begitu
seterusnya.

Gambar 3.5.3 Proses Marking Kolom
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.1.2 Pekerjaan Pembesian Kolom
Pemasangan

pembesian

kolom

dilakukan

setelah

pekerjaan marking kolom selesai hal ini dimaksudkan agar
tetap terjaganya posisi kolom. Pembesian kolom dilakukan
dengan sistem precast yaitu perakitan pembesian dilakukan di
tempat lain kemudian rangkaian besi tersebut diangkat dan
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ditempatkan pada posisinya dengan menggunaka Tower Crane
(TC)
Langkah-langkah yang dilakukan saat pemasangan
tulangan kolom adalah
1. Pemotongan dan pembengkokkan sesuai shop drawing
menggunakan Bar Cutter dan Bar Bender.
2. Perakitan dimulai dengan meletakkan tulangan utama
secara horisontal kemudian memasang sengkang pada
salah satu ujung sebagai pembentuk.
3. Pada desain pembesian proyek ini sengkang yang dipasang
pada daerah dekat joint/ titik temu kolom dan balok dibuat
lebih rapat agar lebih kuat menahan geser.
4. Pengambilan rangkaian tulangan menuju tempat yang
telah ditentukan menggunakan tower crane.
5. Penyambungan pada tulangan kolom mempunyai syarat
minimum yaitu sepanjang 40D.

Gambar 3.5.4 Proses Pemasangan dan Penyambungan Tulangan Kolom
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)
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3.5.1.3 Pekerjaan Bekisting Kolom
Bekisting adalah media pembentuk suatu struktur beton
yang mulanya berbentuk cair hingga menjadi beton sempurna
dengan kuat tekan sesuai rencana.
Pemasangan bekisting kolom bisa dilakukan jika sepatu
kolom sudah dipasang dengan baik di lapangan. Fungsi sepatu
kolom adalah sebagai pembatas posisi bekisting agar tetap
pada marking/ tanda yang sudah dibuat oleh surveyor. Sepatu
kolom sendiri dibuat dengan cara pengeboran pada 4 sudut
marking kolom pada plat dan dimasukkan potongan besi D10
pada lubang tersebut. Pada proyek ini bekisting kolom dibuat
juga dengan sistem precast sama halnya dengan pembesian
kolom.
Bekisting yang didirikan dan dipasang harus mempunyai
syarat-syarat yang wajib dipenuhi yaitu: harus mampu
menahan berat sendiri, mampu menahan berat beton dalam
keadaan basah, beban hidup dari pekerja dan alat, kemudahan
dalam pemasangan dan pembongkaran, tidak bocor dan tidak
mudah berubah bentuk.
Struktur begisting menggunakan multiplek ukuran 12mm
dengan bahan plywood phenolfilm dan perkuatan kayu sebagai
pengaku bekisting. Hal ini dimaksudkan agar lendutan yang
terjadi tidak terlalu besar sehingga bentuk masih tetap terjaga
ketika bekisting tertimpa beban. Pemilihan material kayu juga
penting karena dibutuhkan yang berkualitas baik.
Pada saat

penyetelan,

bekisting

dibekali struktur

penunjang yaitu skur pada ke 4 sisinya dan di angkurkan pada
plat yang bertujuan untuk menyetel ketegakan bekisting.
Caranya adalah dengan memasang bandul pada ujung atas
bekisting dan skrup skur diputar sedemikian rupa sehingga
bandul sejajar dengan tepi bekisting.
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Saat pemasangan bekisting perlu memperhatikan beton
decking apakah sudah terpasang dengan benar atau belum.
Karena beton decking berfungsi sebagai pemberi jarak selimut
beton.

Gambar 3.5.5 Proses Pemasangan Bekisting Kolom
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.1.4 Pekerjaan Pengecoran Kolom
Sebelum pengecoran dimulai, persiapan yang perlu
dilakukan adalah menyiapkan alat pendukung yaitu vibrator,
ceklis kelengkapan tulangan dan beton decking, cek ketegakan
dan kekokohan bekisting dan cek kebersihan area pengecoran.
Ada

baiknya

dilakukan

penyiraman

pada

bidang

penyambungan beton dengan lem beton (calbond) sebagai
perekat untuk beton baru. Beton yang digunakan pada proyek
ini adalah suplai dari PT. Holcim.
Langkah-langkah pengecoran kolom yaitu:
1. Beton ready mix yang datang di cek slump terlebih dahulu
dengan persyaratan nilai slump 12 ± 2 cm.
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Gambar 3.5.6 Calbond
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

2. Sesaat sebelum pengecoran dilakukan perlu menyiramkan
air ke dalam bekisting dan tulangan yang ada agar kotoran
tidak menempel dan diharapkan bekisting cukup basah agar
tidak menyerap air semen pada beton nantinya.
3. Setelah semua siap, tim pengecoran menuangkan beton ke
dalam bucket kemudian diangkat menggunakan TC.
Operator bucket yang berada di atas bucket bertugas
membuka pintu bucket dan mengkoordinasikan dengan
operator TC agar pengangkatan tepat pada kolom yang
dicor. Tinggi jatuh beton yaitu 1-1.5 m di atas lantai/ beton
lama. Jika tidak dapat menjangkau maka ditambahkan
selang tremi agar syarat ketinggian jatuh beton terjaga.
4. Ketika pengecoran berlangsung, pekerja lain menggunakan
alat vibrator untuk memadatkan beton. Dan bertugas
memberi kode pada operator bucket ketika pengecoran
sudah cukup.
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Gambar 3.5.7 Penuangan Adukan Beton ke Bucket
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

Gambar 3.5.8 Proses Pengecoran Kolom
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.1.5 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting dan Perawatan Beton
Kolom
Pembongkaran bekisting kolom dilakukan sekitar 7-12
jam setelah pengecoran misalnya pengecoran dilakukan pada
malam hari pagi harinya bekisting sudah bisa dibongkar.
Setelah itu kemudian dilakukan perawatan (curing). Perawatan
kolom pada proyek ini menggunakan metode curring
compound dengan menyemprotkan air ke permukaan beton
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selama sekitar lima hari yang berfingsi untuk menghindari
kehilangannya air saat pengikatan awal beton yang dapat
menyebabkan retak beton.
Tata Cara Perhitungan Beton Untuk Bangunan Gedung
telah dijelaskan bahwa cetakan harus dibongkar dengan caracara yang tidak mengurangi keamanan dan kemampuan layan
struktur.

Gambar 3.5.9 Proses Pelepasan Bekisting Kolom
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.1.6 Contoh Perhitungan Kolom
Contoh Perhitungan Dimensi Kolom Basement 3 AS N-2
Diketahui:
-

Mutu Beton yang digunakan K-400

-

Tulangan Baja yang digunakan mutu Baja BJ 37

-

f’c

= 32 MPa

-

fy

= 400 MPa

Ditanya : Dimensi kolom yang digunakan
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Dijawab :
Perhitungan Pembebanan
Beban Mati (Dead Load) :
-

Kolom



0,6 m x 1 m x 3 x 2 Lantai x 2400 kg/m3
= 8640 kg



0,5 m x 1 m x 4,8 x 1 Lantai x 2400 kg/m3
= 5760 kg



0,5 m x 0,9 m x 3,2 x 11 Lantai x 2400 kg/m3
= 38016 kg



0,6 m x 1 m x 3,2 x 2 Lantai x 2400 kg/m3
= 7680 kg

3.0000

Balok
35x65

3.6250
Kolom
K1

-

Balok ( Dimensi 35x65 cm)



0,35 m x 0,65 m x 3 m x 16 lantai x 2400 kg/m3
= 26208 kg
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-

Pelat Lantai



3 m x 3,625 m x 0,12 m x 16 lantai x 2400 kg/m3
= 50112 kg
Total DL = 136416 kg
Beban Hidup (Live Load) :

-

3 m x 3,625 m x 250 kg/m2 x 16 lantai
= 43500 kg
Total Pembebanan
kg

= DL + LL

= 136416 kg + 43500

= 179916 kg

Perhitungan Dimensi
Berdasarkan SNI-03-2847-2002
∅

max = 0,8 ∅ [ 0,85

−

max = 0,8 [ 0,85 32

− 0,0015

400 0,0015

+

)]
+

)]

max = 0,8 [ 27,2
max = 0,8 [ 27,2

− 0,0015
− 0,0408

+ 6

+ 6

)]

]

max = 26,52
179916 = 26,62
=
=

= 6874,16

,

ℎ

Diambil Asumsi h = 100 cm
6874,16 =

100
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,

=

= 68,74

→ 70

Ukuran Asli Balok pada Basement 3 As N-2 = 60 x 100 cm
(Contoh perhitungan dimensi menjadi lebih besar diakibatkan
terdapat shear wall dan core wall yang juga dapat menahan
beban dari struktur tersebut.)

Note :
Ag

= Luas kotor penampang kolom

Ast

= Luas tulangan (Ast = 1,5% Ag)

b

= Lebar Kolom

h

= Panjang Kolom

f’c

= Kuat Tekan Beton

fy

= Kuat Tarik tulangan
= Kuat beban aksial pada eksentrisitas yang

diberikan

3.5.2

Pekerjaan Balok dan Plat Lantai
Balok merupakan bagian struktur yang berupa beton
bertulang dan berfungsi sebagai dudukan pelat lantai dan
pengikat kolom lantai atas serta menjadi rangka penguat
horizontal bangunan terhadap beban yang ada. Pekerjaan balok
dikerjakan bersama dengan pekerjaan pelat lantai. Pekerjaan
balok harus dilaksanakan dengan baik karena beban yang ada
diatasnya akan diterima oleh balok dan kemudian diteruskan
melalui kolom.
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Gambar 3.5.10 Flow Chart Pekerjaan Balok dan Plat
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.2.1 Persiapan Pekerjaan Balok dan Plat Lantai
Langkah-langkah pekerjaan persiapan balok dan plat
lantai adalah:
1.

Pengajuan ijin pekerjaan ke MK dan juga pengajuan
pembuatan gambar kerja. Pada proyek pembangunan
apartemen Bellini sendiri dibagai menjadi 3 zona
pengecoran.
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Gambar 3.5.11 Pembagian Zona Balok dan Plat Lantai
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

2.

Setelah persetujuan dan gambar kerja didapatkan maka
lanjut pada persiapan lahan kerja.

3.

Persiapan material kerja, antara lain : besi beton, kawat
beton, semen PC, readymix K-350, pasir, multiplek, paku,
balok, dll.

4.

Persiapan alat bantu kerja, antara lain : concrete pump,
kompresor, vibrator, cutting, waterpass, theodolith,
meteran, gergaji, scaffolding, selang air, dll.

3.5.2.2 Pekerjaan Pengukuran Balok dan Plat
Pada pekerjaan pengukuran balok dan plat bertujuan
menentukan posisi balok dan elevasi balok agar sesuai dengan
rencana. Untuk menentukan posisi as balok digunakan
theodolite.

Sedangkan

untuk

menentukan

elevasi

menggunakan alat waterpass leveling. Caranya adalah asisten
surveyor menempatkan bak ukur pada bawah balok dan plat
kemudian diukur elevasinya sedangkan tukang bersiap
memutar skrup pada U-head scafolding untuk naik turunnya
agar kerataan dan kedataran bisa terpenuhi.
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Gambar 3.5.12 Pengukuran Elevasi Bekisting Balok dan Plat
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.2.3 Pekerjaan Bekisting Balok dan Plat Lantai
Bekisting balok dan plat lantai menggunakan papan kayu
kelas III atau IV dengan ketebalan ± 3 cm, untuk bagian dasar
dan samping balok.
Pada bagian dasar papan kayu bekisting, digunakan
plastik dengan tebal 0.8 mm pada permukaannya kemudian
direkatkan pada bekisting, dengan tujuan agar ketika
pengecoran berlangsung tidak terjadi kebocoran pada sela-sela
sambungan.
1.

Syarat-syarat dari bekisting :
a. Harus kokoh dalam arti apabila beton dituangkan
kedalam bekisting, maka cetakan tidak boleh
mengalami

perubahan

bentuk

yang

dapat

menyebabkan perubahan bentuk pada beton yang
sedang dicor.
b. Tidak boleh ada kebocoran, karena kebocoran dapat
menimbulkan keropos pada beton yang sedang dicor.
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c. Bekisting harus dapat dengan mudah dilepas dari
beton, sehingga ketika

bekisting dilepas maka

permukaan beton tidak rusak.
d. Tidak boleh menyerap air sehingga beton tidak
kekurangan air yang terkandung didalam adukan
yang dapat menyebabkan menurunnya mutu beton
tersebut.
2.

Pembekistingan balok
a. Scaffolding dengan masing – masing jarak 100 cm
disusun berjajar sesuai dengan kebutuhan di
lapangan, baik untuk bekisting balok maupun pelat.

Gambar 3.5.13 Penyusunan Rangka Scaffolding
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

b. Memperhitungkan ketinggian scaffolding balok
dengan mengatur base jack atau U-head jack nya.
c. Pada U-head dipasang balok kayu ( girder ) 6/12
sejajar dengan arah cross brace dan diatas girder
dipasang balok suri tiap jarak 50 cm (kayu 5/7)
dengan arah melintangnya, kemudian dipasang
pasangan plywood sebagai alas balok.
d. Setelah itu, dipasang dinding bekisting balok dan
dikunci dengan siku yang dipasang di atas suri-suri.
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3.

Pembekistingan plat
a. Scaffolding disusun berjajar bersamaan dengan
scaffolding untuk balok. Karena posisi pelat lebih
tinggi daripada balok maka Scaffolding untuk pelat
lebih tinggi daripada balok dan diperlukan main
frame tambahan dengan menggunakan Joint pin.
Perhitungkan ketinggian scaffolding pelat dengan
mengatur base jack dan U-head jack nya.

Gambar 3.5.14 Pemasangan Scaffolding
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

b. Kemudian dipasang hollow sebagai alas plat. Untuk
dinding sudah menjadi satu dengan balok anak
maupun balok induk.

Gambar 3.5.15 Pemasangan Rangka Hollow
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)
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c. Panel harus segera dipakukan/dimatikan setelah
pemasangan selesai untuk menghindari terjadinya
pergeseran yang diakibatkan beban yang bekerja
pada konstruksi.

Gambar 3.5.16 Pemasangan Bondek
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.2.4 Pengecekan Bekisting Balok dan Plat
Setelah pemasangan bekisting pelat lantai selesai
dilaksanakan, kemudian dilakukan pengecekan elevasi dengan
menggunakan alat waterpass dan posisi as balok dengan alat
theodolite. Pengecekan elevasi bekisting balok dan pelat lantai
adalah sebagai berikut.
1.

Pengecekan

elevasi

balok

dilakukan

dengan

menempatkan alat waterpass dimana tinggi alat adalah
setinggi marking pada kolom (1,00 m dari permukaan
pelat lantai di bawahnya).
2.

Bak ukur ditempatkan pada bagian bawah bekisting balok
(bottom).

3.

Oleh pelaksana pengukuran ketepatan elevasi bottom
dicek dengan alat waterpass.

4.

Apabila pembacaan alat waterpass belum menunjukkan
elevasi yang sesuai dengan gambar rencana, maka
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screwjack diputar untuk menaikkan atau menurunkan
posisi bottom balok.

Gambar 3.5.17 Pemasangan Bekisting Balok
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

Gambar 3.5.18 Tampak dari Bawah Bekisting Lantai
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.2.5 Pekerjaan Pembesian Tulangan Balok dan Plat
Langkah-langkah pekerjaan pembesian tulangan balok
dan plat adalah:
1. Pelaksanaan fabrikasi besi tulangan memerlukan tempat
yang cukup luas untuk menaruh, memotong besi beton dan
membengkoknya sehingga sesuai dengan gambar yang
telah disetujui.
2. Besi

beton yang dipakai untuk proyek ini mutu dan

diameter

(spesifikasi)

disesuaikan

dengan

gambar

kerja dan RKS.
Ulis Angga Saputra 12.12.0023
Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata
52

Laporan Praktik Kerja
Proyek Pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow City Semarang

3. Potong dan bentuk besi beton dengan ukuran sesuai gambar
kerja.
4. Rangkai besi beton dengan menggunakan kawat beton.
5. Besi beton yang telah difabrikasi diberi tanda sesuai dengan
penempatannya, supaya tidak membingungkan/membuang
waktu untuk saat akan dipasang.
6. Untuk kolom, pembesian tulangan dikerjakan lebih dahulu
baru setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan bekesting.
7. Untuk balok, plat lantai, plat lantai dan tangga bekesting
dikerjakan dahulu baru setelah itu dilanjutan dengan
pembesian tulangan.
Langkah-langkah pekerjaan pembesian plat lantai :
1. Memahami gambar kerja.
2. Mempersiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan.
3. Tulangan untuk plat lantai baik atas maupun bawah,
menggunakan wiremesh
4. Wiremesh yang digunakan adalah jenis deformed atau ulir
dengan jarak antar tulangan sesuai dengan bestek.

Gambar 3.5.19 Wiremesh
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

5. Pemasangan tulangan atas berlawanan arah dengan
tulangan yang ada dibawahnya agar ketika plat lantai jadi
memiliki struktur yang lebih kuat dan stabil.
6. Tulangan dipasang pada seluruh rencana plat lantai yang
kemudian dipasang beton deking sebagai pengganjal dan
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pemberi jarak dari bekisting sehingga ketika dicor
tulangan-tulangan plat lantai benar-benar diselimuti beton
dan tidak ada yang menyembul keluar dari beton. Jarak
antar beton deking hanya disesuaikan dengan kebutuhan,
yang penting tidak ada besi-besi tulangan yang keluar dari
plat lantai ketika selesai dicor.

Gambar 3.5.20 Decking pada Plat Lantai
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

7. Untuk tulangan atas dan bawah harus diberi jarak agar tidak
saling berhimpitan dengan menggunakan besi pemisah
(kaki ayam) dimana jarak antar “kaki ayam” tersebut 100
cm x 100 cm dan panjang “kaki ayam” tersebut dapat
disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambar 3.5.21 Kaki Ayam
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)
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Langkah-langkah pembesian balok

adalah sebagai

berikut:
1. Untuk Pembesian balok pada awalnya dilakukan
pabrikasi di los besi kemudian diangkat menggunakan
tower crane ke lokasi yang akan dipasang.
2. Besi tulangan balok yang sudah diangkat lalu diletakkan
diatas bekisting balok dan ujung besi balok dimasukkan
ke kolom.

Gambar 3.5.22 Pembesian Balok
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3. Pasang beton decking umtuk jarak selimut beton pada alas
dan samping balok lalu diikat.

Gambar 3.5.23 Decking Balok
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

4. Setelah pembesian balok dan pelat dianggap selesai, lalu
diadakan checklist/ pemeriksaan untuk tulangan. Adapun
yang diperiksa untuk pembesian balok adalah diameter
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dan jumlah tulangan utama, diameter, jarak, dan jumlah
sengkang, ikatan kawat, dan beton decking. Untuk
pembesian pelat lantai yang diperiksa adalah, penyaluran
pembesian pelat terhadap balok, jumlah dan jarak
tulangan ekstra, perkuatan (sparing) pada lubang-lubang
di pelat lantai, beton decking, kaki ayam, dan
kebersihannya.

Gambar 3.5.24 Penulangan Plat Lantai
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

Gambar 3.5.25 Penulangan Balok
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.2.6 Pekerjaan Pengecoran Balok dan Plat Lantai
Pada pekerjaan pengecoran konstruksi agar dapat
dilaksanakan,

maka

terlebih

dahulu

kontraktor

harus

memperoleh izin dari pengawas lapangan. Izin yang diberikan
adalah meliputi persetujuan pemeriksaan bekisting, tulangan
Ulis Angga Saputra 12.12.0023
Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata
56

Laporan Praktik Kerja
Proyek Pembangunan Apartemen Bellini Tower Paltrow City Semarang

dan peleksanaan pengecoran. Pengecoran pelat dilaksanakan
bersamaan dengan pengecoran balok.. Peralatan pendukung
untuk pekerjaan pengecoran balok diantaranya yaitu : bucket,
truck mixer, vibrator, lampu kerja, papan perata.
Pekerjaan persiapan sebelum pengecoran adalah sebagai
berikut :
1. Mempersiapkan jalan/ akses menuju lokasi pngecoran, agar
tidak terganggu oleh aktivitas disekitar lokasi pekerjaan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap cetakan beton dan
memastikan bahwa area yang akan di cor harus bersih dari
kotoran maupun sampah, agar tidak mengurangi kualitas
beton yang dihasilkan.
3. Pemeriksaan terhadap kesiapan bekisting, tulangan dan
area yang akan di cor tidak boleh ada yang bocor.
4. Mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja sehingga ketika
pengecoran berlangsung tidak terkendala kekurangan
tenaga kerja, karena pengecoran harus dilakukan terusmenerus dan tidak boleh berhenti, kecuali pada titik
tertentu.
5. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan sebelum
pengecoran dimulai, misalnya : bensin, lampu penerangan,
peralatan manual untuk meratakan adukan beton, peralatan
keamanan dan keselamatan kerja, vibrator dan lain-lain.
6. Sebelum proses pengecoran dilaksanakan, maka perlu
dilakukan pemeriksaan bekisting meliputi: Posisi bekisting
harus dicek lagi apakah sudah sesuai dengan yang
direncanakan. Bekisting harus lurus, tegak, tidak bocor, dan
kuat. Selain mengenai hal tersebut, sebelum dilaksanakan
pengecoran,

bekisting

dibersihkan

dulu

dengan

menggunakan compressor.
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Pelaksanaan Pengecoran balok dan pelat dilakukan
bersamaan. Nilai slump pada pelat 12 2cm (10 cm s/d 14 cm)
sedangkan pada balok 12 2cm (10 cm s/d 14 cm). Pengecoran
balok dan pelat dengan menggunakan concrete pump dengan
menggunakan beton readymix. Pelaksanaan pengecoran balok
dan pelat adalah sebagai berikut:
1. Setelah mendapatkan ijin pengecoran disetujui, engineer
menghubungi pihak beaching plan untuk sesuai dengan
mutu dan volume yang dibutuhkan di lapangan.
2. Pembersihan ulang area yang akan dicor dengan
menggunakan air compressor sampai benar-benar bersih.

Gambar 3.5.26 Cleaning Area Pengecoran
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3. Truck Mixer tiba di proyek dan laporan ke satpam
kemudian petugas dari PT. HOLCIM menyerahkan bon
penyerahan barang.
4. Selanjutnya mempersiapkan satu keranjang dorong untuk
mengambil sampel dan test slump yang diawasi olah
engineer dan pihak pengawas.

Gambar 3.5.27 Slump Test
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)
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5. Setelah dinyatakan OK, pengecoran siap dilaksanakan.
6. Periksa kekuatan acuan yang sudah dipasang /difabrikasi,
semua ukuran dan perkuatan acuan diperiksa benar dan
disahkan

oleh

konsultan/direksi

untuk

pekerjaan

selanjutnya
7. Pasang sparing pipa-pipa mekanikal dan elektrikal yang
melintas area pengecoran.
8. Bersihkan seluruh permukaan dan lokasi pengecoran dari
kotoran dan sampah.
9. Untuk pelaksanaan pengecoran balok dan pelat lantai,
digunakan concrete pump yang menyalurkan beton
readymix dari truck mixer ke lokasi pengecoran, dengan
menggunakan pipa pengecoran yang di sambung-sambung.

Gambar 3.5.28 Persiapan Pengecoran
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

10. Alirkan beton readymix sampai ke lokasi pengecoran, lalu
padatkan dengan menggunakan vibrator sehingga beton
dapat padat dan tidak ada sarang tawon.. Supaya tidak
terjadi rongga-rongga kosong dalam beton. Jarum concrete
vibrator tidak boleh dikenakan langsung pada tulangan
maupun papan kayu cetakan, supaya tidak merubah letak
tulangan beton.
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Gambar 3.5.29 Pemadatan Menggunakan Vibrator
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

11. Kemudian pekerja cor meratakan beton segar tersebut ke
bagian balok terlebih dahulu selanjutnya untuk plat
diratakan oleh scrub secara manual lalu check level dengan
waterpass. Satu pekerja vibrator memasukan alat kedalam
adukan kurang lebih 5-10 menit di setiap bagian yang dicor.
Pemadatan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya
rongga udara pada beton yang akan mengurangi kualitas
beton.
12. Tinggi penuangan dari pipa concrete pump ke tempat
pengecoran tidak boleh lebih dari 1 meter untuk
menghindari segregasi beton.
13. Setelah dipastikan balok dan pelat telah terisi beton semua,
permukaan

beton

segar

tersebut

diratakan

dengan

memperhatikan batas ketebalan pelat yang telah ditentukan
sebelumnya.
14. Setelah proses pengecoran selesai ampai batas pengecoran,
maka dilakukan finishing.
15. Pekerjaan ini dilakukan berulang sampai beton memenuhi
area cor yang telah ditentukan, idealnya waktu pengecoran
dilakukan 6 sampai 8 jam.
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Gambar 3.5.30 Hasil Akhir Pengecoran
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.2.7 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting dan Perawatan Beton
Untuk pelat pembongkaran bekisting dilakukan setelah 4
hari pengecoran

sedangkan untuk balok pembongkaran

bekisting dilakukan 7 hari setelah pengecoran. Sebagai
penunjang sampai pelat benar-benar mengeras. Langkahlangkah pembongkaran bekisting balok dan plat lantai adalah
sebagai berikut
1.

Jangka waktu minimum pembongkaran bekisting adalah
3 hari terhitung dari saat pengecoran dan pemadatan
beton,

pembongkaran

bekisting

sepanjang

tidak

ditentukan lain dalam gambar harus mengikuti Pasal 5.8
dan Pasal 6.5 dari PBI 1971.

Tabel 3.5.1 Perbandingan Kuat Tekan Beton dalam Berbagai Umur
(Sumber : Peraturan Beton Bertulang Indonesia I 1971 hal 34)

Umur Beton (Hari)

3

7

14

21

28

90

365

Semen Portland Biasa

0,40

0,65

0,88

0,95

1,00

1,20

1,35

0,55

0,75

0,90

0,95

1,00

1,15

1,20

Semen Portland
dengan kekuatan
awal yang tinggi

2.

Cetakan dan tiang penyangga boleh dibongkar bila bagian
konstruksi tersebut telah mencapai kekuatan yang cukup
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untuk

memikul

berat

sendiri

dan

bahan-bahan

pelaksanaanyang ada.

Gambar 3.5.31 Balok dengan Bekisting
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.

Bagian konstruksi yang setelah dibongkar akan langsung
memikul beban rencana seluruhnya, pembongkarannya
dilakukan dengan sangat hati-hati.

4.

Setelah itu bekisting tersebut baru dibongkar dari beton,
dengan melepasnya menggunakan peralatan manual.
Perawatan beton dilaksanakan selama tujuh hari yang

bertujuan mencegah pengeringan bidang-bidang beton.
Pekerjaan perawatan beton setelah pengecoran, dimaksudkan
juga untuk membantu proses pengerasan pada beton agar
kualitas lebih sempurna yaitu dilakukan sehari setelah
pengecoran. Perawatan beton yang dilakukan dengan cara
menyiram permukaan beton dengan air setiap saat secara
terus-menerus atau menggenangi dengan air.

Gambar 3.5.32 Perawatan Beton (Curing)
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)
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Kurangnya perawatan beton dapat

mengakibatkan

timbulnya retak-retak sehingga dapat mengurangi kualitas
beton. Perawatan beton yang baik dan benar dapat menambah
daya tahan beton terhadap pengaruh cuaca.

3.5.3

Pekerjaan Core Wall dan Shear Wall

Gambar 3.5.33 Flow Chart Pekerjaan Core Wall dan Shear Wall
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)
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Shear wall dan core wall merupakan dinding yang dirancang
untuk menahan geser, gaya lateral akibat gempa bumi. Menurut
Thimothy (2005), dinding geser adalah elemen–elemen vertikal
sebagai sistem penahan gaya horizontal. Dalam Proyek
Pembangunan Bellini Tower Apartement terdapat dua shear wall
dan dua core wall. Selain menahan gaya horizontal seperti angin
dan gempa, shear wall dan core wall menahan gaya normal (gaya
vertikal), struktur inipun berperilaku sebagai balok lentur
cantilever oleh karena itu struktur ini selain menahan gaya geser
dapat juga menahan gaya lentur.
Rangkaian pekerjaan pemasangan shear wall dan core wall
adalah sebagai berikut:
1. Pekerjaan Marking Shear Wall dan Core Wall
Pekerjaan marking Shear Wall dan Core Wall adalah
penentuan posisi Shear dan Core Wall agar sesuai dengan
gambar yang ada sehingga letak shear wall dan core wall
tetap lurus dari lantai bawah hingga lantai atas. Pekerjaan
marking Shear Wall dan Core Wall dilakukan oleh surveyor
dengan menggunakan alat ukur theodolite, meteran, dan alat
sipat.
2. Pemasangan Pembesian Shear Wall dan Core Wall
Pekerjaan setelah marking shear wall dan core wall adalah
pemasangan pembesian shear wall dan core wall. Pembesian
Shear Wall dan Core Wall dipasang dengan menggunakan
Tower crane (TC). Hal ini dilakukan karena besi Shear Wall
dan Core Wall sudah dirangkai terlebih dahulu oleh tim dari
fabrikasi besi sehingga memerlukan TC untuk mengangkat
besi Shear Wall dan Core Wall yang sudah dirangkai
tersebut.
Setelah melakukan pemasangan tulangan pada shear wall
dan core wall, langkah selanjutnya adalah pemasangan block
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out. Fungsi dari pemasangan block out adalah sebagai
berikut:
a. Membatasi daerah pengecoran (Block Out) dengan
menggunakan styrofoam agar dapat digunakan sebagai
saluran mekanikal elektrikal.
b. Mempermudah

pekerjaan

penyambungan

antara

pembesian balok dan pelat dengan shear wall dan core
wall.
3. Pemasangan Bekisting Shear Wall dan Core Wall
Pekerjaan

pemasangan

bekisting

dilakukan

setelah

pembesian dilaksanakan. Sama halnya dengan pembesian,
bekisting juga sudah dirangkai ditempat fabrikasi bekisting.
Bekisting yang digunakan juga semi sistem dimana
bekisting ini menggunakan besi dan juga triplek polyfilm.
Dengan bekisting ini pemasangan menjadi lebih mudah
karena tidak perlu merangkai bekisting tiap shear wall dan
core wall.
4. Pengecoran Shear Wall dan Core Wall
Setelah pembesian dan bekisting terpasang, surveyor
memeriksa kembali letak posisi Shear Wall dan Core Wall
dan ketegakan kolom. Setelah posisi dan ketegakan shear
wall dan core wall benar akan dilanjutkan dengan
pengecoran shear wall dan core wall. Pengecoran shear
wall dan core wall dilakukan dengan bucket yang diangkat
dengan menggunakan TC. Beton yang masuk kedalam
bekisting shear wall dan core wall kemudian digetarkan
dengan menggunakan vibrator yang bertujuan agar
komposisi batu beton dan juga adukan tetap tercampur
dengan merata. Cara lain agar tetap merata yaitu dengan
mengatur ketinggian jatuh adukan beton. Ketinggian jatuh
dari beton yaitu 1-1,5 m diatas lantai kerja.
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3.5.3.1 Pekerjaan Pembesian Core Wall dan Shear Wall
Pabrikasi tulangan shear wall dan core lift dikerjakan pada
pekerjaan pembesian. Pada saat pemasangan tulangan,
digunakan tower crane untuk mengangkat tulangan yang telah
dirangkai, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam
pemasangan dan penyambungan pada shear wall dan core lift
agar benar – benar tegak lurus seperti shear wall dan core lift
yang berada dilantai bawahnya.

Gambar 3.5.34 Tulangan Shear Wall yang Sudah Terpasang
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

Setelah melakukan pemasangan tulangan pada shearwall
dan corewall, langkah selanjutnya adalah pemasangan block
out. Fungsi dari pemasangan block out adalah
1.

Membatasi daerah pengecoran dengan menggunakan
styrofoam agar

dapat

digunakan

sebagai

saluran

mekanikal elektrikal.
2.

Membuat beton pada kolom dan balok menjadi satu
sistem yang monolit.
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Gambar 3.5.35 Pemasangan Blockout Pada Tulangan Corewall
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.3.2 Pekerjaan Marking Core Wall dan Shear Wall
Penentuan as untuk shear wall dan corewall yang
dilakukan oleh tim survey sebagai dasar penentuan letak
bekisting dan tulangan kolom. Penentuan as ini dilakukan
dengan alat theodolit. Penentuan marking ini jika berdasar
pada kesesuaian lantai setelah cor, maka dapat ditandai pada
lantai.

Gambar 3.5.36 Proses Marking As Core Wall
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

Tim survey mempunyai metode tersendiri dalam
menentukan dalam memberikan tanda atau marking. Pada
proyek Pembangunan Bellini Tower Apartment Paltrow City
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ini, tim survey mempunyai metode ‘hutang’ satu meter dari as
untuk mempermudah dalam memberikan marking untuk
kolom, void, dan lain-lain, termasuk shear wall.
3.5.3.3 Pekerjaan Bekisting Core Wall dan Shear Wall
Bekisting yang digunakan dalam pemasangan Shear Wall
dan Core Wall menggunakan metoda Bekisting Sistim.
Bekisting Sistim ini sering disebut juga metoda investasi
karena Bekisting Sistim ini pada awal pembuatannya
memakan biaya yang lumayan cukup besar. Bahan dasar
dalam pembuatan Bekisting Sistim adalah besi holow dan besi
baja, bahan dasar inilah yang memakan biaya yang lumayan
besar kemudian juga dalam hal pengerjaan Bekisting Sistim
yang menggunakan metode las untuk perancangan bekisting
yang diperuntukan Shear Wall dan Core Wall.
Keuntungan dalam menggunakan metode bekisting sistim
ini adalah dapat terpakai hingga beberapa kali pekerjaan
proyek atau sama dengan 8 tahun. Berbeda dengan bekisting
yang biasa digunakan yaitu bekisting kayu atau papan yang
hanya dapat digunakan sekali saja artinya ketika proyek telah
selesai bekisting kayu atau papan terbuang dengan percuma.
Seperti nama lain dari bekisting sistim itu sendiri yakni metoda
investasi, mengeluarkan biaya besar untuk awal pembuatan
untuk 8 tahun kedepan.

Gambar 3.5.37 Bekisting Shear Wall
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)
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Cara

pemasangan bekisting

dan pembesian

pada

pekerjaan corewall dan shearwall menggunakan metoda
bernama metoda climbing. Metoda climbing ini adalah metoda
yang dipakai hanya untuk struktur jenis Shear Wall dan Core
Wall, yang istimewa dari metoda ini adalah pembangunan
yang terus dilaksanakan tanpa harus menunggu pengecoran
plat lantai dan balok hingga berselisih dua hingga tiga lantai
dibawah dinding Shear Wall dan Core Wall itu sendiri.
Keuntungan lain yang di dapat ketika memakai metoda
climbing ini adalah menghilangkan kepala kolom yang
seharusnya ada ketika pembangunan Shear Wall dan Core
Wall.

Gambar 3.5.38 Metoda Climbing pada Core Wall dan Shear Wall
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.3.4 Pekerjaan Pengecoran Core Wall dan Shear Wall
Beton

ready mix

didatangkan dari batching plant

dengan mutu yang telah disyaratkan. Mutu beton untuk
shearwall dan corewall pada proyek ini adalah Setelah nilai
slump memenuhi persyaratan, maka beton ready mix dari
concrete mixer truck

dituang ke dalam concrete bucket,

kemudian concrete bucket

tersebut diangkat dengan tower

crane menuju ke lokasi pengecoran. Pada saat pemindahan,
concrete bucket

ditutup/dikunci agar tidak tumpah. Tinggi
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jatuh penuangan beton disyaratkan sesuai dengan yang telah
ditentukan (≤ 1,50 m) usahakan sedekat mungkin antara pipa
tremie dengan permukaan beton lama. hal ini dilakukan untuk
menghindari agregat kasar, terlepas dari adukan beton.

Gambar 3.5.39 Pengecoran pada Core Wall dan Shear Wall
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.3.5 Pembongkaran Bekisting dan Perawatan Beton Core Wall
dan Shear Wall
Pembongkaran bekisting kolom dilakukan sekitar 7-12
jam setelah pengecoran misalnya pengecoran dilakukan pada
malam hari pagi harinya bekisting sudah bisa dibongkar.
Setelah itu kemudian dilakukan perawatan (curing).
Dilakukan perawatan beton setelah pembongkaran
bekisting pada Shear Wall dan Core Wall dengan cara
menyemprotkan zat kimia khusus untuk perawatan beton.
Perawatan beton ini dalam dunia proyek dikenal dengan istilah
curing beton kemudian untuk zat kimia yang digunakan adalah
curing compound.
Tata Cara Perhitungan Beton Untuk Bangunan Gedung
telah dijelaskan bahwa cetakan harus dibongkar dengan caracara yang tidak mengurangi keamanan dan kemampuan layan
struktur.
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Gambar 3.5.40 Pelepasan Bekisting Core Wall dan Shear Wall
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

3.5.4

Pekerjaan Tangga dan Ramp
Tangga dan RAM merupakan kontruksi yang berfungsi
sebagai penghubung suatu lantai/tingkat yang satu dengan
lantai/tingkat yang ada diatasnya. Tangga umumnya merupakan
jalan yang dilalui oleh manusia yang berupa pijakan/trap-trap
sedangkan RAM merupakan jalan yang digunakan oleh
kendaraan untuk naik kelantai atasnya. Pada proyek ini RAM
digunakan pada lantai basement untuk jalan kendaraan yang akan
parkir.
1.

Pemasangan Bekisting Tangga dan Ramp
Pada dasarnya pemasangan bekisting tangga dan ram
tidaklah berbeda jauh, hanya bentuknya saja yang berbeda
karena tangga berbentuk pijakan-pijakan naik sedangkan
RAM rata karena untuk jalan kendaraan. Bekisting tangga
dibuat dari balok kayu dan juga multiplek. Setelah bekisting
terpasang maka surveyor akan melaksanakan marking tangga
untuk menentukan letak dan posisi anak tangga sehingga
sesuai dengan gambar kerja yang ada.
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Gambar 3.5.41 Bekisting Tangga
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2015)

2.

Pemasangan Tulangan Tangga dan Ramp
Pekerjaan penulangan balok bordes tangga hampir sama
dengan pekerjaan balok pada plat lantai. Tulangan plat
tangga mulai dipasang setelah tulangan balok dan bordes
selesai. Pemasangan tulangan plat tangga dari arah
memanjang bagian bawah kemudian dilanjutkan dengan
memasang tulangan arah melintang.

3.

Pengecoran Tangga dan Ramp
Pengecoran tangga menggunakan bucket yang diangkat
dengan menggunakan TC sedangkan pengecoran RAM
menggunakan concrete pump karena volumenya yang cukup
besar dan juga harus dikerjakan dengan tepat waktu karena
langsung dihaluskan tanpa adanya finishing lagi.

4.

Pelepasan Bekisting Tangga dan Ramp
Pelepasan bekisting tangga dan RAM dilakukan seperti
pelepasan bekisting pelat karena bentuk tangga dan RAM
yang didominasi oleh bentuk plat juga yaitu pada usia 7 hari.
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3.6

PERALATAN KERJA
Pekerjaan yang dilaksanakan dalam suatu proyek tentunya sangat
banyak dan juga harus dilaksanakan dengan baik serta tepat waktu. Oleh
karena itu untuk menunjang tenaga manusia dibutuhkan peralatan yang
sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan agar pekerjaan tersebut
menjadi lebih mudah serta hasil yang didapatkan lebih baik. Peralatan
yang digunakan pada suatu proyek dapat dikelompokkan menjadi 2
kriteria yaitu peralatan berat dan peralatan ringan. Penjelasan lebih lanjut
mengenai apa saja peralatan yang dimaksud tersebut adalah sebagai
berikut ini.
3.6.1

Alat Berat
1.

Tower Crane
Tower crane digunakan untuk mengangkat material bahan
konstruksi seperti beton, baja, atau generator, dari bawah
menuju ke atas sampai batas maksimum tinggi tower crane.
Alat ini juga mampu memindahkan material secara
horizontal sesuai dengan panjang jib (working arm) dan
dapat berputar 360o.

Jib
Counter Weight
Joint Pin

Mast Section

Gambar 3.45. Tower Crane.
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)
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Tower crane yang digunakan pada proyek ini dapat
menjangkau area dengan bentang 50 meter jauhnya.
2.

Concrete Pump
Concrete Pump digunakan untuk memompa adukan beton
dari lantai bawah menuju ketempat pengecoran. Alat ini
dihubungkan oleh pipa besi yang berdiameter ± 15 cm
dengan panjang 1-3 meter. Terdapat tempat penampungan
adukan beton yang dituangkan dari truk mixer kedalam alat
ini sebelum dipompa. Pada bagian atas tempat penampungan
terdapat penyaring yang akan menahan agregat kasar yang
berdiameter besar sehingga dapat menyumbat pipa penyalur
beton.

3.

Excavator
Excavator merupakan alat untuk menggali namun dapat
dimanfaatkan juga untuk mengangkit material selama
material tersebut dapat ditampung oleh alat ini. Excavator
lebih banyak digunakan pada proses awal pembangunan
karena pada tahap awal terdapat banyak pekerjaan galian.
Contoh pada pekerjaan yang ada di proyek ini adalah
penggalian lubang untuk pondasi serta yang terbaru adalah
penggalian untuk tempat STP.

4.

Passenger Lift (Alimax)
Allimax merupakan lift sementara yang digunakan oleh
pekerja untuk naik kelantai atas selain menggunakan tangga.
Alat ini dioperasikan oleh operator dengan menggunakan
tombol pengendali yang ada didalahnya untuk naik dan
turun. Kapasitas yang dapat ditampung oleh alat ini adalah 1
ton.

5.

Truk mixer
Truk mixer adalah alat yang digunakan untuk membawa
beton ready mix dan mengaduk beton ready mix dengan
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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
trik mixer berbeda-beda. Untuk 1 truk mixer mampu
mengangkut sebanyak 5-7,5 m3.
3.6.2

Alat Ringan
1.

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 ronggarongga yang akan mengakibatkan beton keropos. Concrete
Vibrator dilengkapi dengan kebel sepanjang ± 10m 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. Merk
Concrete Vibrator yang digunkan dalam proyek ini adalah
Mennekes dengan panjang mesin ± 70 cm.

2.

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 penurunan
mutu dan daya lekat tulangan pada beton. Merk Air
compressor yang digunakan pada proyek ini adalah Airman
yang berbahan bakar solar.
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3.

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.

4.

Concrete Bucket
Concrete bucket digunakan untuk mengangkut beton dari
truck mixer ke tempat pengecoran. Setelah dilakukan tes
slump, campuran beton dari truck mixer dituangkan kedalam
concrete bucket, kemudian diangkut dengan bantuan tower
crane. Operator concrete bucket bertugas untuk membuka
atau menutup agar campuran beton tidak tumpah ketika
diangkut menggunakan tower crane. Pipa tremi pada bawah
bucket digunakan untuk mengatur tinggi jatuh beton pada
saat pengecoran. Daya tampung concrete bucket adalah ±
0,8 m3.

5.

Perancah/ Scaffolding
Perancah/scaffolding adalah 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 gelagar dari 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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6.

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.
7.

Bar Bending
Bar bending merupakan alat untuk membengkokkan
tulangan baja dengan berbagai macam sudut sesuai
keperluan. 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.
8.

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. Theodolite yang
digunakan pada proyek ini juga menggunakan merk Sokia.

9.

Waterpas Leveling
Auto level/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. Jenis Auto
level/waterpass yang digunakan adalah merk Sokia.
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10. Trafo Las
Alat ini digunakan untuk menyambung/mengelas besi
maupun baja yang akan digunakan pada pekerjaan.
Spesifikasi alat las Lakoni Falcon 205E menggunakan listrik
± 1500 W, dengan berat 8,5 kg. Tipe Morris memiliki
kapasitas maksimal 500A.
11. 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 keet sedangkan
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.
3.7

BAHAN/ MATERIAL
1.

Semen
Semen adalah suatu bahan pengikat dan pengeras pada adukan. Semen
digunakan pada adukan beton, pasangan batu bata, plesteran dan juga
acian. Semen yang digunakan pada proyek ini adalah merk semen
Puger.
Cara sederhana untuk mengetahui kualitas semen adalah dengan cara
menggenggam

semen

tersebut,

apabila

menggumpal

maka

kualitasnya kurang bagus sedangkan apabila tetap terurai maka
kualitasnya bagus. Oleh karena itu pemilihan semen menjadi hal yang
penting karena akan mentukan kualitas dari bangunan tersebut apakah
kuat atau tidak.
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2.

Pasir
Pasir adalah bahan pengisi dalam adukan. Pasir dapat terbuat secara
alami maupun buatan manusia. Syarat pasir yang baik antara lain :
a. Tidak mengandung bahan organik maupun bahan kimia
berbahaya,
b. Bergradasi baik,
c. Keras dan tajam,
d. Mengandung kadar lumpur kurang dari 5%,
e. Tidak mengandung garam serta tidak hancur terkena cuaca.

3.

Kerikil
Kerikil dapat diambil dari alam bebas maupun hasil buatan manusia.
Sama halnya dengan pasir, kerikil juga memiliki syarat agar baik
untuk digunakan antara lain:
a. Memiliki susunan gradasi yang baik
b. Kandungan lumpur maksimal 1% dari berat total. Apabila lebih
maka kerikil tersebut harus dicuci terlebih dahulu,
c. Mempunyai tingkat reaktif negative terhadap alkali,
d. Terdiri dari berbagai ukuran dan apabila diayak harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
Sisa diatas ayakan ø 3,5 mm harus 0% dari berat total,
Sisa diatas ayakan ø 4 mm harus berkisar 90%- 98% dari berat
total,
Selisih antara sisa komulatif ayakan tersebut diatas berurutan
adalah maksimum 60% dan minimum 10% berat total.

4.

Besi Tulangan
Besi yang digunakan pada proyek ini yaitu besi polos dan ulir. Besi
merupakan material penting yang berfungsi sebagai penahan gaya
tarik, geser dan punter pada beton. Dalam penggunaannya besi tidak
boleh rusak/patah, tidak boleh berkarat, serta sesuai dengan
perencanaan yang telah dilakukan. Selain dalam penggunaan,
penyimpanan besi juga harus diperhatikan yaitu disimpan ditempat
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yang kering dan hindarkan bersentuhan langsung dengan tanah serta
hindarkan besi disimpan ditempat yang terbuka terlalu lama karena
akan menyebabkan besi menjadi berkarat.
5.

Bata ringan
Bata Ringan merupakan sejenis batu bata yang terbuat dari pasir silika
yang tahan terhadap panas sehingga dapat mengurangi resiko
kebakaran. Proses pengerjaan dengan menggunakan bata ringan lebih
singkat dan cepat dibanding menggunakan bata merah. Beban
konstruksi yang terjadi akan lebih kecil ketika menggunakan bata
ringan.

6.

Air
Walau sederhana air memiliki peranan penting terhadap kualitas
bangunan. Misalnya pada pekerjaan beton, pasangan bata ringan
maupun plesteran, 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:
a. Tidak berwarna
b. Tidak berbau
c. Tidak tercemar bahan berbahaya
d. Bersih dari kotoran
Tidak mengandung minyak, alkali, asam, garam dan bahan yang dapat
merusak beton maupun besi tulangan.

7.

Beton
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 mix pada proyek ini guna
menjaga kualitas campuran pada 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 K-400 untuk pengecoran kolom, retaining wall, dan shear wall.
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8.

Kawat Bendrat
Kawat bendrat digunakan untuk mengikat antar tulangan baja agar
dapat membentuk struktur seperti yang direncanakan. 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.

3.8

PENGENDALIAN PROYEK
Proyek pembangunan yang berlangsung perlu mendapat perhatian
khusus dalam pengendalian proyek. Hal ini dimaksudkan agar tercipta
mutu yang baik, biaya yang terkontrol sesuai rencana dan proyek berjalan
tepat waktu. Kesimpulannya adalah 3 hal pokok dalam pengendalian
proyek yaitu: biaya, mutu dan waktu.
3.8.1

Pengendalian Mutu
Perolehan hasil yang baik serta mutu yang berkualitas bisa
didapatkan dengan selalu mengawasi jalannya suatu pekerjaan.
Faktor pendukung untuk mencapai mutu yang baik bisa meliputi
pemilihan bahan yang berkualitas, melaksanakan pengujian
terhadap material yang digunakan, perawatan serta pemeliharaan
yang baik.
Untuk mencapai standar mutu yang baik proyek ini
menerapkan hal sebagai berikut:
1. Kualitas Beton
Menjaga beton dengan kualitas yang baik dilakukan dengan
cara tetap menjaga bahan material tetap sesuai standar. Kadar
lumpur yang rendah. Butir agregat yang tajam. Namun beton
yang dipakai adalah ready mix sehingga itu adalah
tanggungjawab pihak ready mix. Proyek hanya bisa
melakukan penjagaan kualitas dengan cara mempertahankan
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konsentrasi

beton

yang

datang

dengan

cara

tidak

menambahkan air karena akan menurunkan kualitas beton.
Namun jika tetap harus dilakukan penambahan air untuk
mempermudah pekerjaan jika nilai slump rendah juga harus
diikuti penambahan semen pada adonan beton.
Selain dengan menjaga kualitas beton perlu dilakuan uji
slump. Uji slump yang disyaratkan dalam RKS yaitu 10 cm
± 2 cm ( 8 – 12 cm ).
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 kekentalan beton.
Kuat tekan beton dilakuakan setelah uji slump telah sudah
meenuhi 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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2. 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.
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.
3. Rapat rutin
Untuk menjaga komunikasi dan hubungan antara tiap bagian
yang bekerja perlu adanya rapat rutin untuk membahas
segala hal yang berhubungan dengan proyek. Hal ini
dilakukan di proyek ini minimal tiap minggu untuk terus
memantau hasil kerja yang telah dilaksanakan apakan sesuai
dengan RKS atau tidak.
3.8.2

Pengendalian Waktu
Pengawasan dan pengendalian waktu proyek atau bisa juga
disebut

penjadwalan

merupakan

salah

satu

alat

untuk

menyelesaikan suatu proyek agar pekerjaan dapat selesai dengan
baik dan efisien.
Penjadwalan adalah berfikir secara mendalam melalui
berbagai persoalan, menguji jalur yang logis, menyusun berbagai
macam tugas yang menghasilkan suatu kegiatan lengkap dan
menuliskan semua kegiatan dalam kerangka dan rangkaian waktu
yang tepat. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan
dalam menyusun jadwal yang baik dan benar:
1. Secara teknis jadwal tersebut dapat dipertanggungjawabkan,
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2. Disusun berdasarkan perkiraan yang baik dimana perkiraan
waktu, sumber daya serta biasa dapat dibandingkan dengan
proyek sebelumnya,
3. Fleksibel terhadap perubahan yang terjadi,
4. Sesuai dengan sumber daya yang ada,
5. Detai dipakai sebagai alat pengukur hasil yang dicapai dan
pengendalian kemajuan proyek,
6. Dapat menampilkan kegiatan proyek yang kritis.
Pengendalian waktu yang diterapkan pada proyek ini antara
lain sebagai berikut:
1. Pembagian Zona
Pembagian zona kerja sehingga dapat memanfaatkan waktu
dengan efektif sesuai dengan sumber daya yang ada perlu
dilakukan agar waktu yang digunakan menjadi efektif.
Berikut contoh pembagian zona yang ada sehingga beberapa
pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu yang sama.

Tabel 3.8.1 Jadwal Pembagian Pekerjaan Berdasarkan Zona
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Zona 1

Zona 2

Sabtu/
Hari

Minggu

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Wiremess
Pagi

Balok

Wiremess >90%

Cleaning

Bondeks

Sore

Balok

>90%

Cleaning

Bondeks

Cor Kolom

Cor Kolom Zona

Cor Plat Zona

Cor Kolom

Cor Kolom

Cor Plat

Zona 2

2

1

Zona 1

Zona 1

Zona 2

Cleaning

Curing

Cleaning

Curing
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2. Jam Kerja
Waktu yang diterapkan untuk bekerja tiap harinya
perludiatur agar pekerja dapat bekerja dengan maksimal.
Untuk proyek pada pembangunan apartemen ini jam kerja
berlaku mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 16.00 sore serta
jam lembur disesuaikan dengan pekerjaan yang ada. Dengan
adanya pengaturan jam kerja maka proyek akan berjalan
sesuai dengan jadwal yang ada serta dapat menyesuaikan
dengan sumber daya yang tersedia.
3.8.3

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 :
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
Belini

tower

menggantikan

seperti
besi

penggunaan

tulangan

serta

bondek

untuk

wiremesh

agar

pemasangan lebih praktis dilapangan.
2.

Pengerjaan Plat Lantai
Pengerjaan plat lantai menggunakan bondek dan wiremess
dibandingkan dengan plat lantai yang konvensional ada
beberapa keuntungan dan kerugian penggunaan wiremess.
Pada dasarnya keduanya sama jika di lihat dari segi kekuatan
struktur karena diameter tulangan dan mutu besi sudah di
sesusaikan dengan kebutuhan.

3.

Jenis Bekisting
Jenis bekisting yang digunakan dengan jumlah yang besar
dan digunakan berulang membutuhkan dana yang besar,
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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 dari papan 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.
3.9

PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
Suatu proyek berskala besar pasti akan mempunyai permasalahan
yang tidak mudah untuk diselesaikan. Perlu pengambilan keputusan yang
tepat agar permasalahan tersebut bisa diatasi sebaik mungkin. Beberapa
faktor yang umum terjadi sehingga menghambat pengendalian proyek
antara lain:
3.9.1

Faktor Cuaca
Permasalahan yang umum terjadi adalah faktor cuaca.
Karena hal ini bisa menghambat berbagai pekerjaan. Macam
macam permasalahan yang terjadi akibat faktor cuaca adalah:
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1.

Pekerjaan pengecoran tidak bisa selalu terjadwal dengan baik
ditambah jika pengecoran harus dilakukan saat cuaca sedang
terik maka penguapan air bisa lebih cepat. Hal ini membuat
hidrasi pada beton terlalu cepat mengakibatkan timbul
retakan-retakan. sehingga diperlukan tindakan pemecahan
masalah dengan sebisa mungkin merubah jadwal pengecoran
menjadi sore hari serta jika terpaksa pada siang hari bisa
melakukan curing secara bertahap.

2.

Sebaliknya jika cuaca hujan pengecoran dan pekerjaan lain
yang terkait dengan tidak terlindungnya area kerja dengan
hujan akan terhambat. Serta penyimpanan material yang
tidak terlindung dengan baik bisa menyebabkan cepat timbul
karat untuk besi. Pemecahan yang bisa dilakukan proyek
adalah dengan melihat situasi, jika hujan dirasa tidak terlalu
deras maka pengecoran bisa dilanjutkan. Namun jika hujan
cukup deras dan diikuti petir pekerjaan harus tetap dihentikan
demi keamanan dan keselamatan pekerja. Agar kontraktor
proyek tidak dirugikan dengan cuaca maka hal tersebut
ditulis di berita acara. Jika cuaca selalu tidak mendukung
material yang disimpan pada ruang terbuka langsung ditutupi
agar tidak selalu terkena hujan.

3.9.2

Faktor K3
Permaslahan mengenai K3 memang sangat sering terjadi
dalam sebuah proyek. Komplain warga sering dilayangkan
terhadap pengelola proyek karena barang-barang, puing sering
jatuh di pemukiman warga. Hal ini tentu menjadi permasalahan
serius yang harus ditangani oleh pihak proyek terutama K3. Dari
internal

proyek

permasalahan

yang

terjadi

adalah

ketidakdisiplinan pekerja untuk menggunakan Alat Pengaman
Diri (APD) standar yaitu sepatu dan helm. Pada pekerja yang
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bekerja di ketinggian tidak menggunakan body harnes untuk
mencegah jatuh dari ketinggian.
Pemecahan masalah tersebut sebenarnya mudah dilakukan
jika semuanya memiliki peran aktif dalam penegakan K3.
Pemasangan safety deck pada tepi gedung berfungsi sebagai
penahan puing yang jatuh agar tidak mengenai rumah warga.
Melengkapi rambu-rambu K3 yang ada di lapangan agar pekerja
bisa selalu ingat akan bahaya dan kewajiban mereka. Selalu
diadakan safety morning yaitu pertemuan yang diadakan seluruh
warga proyek dan bertujuan untuk selalu mengingatkan tentang
K3. Denda juga diberlakukan bertujuan untuk memberikan
peringatan kepada pekerja agar mematuhi rambu-rambu K3.
Namun jika semua bisa bekerjasama dengan baik tentu
pemecahan masalah menggunakan denda bisa dihindari juga.
3.9.3

Faktor Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan pegawai sangat umum menjadi permaslaahan
di berbagai bidang tidak hanya dalam bidang proyek. Seringkali
dalam proyek ini pekerja keluar masuk karena tidak mendapatkan
kesejahteraan yang layak. Tentu saja akan membuat perusahaan
sendiri rugi karena mendatangkan seseorang baru lagi dan butuh
waktu untuk beradaptasi dengan pekerjaannya. Kesejahteraan
yang umum terjadi di proyek ini adala keterlambatan gaji yang
dirasa cukup meresahkan. Baik untuk staff kantor maupun
pelaksana lapangan.
Pemecahan masalah dari proyek ini yaitu dengan selalu
mengontrol perputaran uang yang ada pada proyek sehingga
diharapkan pada waktu yang tepat gaji bisa diturunkan. Negosiasi
di awal dengan baik sangat membantu untuk mencapai
kesepakatan antara pihak owner dan pekerja. Agar tidak terjadi
tuntutan yang diluar kesepakatan awal. Jadi pihak masing-masing
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mempunyai kewajiban sendiri untuk dilakukan sebelum meminta
hak.
3.9.4

Faktor Material
Permaslahan bidang material yang umum terjadi di proyek
ini adalah penanganan penyimpanan material yang kurang baik
sehingga tidak terjaganya kualitas. Material yang datang
seringkali tidak mendapatkan tempat yang semestinya untuk
disimpan. Untuk material yang mudah karat disimpan pada
daerah terbuka yang tidak terlindung dari korosi. Hal ini tentu
menyebabkan

permasalahan

pada

pengendalian

mutu.

Keterlambatan material juga seringkali terjadi sehingga juga
bermasalah dalam pengendalian waktu.
Pemecahan masalah ini bisa dilakukan dengan mengatur
layout penempatan material dan sebisa mungkin terlindung
dengan lingkungan bebas. Pembuatan layout yang baik juga akan
berimbas pada mobilisasi pemongkaran material dari suplier yang
bisa lebih mudah. Pemecahan untuk keterlambatan material yang
datang bisa dengan memesan lebih awal agar tidak terjadi
keterlambatan.
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BAB IV
PENUTUP
4.1

KESIMPULAN
Jika melihat uraian dan penjelasan di atas maka ada beberapa poin
yang dapat diambil kesimpulan dari lapangan selama penulis menjalankan
Praktik Kerja Lapangan yaitu:
1.

Secara umum dan keseluruhan proses pekerjaan dan pembangunan
apartemen Bellini Tower Paltrow City sudah berjalan dengan baik
serta mengikuti kaidah Rencana Kerja dan Syarat yang ditentukan
walaupun masih ada beberapa poin yang harus dikoreksi.

2.

Pengendalian waktu untuk menjaga agar tetap berada pada time
schedule sudah berjalan baik namun pada bulan-bulan tertentu saat
penulis sedang menjalankan praktik kerja terjadi keterlambatan yang
masih bisa ditoleransi disebabkan rusaknya alat-alat pendukung
utama.

3.

Pengendalian mutu untuk menjaga kualitas beton agar tetap baik
kurang bisa ditunjukkan pihak proyek. Penambahan air yang selalu
dilakukan agar mempermudah pekerjaan bisa berakibat turunnya
kualitas beton.

4.

Pihak proyek kurang bisa menjaga kesejahteraan staff untuk posisi
tertentu. Hal ini bisa terlihat dengan sering keluar masuknya staff
baru. Permasalahan ini tentu bisa berakibat menurunya kualitas
koordinasi dan kerjasama team karena staff yang baru perlu
membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lingkungan yang baru.

5.

K3 proyek tidak berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dengan tidak
adanya rambu yang berada di lapangan untuk memperingatkan
pekerja. Petugas K3 juga kurang tegas dalam menindaklanjuti
pelanggaran yang sering terjadi di lapangan khususnya pekerja yang
tidak menggunakan Alat Pengaman Diri (APD) baik yang standar
maupun untuk yang bekerja pada ketinggian. Penyediaan jalur
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inspeksi dan jalur darurat tidak disiapkan secara baik dengan hanya
menggunakan tangga scffolding tanpa ditutup jaring.
6.

K3 tidak memasang safety Deck pada sekeliling bangunan sehingga
menyebabkan sering jatuh bebasnya puing dari atas gedung. Hal ini
sangat berbahaya untuk pekerja dan pemukiman warga yang berada
di bawah gedung.

4.2

SARAN
Setelah kesimpulan yang diuraikan di atas ada beberapa saran yang
bisa menjadi pertimbangan agar proyek bisa berjalan lebih baik lagi yaitu:
1.

Pekerjaan yang sudah berjalan dengan baik serta berpedoman pada
RKS perlu dipertahankan agar kualitas dari pekerjaan bisa terjaga.

2.

Suatu pekerjaan yang berada di bawah garis kurva S atau mengalami
keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan tertentu perlu dikejar
dengan cara menambahkan waktu kerja/ mendatangkan pekerja yang
baru agar bisa mengejar progres yang tertinggal. Perawatan alat harus
selalu dilakukan demi menjaga alat agar selalu dalam kondisi yang
baik.

3.

Penambahan air untuk mempermudah pekerjaan terlihat baik secara
kasat mata. Namun kualitas yang dihasilkan beton akan menurun.
Solusi yang bisa disarankan penulis adalah mengganti air yang
dituangkan dengan bahan tambah untuk mengencerkan beton.
Pemesanan dengan kualitas lebih tinggi juga bisa menjadi solusi agar
ketika ditambah air penurunan kualitas masih bisa ditoleransi.

4.

Peningkatan kesejahteran perlu dilakukan agar staff betah dan tidak
harus mencari staff baru karena hanya akan menambah pekerjaan serta
tidak menyelesaikan masalah yang ada di dalam proyek. Cara untuk
menjaga agar pekerja tidak keluar masuk secara terus menerus adalah
dengan membuat kesepakatan awal yang menjanjikan serta diikat
dengan kontrak tertulis.
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5.

Pihak K3 yang berjalan pada proyek sangat terlihat kurang dalam
menjalankan

kewajibannya.

Untuk

keamanan

pekerja

perlu

dipasangnya rambu-rambu peringatan yang jelas dan dipasang
ditempat yang terlihat. Penindakan tegas juga harus dilakukan
terhadap siapapun juga yang melanggar rambu-rambu K3. Maka dari
itu penambahan staff K3 proyek harus ditambah. Melihat kenyataan
yang ada sangat kurang.
6.

Hendaknya dipasang safety deck mengelilingi bangunan agar pekerja
yang berada di bawah gedung merasa aman dan terlindung dari puing
yang jatuh.

7.

Saran tambahan dari penulis adalah masih berfokus pada K3. Demi
mencapai penyelesaian proyek tanpa kecelakaan perlu usaha yang
serius. Pengadaan alat pengaman diri untuk seluruh pekerja yang
berada pada lingkungan proyek dinilai memang mahal. Namun
nominal yang tertulis tidak seberapa dibandingkan dengan resiko
terburuk yang harus dialami pekerja proyek.
Demikian beberapa kesimpulan dan saran dari penulis. Suatu proyek

yang berjalan mulus tanpa adanya permasalahan memang mustahil terjadi.
Akan tetapi sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran serta
pengalaman yang sudah didapatkan di proyek-proyek sebelumnya bisa
menjadi senjata untuk mencari jalan keluar dari permasalahanpermasalahan yang ada.
Penulis berharap dengan disusunya laporan kerja praktik ini
menjadikan pengalaman pembaca

bertambah

dan lebih

banyak

mengetahui sesuatu yang terjadi di dalam proyek pembangunan.
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