
 

 
 

LaporanAkhirPraktikKerja 

PROYEKPEMBANGUNANAPARTEMEN 

CANDILAND 

JALAN DIPONEGORO NO. 24-38 –SEMARANG 

 

 

 

 
 

 

 

DisusunOleh:  

Nathanael Eka Surya Halim 

12.12.0033 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 

2016



 

i 

LaporanAkhirPraktikKerja 

PROYEK PEMBANGUNAN APARTEMEN 

CANDILAND 

JALAN DIPONEGORO NO. 24-38 –SEMARANG 

 

 

 

 
 

 

 

DisusunOleh:  

Nathanael Eka Surya Halim 

12.12.0033 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 

2016 



 

ii 

LembarPengesahanPraktikKerja 

PROYEK PEMBANGUNANAPARTEMEN 

CANDILAND 

JALAN DIPONEGORO NO. 24-38 – SEMARANG 

 

 
 

DisusunOleh: 

Nathanael Eka Surya Halim 

12.12.0033 

 

 

 

 

Telahdiperiksadansetujui, 

Semarang,………………………………. 

 

DekanFakultasTeknik     DosenPembimbing 

 

 

 

 

Dr. Ir. DjokoSuwarno, M.Si     Ir. David Widianto, MT 



 

iii 

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

Nomor : 0047/SK.rek/X/2013 

Tanggal :07 Oktober 2013 

Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA PROYEK 

PEMBANGUNAN APARTEMENCANDILAND 

 

PERNYATAAN KEASLIAN PRAKTIK KERJA 

Denganini kami menyatakanbahwadalamlaporanpraktikkerja yang 

berjudul“ProyekPembangunanApartemenCandiland” initidakterdapatkarya yang 

pernahdiajukanuntukmemperolehnilaimatakuliahpraktikkerja, 

dansepanjangpengetahuansayajugatidakterdapatkaryaataupendapat yang 

pernahditulisatauditerbitkanoleh orang lain kecuali yang 

tertulisdiacudalamnaskahinidandisebutkandalamdaftarpustaka. 

Apabiladikemudianhariternyataterbuktibahwalaporanpraktikkerjainisebagianatauselur

uhnyahasilplagiasi, makasayarelauntukdibatalkan, 

dengansegeraakibathukumnyasesuaiperaturan yang 

berlakupadaUnivesitasKatolikSoegijapranatadan/atauperaturanperundang – undangan 

yang berlaku. 

 

 

 

Semarang, 5 Februari 2016 

 

 

 

 

(Nathanael Eka Surya Halim) 

NIM : 12.12.0033 



 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

PujidansyukursayaucapkanataskehadiratTuhan yang MahaEsa, karenaberkat-

NYA sayadapatmenyelesaikanlaporanpraktikkerjamengenai 

PembangunanProyekApartemenCandilanddengankonsentrasiStruktur. 
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Unika Soegijapranata Nathanael Eka Surya Halim(12.12.0033) 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LatarBelakangProyek 

Apartemenmerupakansalahsatujenishunian yang 

diminatiolehmasyarakatkhususnyabagi yang tinggal di kota-kotabesar. 

Jikadahulurumahbiasamenjadipilihanpertamauntukmenjaditempattinggal, 

sekarangpilihaninisedikit demi sedikitmulaibergeser. Hal 

inidisebabkanbukankarenafaktorglobalisasi, melainkantimbulmasalahpemukiman 

di kota-kota yang makinsulit. Salah 

satupermasalahannyaadalahmenipisnyalahanuntukdigunakansebagaitempattinggal

. Olehkarenaitu, apartemen yang 

merupakanhunianvertikalmenjadisalahsatusolusialternatif yang 

layakbagideveloperperumahan di 

wilayahpusatkotauntukdapatmemenuhikebutuhanmasyarakatterhadaptempattingga

l yangmakin lama makinsulitkarenaterbatasnyalahan yang ada. 

Bagimasyarakatkota, tinggal di 

apartemensebenarnyabukanlahhalistimewa.Tinggal di 

apartemensamasepertitinggal di kompleksperumahan, bahkanfasilitas yang 

tersediapunhampirsama. Yang menjadiperbedaanadalahbentuknya, 

apartemenberbentukvertikalsehinggapenggunaanlahanlebihefisiendanmerupakans

olusi yang paling ideal untukmenyelesaikanmasalahpermukiman di kota (Akmal, 

2007). 

Salah satuapartemen yang sedangdibangun di kota Semarang 

adalahproyekApartemenCandiland. LokasiapartemenCandilandtermasuk 

areastrategisyaitu di jalanDiponegoro no. 24-38, Semarang. 

Bisadikatakanstrategisdikarenakan area tersebutberada di pusatkota. 

1.2. LokasiProyek 

LokasiproyekpembangunanApartemenCandilandberada di 

JalanDiponegoro no. 24-38, Semarang.  

Batasan-batasanproyekApartemenCandilandantara lain: 
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a. Utara : JalanDiponegoro Semarang, 

b. Selatan : Perumahanwarga, 

c. Barat  : Perumahanwarga, 

d. Timur : Perumahanwarga. 

 
Gambar 1.1.LokasiProyek 

(Sumber: Google Earth, 2015) 

1.3. Data Proyek 

1.3.1. Data Administrasi 

Data administrasiProyek Pembangunan 

ApartemenCandilandadalahsebagaiberikut: 

1. Namaproyek  : Pembangunan Apartemendan Hotel Candiland 

Semarang 

2. Lokasiproyek  : JalanDiponegoro No. 24-38 Semarang, Jawa 

Tengah 

3. Pemberitugas  : PT. Megatama Putra 

4. Konsultanarsiterktur : Antono Sally  &rekan 

5. Konsultanstruktur : PT. CiptaSukses 

6. Konsultan ME  : PT. Pasada 

7. Konsultan QS  : PT. Total Citra Indonesia 

8. WaktuPelaksanaan : 540 harikalender 

9. MasaPemeliharaan : 365 harikalender 

Lokasi Proyek 

U 
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10. Jumlahlantai  : 17lantai + Ground Floor (GF) + 3basement+  

lantai MEP (Mechanical Electrical Plumbing) 

11. NilaiProyek  : Rp. 125.700.000.000,- 

1.3.2. Data Teknis 

Data teknismengenaiProyek Pembangunan 

ApartemenCandilandadalahsebagaiberikut: 

1. Luaslahan  : 1600 m

2. Jumlahlantai : 17 + GF + 3basement + lantaiMEP 

2 

3. Luasbangunan : 21231,28 m

Terdiridari, 

2 

a. LantaiMEP  : 327,02 m2

b. Lantaibasement 1-3 : 1363,24 m

  keliling : 72,60 m 
2

c. Lantai GF  : 1363,24 m

  keliling : 187,60 m 
2 

d. Lantai 1 - 17  : 908,90 m

 keliling : 187,60 m 
2

4. Tinggibangunan  : + 41,35 m 

  keliling : 159,50 m 

Terdiridari, 

a. LantaiME/P  : - 28,95 m 

b. Lantaibasement 3 : - 22,95 m 

c. Lantaibasement 2 : - 19,80  m 

d. Lantaibasement 1 : - 16,65 m  

e. LantaiGF  : - 13,50 m 

f. Lantai 1  : - 10,50 m

g. Lantai 2  : - 7,50   m  

  

h. Lantai 3  : - 4,50   m  

i. Lantai 4  : - 1,50   m  

j. Lantai 5  : + 1,50  m  

k. Lantai 6  : + 4,50  m 

l. Lantai 7  : + 7,50  m 

m. Lantai 8  : + 10,50 m 

n. Lantai 9  : + 13,50 m 

o. Lantai 10  : + 16,50 m 
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p. Lantai 11  : + 19.50 m 

q. Lantai 12  : + 22.50 m 

r. Lantai 13  : + 25,50 m 

s. Lantai 14  : + 28,50 m 

t. Lantai 15  : + 31,50 m 

u. Lantai 16  : + 34,50 m  

v. Lantai 17  : + 37,50 m  

w. LantaiAtap  : + 41,35 m  

5. Mutubeton 

a. Kolom  : K -350 

b. Balokdanplatlantai : K - 300 

c. Dindinggeser  : K - 350 

1.4. FungsiBangunan 

Sebagaitempathunian, pastinyatiap unit 

ApartemenCandilandmemilikiruangtidur, ruangistirahatsertakamarmandi. 

Selainituterdapatjugabeberapafasilitas yang disediakanantara lain restaurant, 

kolamrenang, gymsertameeting room. Berikutadalahfasilitas yang 

terdapatpadaApartemenCandiland: 

1. Lantai MEP: 

a. RuangGenset. 

2. LantaiBasement: 

a. RuangPompa, 

b. Ground Watertank, 

c. ParkirRoda 2 Staff, 

d. RuangSecurity, 

e. Septick Tank. 

3. LantaiGround Floor: 

a. Resepsionis, 

b. LobiApartemen, 

c. RuangKontrolElektronikApartemen. 

4. Lantai 1-15: 
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a. Unit Apartemen. 

5. Lantai 16: 

a. Penthouse. 

 

1.5. Tata Cara Pelelangan 

Pelelangandapatdidefinisikansebagaiserangkaiankegiatanuntukmenyediakanbaran

g/jasadengancaramenciptakanpersaingan yang sehatdiantarapenyedianbarang/jasa 

yang setaradanmemenuhisyarat, berdasarkanmetodedantatacaratertentu yang 

telahditetapkandandiikutiolehpihak – pihak yang 

terkaitsecarataatsehinggaterpilihpenyediaterbaik(Ervianto, 2004). 

Pelelangandapatdibedakanmenjaditigayaitu: 

a. PelelanganUmum 

Proses 

pemilihanpenyediabarang/jasadimanasepertinamanyasendiripemilihan

inidilakukansecaraterbukasertapengumumanmengenaipelelanganterse

butdapatdiaksesataudilihatlewat media 

danpapanpengumumanresmisehinggapengusahaataupenyediabarang/ja

sadapatmengikutipelelangan, 

b. PemilihanLangsung 

Proses 

pemilihanpenyediabarang/jasadimanapemilihantersebutdilakukandeng

ancaramembandingkanpenawaran-penawaran yang 

telahdiajukanolehbeberapapenyediabarang/jasadandipilihsedikitnya 3 

penawaran yang terbaik, 

c. PenunjukanLangsung 

Proses pemilihanpenyediabarang/jasa yang dilakukansecaralangsung. 

Jadipihakpemilikproyeklangsungmenunjuk 1 

penyediabarang/jasatanpamemberikesempatanpadapenyediabarang/jas

alainnya. Hal 

inibiasanyadilakukanbilapemilikproyeksudahmemilikipengalamankerj

adenganpenyediabarang/jasa. 
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Berikutadalahbeberapajeniskontrakpadaproyekkonstruksi: 

a. Fixed Price 

Kontrakyang 

perhitunganharganyatetapdansesuaidengankesepakatanantarapemilikp

royekdanpenyediabarang/jasaserta,hargatersebuttidakdapatdirubahnan

tinya, 

 

 

b. Unit Price 

Kontrak yang perhitungannyaberdasarkandari total harga volume 

satuanpekerjaan yang dikerjakanpadasuatuproyek, 

c. Cost plus Fee 

Kontrak yang perhitungannyadidasarioleh total 

biayaproyekseutuhnyasertaditambahkandenganfee (ongkos) 

jasauntukpelaksanaproyeksesuaikesepakatanantarapemilikproyekdanp

enyediabarang/jasa. 

PadaproyekCandiland,pihakpemilikproyektidakmenggunakansistempelelang

ansecaraumumnamunmenggunakansistempenunjukanlangsungkepadakontraktorp

elaksana yang diinginiyaitu PT. PP (Pembangunan Perumahan). 

Untukperjanjiankontrak, proyekCandilandmenggunakansistemFixed Price. 
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 
 

2.1. PemilikProyek (Owner) 

Pemilikproyekdapatberupaperoranganataubadanyang 

memilikisuatuproyeksertamenyediakandanauntukpembangunanproyektersebut. 

PemilikproyekCandilandyaitu PT. Megatama Putra. 

Tugasdantanggungjawabpemilikproyek (owner) adalah: 

a. Mempunyaiotoritaspenuhterhadapproyeksecarakeseluruhan, 

b. Menunjukkontraktorsebagaipelaksanaproyeksertamengadakankontrak 

yang disepakatiolehpemilikproyekdankontraktorpelaksana, 

c. Menunjukpengawasproyek yang 

dibutuhkanuntukmengawasipelaksanaanproyeksecaralangsung, 

d. Menyediakandana yang dibutuhkanuntukmelaksanakansuatuproyek, 

e. Memberikankeputusanfinalatauakhir yang 

mengenaipembangunansuatuproyek, 

f. Menandatanganisuratperintahkerja, 

g. Mengurusperijinan yang 

dibutuhkanuntukmelaksanakanpembangunansuatuproyek, 

h. Menerimahasilpekerjaanyang 

telahdilaksanakanolehpelaksanaproyekataukontraktor. 

2.2. KonsultanPerencana 

Konsultanperencanaadalahbadanyang ditunjukolehpemberitugas, 

dimanabadantersebutmemilikikeahliandalammerencanakansuatuproyeksertadapat

memberinasehatdanmasukandalamperencanaanpadabidangteknikkonstruksi.  

Tugasdantanggungjawabkonsultanperencanaadalah: 

a. Melakukanpemeriksaanawal yang meliputipengambilan data 

lapangandanpenyelidikantanah, 

b. Membuatperencanaanmengenaiproyek yang akandibuatsesuaidengan 

yang dimintaolehpemilikproyek, 

c. Membuatdokumentender yang berisiperaturandansyarat-syarat, 
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d. Membuatperencanaanlengkapmengenaiproyek yang dilaksanakan. Hal 

inimeliputigambarstrukturdanarsitektur, perhitunganstruktur, 

perhitunganRencanaAnggaranBiaya (RAB), 

sertaRencanaKerjadanSyarat (RKS), 

e. Melakukanpengawasansecararutinterhadapproses 

pelaksanaankonstruksi, 

f. Membuatgambarrevisiapabilaterjadiperubahan, 

g. Memberi bantuan kepada pemilik proyek dalam kepengurusan 

mengenai surat-surat ijin dari pemerintah dan mempersiapkan hal-hal 

yang dibutuhkan pada saat pembangunan proyek, 

h. Bertanggungjawab penuh kepada pemilik proyek, atas hasil 

perencanaan struktur maupun arsitektur yang telah dirancang bila 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, 

BerikutadalahbeberapakonsultanpadaProyekApartemenCandiland: 

a. Konsultanarsiterktur : Antono Sally  &rekan 

b. Konsultanstruktur  : PT. CiptaSukses 

c. Konsultan ME  : PT. Pasada 

 
Gambar 2.1.Logo Antono Sally &rekan 

(Sumber: Google, 2015) 

 
Gambar 2.2.Logo PT. CiptaSukses 

(Sumber: Google, 2015) 
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Gambar 2.3.Logo PT. Pasada 

(Sumber: Google, 2015) 

 

2.3. KontraktorPelaksana 

KontraktorPelaksanaadalahbadan atau perorangan yang telah ditunjuk oleh 

pemberi tugas sehingga diberi wewenang untuk dapat melaksanakan pekerjaan 

pembangunanpada suatu proyek. Bisa dikatakan juga bahwa badan yang 

penawarannya diterima dan telah menerima surat penunjukan juga telah 

menandatangani surat perjanjian kerja yang diberikan oleh pemberi tugas dalam 

suatu pelelangan konstruksi. 

KontraktorpelaksanapadaProyekApartemenCandilandadalah PT. PP.  

Tugasdantanggungjawabkontraktorpelaksanaadalah: 

a. Pekerjaan pelaksanaankonstruksi harussesuai dengan peraturan dan 

spesifikasi yang sudahdicantumkandidalam kontrak perjanjian, 

b. Pembuatan rencana kerja, jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan 

pekerjaan supaya menghindari terjadinya keterlambatan pekerjaan, 

c. Pembuatanlaporanharian, 

mingguandanbulananuntukmemantauperkembanganproyek (progress) 

dandiberikankepadapemilikproyek.  

 

 
Gambar 2.4.Logo PT. PP  

(Sumber: Google, 2015) 
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StrukturOrganisasiKontraktorPelaksana PT. PP: 

 
Gambar 2.5.StrukturOrganisasi PT. PP 

(Sumber: DokumentasiPribadi, 2015) 

Tugasdantanggungjawabmasingmasingbagian: 

1. Project Manager (PM):  

a. Pembuatan RAPK (RencanaAnggaranPengeluaranKeuangan), 

b. Pembuatan program kerjaharian, 

mingguandanbulanansertamemberikanpengarahanmengenaikegiata

nharian, mingguandanbulanankepadatiappelaksanapekerjaan, 

c. RAPK dipresentasikan agar dapatdisahkan, 
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d. Mengurusadministrasikontrak, keuangandanumum, 

e. Membina SOM, SEM, SAM agar 

kinerjadalamproyekdapatditingkatkan. 

2. Quality Control (QC): 

a. Melakukanpengontrolanpadakualitasalatsertabahan material yang 

digunakanpadaproyek, 

b. Pembuatanlaporanharianpekerjaanproyek. 

3. Site Administrator Manager (SAM): 

a. Melakukanpembukuanpadaberkas-berkastransaksi, 

b. Melakukanverifikasipadaseluruhberkastransaksipembayaran, 

c. Mengurussegalaperpajakandanasuransipadaproyek, 

d. Melakukanpenagihankepadapemilikproyekatasprestasi yang 

dicapai. 

4. Site Engineering Manager (SEM): 

Pembuatanperencanaanoperasional, yang meliputi: 

a. MetodePelaksanaan, 

b. PerhitunganKonstruksi, 

c. Scheduling. 

d. Quality Plan, 

e. Shop Drawing, 

f. Safety Plan, 

5. Site Operation Manager (SOM): 

a. Pekerjaandilaksanakansesuaidenganmutu yang ditetapkan, 

b. Melatihtukangdanmandorsupayaterampildalampekerjaannya, 

6. General Super Independent Project (GSP): 

a. SebagaipengawasQuality Control (QC), 

b. Pembuatan SPK mandor. 

7. PengendalianOperasionalProyek (POP): 

a. MerencanakanoperasiQuality Plan, 

b. Melakukanpengawasanpadasetiap material yang didatangkan. 

8. Logistik: 
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a. Bertugasuntukmengecekstok material proyek, 

b. Pembuatanlaporanmengenaitransaksipembelian material, 

c. Pembuatanrekapitulasilaporanpersediaanbahanyang 

akandiserahkanpadabagianadministrasidanmanajerproyek. 

9. Quantity Surveyor (QS): 

a. Melakukanpencatatanpadapekerjaan yang sudahterlaksana, 

b. Melakukankoordinasidenganbagianlogistikuntukmemberikaninfor

masimengenaikebutuhan material yang 

akandidatangkankelokasiproyekpembangunan, 

c. Melakukanperhitunganseputarkebutuhan material yang 

dibutuhkanpadasetiappekerjaanbangunan. 

10. Pelaksana: 

a. Melaksanakanpekerjaan yang telahditetapkanpada program 

kerjaharian, mingguandanbulananyang sesuaidenganmetodekerja, 

gambarkerjadanspesifikasiteknik yang sudahditetapkan, 

b. Pengawasandilakukanterhadap para pekerja di lapanganagar 

pekerjaan yang dilaksanakansesuaidenganrencanakerja. 

11. Safety Health & Environment Officer (SHEO): 

a. Mengontrollingkungankerjasupayasehatdanaman, 

b. Mencegahakanterjadinyakecelakaan yang 

disebabkanakibatpekerjaan. 

12. Surveyor: 

a. Menentukan as kolom, balok, plat lantai, ketinggiandanjugabench 

markdenganbantuanalattotal station, 

b. Melakukanpentransferanpadabentukdanukurangambarkedalampela

ksanaanproyekpembangunandariawalsampaiakhirpekerjaangedung. 

13. Drafter: 

a. 

b. 

Bertugasuntukmembuatgambarpelaksanaan/gambarshop drawing, 

c. 

Melakukanpenyesuaiangambarperencanadengankondisireal 

dilapangan, 

Bertugasuntukmembuatgambarakhirpekerjaan/asbuilt drawing. 
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14. StafTeknik: 

a. Memberikanbantuanpadapelaksanakegiatandalammelakukanpenge

ndalianproyeksejakawalkegiatansampaipelaksanaankegiatan, 

b. Memberikanevaluasipadasetiappekerjaan yang 

dilaksanakansehinggahasil yang dicapaisesuaidengan yang 

direncanakan. 

15. Peralatan: 

Melakukanpemeliharaandanmaintenancepadasetiapalat-

alatproyeksesuaijadwal yang 

telahadasupayatidakdidapatpermasalahanpadaalatyang 

dapatmenimbulkanresikokecelakaanakibatalatdalamkondisiyang 

tidakbaik. 

16. StafAkuntansi: 

a. Melakukaninput datakearsipan yang berhubungandenganbukti-

buktipembukuankeuanganselamapelaksanaanproyekberlangsung, 

b. Diberitanggungjawabuntukpengelolaanadministrasikeuanganproye

k. 

2.4. KonsultanManajemenKonstruksi 

Manajemenkonstruksiadalahbadanatauperorangan yang 

ditunjukolehpemilikproyekuntukmengawasipekerjaanpelaksanaankonstruksidarita

hapawalsampaitahapakhir. 

KonsultanmanajemenkonstruksiProyekApartemenCandilandadalah PT. Megatama 

Putra.  

Tugasdantanggungjawabkonsultanmanajemenkonstruksiadalah: 

a. Sebagai wakil dari pemilik proyek di lapangan, 

b. Sebagai quality control untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan 

pelaksanaan, 

c. Mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang tidak pasti 

dan mengatasi kendala terbatasnya waktu pelaksanaan, 

d. Memantau prestasi dan kemajuan proyek yang telah dicapai, hal itu 

dicapai dengan opname (laporan) harian, mingguan, dan bulanan, 
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e. Hasil evaluasi dapat dijadikan tindakan pengambilan keputusan terhadap 

masalah-masalah yang terjadi di lapangan, 

f. Bertanggung jawab kepada pemilik proyek, 

g. Bertanggung jawab atas tercapainya pelaksanaan proyek sesuai standar 

kualitas yang diminta oleh pemilik, 

h. Meninjau sistem struktur dan evaluasi metoda konstruksi tahap demi 

tahap, 

i. Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kontrol kualitas mulai dari 

pengadaan material hingga aplikasinya di lapangan. 
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Unika Soegijapranata Nathanael Eka Surya Halim(12.12.0033) 

BAB III 

PELAKSANAAN 

3.1.Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu tindakan yang merealisasikan rencana-

rencana yang sudah dirancang dengan baik oleh perencana dan hasilnya juga 

sesuai dengan keinginan dari pemberi tugas. Perlu adanya kerjasama dan 

koordinasi dari segala pihak yang terlibat dalam suatu proyek, yang meliputi 

pemberi tugas, konsultan perencana,konsultan manajemen konstruksiserta 

kontraktor pelaksana. Dengan adanya kerjasama dan koordianasi yang baik, akan 

menghasilkan suatu sistem kerja yang efektif dan efesien dalam pelaksanaan 

pembangunan.Bila ditambah pula dengan kondisi manajemen yangbaik, maka 

hasil yang dapat dicapai pasti optimal. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi dalam 

pelaksanaan yang bertujuan supaya bangunan yang dihasilkan sesuai dengan  

rencana. Berikut adalah  syarat-syarat yang harus dipatuhi: 

a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), 

b. Berita acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing), 

c. Gambar for construction dari perencana, 

d. Gambar shop drawing yang sudah disetujui MK, 

e. Penjelasan serta petunjuk dari pengawas pekerjaan pada saat 

pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. 

3.1.1. Pekerjaan Pembersihan Lahan 

Sebelum dimulainya pelaksanaan pembangunan apartemen tersebut, lahan 

konstruksi harus di bersihkan terlebih dahulu supaya dapat dibangun. 

Pembersihan lahan ini berguna untuk membersihkan tanah dan hal-hal yang tidak 

diperlukan dalam pembangunan seperti rumput-rumputan, sampah dan unsur-

unsur lain yang tidak dibutuhkan. Pada proyek Candiland, area tersebut dipenuhi 

dengan rumput liar, sampah dan pohon. Menurut sumber, pohon yang ada adalah 

pohon kelapa dengan diameter ± 40 cm dan tinggi ± 15 m. Untuk melaksanakan 

pembersihan lahan kerja dari hal-hal tersebut maka dengan cara menggunakan 
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tenaga manusia, chainsaw (gergaji mesin guna menebang pohon) dan alat bantu 

excavator Komatsu PC 200 Lc-v. Alat berat excavator ini digunakan untuk 

membersihkan batuan-batuan yang tidak dapat dikerjakan oleh tenaga manusia 

serta digunakan untuk meratakan tanah pada lokasi proyek. 

3.1.2. Pekerjaan Persiapan 

Setelah dilaksanakannya pekerjaan pembersihan lahan, maka tahap 

selanjutnya dilanjutkan oleh perkerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan merupakan 

tahap pekerjaan awal yang harus direncanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan 

pokok.  

Adapun pekerjaan persiapan meliputi: 

1. Pagar Proyek 

Pembuatan pagar proyek adalah suatu pekerjaan pemberian batas 

terhadap lahan yang akan dibangun. Dengan dibuatnya pagar proyek 

maka proyek tersebut terlindungi dari gangguan luar seperti contoh 

pencurian bahan-bahan konstruksi. Konstruksi ini menggunakan 

bahan seng dengan tinggi 5,2 mdan rangka besi hollow setiap 1 m. 

Selain itu, pagar tersebut juga diberi pintu utama guna keluar masuk 

truk ready mix dan alat berat lainnya. Pada proyek ini terdapat 2 

pintu masuk proyek yaitu pintu besar dan pintu kecil dimana pintu 

besar tersebut untuk keluar masuknya alat berat sedangkan pintu 

kecil untuk orang. Konstruksi pintu tersebut menggunakan bahan 

seng juga dengan tinggi 2,5 m untuk pintu besar juga dengan lebar 

3,7 m pada pintu bagian kiri dan 2,6 m pada bagian kanan. Untuk 

pintu kecil, dengan tinggi 1,6 m dan lebar 80 cm. 
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Gambar 3.1. Pagar Proyek beserta Pintu Masuk Proyek 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Bench Mark (BM) 

Bench Mark merupakan patok permanen yang terbuat dari beton 

dengan ukuran tertentu. Pada patok atau titik Bench Mark tersebut 

telah terdapat koordinat global dan elevasi yang tetap atau dapat 

dikatakan telah terdapat nilai XYZ. Pada proyek Candiland, patok 

Bench Mark terbuat dari beton dengan ukuran 15cm × 15cm dengan 

jumlah 2 buah. Posisi patok BM tersebut terletak di samping pos 

satpam (dengan koordinat x: -13,089; y: 4,047; z: -11,706) dan di 

samping toilet bedeng pekerja (dengan koordinat x: 70,930;                     

y: -74,935; z: -28,564). Untuk koordinat 0,0 pada sumbu x,y terletak 

pada area direksi keet sedangkan untuk koordinat 0 pada sumbu z 

pada elevasi lantai 3-4 

3. Direksi Keet 

Direksi keet atau kantor proyek dibangun sebagai tempat bekerja 

bagi kontraktor. Direksi keet pada proyek Candiland berbentuk 

bangunan sederhana danterdiri dari 2 lantai dengan ukuran 5m × 6m 

dimana lantai 1 digunakan sebagai gudang logistik dan contoh kamar 

dari apartemen Candiland. Sedangkan pada lantai 2 terdapat ruang 

kerja dan contoh kamar hotel. Pada proyek Candiland ini, direksi 

keet yang ada hanya terdapat 1 bangunan dan digunakan untuk 

kontraktor saja.  

Pagar 
Proyek 

Pintu Keluar 
dan Masuk 
Alat Berat 

Pintu Besar 

Pintu Kecil 
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Gambar 3.2. Direksi Keet untuk Kontraktor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Bedeng Pekerja 

Bedeng pekerja digukanan sebagai tempat istirahat pekerja dan juga 

sebagai tempat tidur pekerja. Bedeng tersebut dibangun dengan 

metode sederhana dimana hanya dibangun dengan menggunakan 

kayu dan triplek serta atapnya terbuat dari seng. Pada proyek 

Candiland terdapat 1 bedeng pekerja yang sudah dapat digunakan 

dan 2 dalam proses pembangunan. Bedeng pekerja tersebut 

berukuran 5m × 12 m dan dapat digunakan untuk ± 20-30 pekerja. 

 
Gambar 3.3. Bendeng Pekerja 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

5. Gudang Logistik 

Pembangunan gudang logistik dibuat untuk menyimpan material dan 

peralatan, selain itu juga bertujuan untuk melindungi material dan 

alat kerja dari pengaruh cuaca buruk dan mencegah adanya 

kehilangan barang. Pada Candiland, gudang logistik terletak pada 

direksi keet. Ukuran gudang tersebut adalah ± 2m × 5m. 
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Gambar 3.4. Gudang logistik 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

6. Lahan Fabrikasi Besi dan Precast 

Pada proyek Candiland lahan fabrikasi besi menjadi satu tempat 

dengan fabrikasi precast. Lahan Fabrikasi Besi adalah tempat 

dimana untuk memotong dan membengkokan tulangan yang 

digunakan untuk keperluan di lapangan. Selain itu, tempat ini juga 

digunakan sebagai tempat penyimpanan tulangan besi kolom, 

shearwall dan balok. Lahan Fabrikasi Precastadalah tempat 

pembuatan precast yang diperlukan pada proyek Candiland. Pada 

proyek apartemen Candiland, precast yang digunakan adalah precast 

plat dan tangga serta dinding faccade. Luas area fabrikasi tersebut 

adalah ± 12m × 12m. 

 
Gambar 3.5. Lahan Fabrikasi Besi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 3.6. Lahan Fabrikasi Precast Plat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.1.3. Pekerjaan Galian 

Pekerjaan galian pada proyek pembangunan apartemen Candiland dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Galian tanah pondasi bored pile tower crane 

Pada tahap awal proyek bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan 

persiapan, dilakukan juga galian pada titik pondasi bored piletower 

craneyangmencapai kedalaman 12 m dengan diameter 800 mm. 

Pondasi bored pile tower crane berjumlah 4 buah. Mutu beton yang 

digunakan adalah K-250. Galian tanah pada titik pondasi bored pile 

tower crane dilaksanakan pada awal pekerjaanagartower crane dapat 

digunakan secepatnya dan dapat membantu dalampengangkatan 

material. Pekerjaan galian menggunakan alat berat 

excavatorKomatsu PC 200. 

b. Galian tanah pile cap dan tie beam 

Bertepatan dengan proses perakitan tower crane, penggalian tanah 

dilanjutkan sampai ke semuabagianarea basement termasuk galian 

pile cap dan tie beam. Galian pile cap berjumlah 45 buah dengan 

kedalaman yang bervariasi yaitu 1,00 m dan 1,50 m. Pekerjaan 

galian pile cap dan tie beam menggunakan alat berat excavator 

Komatsu PC 200 dan Hyundai PC 120. 
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Metode pelaksanaan pekerjaan galian tanah adalah sebagai berikut: 

1. Area yang telah ditandai digali menggunakan alat excavator 

sampai pada kedalaman yang telah ditetapkan. Alat excavator 

yang digunakan adalah Komatsu PC 200 dan Hyundai PC 120 

dengan total produktivitas 60 m3

2. Setelah itu tanah yang telah digali di area tersebut dimasukkan ke 

dalam dump truck hingga mencapai kapasitas maksimal dump 

truck yaitu 5 m

/jam. 

3

3. Agar tanah galian yang telah dimasukan ke dalam dump 

trucktidak tumpah maka selama dalam perjalanan, bak dump 

truck ditutup dengan terpal plastik. 

. 

4. Supaya jalan yang dilalui oleh dump truck tersebut tidak kotor 

dengan tanah-tanah galian maka ban dump truckdisemprot dengan 

air bertekanan tinggi dan dikeringkan juga dengan angin 

bertekanan tinggi. Setelah itu air kotor sisa penyemprotan 

dibiarkan meresap ke tanah.  

5. Untuk tanah galian tersebut, beberapa digunakan untuk 

melakukan penimbunan kembali pada area lokasi proyek 

sedangkan sisanya dibuang di daerah lain. 

3.1.4. Pekerjaan Pile Cap dan Tie Beam 

Pada bagian bawah kolom, terdapat pile cap yang bisa dikatakan sebagai 

penggambung beberapa pondasi. Fungsipile cap adalah sebagai penyalur beban 

yang diterima dari kolom dan disalurkan ke pondasi,setiappile cap dihubungkan 

dengan tie beam. Tie beammerupakan balok yang menggabungkan antarapile cap 

yangsatu dengan pile capyang lainnya. 

Metode pekerjaan pile cap adalah sebagai berikut: 

1. Tanah yang merupakan area pile capdan tie beamdigali menggunakan 

alat excavator. Galian tersebut dibuat dengan memperhitungkan jarak 

bekesting yaitu selebar 20 cm. Kemiringan galian juga diatur untuk 

menghindari terjadinya longsor. 
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Gambar 3.7. Area galian pile cap dan tie beam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Kepala pondasi dipotongsampai dengan elevasi dasar pile capyaitu                   

-28,95 m. Setelah itu, tulangan pondasi bored piledibengkokkan dengan 

sudut maksimal 45° terhadap garis horizontal. Dasar galian diurugpasir 

dengan tebal 5 cm yang digunakan untuklantai kerja. 

3. Pemasangan bekestingpile cap dan tie beamdilakukan. Bekestingyang 

digunakan untuk pile capterdiri dari papan plywood phenolfilmdengan 

tebal 18 mm dan rangka besi hollow 40mm × 60mm dengan jarak 

vertikal 40 cm dan horizontal 60 cm. 

4. Pelaksanaan pembesianpile cap dan tie beam dipasang sesuai dengan 

shop drawing pile cap. 

5. Sebelum dilaksanakannya pengecoran, bekesting dan tulangan dicek 

terlebih dahulu agar bekesting dapat menahan beton saat pengecoran dan 

tulangan sesuai dengan gambar. 

6. Bekestingdapat dilepas setelah beton cukup keras yaitu antara 24 jam – 

48 jam setelah pengecoran.Setelah tahap pelepasan bekesting dilakukan, 

maka tahap selanjutnya adalah penyemprotan cairan antisol yang 

digunakan untuk curing beton. 

 

 

 

 

 

3.1.5. Pekerjaan Struktur Basement 
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Gambar 3.8. Alur Pekerjaan Struktur Basement 

(Sumber: Juklak Candiland, 2015) 

Analisis produktifitas pengecoran lantai basement: 
a. Kapasitas cor / hari:± 100 - 120 m

b. Urutan : 

3 

1. Zona C = 4 hari  

2. Zona B = 3 hari  

3. Zona A = 4 hari  

c. Total durasi cor = 11 hari  

Pada proyek apartemen Candiland, kemampuan pengecorannya adalah    ± 

100 - 120 m3

1. Swellablewaterstop 

/hari. Hal ini menyebabkan pengecoran pada areabasement harus 

dibagi menjadi 3 zona pekerjaan dikarenakan keterbatasannya pada kemampuan 

pengecoran. Dengan dibaginya menjadi 3 zona maka akan terdapat perbedaan 

waktu dalam pengecoran di setiap zona. Hal inilah yang menyebabkan kebocoran 

dapat terjadi pada setiap sambungan antar zona. Solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah pemasanganwaterstoppada semua areapertemuan 

antar zona.Tipe waterstop yang dipakai pada saat pengecoran areabasementproyek 

apartemen Candiland yaitu swellable waterstop. 
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Swellable waterstop adalah salah satu tipe waterstop yang 

menggunakan bahan khusus yang dapat mengembang bila terkena air. 

Bahan khusus yang digunakan untuk waterstop tersebut terbuat dari 

bentonite dan butyl rubber compound. Alat ini dipasang pada area 

sambungan pengecoran beton yang berfungsi untuk mencegah 

masuknya rembesan air melalui celah yang terbentuk oleh sambungan 

itu sendiri. Dengan sifatnya yang dapat mengembang bila bersentuhan 

dengan air, alat ini menjadi solusi yang sempurna untuk menutup 

seluruh celah yang ada dan dapat menjadi sumbat bagi air (Anonim, 

2013).Swellable waterstop yang digunakan pada proyek Candiland 

adalah merk Sika, yang digunakan untuk sambungan pengecoran plat 

lantai basement. 

 
Gambar 3.9.Swellable Waterstop 

(Sumber: Juklak Candiland, 2015) 

Metode pelaksanaan pekerjaan dinding basement adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama yang dilakukan adalah penyambungan besi stek dengan 

pembesian plat lantai. Setelah itu, sambungan dicor bersamaan dengan 

plat lantai. Besi stek tersebut digunakan untuk pacuan pemasangan 

tulangan utama. 
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2. Setelah itu tulangan utama dan sengkang yang telah dirakit dipasang di 

area dimana besi stek itu berada.  Pada tulangan tersebut, diberi pipa 

dengan diameter 12 mm dan juga memiliki panjang yang sama dengan 

tebal dinding basement. Pipa tersebut nantinya akan digunakan sebagai 

tempat memasukkannya drat tie rod. 

3. Pada saat pembesian dinding basementdilaksanakan, perlu dipasang 

penyangga sementara yang menopang pembesian tersebut agar tulangan 

tersebut dapat tegak lurus terhadap titik as. Setelah itu barulah dipasang 

panel bekesting untuk dinding basement. 

4. Setelah panel bekesting dinding basement selesai dipasang maka tahap 

selanjutnya adalah pemasangan pushpull props. Pushpull props dipasang 

guna mengatur posisi panel bekesting agar dapat tegak lurus terhadap as. 

Posisi panel bekesting dapat diatur ketegak lurusannya dengan cara 

memutar pushpull props.Bekestingtersebut terdiri dari papan plywood 

phenolfilm dengantebal 18 mm dan rangka besihollow 4cm × 6 cm 

dengan jarak vertikal 40 cm. 

5. Saat panel-panel bekesting sudah tegak lurus terhadap as, tie rod 

dipasang. Tie rod harus dipasang agar saat pengecoran, panel bekesting 

tersebut kuat menahan beban beton cor.  

6. Pengecorandinding basement dilaksanakan menggunakan concrete 

bucketdengan kapasitas 0,8 m3

7. Pembongkaran bekestingdapat dilakukan setelah beton cukup keras yaitu 

antara24 – 48 jam setelah pengecoran. 

yang telah dilengkapi dengan pipabucket. 

Pada saat proses pengecoran, beton cor yang telah dituang ke dalam 

panel bekesting dipadatkandengan menggunakan concrete vibratoragar 

dinding beton tersebut menjadi padat dan tidak berongga.. 
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3.1.6. Pekerjaan Kolom 

Fungsi kolom adalah untuk meneruskan beban-beban dari elevasi atas ke 

elevasi yang lebih bawah hingga akhirnya sampai ke tanah melalui pondasi. 

Karena kolom merupakan komponen tekan, maka keruntuhan pada suatu kolom 

merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang 

bersangkutan dan juga runtuh total seluruhnya (Nawy, 1990). 

 
Gambar 3.10. Zona Kolom 

(Sumber: Juklak Candiland, 2015) 

 

Analisis pekerjaan kolom : 

a. Rata-rata jumlah kolom per lantai  : 66  buah  

b. Bangunan dibagi menjadi   : 2 zona 

c. Jumlah Kolom per zona,  

Zona 1    : 35 buah  

Zona 2    : 31 buah 

d. Persediaan Bekesting   : 2,5 Lantai 
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Metode pelaksanaan pekerjaan kolom adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian garis marking kolom dilakukan dengan menggunakan bantuan 

dari alat ukur total station.Setelah menemukan titiknya, titik tersebut 

digaris dengan menggunakan benang sipatan. Garis tersebut digunakan 

sebagai alat bantuuntuk menentukan batas dalam pemasangan bekesting 

kolom. 

 
Gambar 3.11. Garis Marking Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Stek kolom atau pembatas bekesting kolom dibuat dari tulangan D10 

dengan panjang 20 cm. Pemasangan stek kolom tepat diatas garis 

marking kolom. Pemasangan stek kolom dilakukan dengan cara 

pengeboran pada area yang telah di marking guna masuknya tulangan 

yang akan digunakan sebagai stek kolom lalu tulangan tersebut 

dimasukan sedalam kurang lebih 10 cm dengan menggunakan palu. 

 
Gambar 3.12. Stek Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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3. Pembesian kolom tidak dilaksanakan langsung pada tulangan kolom 

existing melainkan dikerjakan secara terpisah. Pembesian tersebut 

dilakukan di lahan fabrikasi besi. Setelah selesai, tulangan tersebut 

diangkat dengan menggunakan bantuan dari tower crane untuk 

disambung pada tulangan kolom existing.  

 
Gambar 3.13. Pemasangan Pembesian Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Panjang sambungan penyaluran adalah 40D. Pembesian kolom diberikan 

perkuatan menggunakan sengkang D10 - 100. 

5. Pemasangan dan penempatan bekesting kolom diletakan sesuai dengan 

marking yang telah dibuat. Sistem bekesting kolom menggunakan sistem 

knock downsehingga dalam pemasangan dan pembongkaran bekesting 

tersebut tidak memakan waktu yang banyak. Bekesting tersebut terdiri 

dari papan plywood phenolfilm dengan tebal 18 mm dan rangka hollow 

40 mm × 60 mm dengan jarak vertikal 40 cm. 

 
Gambar 3.14. Pemasangan Bekesting Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

6. Pushpull props dipasang agar dapat mengatur kelurusan bekesting kolom 

terhadap as. Kelurusan bekesting dapat diatur dengancara memutar 



29 
 
 

 
Unika Soegijapranata Nathanael Eka Surya Halim(12.12.0033) 

Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen Candiland 

 
 

 

pushpull props. Unting-unting dipasang pada bagian atas bekesting 

gunamemudahkan pelaksana dalam mengecek tegak lurus sebuah kolom. 

 
Gambar 3.15.Pushpull Props Bekesting Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

7. Pengecoran kolom dilaksanakan menggunakan concrete bucketdengan 

kapasitas 0,8 m3

8. Pembongkaran bekesting kolom dapat dilakukan 8 – 12 jam setelah 

pengecoran.6 jam setelah bekesting dibongkar, kolom tersebut 

disemprotkan cairan antisol yang berguna sebagai curing beton. 

yang telah dilengkapi dengan pipa bucketyang berguna 

untuk memudahkan pekerjaan saat proses pengecoran 

dilakasanakan.Pada saat pengecoran, beton yang sudah dituang ke dalam 

bekesting dipadatkan menggunakan concretevibrator. 

 
Gambar 3.16. Pembongkaran Bekesting Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

3.1.7. Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 
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Balok merupakansalah satu bagian struktur dalam sebuah bangunan yang 

berfungsi untuk menerima dan menyalurkan beban menuju kolom. Selain balok 

juga terdapat ring balok yang berfungsi sebagaipenyatu antara kolom yang satu 

dengan kolom yang lainnya sehingga bila terjadi pergerakan, kolom-kolom 

tersebut dapat tetap berdiri tegak dan tidak berubah bentuk maupun posisinya. 

Plat lantai juga merupakan bagian struktur dalam sebuah bangunan yang 

berfungsi sebagai tempat untuk berpijak.Sama halnya dengan balok, plat lantai 

juga menyalurkan beban-beban baik beban mati maupun beban hidup pada saat 

bangunan tersebut digunakan.  

Metode pelaksanaan pekerjaan balok dan plat lantai adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada tahap awal, pemasangan perancah dilakukan pada area dimana 

akan dibuatnya bekesting balok dan plat. Setelah itu, elevasi balok 

diatur agar bisa sesuai dengan elevasi kepala kolom. Pada balok yang 

memiliki panjang 6 m ditopang dengan menggunakan 3 unit 

scaffoldingsedangkanuntuk balok yang memiliki panjang 8 m ditopang 

dengan menggunakan 4 unit scaffolding. 

 
Gambar 3.17.Scaffolding Balok dan Plat Lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Bekesting balok dirakit di atas beam. Dalam perakitan bekesting balok, 

bagian pertama yang dipasang terlebih dahulu adalah bodeman (bagian 

bawah bekesting balok). Tembereng (bagian samping bekesting 

balok)baru dipasang setelah tulangan selesai dipasang. Bekesting balok 
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terdiri dari papan plywood dengan tebal 15 mm dan rangka hollow 40 

mm × 60 mm dengan jarak 40 cm.  

 
Gambar 3.18. Bekesting Balok 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3. Tulangan utama dan sengkang balok dipasang diatas bodeman. Setelah 

selesai, tembereng baru dipasang. Panjang sambungan penyaluran 

adalah 35D. 

 
Gambar 3.19.Pemasangan Tulangan Balok 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Bekesting untuk plat lantai terdiri dari papan plywood dengan tebal 15 

mm dan rangka hollow 40 mm × 60 mm. Bekesting tersebut dipasang 

tepat diatas beam perancah. Elevasi plat lantai dapat diukur dengan cara 

tinggi balok dikurangi tebal plat. Bekestingplat lantai mulai digunakan 

dari lantai GF - 17, sedangkan untuk lantai basement dan MEP 

menggunakan steeldeck. 
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Gambar 3.20. Pemasangan Bekesting Plat Lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

5. Tulangan yang digunakan untuk plat lantai adalah D10. Untuk 

pelaksanaan plat lantai, proyek Candiland menggunakan metode 

platprecast, dimana 7 cm dari plat lantai tersebut adalah platprecast. 

Setelah itu, ditumpuk dengan pengecoran plat konvensional. Namun 

sebelum pengecoran konvensional dilakukan, platprecast tersebut di 

beri tulangan wiremesh diatasnya. Setelah itu baru dicor setebal 5 cm. 

 
Gambar 3.21.PlatPrecast diberi tulangan wiremesh lalu dicor secara 

konvensional 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

6. Sebelum pengecoran dilaksanakan, pada area tepi diberi perekat 

betonguna beton lama dan beton baru dapat menyatu. Pengecoran balok 

dan plat lantai dilaksanakan menggunakan concrete bucket dengan 

kapasitas 0,8 m3. Pada saat pengecoran, beton yang sudah dituang 

dipadatkan menggunakan concretevibrator. 
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Gambar 3.22. Pengecoran Balok 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

7. Beton plat lantai dihaluskan menggunakan trowelsebelum mengeras. 

3.1.8. Pekerjaan Dinding Geser 

Umumnya pada sebuah bangunan tinggi pasti menggunakan elemen 

struktur seperti dinding geser (shear wall).Dinding geser berfungsi untuk 

menahan gaya dan momen yang disebabkan oleh beban gempa. Dengan adanya 

dinding geser pada suatu bangunan, maka akibat dari beban-beban gempa yang 

ada dapat diminimalisir oleh dinding geser tersebut. 

Metode pelaksanaan pekerjaan dinding geser adalah sebagai berikut : 

1. Pemberian garis markingdinding geserdilakukan dengan menggunakan 

bantuan dari alat ukur total station. Setelah menemukan titiknya, titik 

tersebut digaris dengan menggunakan benang sipatan. Garis tersebut 

digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan batas dalam 

pemasangan bekesting dinding geser. 

2. Pembatas bekesting dinding geser dibuat dari tulangan D10 dengan 

panjang 10 cm. Pembatas bekesting tersebut dilas pada tulangan utama 

dinding geser. Dalam proses pemasangan pembatas bekestingtersebut, 

haruslah sesuai dengan garis marking dinding geser yang telah ada. 

3. Pembesian dinding geser tidak dilaksanakan langsung pada tulangan 

dinding geser existing melainkan dikerjakan secara terpisah. Pembesian 

dinding geser dilakukan di lahan fabrikasi besi. Setelah selesai, 

tulangan tersebut diangkat dengan menggunakan bantuan dari tower 

crane untuk disambung pada tulangan dinding geser existing.  
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Gambar 3.23.Instalasi Tulangan DindingGeser 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Panjang sambungan penyaluran adalah 40D. Pembesian dinding geser 

diberikan perkuatan menggunakan sengkang D10 - 100. 

 
Gambar 3.24.Pemasangan Sengkang Dinding Geser 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

5. Pemasangan dan penempatan bekesting dinding geser diletakan sesuai 

dengan marking yang telah dibuat. Sistem bekesting dinding geser 

menggunakan sistem knock downsehingga dalam pemasangan dan 

pembongkaran bekesting tersebut tidak memakan waktu yang banyak. 

Bekesting tersebut terdiri dari papan plywood phenolfilm dengan tebal 

18 mm dan rangka hollow 40 mm × 60 mm dengan jarak vertikal 40 

cm. 

6. Pushpull props dipasang agar dapat mengatur kelurusan bekesting 

dinding geser terhadap as. Kelurusan bekesting dapat diatur dengan 

cara memutar pushpull props. Unting-unting dipasang pada bagian atas 

bekesting guna memudahkan pelaksana dalam mengecek tegak lurus 

sebuah kolom. 
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7. Pengecoran dinding geser dilaksanakan menggunakan concrete bucket 

dengan kapasitas 0,8 m3

8. Pembongkaran bekesting dinding geser dapat dilakukan 8 – 12 jam 

setelah pengecoran. 6 jam setelah bekesting dibongkar, kolom tersebut 

disemprotkan cairan antisol yang berguna sebagai curing beton. 

 yang telah dilengkapi dengan pipa bucket yang 

berguna untuk memudahkan pekerjaan saat proses pengecoran 

dilakasanakan. Pada saat pengecoran, beton yang sudah dituang ke 

dalam bekesting dipadatkan menggunakan concretevibrator. 

 

 

 

3.1.9. Pekerjaan Tangga 

Tangga adalah bagian struktur dari suatu bangunan yang berfungsi sebagai 

alat yang menghubungkan tingkatan satu dengan tingkatan lainnya padabangunan 

tersebut.  

Metode pelaksanaan pekerjaan tangga adalah sebagai berikut : 

Tangga Konvensional 

1. Sebelum dipasangnya bekesting tangga, perancah dipasang terlebih 

dahulu untuk digunakan sebagai tumpuan bekesting tangga. 

Pemasangan percancah disesuaikan dengan elevasi tangga. Setelah itu, 

bekesting tangga dipasang. Bekesting tangga terdiri dari papan 

plywooddengan tebal 15 mm. 
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Gambar 3.25.Bekesting Tangga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

2. Setelah bekesting tangga selesai dipasang, dilakukannya 

pemberiantanda pada bekesting tersebut untuk penempatan tulangan. 

Tulangan utama yang digunakan adalah tulangan D13dengan jarak 150 

mm dan tulangan sengkang yang digunkanan adalah tulangan D10 

dengan jarak 150 mm. Pada setiap sambungan tulangan diikat dengan 

kawat bendrat.  

 
Gambar 3.26.Pembesian Plat Tangga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3. Bekesting tangga yang sudah dipasang tulangan diberi panel trap tangga 

dengan perkuatan kaso 5 × 7. 

 
Gambar 3.27.Bekesting Trap Tangga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

4. Pengecoran tangga dilaksanakan menggunakan concrete bucketdengan 

kapasitas 0,8 m3 yang telah dilengkapi dengan pipa bucket yang 
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berguna untuk memudahkan pekerjaan saat proses pengecoran 

dilakasanakan.Pada saat pengecoran, beton yang sudah dituang pada 

bekesting dipadatkan menggunakan concretevibrator. 

Tangga Precast 

1. Bekesting tangga precastdirakit di lahan fabrikasi proyek Candiland. 

Dimensi dari bekesting tangga precastsama dengan dimensi bekesting 

tangga yang dicor secara konvensional. 

 
Gambar 3.28. Bekesting Tangga Precast 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Setelah bekesting selesai dirakit, dilanjutkan dengan pemasangan 

tulangan pada bekesting. Setelah itu dipasang angkur pada bagian 

bordes guna memudahkan pengangkatan tangga precast tersebut 

menuju tempat pemasangannya dengan bantuan tower crane. 

 
Gambar 3.29.Tulangan Tangga Precast 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 



38 
 
 

 
Unika Soegijapranata Nathanael Eka Surya Halim(12.12.0033) 

Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen Candiland 

 
 

 

3. Pengecoran tangga precastdilaksanakan menggunakan concrete 

bucket dengan kapasitas 0,8 m3

4.  Curing pada tangga precast menggunakan air. Curing dilakukan 

setelah 6 jam dari tahap pengecoran selesai. 

dan dipadatkan menggunakan concrete 

vibrator. 

5.  Setelah itu, tangga precast diangkat dan dipasang pada apartemen 

dengan menggunakan tower crane. 

3.2.Peralatan Konstruksi 

Peralatan konstruksi merupakan salah satu unsur penting yang sangat 

dibutuhkan dalam pelaksanaan di suatu proyek. Dengan adanya peralatan 

konstruksi, dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan pada suatu pembangunan 

proyek dan juga mempercepat waktu pelaksanaan. Peralatan yang digunakanpada 

proyek pembangunan apartemen Candiland terdiri dari alat-alat berat dan alat-alat 

pelengkap lainnya, baik yang digerakkan secara manual atau mekanis. 

3.2.1. Excavator 

Excavator 

 

adalah alat berat yang digunakan untuk melakukan penggalian 

tanah pada tahap awal proyek bangunan. Pada proyek Candiland menggunakan 2 

jenis excavator. Jenis excavator yang digunakan adalah KomatsuPC 200dan 

Komatsu PC 120.  Excavator digunakan untuk melakukan pekerjaan galian pada 

lantai basement serta pilecap dan tie beam.  

Gambar 3.30.Excavator Komatsu PC200 

(Sumber: Google, 2015) 
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Gambar 3.31.Excavator Hyundai PC 120 

(Sumber: Google, 2015) 

3.2.2. Dump Truck 

Dump truck adalah truk yang digunakan untuk mengangkut tanah hasil 

dari pekerjaan galian pada proyek menuju tempat pembuangan atau untuk 

mengangkut tanah urugan yang akan digunakan pada proyek. Selain untuk 

mengangkut tanah galian dan tanah urugan, dump truck juga dapat digunakan 

untuk mengangkut atau memindahkan material yang dibutuhkan di proyek.Pada 

proyek Candiland,dump truck yang digunakan adalah 30 buah dengan kapasitas 

bak 5 m3

 

.  

Gambar 3.32.Dump Truck 

(Sumber: Google, 2015) 

3.2.3. Tower Crane 

Tower crane adalah alat yang digunakan untukmembantu dalam 

pengangkutan bahan bangunan, pengangkutan dan pemasangan tulangan 

kolom/dinding geser serta precast plat maupun precast tangga, dan juga untuk 
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mengangkut alat seperti air compressor.Pada proyek Candiland terdapat 2 unit 

tower crane, 1 terletak di sebelah barat dari hotel dan satunya lagi terletak tepat di 

depan apartemen. Tipe tower craneyang digunakan adalah tipe MCB205 made in 

China, dengan panjang radius 50 m dan tinggi maksimal 200 m. 

 
Gambar 3.33.Tower crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.2.4. Bar Cutter(Pemotong Besi Tulangan) 

Bar cutter adalah alat yang digunakan sebagai pemotong baja tulangan 

yang bertujuan untuk menghasilkan ukuran baja tulangan sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Proses pemotongan baja tulangan tersebut dapat dilakukan dalam 

jumlah banyak namun semakin besar ukuran diameter baja tulangan maka 

kapasitas yang dapat dipotong secara bersamaan semakin sedikit.Pada proyek 

Candiland, merkbar cutter yang digunakan adalah Giant made in Taiwan. 

Diameter maksimal yang dapat dipotong oleh bar cutter adalah 42 mm. Bar 

Cutter ini memiliki daya listrik 2200watt.Bar cutter tersebut terletak di lahan 

fabrikasi besi. 
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Gambar 3.34.Bar Cutter 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.2.5. Bar Bender(Pembengkok Besi Tulangan) 

Bar Bender adalah alat yang digunakan sebagai pembengkok baja 

tulangan agar tulangan tersebut dapat memiliki bentuk yang ditentukan. Pada 

proyek Candiland, merk bar bender yang digunakan adalah Giant made in 

Taiwan. Diameter maksimal yang dapat dibengkokkan oleh bar bender adalah 42 

mm. Bar bender ini memiliki daya listrik yang sama dengan bar cutter yaitu 

2200watt. Bar bender tersebut terletak tepat di sebelah bar cutter yaitu di lahan 

fabrikasi besi. 

 
Gambar 3.35.Bar Bender 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.2.6. Circular Saw(Mesin Pemotong) 

Circular saw adalah alat yang digunakan untuk memotong material bahan 

bangunan seperti besi dan kayu. Mesin inimemerlukan mata pisau agar dapat 

dioperasikan. Mata pisau yang digunakan berbentuk seperti piringan hitam dengan 
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ketebalan ± 185 mm. Tipe mesin yang digunakan adalah tipe MT580 yang 

bermerk Makita. Mesin ini memiliki daya listrik 2000watt. Pada proyek 

Candiland, mesin ini digunakan untuk memotong besi hollow.  

 
Gambar 3.36. Circular Saw 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.2.7. Concrete Mixer Truck 

Concrete Mixer Truck adalah sebuah trukkhusus yang memiliki pengaduk 

beton (Concrete Mixer) pada bagian belakang dari truk tersebut. Truk ini 

digunakan untuk mengangkut beton ready mix dari tempat pencampuran beton 

(Batching Plant) menuju lokasi proyek pengecoran. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah waktu dan jarak tempuh agar beton tidak mengeras saat sampai di 

tujuan.Pada proyek apartemenCandiland,concrete mixer truck selalu didatangkan 

pada sore hari dan malam hariagar tidak menggangu arus lalu lintas.  

 
Gambar 3.37. Ready Mix Truck 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.2.8. Concrete Bucket 
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Concrete bucket adalah alatyang digunakan sebagai tempat penampungan 

sementara beton ready mixyang dituang dari concrete mixer truckdan diangkut 

menujuke lokasi pengecoran. Sebelum penuangan beton ready mix pada 

bucketdilakukan, harus dilakukan uji slumpterlebih dahulu dan hasilnya harus 

memenuhi syarat. Pada proyek Candiland, concrete bucketdigunakan untuk 

pengecoran pada kolom, balok, plat lantai, ramp serta shear wall.Kapasitas 

concrete bucket yang digunakan pada proyek Candilandadalah 0,8 m3

 

 dengan 

berat ± 300 kg.  

Gambar 3.38. Concrete Bucket 

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2015) 

3.2.9. Concrete Vibrator 

Concrete Vibrator adalah alat penggetar yang digunakan untuk 

memadatkanbeton pada saat pengecorandilaksanakan sehingga beton tersebut 

dapat mengisi seluruh ruangan pada bekesting. Hasilnya beton tersebut menjadi 

padat dan tidak terdapat rongga-rongga udara yang dapat menyebabkanbeton 

keropos. Seluruh pekerjaan pengecoran pada apartemen Candiland menggunakan 

concrete vibrator. Tipeconcrete vibrator yang digunakan adalah Mikasa Concrete 

FC 4N dengan panjang selang 6 m dan diameter 38 mm. Kebutuhan listrik pada 

alat ini adalah 380 watt. 
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Gambar 3.39.ConcreteVibrator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

3.3.Bahan dan Material 

Bahan dan material bangunan dapat dikatakan sebagai komponen penting 

dalam menentukan kualitas dari suatu bangunan. Pada pemilihan suatu bahan dan 

material bangunan terdapat berbagai macam pertimbangan namun yang terpenting 

adalah kualitas dan harga yang ekonomis. Selain itu, penyimpanan bahan dan 

material bangunan perlu diperhatikan dan dirawat dengan baik agar hasil yang 

dicapai saat pelaksanaan pembangunan bisa maksimal.  

3.3.1. Semen Portland 

Semen adalah salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan beton. 

Bahan ini memiliki peranan penting dalam pembuatan beton karena semen juga 

berfungsi sebagai perekat yang merekatkan agregat-agregat (termasuk agregat 

halus maupun kasar) sehingga terbentuknyalah komponen yang kompak dan padat 

dalam struktur beton bertulang. Pada proyek Candiland, semen yang digunakan 

adalah Semen Gresik PPC (Portland Pozzolana Cement) dengan  berat 40 kg  per 

sak. 



45 
 
 

 
Unika Soegijapranata Nathanael Eka Surya Halim(12.12.0033) 

Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen Candiland 

 
 

 

 
Gambar 3.40.Semen Portland 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.3.2. Semen Instan 

Semen instan adalah tipe semen yang dapat digunakan langsung. Bahan ini 

merupakan bahan yang cukup praktis dalam pelaksanaan suatu bangunan 

dikarenakan bahan ini hanya memerlukan air lalu dicampurkan setelah itu sudah 

dapat digunakan. Pada proyek Candiland, semen instan digunakan untuk 

pemasangan bata ringan, plesteran serta untuk acian. Merk semen instan yang 

digunakan pada proyek Candiland adalah Mortar Utama dan tipe yang digunakan 

adalah MU-380, MU-200 dan MU-301. 

 
Gambar 3.41.MU-380 untuk Perekat Bata Ringan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 3.42.MU-200 untuk Acian Beton 
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(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 3.43.MU-301 untuk Plesteran Dinding Bata Ringan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.3.3. Baja Tulangan 

Baja tulangan merupakan komponen penting yang digunakan dalam 

konstruksi beton bertulang. Dikatakan penting karena baja tulangan dapat 

menahan gaya tarik yang terjadi akibat pembebanan mengingat beton hanya kuat 

dalam menahan gaya tekan namun lemah dalam menahan gaya tarik. Terdapat 2 

jenis baja tulangan yaitu baja tulangan polos dan ulir. Pada proyek apartemen 

Candiland, tulangan yang dipakai semuanya adalah tulangan ulir baik itu tulangan 

utama maupun sengkang. Baja tulangan yang digunakan di proyek ini dipesan dari 

PT. Hanil Jaya Steel Surabaya. 

Tabel 1. Tipe Tulangan yang Digunakan di Proyek Candiland. 

Diameter Simbol Penggunaan 
10 mm D10 Tulangan pokok kolom praktis dan sengkang 

13 mm D13 Tulangan utama Tangga. 

16 mm D16 Tulangan utama kolom, balok dan tie beam. 

19 mm D19 Tulangan utama kolom, balok dan tie beam. 

22 mm D22 Tulangan utama kolom, balok dan tie beam. 
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Gambar 3.44. Baja Tulangan 

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2015) 

3.3.4. Beton Ready Mix 

Beton ready mix adalah campuran beton siap pakai yang dibuat di pabrik 

dengan mutu yang sesuai pesanan. Pencampuran beton tersebut dilakukan di 

Batching Plant dan diangkut ke lokasi pemesanan dengan bantuan Concrete 

Mixer Truck.Dengan menggunakan beton ready mix maka dapat mempercepat 

proses pengecoran dikarenakan pelaksana tidak perlu membuat beton sendiri. 

Pada proyek Candiland, mutu beton ready mix yang digunakan adalah K-350 

untuk kolom serta dinding geser dan K-300 untuk balok serta plat lantai. Beton 

ready mix yang digunakan dipesan dari beberapa perusahan antara lain PT. SCG 

Readymix Indonesia (Jayamix), PT. Beton Budi Mulya,PT. Pionirbeton Industri 

dan PT. Holcim Indonesia Tbk.. 

3.3.5. Perekat Beton 

Perekat beton merupakan bahan yang digunakan pada sambungan beton. 

Pada proyek besar, pengecoran tidak dapat dilakukan dalam satu hari saja 

dikarenakan keterbatasan kemampuan pengecoran. Sehingga terdapat perbedaan 

waktu dalam pengecoran yang mengakibatkan beton lama dan beton baru tidak 

dapat melekat dengan baik. Solusi agar beton lama dan baru dapat melekat dengan 

baik dibutuhkan perekat beton. Pada proyek Candiland, perekat beton yang 

digunakan adalah Sikabond NV. 



48 
 
 

 
Unika Soegijapranata Nathanael Eka Surya Halim(12.12.0033) 

Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen Candiland 

 
 

 

 
Gambar 3.45. Perekat Beton Sikabond NV 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.3.6. Kawat Bendrat 

Kawat bendrat adalah bahan yang digunakan untuk mengikat antar baja 

tulangan sehingga tulangan tersebut kuat. Dalam memasng kawat bendrat pada 

tulangan perlu digunakan tiga lapis kawat supaya posisi baja tulangan tersebut 

tetap dan tidak dapat bergeser.Kawat bendrat berdiameter 1 mm dan berat per 

rolnya yaitu 25 kg. 

 
Gambar 3.46.Kawat Bendrat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.3.7. Steel Deck 

Steeldeckmerupakanplatyang terbuat dari baja gelombang berlapis 

galvanisyang digunakan sebagaipengganti bekesting plat. Sama halnya dengan 

plat lantai, pada steel deck juga diberi pembesian namun yang digunakan 

bukanlah tulangan baja tetapi wire mesh. 



49 
 
 

 
Unika Soegijapranata Nathanael Eka Surya Halim(12.12.0033) 

Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen Candiland 

 
 

 

 
Gambar 3.47.Steel Deck 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.3.8. Wire Mesh 

Wire meshmerupakan bahan yang terbuat dari baja dalam jumlah yang 

banyak dan dijadikan menjadi satu dengan cara dilas. Besi wire mesh tersebut bisa 

menjadi pengganti alternatif tulangan baja pada pembesian struktur plat lantai. 

Pada pryek Candiland, ukuran wire mesh yang digunakan adalah M7 -150 dan M8 

- 150.  

 
Gambar 3.48.Wiremesh 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.3.9. Bata Ringan  

Bata ringan adalah bahan bangunan yang ringan, memiliki kemampuan 

untuk menahan beban, kedap suara , serta awet dan tidak menyerap air. Dengan 

memiliki berat beban yang ringan, sehingga beban yang disebabkan oleh dinding 

yang terbuat dari bata ringan lebih ringan dibandingkan dengan beban yang 

dihasilkan oleh batako atau bata merah.Pada proyek Candiland, bata ringan yang 

digunakan adalah produksi dari Grand Elephant. Bata ringan yang digunakan 

memiliki ukuran 20 cm × 60 cm × 15 cm.  
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Gambar 3.49.Bata Ringan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.4.Pengendailan Proyek 

Seperti namanya sendiri, pengendalian proyek dilakukan untuk membantu 

pelaksanaan pada suatu proyek untuk tetap sesuai dengan rencana awal proyek. 

Pengendalian proyek merupakan bentuk dari suatu usaha dalam pengawasan pada 

pelaksanaan proyek agar pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar serta 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Pengendalian proyek bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan 

proyek sehingga apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang dapat 

mengakibatkan keterlambatannya pelaksanaan proyek, penurunan mutu 

danpembengkakan biaya dapat segera diketahui agar dapat ditemukan solusi 

alternatif yang berguna untuk memecahkan permasalahan tersebut. 

Secara umum, pengendalian proyek dapat dikelompokan sebagai berikut: 

a. Pengendalian mutu (quality control), 

b. Pengendalian waktu (time control), 

c. Pengendalian biaya (cost control). 

 

 

3.4.1. Pengendalian Mutu  

Agar hasil dan mutu pekerjaan yang didapat sesuai dengan yang telah 

ditetapkan, maka perlu adanya pengendalian mutu pada setiap pekerjaan sejak dari 

awal dimulainya proyek sampai akhir saat penyerahan pekerjaan. Pengendalian 
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mutu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara langsung saat 

dilaksanakannya pekerjaan serta melakukan evaluasi pada laporan pekerjaan yang 

telah dibuat. Selain itu, pengendalian mutu juga dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengujian pada bahan/material yang digunakan. Pengujian tersebut 

berupa pengujian kuat tekan beton serta kuat tarik baja. Untuk pengendalian 

kuantitas mutu, dapat dilakukan dengan cara pengecekan secara langsung di 

lapangan. Pengecekan tersebut meliputi pengecekan jumlah tulangan pada kolom, 

balok serta dinding geser sebelum dilaksanakan pengecoran. Dengan adanya 

pengendalian mutu, diharapkan hasil yang diperoleh sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Pengendalian mutu yang dilakukan pada proyek Candiland sebagai 

berikut: 

a. Slump Test 

Sebelum dimulainya pengecoran, slump test harus dilakukan terlebih 

dahulu. Slump test dapat dilakukan bila beton yang ada di dalam concrete mixer 

truck sudah siap digunakan untuk pengecoran. Pada proyek Candiland, slump test 

hanya dilakukan pada beton yang dibawa oleh PT. Pionirbeton Industri 

dikarenakan beton yang dibawa oleh perusahaan lainnya telah dilakukan slump 

test pada saat di pabrik. Nilai slump test yang diijinkan dalam proyek Candiland 

adalah 12 ± 2 cm. Berikut langkah-langkah pelaksanaan Slump Test: 

1. Pada saat concrete mixer truck sampai di lokasi proyek, mixer yang 

berada di area belakang concrete mixer truck tersebut diputar 

terlebih dahulu selama ± 1 menit. Setelah itu, beton ready mix akan 

dituang sedikit pada wadah yang telah disiapkan, 

2. Untuk melakukan slump test, dibutuhkan alat yang bernama 

kerucut Abrams. Alat ini berbentuk kerucut dengan lebar diameter 

bagian bawah 20 cm dan bagian atas 10 cm serta memiliki 

ketinggian 30 cm. Sebelum digunakan kerucut Abrams harus 

dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kerucut Abrams diletakkan 

di atas plat yang rata, 

3. Beton yang telah dituang di wadah dimasukkan ke dalam kerucut 

Abrams sebanyak 1/3 dari kerucut itu sendiri lalu ditusuk-tusuk 
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menggunakan tongkat baja sebanyak 25 kali. Proses tersebut 

dilakukan sebanyak tiga kali sampai kerucut tersebut terisi penuh 

kemudian pada bagian atas kerucut diratakan menggunakan 

tongkat baja, 

4. Kerucut Abrams ditarik ke atas secara vertikal sehingga 

menyebabkan beton tersebut mengalami penurunan. Setelah itu 

diukur tinggi penurunan tersebut terhadap tinggi awal pada tiga 

titik dan diambil rata-ratanya. Hasil dari penurunan itulah yang 

disebut dengan nilai Slump. 

 
Gambar 3.50.Slump Test 

(Sumber: Google, 2015) 

b. Uji Kuat Tekan Beton 

Uji kuat tekan beton dilakukan bertujuan untuk mengetahui kuat tekan 

beton dari campuran beton yang digunakan pada saat pengecoran. Uji tersebut 

dilakukan dengan cara pengambilansamplecampuran beton bersamaan dengan 

slump test dilakukan pada saat sebelum dilaksanakannya pengecoran. Pada 

proyek Candiland, jumlahsample campuran beton yangdiambil adalah 2 buah 

tiap 1Concrete Mixer Truckyang datang ke lokasi proyek.Sample yang 

digunakan berupa silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.Uji 

kuat tekan beton dilakukan di laboratorium bahan dan konstruksi Universitas 

Diponegoro. 
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Gambar 3.51. Uji Kuat Tekan Beton 

(Sumber: Google, 2015) 

c. Uji Kuat Tarik Baja 

Uji kuat tarik baja tulangan dilakukan bertujuan untuk dapat 

mengetahui gaya dan perpanjangan pada saat leleh dan maksimum sehingga 

dapat mengetahui tegangan leleh, tegangan maksimum, regangan leleh dan 

regangan maksimum pada baja yang diuji. Metode yang digunakan untuk uji 

tarik baja menggunakan Universal Testing Machine (UTM). Prosedur 

pengujian tersebut mengacu pada ASTM E 8-04, “Standard Test Method for 

Tension of Metallic Materials”. Pada proyek Candiland uji kuat tarik baja 

dilakukan di laboratorium bahan dan konstruksi Universitas 

Diponegoro.Sample dikirim oleh PT. PP Tbk untuk Proyek Candiland berupa 

besi ulir D10, D13, D16, D19 dan D22. Masing-masing dari sample tersebut 

berjumlah 2 buah sehingga, sample yang diuji berjumlah 10 buah. 
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Gambar 3.52.Universal Testing Machine 

(Sumber: Google, 2015) 

3.4.2. Pengendalian Waktu 

Pada proyek konstruksi, waktu adalah hal yang penting. Dapat dikatakan 

waktulah yang menentukan berhasil atau gagalnya suatu proyek. Waktu haruslah 

digunakan se-efektif mungkin agar tidak menyebabkan keterlambatan pada 

pekerjaan. Dengan adanya keterlambatan pekerjaan, bukan hanya waktu saja yang 

terbuang-buang namun dampaknya juga mengenai pada biaya yang dikeluarkan 

akan bertambah atau bisa dikatakan pembengkakkan biaya.  

Oleh karena itu, sangatlah penting pada suatu proyek untuk melakukan 

pengendalian waktu agar tidak menyebabkan keterlambatan pada pelaksanaan 

proyek. Umumnya pada setiap proyek, hal-hal yang perlu dilakukan dalam 

pengendalian waktu adalah perencanaan kurva S dan time schedule. Kurva S 

adalah salah satu bentuk dalam pengendalian waktu yang bentuknya adalah kurva 

dan terdapat garis yang berbentuk S. Pada kurva S terdapat 2 garis, dimana garis 

pertama adalah garis yang melambangkan rencana pada proyek tersebut 

sedangkan garis kedua melambangkan progress pada pelaksanaan proyek. Fungsi 

dari garis-garis tersebut adalah untuk mengetahui apakah realita dalam 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau tidak. Time 

schedule merupakan bentuk pengendalian waktu yang lebih terperinci dan detail 



55 
 
 

 
Unika Soegijapranata Nathanael Eka Surya Halim(12.12.0033) 

Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen Candiland 

 
 

 

bila dibandingkan dengan kurva S. Pada time schedule terdapat seluruh pekerjaan 

yang dilaksanakan pada pelaksanaan pembangunan proyek juga terdapat 

penjelasan kapan dimulainya suatu pekerjaan, kapan berakhirnya suatu pekerjaan 

serta pekerjaan apa saja yang dapat dilaksanakan secara bersamaan.  

Pada proyek Candiland, sering sekali terjadi waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan per lantainya melebihi batas waktu yang telah 

direncanakan sebelumnya sehingga keterlambatan pekerjaan terjadi. 

Keterlambatan yang terjadi cukuplah parah karena pada bulan Desember 2015 

seharusnya proyek tersebut sudah terselesaikan namun kenyataannya masih 

terlaksana 12 dari 21 lantai pada akhir bulan Desember 2015. Untuk mengatasi 

keterlambatan tersebut, proyek Candiland menambahkan jumlah tenaga kerja serta 

menambahkan satu lagi pelaksana cor agar pengecoran dapat dilakukan setiap 

hari.  

3.4.3. Pengendalian Biaya 

Proyek yang ideal adalah memiliki kualitas yang baik, pelaksanaan pekerjaan 

tepat waktu dan tidak terjadinya pembengkakkan biaya. Semua hal itu bertumpu 

pada dana karena bila terjadi permasalahan yang berhubungan dengan dana pada 

suatu proyek maka dampaknya juga akan mempengaruhi mutu dan waktu. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan dana adalah unsur terpenting dalam pelaksanaan 

proyek pembangunan konstruksi. Supaya dapat mencegah terjadinya 

pembengkakkan biaya maka perlu dilakukan pengendalian biaya pada setiap 

proyek. Pengendalian biaya bertujuan untuk membatasai pengeluaran yang 

dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan 

serta menghindari keterlambatan pada proyek. 

Pada proyek Candiland, salah satu bentuk dalam pelaksanaaan pengendalian 

biaya adalah penggunaan bekesting yang berulang-ulang. Bekesting yang telah 

digunakan untuk pengecoran tidak langsung dibuang melainkan digunakan 2-3 

kali lagi baru dibuang. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya tanpa 

mengurangi kualitas pekerjaan. 
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3.5. Permasalahan Proyek 

Faktor Permasalahan yang sering timbul pada proyek Candiland adalah: 

1. Permasalahan tali sling pada tower crane 

Sering terjadinya permasalahan pada tower craneyang 

menyebabkan terjadinya keterlambatan. Permasalahan yang terjadi 

tidaklah amat parah namun dengan sering terjadinya permasalahan 

pada tower crane, sangatlah menghambat pekerjaan. Permasalahan 

yang sering terjadi adalah adanya masalah pada tali sling tower 

crane. 

2. Terjadinya keterlambatan pada pelaksanaan proyek 

Pada proyek apartemen Candiland terjadi keterlambatan yang 

cukup parah. Pada rencana awal, proyek tersebut dapat selesai pada 

bulan Desember 2015 namun kenyataannya sampai akhir 

Desember pelaksanaan masih sampai pada lantai 12 dari 21 lantai. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya pelaksana cor pada proyek 

Candiland. Perlu diketahui bahwa proyek Candiland ini 

melaksanakan tidak hanya 1 gedung namun 2 gedung yaitu; hotel 

dan apartemen. Sedangkan pelaksana cor yang ada hanya 1 saja 

untuk 2 gedung tersebut. Sehingga pekerjaan pengecoran pada 

apartemen tidak dapat dilaksanakan setiap hari karena harus 

bergantian dengan pengecoran pada hotel. 

3. Pekerja tidak mengenakan perlengkapan yang sesuai 

Pada proyek Candiland ini, sering sekali dijumpai pekerja-pekerja 

yang tidak mengenakan perlengkapan K3. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya kesadaran pada para pekerja tersebut. 

Perlengkapan yang tidak dikenakan seperti helm proyek dan sepatu 

proyek. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Setelah melakukan Praktik Kerja selama 3 bulandi Proyek Pembangunan 

Apartemen Candiland,banyak sekali hal-hal yang penulis dapatkan meliputi, 

pelajaran, pengalaman dan pengetahuan mengenaibidang konstruksi yang belum 

pernah didapatkan saat perkuliahan dan yang penulis tidak ketahui sebelumnya. 

Lewat Praktik Kerja, penulis mampu memahamisepenuhnyamengenai tantangan 

pada suatu proyek, dengan segala permasalahan yang terjadi di lapangan dapat 

memberikan wawasan untuk mencari solusi yang tepat untuk menanganinya. 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama pelaksanaan 

Praktik Kerja di Proyek Pembangunan Apartemen Candiland, penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan: 

a. Kesimpulan yang dilihat dari segi positif: 

1. Pengawasan pekerjaan terus dilakukan secara harian, mingguan 

dan bulanan untuk mengetahui progress kerja yang telah 

dilaksanakan, 

2. Dilakukannya check list setiap hari untuk mengawasi pekerjaan 

sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam pemasangan tulangan 

pada kolom, balok serta dinding geser, 

3. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek dapat 

diatasi dengancepat sehingga tidak memakan waktu yang cukup 

lama. 

b. Kesimpulan yang dilihat dari segi negatif : 

1. Terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, 

2. Sering terjadinya permasalahan pada alat penting seperti tower 

crane, 

3. Pekerja yang tidak memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) dengan tidak memakai helm proyek atau sepatu 

proyek. 
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4.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan untuk Proyek Pembangunan Apartemen 

Candiland adalah: 

a. Tenaga kerja di proyek ini perlu ditambahkan apabila terjadi 

keterlambatan untuk mengejar keterlambatan pekerjaan, 

b. Dilakukannya pemeliharaan dan perawatan untuk peralatan dan bahan 

bangunan agar tetap dalam kondisi yang baik sehingga tidak 

terjadinya penurunan terhadap kualitas pekerjaan, 

c. Pekerja perlu diingatkan lagi untuk lebih memperhatikan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) agar dapat menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan, 

d. Perawatan rutin harus sering dilakukan pada alat-alat penting seperti 

tower crane agar tidak menghambat pekerjaan yang ada.  

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan. 

Semoga berguna untuk kemajuan dan peningkatan pelaksanaan pekerjaan pada 

Proyek Pembangunan Apartemen Candiland di masa mendatang. 

 

  



59 
 
 

 
Unika Soegijapranata Nathanael Eka Surya Halim(12.12.0033) 

Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen Candiland 

 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Akmal, I., (2007), Menata Apartemen, Gramedia: Jakarta 

Anonim, (2013), “Waterstop dan Aplikasinya”, diambil dari: 

http://projectmedias.blogspot.co.id/2013/09/water-stop-dan-

aplikasinya.html [diakses pada bulan: Oktober 2015] 

Anonim, (2015), “Pengertian Waterproofing dan Waterstop pada Proyek 

Gedung”, diambil dari: 

http://www.jasasipil.com/2015/10/pengertian-waterproofing-dan-

waterstop-pada-proyek-gedung.html [diakses pada bulan: Oktober 

2015] 

Daryanto, (2014), Laporan Kerja Praktek. Program Studi Teknik Sipil Fakultas 

Teknik UNIKA Soegijapranata Semarang 

Ervianto, W. I.,(2004), Teori – Aplikasi Manajemen Proyek 

Konstruksi,Yogyakarta, Andi 

Goenardi, T. A., (2014), Laporan Kerja Praktek. Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik UNIKA Soegijapranata Semarang 

Hermawan, F., (2014). Laporan Kerja Praktek. Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik UNIKA Soegijapranata Semarang 

Nawy, E. G.,(1990), Beton Bertulang ; Suatu Pendekatan Dasar, PT. Eresco, 

Bandung. 

Romadhon, R., (2013), “Pelaksanaan Pekerjaan Kolom, Balok, Plat Lantai, dan 

Tangga”, diambil dari: 

http://rromadhonunj.blogspot.co.id/2014/02/pelaksanaan-

pekerjaan-kolom-balok-plat.html [diakses pada bulan: Oktober 

2015] 

Wijaya, K. S., (2014), Laporan Kerja Praktek. Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik UNIKA Soegijapranata Semarang 

Wiryawan, P., (2014), Presentasi Petunjuk Pelaksanaan – Hotel & Apartemen 

Candiland, PT. Pembangunan Perumahan, Tbk. 

 

http://projectmedias.blogspot.co.id/2013/09/water-stop-dan-aplikasinya.html�
http://projectmedias.blogspot.co.id/2013/09/water-stop-dan-aplikasinya.html�
http://www.jasasipil.com/2015/10/pengertian-waterproofing-dan-waterstop-pada-proyek-gedung.html�
http://www.jasasipil.com/2015/10/pengertian-waterproofing-dan-waterstop-pada-proyek-gedung.html�
http://rromadhonunj.blogspot.co.id/2014/02/pelaksanaan-pekerjaan-kolom-balok-plat.html�
http://rromadhonunj.blogspot.co.id/2014/02/pelaksanaan-pekerjaan-kolom-balok-plat.html�


60 
 
 

 
Unika Soegijapranata Nathanael Eka Surya Halim(12.12.0033) 

Laporan Praktik Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen Candiland 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 


