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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pratik Kerja 

Agar dapat terjun ke dunia konstruksi setelah lulus kuliah dengan menjadi 

individu yang baik, seorang mahasiswa teknik sipil harus siap untuk berada ada di 

dalam dunia kerja secara profesional. Mahasiswa dituntut untuk menghadapi 

berbagai tantangan yang ada, dan harus memiliki kemampuan yang memadai 

untuk dapat berkontribusi dengan baik di dunia konstruksi nantinya. Ada beberapa 

hambatan bagi seorang mahasiswa yang belum memiliki pengalaman untuk terjun 

ke dunia pekerjaan teori yang didapatkan belum tentu sama dengan yang ada di 

lapangan, serta terbatasnya waktu dan ruang yang mengakibatkan ilmu yang di 

dapatkan mahasiswa masih serba terbatas. 

Karena adanya faktor-faktor di atas, maka Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata mewajibkan seluruh 

mahasiswanya untuk mengikuti mata kuliah Praktik Kerja. Hal ini bertujuan 

supaya para mahasiswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang belum di 

dapatkan di bangku kuliah sebelumnya, serta dapat langsung terjun ke lapangan 

untuk dapat melihat hal-hal apa sajakah yang dilakukan selama dilaksakannya 

suatu proyek konstruksi. Mahasiswa juga bisa mendapatkan pengalaman baru 

yang nantinya bisa diaplikasikan ketika sudah memasuki dunia pekerjaan yang 

sesungguhnya. Selama berlangsungnya kegiatan Praktik Kerja ini, mahasiswa 

diharapkan dapat mencari ilmu di lapangan sebanyak-banyaknya dengan baik, dan 

memiliki kemampuan berfikir untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

muncul. 
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1.2 Tujuan Praktik Kerja 

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja adalah : 

1. Mahasiswa dapat memahami keadaan di lapangan mengenai pelaksaan suatu 

proyek konstruksi dari sisi Manajemen Proyek. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada suatu proyek 

konstruksi yang berkaitan dengan Manajemen Proyek, dan dapat memahami 

cara untuk menyelesaikannya. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan-batasan pada laporan ini yakni hal-hal yang diamati selama 

pelaksanaan Kerja Praktik, yaitu: 

1. Tinjauan Umum 

Bagian ini berisi tentang gambaran dan tinjauan umum pekerjaan pada 

Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland Semarang. 

2. Tinjauan Khusus  

Bagian ini berisi tentang pekerjaan-pekerjaan yang dipelajari selama 

pelaksanaan Kerja praktik, khususnya Manajemen Proyek. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan 

Laporan Kerja Praktik ini, dilakukan beberapa metode antara lain: 

1. Metode Observasi (Pengamatan) 

Pada metode ini, pengamatan dilakukan secara langsung terhadap seluruh 

proses yang terjadi dalam Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland, 

meliputi pelaksanaan pekerjaan dan masalah yang ada dalam proyek 

tersebut. 

2. Metode Interview (Wawancara Langsung) 

Pada metode ini, data didapatkan dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Proyek Hotel Ibis Style 

Candiland, baik dari pihak manajemen konstruksi, kontraktor, dan juga para 

pekerja di lapangan. 
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3. Metode Pustaka (Literatur) 

Pada metode ini data dan informasi yang berhubungan dengan Kerja Praktik 

didapatan dari buku dan internet. 

4. Metode Instrumen 

Pada metode ini, data-data dikumpulkan melalui media seperti alat tulis dan 

kamera. Dengan metode ini kami dapat mencatat berbagai informasi yang 

kami dapatkan, dan juga dokumentasi berupa foto dan video. 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Bab I Pendahuluan  

Bab ini membahas latar belakang dan tujuan dilakukannya Kerja 

Praktik, batasan masalah yang dibahas dalam laporan, metode-metode 

yang dilakukan guna mengumpulkan data, serta sistematika dalam 

penulisan laporan. 

Bab II Tinjauan Umum Proyek 

Bab ini membahas data-data dan gambaran umum proyek, mulai dari 

maksud, tujuan, lokasi, dan data umum proyek, serta tinjauan umum 

pekerjaan proyek. 

Bab III Perencanaan Proyek 

Bab ini membahas manajemen serta hubungan pelaksaan berjalannya 

proyek dalam konteks Manajemen Proyek. 

Bab IV Pelaksanaan Pekerjaan 

Bab ini membahas pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan 

Manajemen Proyek. 

Bab V Pengendalian Proyek 

Bab ini membahas pengendalian yang dilaksanakan terhadap hasil dari 

pekerjaan yang dilaksanakan, yang terkait dengan Manajemen Proyek. 
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Bab VI    Permasalahan dan Pembahasan 

Bab ini membahas masalah-masalah Manajemen Proyek yang ada di 

dalam proyek, serta solusi untuk menyelesaikannya. 

Bab VII Penutup 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran selama proses Kerja Praktik 

ini berlangsung. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PROYEK 

2.1 Uraian Umum Proyek 

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa tengah dan juga menjadi 

salah satu kota terbesar di Indonesia dengan jumlah wisatawan yang terus 

bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya faktor tersebut, turut bertambah pula 

permintaan akan hotel yang nantinya akan menjadi tempat beristirahat sementara 

bagi para wisatawan tersebut. Untuk memenuhi permintaan yang semakin besar 

tersebut dibangunlah sebuah hotel bernama Ibis Style Hotel, yang berada di 

Kawasan Candiland Hotel & Apartemen Semarang. Hotel yang terletak di dekat 

jantung Kota Semarang ini berkualifikasi bintang 3+ yang nantinya akan menjadi 

salah satu penyedia tempat tinggal sementara bagi para wisatawan, yang 

menginginkan hotel dengan standar internasional namun dengan harga yang 

terjangkau. Hotel ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Accor Hotel, 

yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia perhotelan sebelumnya. Hotel ini 

menawarkan beberapa fasilitas antara lain kolam renang, restoran, serta 

pemandangan yang indah karena lokasi hotel ini yang berada di kawasan 

perbukitan. Tidak hanya itu, lokasinya yang sangat dekat dengan Simpang Lima, 

pusat-pusat perbelanjaan yang ada tengah Kota Semarang, serta waktu tempuh 

yang hanya 15 menit dari Bandara Internasional Ahmad Yani, membuat hotel ini 

merupakan tempat yang sangat baik untuk dikunjungi para wisatawan. 

2.2 Lokasi Proyek 

Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style berada di Kawasan Candiland Hotel 

dan Apartemen, yang tepatnya berlokasi di Jalan Diponegoro No. 24-38 

Semarang. 
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Gambar di bawah ini merupakan denah lokasi pelaksanaan Proyek Pembangunan 

Hotel Ibis Style Candiland Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Peta Lokasi Proyek 

(Sumber: Google Earth, 2015) 

 

 
Gambar 2.2 Peta Lokasi Proyek 

(Sumber: Google Map, 2015) 

 

Berdasarkan peta lokasi diatas, dapat diketahui bahwa Proyek Pembangunan 

Hotel Ibis Style Candiland Semarang berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara : Jalan Diponegoro 

b. Sebelah Timur : Rumah Penduduk 

Lokasi Proyek 

Lokasi Proyek 
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c. Sebelah Barat : Jalan Diponegoro 

d. Sebelah Selatan : Rumah Penduduk 

 

Gambar di bawah ini merupakan foto pelaksanaan Proyek Hotel Ibis Style 

Candiland Semarang. 

 
Gambar 2.3 Pelaksanaan Proyek 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

 
Gambar 2.4 View Design Proyek Hotel Ibis Style 

(Sumber: Data Proyek Hotel Ibis Style, 2015) 
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2.3.1  Data Proyek 

2.3.1 Data Umum 

Nama Proyek : Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland 

Semarang 

Lokasi Proyek  : Jalan Diponegoro No. 24-38 Semarang  

Luas Bangunan  : 8.916,129 m² 

Pemilik proyek : PT. Megatama Putra 

Konsultan Perencana  

Arsitektur : Antono Sally & Rekan 

Struktur : PT. Cipta Sukses 

Mekanikal Elektrikal : PT. Pasada 

Kontraktor Pelaksana  

 Pondasi : PT. PP (Persero) Tbk 

 Struktur : PT. PP (Persero) Tbk 

Konsultan MK : PT. Megatama Putra 

Sumber Dana : Owner 

Waktu Pelaksanaan : November 2014 – Mei 2016 

 

2.3.2 Data Teknis 

Data teknis mengenai Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland 

Semarang sebagai berikut : 

1. Luas Lahan   : 10.000 m² 

2. Luas Bangunan   : 8.916,129 m² 

      Terdiri dari : 

a) Lantai Semi Basement 2  : 954,5 m

Berfungsi sebagai ground water tank, sewaged treatment plant, parkir, 

tangga. 

2 

b) Lantai Semi Basement 1  : 1.145,436 m

Berfungsi sebagai parkir, tangga. 

2 
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c) Lantai Ground Floor   : 1.328,625 m

Berfungsi sebagai lobby, resepsionis, restoran, kolam renang, taman, toilet.  

2 

d) Lantai 1  : 822,724 m

Berfungsi sebagai kamar hunian, lift, tangga 

2 

e) Lantai 2    : 636,388 m

Berfungsi sebagai kamar hunian, lift, tangga 

2 

f) Lantai 3     : 509,11 m

Berfungsi sebagai kamar hunian, lift, tangga 

2 

g) Lantai 4    : 509,11  m

Berfungsi sebagai kamar hunian, lift, tangga 

2 

h) Lantai 5    : 509,11  m

Berfungsi sebagai kamar hunian, lift, tangga 

2 

i) Lantai 6    : 509,11 m

Berfungsi sebagai kamar hunian, lift, tangga 

2 

j) Lantai 7    : 509,11  m

Berfungsi sebagai kamar hunian, lift, tangga 

2 

k) Lantai 8    : 509,11  m

Berfungsi sebagai kamar hunian, lift, tangga 

2 

l) Lantai 9    : 509,11  m

Berfungsi sebagai kamar hunian, lift, tangga 

2 

m) Lantai 10    : 509,11  m

Berfungsi sebagai kamar hunian, lift, tangga 

2 

n) Atap     : 670,11 m

Berfungsi sebagai dak beton. 

2 

3. Jumlah Lantai : 11 Lantai + 2 Semi Basement + 1 + 

Dak Atap 

4. Elevasi Lantai Bangunan 

Lantai Semi Basement 2  : - 14,8 m 

Lantai Semi Basement 1  : - 11,55 m 

Ground Floor    : - 8,3 m 

Lantai 1    : - 0,3 m 
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Lantai 2    : + 3,7 m 

Lantai 3    : + 6,95 m 

Lantai 4    : + 10,2 m 

Lantai 5    : + 13,45 m 

Lantai 6    : + 16,7 m 

Lantai 7    : + 19,95 m 

Lantai 8    : + 23,2 m 

Lantai 9    : + 26,45 m 

Lantai 10    : + 29,7 m 

Roof  Deck    : + 32,95 m 

5. Struktur Bangunan    : Beton Bertulang 

6. Struktur Pondasi    : Bored Pile 

2.4 Sistem Pelelangan 

Pelelangan yaitu suatu kegiatan penjaringan para pemberi jasa konstruksi, 

yang bertujuan untuk mendapatkan jasa konstruksi dengan kualifikasi terbaik 

untuk melaksanakan suatu pembangunan proyek konstruksi. Pelaksana atau pihak 

pemborong proyek akan mengajukan besarnya dana rencana yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan proyek tertentu kepada pemilik proyek. Kemudian, pemilik 

proyek akan memilih pelaksana atau pemborong proyek mana yang dirasa 

memiliki rencana anggaran yang baik. Adapun beberapa metode pengadaan 

barang atau jasa antara lain: 

a. Pelelangan Umum atau Terbuka 

Yaitu pelelangan yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan melalui 

media masa dan papan pengumuman resmi. 

b. Pemilihan Langsung 

Yaitu suatu sistem pelelangan yang dilakukan dengan membandingkan 

penawaran-penawaran yang diajukan, kemudian diambil paling tidak tiga 

penawaran yang paling baik. 
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c. Penunjukkan Langsung 

Yakni penunjukkan secara langsung terhadap suatu penyedia barang atau 

jasa dengan cara negosiasi teknis ataupun biaya, dengan harga yang masuk 

akal serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan baik. 

Adapun jenis-jenis perjanjian kontrak pembayaran berdasarkan aspek perhitungan 

biaya dan jasa pada pengerjaan suatu proyek antara lain: 

a. Lump Sum Fixed Price  

Yaitu suatu perjanjian dimana kontraktor akan melaksanakan proyek 

sesuai dengan suatu rancangan biaya. Kontrak ini bisa digunakan jika 

perencanaan sudah selesai, sehingga kontraktor dapat mengestimasi 

perencanaan dengan akurat. 

b. Unit Price  

Yaitu kontrak yang menitik beratkan pada biaya per volume, per unit 

panjang maupun berat. Kontrak ini digunakan jika kualitas pekerjaan dapat 

dispesifikasikan, namun volume ataupun panjangnya belum diketahui 

dengan tepat. 

c. Cost Without Fee 

Yaitu suatu jenis kontrak dimana kontraktor akan dibayar berdasarkan 

semua biaya yang telah dikeluarkan. Jenis kontrak ini sering digunakan 

pada proyek pembangunan tempat ibadah serta yayasan sosial. 

d. Cost Plus Fee  

Yaitu kontraktor akan mendapatkan pembayaran atas pengeluarannya dan 

ditambahkan dengan fee jasa pelaksana serta keuntungan, yang umumnya 

berdasarkan persentase biaya yang dikeluarkan kontraktor maupun sesuai 

dengan kesepakatan. 

artinya berdasarkan jumlah biaya proyek total ditambahkan dengan fee 

jasa pelaksana proyek sesuai dengan kesepakatan. 

e. Cost Plus Fixed Fee  

Yaitu suatu kontrak dimana imbalan bervarasi, tergantung dengan jumlah 

besarnya biaya, dan fee yang sudah ditetapkan. Jenis kontrak ini berisiko 

bagi pengguna jasa, karena tidak ada batasan dari biaya yang dibutuhkan. 
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Pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland 

Semarang, pemilik proyek melakukan penunjukkan langsung kepada PT. PP 

(Persero), Tbk sebagai kontraktor pelaksana. Penetapan perjanjian harga 

menggunakan sistem Lump Sum Fixed Price, dimana cara pembayaran 

berdasarkan harga awal yang sudah disepakati pada proses penawaran. Sehingga 

bila terjadi kenaikan harga bahan karena kurs dollar yang naik, penambahan biaya 

tersebut akan ditanggung oleh pihak kontraktor pelaksana. 

2.5 Besar dan Sumber Dana 

Besar dana yang disepakati oleh pihak pemilik proyek dengan pihak 

kontraktor pelaksana memiliki nilai kontrak senilai Rp 125.700.000.000,- sudah 

ternasuk pajak.  

2.6 Organisasi Proyek 

Dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi, aka nada banyak sekali 

kegiatan kompleks yang akan dihadapi. Hal tersebut tentunya membutuhkan suatu 

manajemen yang baik dan matang, sehingga proyek tersebut dapat berjalan sesuai 

dengan rencana. Pelaksanaan suatu proyek harus dilakukan secara menyeluruh, 

mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga proses pemeliharaan yang 

melibatkan berbagai macam komponen pendukung. Berikut ini adalah garis besar 

tahapan-tahapan yang ada dalam proses penyelenggaraan proyek konstruksi: 

 
Gambar 2.5 Proses Penyelenggaraan Konstruksi 

(Sumber: Dipohusodo, 1996) 

Salah satu unsur dari manajemen proyek yang memiliki bagian cukup 

penting yaitu organisasi proyek. Suatu proyek akan berhasil jika di dalamnya ada 
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sebuah pengorganisasian yang baik dan terstruktur. Organisasi proyek ialah suatu 

wadah kerjasama yang baik dari sekelompok individu dari berbagai latar belakang 

disiplin ilmu dengan keahlian mereka masing-masing, untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang diinginkan dalam suatu pelaksanaan proyek. Beberapa manfaat akan 

adanya organisasi proyek ini adalah: 

1. Pekerjaan dapat dilaksanakan secara matang 

2. Menghindari pekerjaan yang tumpang tindih, karena adanya pembagian 

tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bidang keahlian 

masing-masing. 

3. Meningkatkan pendayagunaan dana, fasilitas, serta kemampuan yang ada 

secara optimal. 

Organisasi proyek disusun secara tepat dan efektif sehingga dapat 

menghasilkan suatu manajemen proyek yang dapat berjalan lancar dan saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang baik dan tanggung jawab 

masing-masing pihak merupakan kunci berjalannya lancar suatu proyek. Pada 

proyek pembangunan gedung parkir ini melibatkan beberapa pihak yang terkait 

meliputi : 

1. Pemilik Proyek   :    PT. Megatama Putra 

2. Konsultan Perencana : Antono Sally & Rekan 

PT. Cipta Sukses 

PT. Pasada 

3. Manajemen Konstruksi : PT. Megatama Putra 

4. Kontraktor :   PT. PP (Persero) Tbk 
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Gambar 2.6 Struktur Organisasi Proyek Hotel Ibis Style  

(Sumber: Data Proyek Hotel Ibis Style, 2015) 

2.6.1 Pemilik Proyek 

Pemberi tugas atau pemilik proyek (owner) merupakan badan 

hukum/instansi ataupun perseorangan yang memiliki keinginan untuk 

membangun sebuah proyek, memberikan pekerjaan bangunan, dan juga 

membayar biaya pekerjaan tersebut. 

Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pemilik proyek adalah 

sebagai berikut: 

1. Memiliki ide-ide akan rencana dari suatu proyek. 

2. Memelihara hubungan kerja profesional dengan baik. 

3. Memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan waktunya. 

4. Menyediakan dana serta lahan yang akan dibangun suatu proyek tertentu. 
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5. Mengambil keputusan akhir yang bersifat mengikat mengenai pelaksanaan 

proyek. 

6. Menentukan dan mengangkat manajemen konstruksi, perencana, dan 

pelaksana proyek. 

7. Mengurusi dan menandatangani surat perintah kerja dan surat perjanjian 

kerja dengan pelaksana proyek. 

8. Bersama manajemen konstruksi ikut mengawasi dan mengendalikan 

pelaksanaan proyek, berhak memberikan instruksi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

9. Mengesahkan seluruh dokumen pembayaran atas pembayaran yang akan 

diberikan kepada pelaksana proyek. 

10. Berwenang penuh terhadap proyek, sehingga berhak menerima dan 

menolak perubahan pekerjaan, serta penambahan dan pengurangan 

pekerjaan. 

11. Berhak menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana. 

12. Meminta pertanggung jawaban kepada seluruh unsur yang terkait sebelum 

masa pemeliharaan abis apabila terjadi kerusakan, seperti yang sudah 

ditetapkan bersama sebelumnya. 

2.6.2 Konsultan Perencana 

Konsultan perencana ialah peseroan atau badan hukum yang bergerak di 

lingkup jasa konstruksi pada bidang perencanaan pekerjaan pembangunan. 

Perencanaan yang terkait yakni penyusunan program kerja, rencana kegiatan, dan 

laporan tata laksana berjalannya suatu proyek. 

Adapun tugas dan wewenang dari konsultan perencana antara lain: 

1. Berkonsultasi dengan pihak proyek, pada tahap perencanaan dan 

penyusunan dokumen proyek. 

2. Membuat perencanaan secara keseluruhan meliputi gambar struktur, 

arsitektur, serta mekanikal elektrikal, yang turut mempertimbangkan segi 

kekuatan, keindahan, ekonomis, dan peraturan di daerah pelaksanaan 

proyek. 
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3. Membuat Rencana Kerja dan Syarat (RKS). 

4. Membuat perhitungan struktur. 

5. Membuat perhitungan/estimasi biaya pembangunan secara garis besar 

yang akan menjadi acuan dalam penentuan biaya selama pelaksanaan 

pekerjaan. 

6. Menyiapkan dokumen untuk proses lelang. 

7. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil perencanaan kepada pemilik 

proyek. 

8. Bertugas menghadapi kontraktor/pelaksana proyek dalam hal memberikan 

penjelasan pada bidang struktur, arsitektur, serta mekanikal elektrikal. 

9. Memberikan saran ataupun pertimbangan kepada pemilik proyek akan 

pelaksanaan proyek. 

10. Merencanakan setiap perubahan dari rencana awal. 

11. Melakukan pengawasan secara berkala, yang bertujuan untuk melihat 

kemajuan pekerjaan dan juga mambantu mengatasi persoalan yang ada di 

lapangan, yang berhubungan dengan perencanaan. 

12. Meminta pekerjaan secara khusus bila diperlukan, untuk menjamin 

terlaksananya proyek sesuai dengan isi kontrak. 

13. Menghadiri ataupun mengadakan rapat koordinasi pengelolaan proyek. 

14. Melakukan koordinasi dengan Sub Dinas lain dan instansi-instansi yang 

terkait sesuai dengan bidangnya. 

15. Mempelajari petunjuk teknis, Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku sebagai pedoman kerja. 

  Pada Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland Semarang, yang 

ditunjuk sebagai konsultan perencana adalah Antono Sally & Rekan selaku 

konsultan perencana arsitektur, PT. Cipta Sukses selaku konsultan perencana 

struktur, serta PT. Pasada selaku konsultan perencana mekanikal elektrikal. 
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2.6.3  Manajemen Konstruksi 

Manajemen konstruksi merupakan suatu proses yang menerapkan beberapa 

fungsi manajemen antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan penerapan secara 

sistematis di dalam suatu proyek, dengan menggunakan sumber daya yang ada 

dengan efektif agar tujuan proyek dapat tercapai dengan maksimal. Manajemen 

konstruksi meliputi mutu fisik konstruksi, biaya, waktu, manajemen material, 

serta manajemen tenaga kerja. 

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab dari manajemen konstruksi antara 

lain: 

1. Wakil dari pemilik proyek (owner) di lapangan. 

2. Sebagai Quality Control yang bertugas untuk menjaga agar perencanaan 

dan pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan sesuai. 

3. Mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang tidak pasti. 

4. Mengatasi kendala terbatasnya waktu pelaksanaan proyek. 

5. Memantau kemajuan proyek yang telah dicapai. 

6. Mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan 

berdasarkan hasil evaluasi. 

7. Menganalisis performa di lapangan. 

8. Meminta laporan dan penjelasan akan pelaksanaan pekerjaan kepada 

pelaksana proyek, baik lisan maupun tulisan. 

9. Menghentikan atau menolah hasil pekerjaan bila dalam proses pelaksanaan 

terjadi penyimpangan spek yang sudah ditentukan sebelumnya. 

10. Mengesahkan perubahan baik dari segi desain ataupun pekerjaan. 

11. Memberi keputusan terhadap perubahan waktu pelaksanaan dengan 

mempertimbangkan berbagai resiko yang ada. 

12. Mengarahkan, mengelola, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kontraktor 

dalam aspek mutu, biaya, waktu, dan juga keselamatan pekerjaan. 

13. Mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh konsultan perencana dan 

juga kontraktor pelaksana. 

14. Memeriksa gambar pelaksanaan (shop drawing). 
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Pada Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland Semarang, yang 

ditunjuk sebagai manajemen konstruksi yakni PT. Megatama Putra. 

 
Gambar 2.7 Struktur Organisasi Manajemen Konstruksi Proyek Hotel Ibis Style  

(Sumber: Data Proyek Hotel Ibis Style, 2015) 

2.6.4 Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor pelaksana atau pelaksana proyek merupakan perseroan atau 

badan hukum yang melaksanakan dan mewujudkan ide pemilik proyek ke bentuk 

tiga dimensi, yakni sesuai dengan gambar kerja yang sudah direncanakan 

sebelumnya. Kontraktor pelaksana bertanggung jawab secara langsung kepada 

pemilik proyek, dan diawasi oleh tim pengawas dari pemilik proyek atau biasanya 

Manajemen Konstruksi, serta dapat juga berkonsultasi sengan tim pengawas 

mengenai masalah yang ada di lapangan. Setiap perubahan desain yang ada selalu 

dikonsultasikan terlebih dulu sebelum pekerjaan dilakukan. 

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab dari pelaksana proyek antara lain: 

1. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan 

spesifikasi yang sudah disepakati sebelumnya di dalam kontrak. 

2. Mengadakan konsultasi dengan divisi perencana dan mendapatkan 

pengarahan dari divisi pengawas mengenai pelaksanaan pekerjaan. 
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3. Menyusun metode pelaksanaan konstruksi dan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan. 

4. Menyediakan tenaga kerja, alat, bahan, dan prasarana kerja. 

5. Membuat detail pelaksanaan (shop drawing). 

6. Membuat gambar akhir pekerjaan (asbuilt drawing). 

7. Menjamin keamanan dan keselamatan kerja. 

8. Mengupayakan efisiensi dan efektifitas pemakaian bahan, tenaga, serta 

alat dalam proses pelaksanaan. 

9. Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan kepada pemilik proyek 

yang memuat pelaksanaan pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang telah 

dicapai, jumlah tenaga kerja yang digunakan, jumlah bahan yang masuk, 

keadaan cuaca, dll. 

10. Mengadakan pengujian, pemeriksaan, dan pengukuran terhadap hasil 

pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

11. Mengadakan perbaikan, perubahan, serta rekonstruksi terhadap segala 

kesalahan selama masa pemeliharaan. 

Pada Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland Semarang, yang 

bertugas sebagai pelaksana proyek yaitu PT. PP (Persero) Tbk. Adapun staf-staf 

yang berada dalam struktur organisasi kontraktor pelaksana adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.8 Struktur Organisasi Kontraktor Pelaksana Proyek Hotel Ibis Style 

(Sumber: Data Proyek Hotel Ibis Style, 2015) 

a.  Project Manager (Pimpinan Proyek) 

 Project Manager atau pimpinan proyek merupakan orang yang diangkat 

untuk memimpin suatu pelaksanaan kegiatan proyek. Seorang Project Manager  

merupakan perwakilan dari kontraktor yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk 

mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kelancaran 

jalannya Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland Semarang. 
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Adapun tugas, kewajiban, dan wewenang Project Manager antara lain: 

1. Memimpin jalannya suatu pekerjaan proyek hingga mencapai sasaran yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. 

2. Menjalin koordinasi yang baik dengan bagian-bagian lain. 

3. Menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari suatu pelaksanaan 

proyek. 

4. Menyusun Rencana Kerja Proyek (RKP) dan sasaran kerja yang akan 

dicapa, kemudian diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

penunjukan Project Manager. 

5. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, sehingga dapat selalu 

diketahui jumlah anggaran yang masih tersedia. 

6. Mengkoordinasi proses pembuatan serta penetapan Master Schedule, 

Schedule Man Power, Material dan Equipment. 

7. Membentuk organisasi Safety & Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) 

guna menjamin terlaksananya prosedur dan cara kerja yang aman. 

8. Mengadakan pemeriksaan kas bendaharawan sedikitnya tiga bulan sekali. 

9. Mengoreksi bila ada review design. 

10. Mengevaluasi hasil dari pekerjaan. 

11. Bertanggung jawab akan penyelesaian proyek agar tepat waktu dengan 

rencana kerja yang ekonomis, serta memanfaatkan sumber daya 

semaksimal mungkin. 

12. Melaksanakan kewajiban-kewajiban perusahaan sesuai dengan perjanjian 

yang sudah disepakati dengan pemilik proyek. 

13. Memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul selama 

berjalannya proyek. 

b. Site Manager (Manager Lapangan) 

Site Manager atau manager lapangan merupakan seseorang yang dipilih 

dengan kemampuan tertentu untuk memimpin orang-orang yang ada dalam 

pelaksanaan suatu proyek. Seorang Site Manager diharapkan memiliki keahlian 

dalam hal penyelesaian masalah secara efektif, pembuatan anggaran biaya agar 
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proyek berjalan dengan optimal, penjadwalan proyek, mekanisme serta prosedur 

pelaksanaan kerja, dan lain sebagainya. 

Adapun tugas dan wewenang dari Site Manager antara lain: 

1. Menyiapkan data penyusunan untuk pembuatan RAB. 

2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dikerjakan oleh bawahannya 

agar seluruhnya berjalan dengan baik. 

3. Menyiapkan perhitungan tambah kurang dan Final Account. 

4. Menyiapkan sasaran kerja yang akan dicapai. 

5. Melaksanakan inspeksi & pengujian terhadap sasaran kerja. 

6. Memastikan proses-proses pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan sudah 

sesuai dengan prosedur kerja. 

7. Merencanakan pemakaian alat, bahan, serta instalasi sesuai dengan volume 

dan waktu penggunaannya. 

8. Menyusun Master Schedule, Schedule Man Power, Material dan 

Equipment. 

9. Mengendalikan kegiatan pelaksanaan proyek agar selalu sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditetapkan. 

10. Memeriksa permintaan pembayaran upah borong, pembelian material, 

pengadaan alat, sub kontraktor, serta pengeluaran rutin lainnya. 

11. Mengusulkan hal-hal yang dapat menunjang pengarahan tenaga pelaksana 

kepada Project Manager. 

c. Engineer 

Adapun tugas dan wewenang Engineer antara lain: 

1. Menyusun cara kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran 

kerja. 

2. Mengumpukan data penyimpangan-penyimpangan di lapangan yang 

berdampak pada biaya ataupun waktu. 

3. Memeriksa kebutuhan dana untuk pembayaran upah 2 mingguan dan 

membandingkan dengan RAB upah. 
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4. Mengawasi pekerjaan di lapangan sesuai dengan persyaratan yang sudah 

ditentukan. 

5. Mengelola dokumen-dokumen pengendalian mutu. 

6. Mempersiapkan data untuk penyusunan schedule. 

7. Memonitor tahapan-tahapan pelaksanaan kerja. 

8. Revisi schedule dan membuat proposal teknis untuk mencegah 

keterlambatan kerja. 

9. Menyusun pedoman safety & K3. 

d. Pelaksana Lapangan 

Adapun tugas dan wewenang Pelaksana Lapangan antara lain: 

1. Menyimpan gambar kerja dengan baik. 

2. Memeriksa kualitas hasil dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

3. Melaksanakan pekerjaan harian lapangan dengan konsisten sesuai dengan 

instruksi kerja, spesifikasi teknis pemilik proyek, dan gambar kerja yang 

sudah diterima sebelumnya. 

4. Mengkoordinir para mandor dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar 

bekerja dengan efektif dan efisien. 

5. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan untuk diteruskan 

kepada site manager mengenaik pemakaian alat dan bahan, upah dan hari 

pekerja, kemajuan pekerjaan, dll. 

e. Surveyor 

Adapun tugas dan wewenang surveyor antara lain: 

1. Melakukan pengukuran bouwplank, pagar pengaman proyek, melakukan 

marking balok, kolom, pengukuran elevasi dan pengukuran lainnya untuk 

memudahkan tukang dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. 

2. Memastikan ketelitian pengukuran yang ada di lapangan terhadap titik-

titik penting, sehingga tidak terjadi perbedaan dimensi ataupun elevasi. 

3. Melaksanakan pengecekan ulang terhadap hasil pekerjaan pada tukang, 

apakah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan atau belum. 

4. Menggunakan alat-alat pengukuran dengan baik dan benar. 
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f. Mekanik 

Tugas dan wewenang mekanik yakni: 

1. Menerapkan K3 dan kerja sama yang baik dengan pekerja lainnya. 

2. Menyiapkan data peralatan yang akan digunakan, dan memastikan alat-alat 

tersebut siap untuk digunakan. 

3. Menyiapkan data permohonan biaya operasional peralatan. 

4. Memeriksa jadwal dan melaksanakan pemeliharaan engine secara berkala. 

5. Menganalisa dan mengatasi gangguan yang terjadi pada alat berat. 

6. Melakukan perbaikan ringan (minor repair) dan perbaikan menyeluruh 

(major repair). 

7. Mengusulkan sasaran kerja yang akan dicapai dalam hal perawatan 

peralatan. 

f. Operator Tower Crane (TC) 

Adapun tugas dan wewenang Operator Tower Crane (TC) antara lain: 

1. Menyiapkan prosedur, memeriksa perlengkapan, serta menggunakan 

peralatan K3. 

2. Memahami fungsi komponen-komponen TC untuk kegiatan 

pengoperasian. 

3. Menguasai bahasa, kode-kode, dan radio HT. 

4. Mengoperasikan TC dengan baik dan benar, untuk mendukung jalannya 

pelaksanaan pekerjaan dengan baik. 

5. Menjaga kondisi, kebersihan, serta keamanan TC. 

6. Melaporkan ke atasan jika terjadi kerusakan pada TC. 

h. Administrasi dan Logistik 

Adapun tugas dan wewenang Administrasi dan Logistik antara lain: 

1. Mempersiapkan data harga satuan bahan. 

2. Melakukan pengadaan barang. 

3. Menyediakan tempat yang layak dan memelihara dengan baik alat dan 

bahan yang ada. 

4. Membuat jadwal pemakaian bahan dan peralatan di proyek. 
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5. Menyusun suatu sistem administrasi yang berisi penerimaan, 

penyimpanan, dan pemakaian barang. 

6. Memastikan  alat dan bahan yang masuk telah melalui prosedur inspeksi 

dan test. 

7. Pencegahan terhadap penyimpangan mutu dalam pengadaan dan 

penyimpanan material. 

8. Membuat realisasi pengadaan material vs rencana. 

9. Menyediakan sarana serta prasarana K3 sesuai dengan yang sudah 

ditentukan. 

i. Keamanan Proyek 

Tugas dan wewenang keamanan proyek antara lain:  

1. Menjaga keamanan di lingkungan proyek pelaksanaan. 

2. Menjalankan prosedur penerimaan tamu sesuai yang sudah ditentukan. 

3. Membuka dan menutup pintu proyek jika ada alat atau bahan yang masuk 

ke lokasi proyek. 

2.7 Hubungan Kerja  

Hubungan kerja atau koordinasi dalam suatu pengelolaan proyek sangatlah 

diperlukan agar ada suatu ketegasan di dalam pembagian kerja sesuai dengan 

fungsi dan tugas masing-masing bagian, dimana terjalin kerjasama yang baik 

antara yang satu dengan yang lainnya. Agar pelaksanaan proyek di lapangan dapat 

berjalan dengan lancar, maka pada pelaksanaan dibuat uraian pekerjaan sehingga 

tiap unsur bisa mengetahui tugasnya dengan baik. Hubungan kerja antar 

organisasi yang ada dalam pelaksanaan suatu proyek dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Pemilik Proyek dengan Konsultan Perencana 

Konsultan perencana ditunjuk oleh pemilik proyek untuk membuat gambar 

rencana dan juga perhitungan terkait gambar tersebut, setelah itu dibuat 

kontrak kerja tertulis. Koordinasi antara pemilik proyek dan konsultan 

perencana harus dilaksanakan dengan baik untuk mempersiapkan rencana 
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pembangunan proyek secara matang, guna tercapainya hasil maksimal 

yang diinginkan oleh pemilik proyek. 

b. Pemilik Proyek dengan Kontraktor Pelaksana 

Pemilik proyek memilih kontraktor pelaksana bisa melalui proses lelang 

maupun penunjukan secara langsung. Setelah pemilik proyek menunjuk 

kontraktor pelaksana, dilaksanakan suatu kontrak kerja di antara kedua 

belah pihak. Kontraktor pelaksanana berkewajiban melaksanakan proyek 

dengan baik dengan hasil yang memuaskan, dan harus mampu 

dipertangungjawabkan kepada pemilik proyek.  Sebaliknya, pemilik 

proyek harus mampu membayar seluruh biaya pelaksanaan proyek sesuai 

yang sudah tercantum di dalam kontrak kerja kepada kontraktor pelaksana 

agar proyek berjalan dengan lancar. 

c. Pemilik Proyek dengan Manajemen Konstruksi 

Pemilik proyek memilih manajemen konstruksi yang bertujuan untuk 

mengawasi seluruh kegiatan pelaksanaan di lapangan yang dilaksanakan 

oleh kontraktor pelaksana, dari awal proyek hingga proses finishing. 

Pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk laporan harian, mingguan, 

bulanan, menyampaikan hasil uji bahan & pekerjaan, menyajikan foto-foto 

hasil dokumentasi, serta menyampaikan pekerjaan tambah dan kurang. 

Manajemen konstruksi juga merupakan wakil dari dari pemilik proyek di 

lapangan, sehingga berhak tahu dan menyelesaikan permasalahan yang ada 

selama proses pelaksanaan proyek. 

d. Manajemen Konstruksi dengan Kontraktor Pelaksana 

Manajemen konstruksi berkewajiban mengawasi seluruh pelaksanaan 

pekerjaan yang ada di lapangan yang dikerjakan oleh kotraktor pelaksana. 

Apabila terjadi suatu kesalahan dalam proses pelaksanaan, pihak 

manajemen konstruksi berhak menegur dan meminta pihan kontraktor 

pelaksana untuk memperbaikinya. Kontraktor pelaksana mengikuti 

gambar pelaksanaan (shop drawing) yang sudah diperiksa dan disetujui 

oleh manajemen konstruksi, serta kontraktor pelaksana dapat 
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mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan pihak 

manajemen konstruksi. 

e. Manajemen Konstruksi dengan Konsultan Perencana 

Manajemen konstruksi dan konsultan pengawas berkoordinasi dalam hal 

pengelolaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan pekerjaan, agar sesuai 

dengan rancangan konsultan perencana. Hubungan kerja juga dapat 

dilakukan apabila terjadi beberapa perubahan pada gambar rencana serta 

anggaran biaya yang dikehendaki oleh pemilik proyek. Hal ini bertujuan 

agar gambar kerja dan kontrak kerja yang sudah disepakati dapat 

dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor pelaksana. 

f. Kontraktor Pelaksana dengan Sub Kontraktor 

Kontraktor pelaksana berhubungan secara langsung dengan pihak sub 

kontraktor dalam hal pengawasan, pemberian arahan dan peneguran jika 

terjadi kesalahan di lapangan. Pihak sub kontraktor bertanggung jawab 

kepada kontraktor pelaksana terhadap prestasi kerja yang telah 

dilaksanakan, sampai menanyakan jika dalam pengerjaan di lapangan 

menemui permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama dengan 

baik. 

2.8 Tinjauan Umum Pekerjaan Proyek 

Secara garis besar, pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dalam Proyek 

Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland ini antara lain: 

1. Pekerjaan Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu proses yang meletakan tujuan dan 

sasaran, serta menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. Proses 

perencanaan memberikan arahan bagi proses pelaksanaan tentang 

penggunaan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

sudah ditentukan (Imam Soeharto, 1997). Perencanaan-perencanaan yang 

ada dalam proyek ini antara lain: 

a. Perencanaan Waktu dan Penyusunan Jadwal (Time Schedule) 

b. Perencanaan Tahapan Pekerjaan 
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- Pile Cap 

- Tie Beam 

- Kolom 

- Balok dan Plat Lantai 

- Shear Wall 

- Tangga 

c. Perencanaan Alat 

d. Perencanaan Bahan 

e. Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)/ Tenaga Kerja 

f. Perencanaan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) 

g. Perencanaan Keamanan Proyek 

2. Pekerjaan Pelaksanaan Proyek 

Setelah dilakukan berbagai perencanaan dengan baik dan matang, 

pekerjaan yang dilakukan selanjutnya yakni proses pelaksanaan proyek. 

Yang termasuk dalam pekerjaan pelaksanaan proyek antara lain: 

a. Pelaksanaan Monitoring/ Pengawasan Pekerjaan 

b. Pelaksanaan Peralatan Kerja 

c. Pelaksanaan Bahan Kerja 

d. Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah 

- Pile Cap 

- Tie Beam 

e. Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas 

- Kolom 

- Balok dan Plat Lantai 

- Shear Wall 

- Tangga 

f. Pelaksanaan K3 

3. Pekerjaan Pengendalian Proyek 

Pengenalian proyek merupakan suatu langkah yang sistematis untuk 

menentukan standar yang sesuai dengan tujuan awal perencanaan, 
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membandingkan hasil dari pelaksanaan dengan standar yang sudah 

ditentukan, menganalisis adanya kesalahan yang terjadi antara hasil 

pelaksanaan dengan standar, serta memberikan koreksi terhadap kesalahan 

tersebut. Kegiatan pengendalian yang ada pada proyek ini antara lain: 

g. Pengendalian Waktu (Time Control) 

h. Pengendalian Biaya (Cost Control) 

i. Pengendalian Mutu (Quality Control) 

j. Pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) 

- Pekerja 

- Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) 
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BAB III 

PERENCANAAN PROYEK 

3.1 Uraian Umum 

Perencanaan proyek merupakan sebuah awal dari manajemen proyek, yang 

juga menjadi dasar dari pengerjaan suatu proyek konstruksi. Proses ini harus 

dipersiapkan dengan matang tujuan dan semua sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan utama dari suatu proyek. Secara umum, perencanaan 

proyek memberikan suatu pedoman bagi pelaksana proyek konstruksi untuk dapat 

memberdayakan sumber daya yang ada agar diperoleh hasil yang optimal dalam 

hal ketepatan, kecepatan, penghematan, serta keselamatan kerja, dan juga berguna 

untuk menentukan sasaran proyek seperti penjadwalan, anggaran, serta mutu 

bangunan agar sesuai yang diharapkan. Adapun proses-proses yang dilakukan 

dalam proses penyusunan suatu perencanaan proyek, antara lain: 

b. Menentukan Tujuan 

Tujuan digunakan sebagai suatu pedoman yang dapat memberikan arah 

dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam proyek 

konstruksi. 

c. Menentukan Sasaran 

Sasaran merupakan suatu titik tertentu yang harus dicapai, agar dapat 

terwujud suatu tujuan yang sudah disepakati sebelumnya. 

d. Memilih Alternatif 

Alternatif berguna untuk mewujudkan suatu tujuan dan sasaran yang 

akan dicapaian, karena pasti pada pelaksanaannya di lapangan semua 

tidak akan berjalan sesuai dengan rencana awal. Oleh karena itu, 

dilakukan pemilihan alternatif untuk suatu kegiatan yang hendak 

dikerjakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

e. Menyusun Rangkaian Langkah 

Proses ini terdiri atas penentuan langkah-langkah terbaik yang akan 

dapat dilaksanakan setelah mempertimbangkan berbagai hal. 
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3.2 Perencanaan Waktu dan Penyusunan Jadwal (Time Schedule) 

Pada kegiatan pengerjaan proyek konstruksi diperlukan suatu pengaturan 

jadwal agar pekerjaan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, maka dibuatlah 

suatu time schedule pada setiap pelaksanaan proyek konstruksi. Time schedule 

merupakan rencana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masing-masing 

jenis pekerjaan proyek secara keseluruhan. Time schedule akan menjelaskan 

kapan dimulainya suatu pekerjaan, durasi waktu pekerjaan, serta waktu selesainya 

pekerjaan tersebut. Tujuan dari pembuatan time schedule ini yakni: 

k. Pedoman untuk mengetahui kapan dimulainya suatu item pekerjaan, 

durasi, dan rencana selesainya. 

l. Pedoman waktu untuk proses pengadaan sumber daya manusia yang 

diperlukan. 

m. Pedoman untuk proses pendatangan material yang dibutuhkan oleh 

pekerjaan yang akan dikerjakan. 

n. Pedoman untuk mengendalikan waktu pelaksanaan proyek konstruksi. 

o. Tolak ukur pencapaian prestasi proyek terhadap target waktu 

pelaksanaan pekerjaan. 

p. Acuan untuk memulai dan mengakhiri sebuah kontrak kerja proyek 

konstruksi. 

q. Pedoman untuk menentukan batas waktu denda atas keterlambatan 

proyek, maupun bonus atas percepatan proyek. 

Pada proses perencanaan time schedule, diperlukan beberapa data dan 

pertimbangan yang matang sehingga dapat diambil keputusan dalam penentuan 

waktu dan penjadwalan pengerjaan proyek. Data yang diperlukan antara lain: 

a. Gambar kerja. 

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan proyek. 

c. Bill of Quantity (BQ) atau daftar volume pekerjaan. 

d. Data lokasi proyek. 

e. Data sumber daya meliputi material, peralatan, serta sub kontraktor yang 

diperlukan proyek. 
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f. Data kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang 

diperlukan untuk mengerjakan seluruh pekerjaan proyek. 

g.  Data cuaca atau musim di lokasi proyek. 

r. Data jenis transportasi yang dapat digunakan. 

s. Metode pekerjaan yang digunakan untuk pelaksanaan masing-masing 

pekerjaan. 

t. Data kapasitas produksi yang meliputi peralatan, tenaga kerja, sub 

kontraktor, serta material. 

u. Data keuangan proyek seperti kas, metode pembayaran pekerjaan, dll. 

3.3 Perencanaan Tahapan Pekerjaan 

Pada proyek pembangunan Hotel Ibis Style ini terdapat beberapa macam 

pekerjaan struktur. Dimulai dari pekerjaan struktur bawah, misal pondasi bored 

pile, pile cap, serta tie beam. Adapun pekerjaan struktur atas meliputi kolom, 

balok, plat lantai, dan tangga.  

 

 
Gambar 3.1 Lay Out Proyek 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 

 

Pada kegiatan pelaksanaan pembangunan Hotel Ibis Style Semarang, 

diperlukan pengaturan akan lokasi yang digunakan untuk peletakkan material 
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proyek, tower crane, direksi keet, bedeng pekerja, akses mobilisasi proyek, dan 

lainnya. Hal yang diperhatikan dalam penentuan lokasi serta akses yang 

digunakan yakni bahwa proyek ini berada di kawasan padat penduduk, dengan 

jalan akses yang merupakan jalan raya yang ramai dengan kendaraan. 

 
Gambar 3.2 Akses Mobilisasi Kendaraan Proyek 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 

 

 
Gambar 3.3 Alur Tahapan Pekerjaan 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 
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3.3.1 Fasilitas Sementara 

A.  Direksi Keet 

Direksi keet merupakan suatu ruangan yang disediakan di dalam 

area proyek, yang berguna untuk melakukan pengawasan, pekerjaan 

administrasi di lapangan, jadwal, dan bisa digunakan untuk tempat 

beristirahat para karyawan. Ruangan ini juga berisi meja, kursi, 

gambar kerja, struktur organisasi proyek, buku tamu, dan lainnya, serta 

dapat sewaktu-waktu digunakan untuk melakukan rapat kerja. 

 
Gambar 3.4 Direksi Keet 

(Sumber: Dokumentasi Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style, 2015) 

 

B.  Bedeng Pekerja 

Untuk tempat tinggal para pekerja, disediakan bedeng yang 

berguna untuk tempat tinggal bagi mereka yang berdomisili di luar 

wilayah proyek yakni Kota Semarang, dan bedeng tersebut berada di 

belakang area proyek untuk memudahkan mobilisasi mereka. Pada 

area bedeng pekerja, tersedia fasilitas penunjang yakni kamar tidur, 

kamar mandi, serta warung makan untuk menunjang kehidupan 

mereka sehari-hari. 
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Gambar 3.5 Area Bedeng Pekerja 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

C.  Pos Satpam 

  Pos satpam merupakan suatu bangunan yang ada di area paling 

depan proyek, yang berguna untuk mengontrol keamanan barang, alat, 

dan orang yang masuk dan keluar lokasi pelaksanaan proyek yang 

kemudian di catat di dalam buku. Hal ini bertujuan agar proyek 

berjalan dengan aman dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan 

terjadi di dalam area proyek. 

 

D.  Gudang Penyimpanan 

  Gudang ini berguna untuk menjaga material-material agar tidak 

rusak dan menurun kualitasnya. Gudang penyimpanan harus terletak di 

lokasi yang baik sehingga terlindung dari kelembaban atau keadaan 

cuaca ekstrim lainnya. 

 

E.  Tabung APAR (Alat Pemadan Api Ringan) 

  Tabung APAR merupakan salah satu alat keselamatan yang 

berguna untuk memadamkan api ringan, yang dapat digunakan oleh 

seluruh pekerja jika di area proyek tiba-tiba muncul api. Alat ini 

diletakkan di dinding agar mudah dilihat dan dijangkau oleh para 

pekerja dan dapat segera digunakan saat pertolongan pertama jika 

terjadi kebakaran. 
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Gambar 3.6 Tabung APAR 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

F.  Urinoir 

Urinoir merupakan tempat buang air kecil sementara yang dapat 

digunakan oleh pekerja, yang memudahkan mereka untuk buang air 

kecil tanpa harus turun dahulu ke kamar kecil, mengingat bangunan 

yang dibangun cukup tinggi. Urinoir ini diletakkan di setiap lantai. 

 
Gambar 3.7 Urinoir 

(Sumber: Dokumentasi Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style, 2015) 

 

G.  Gudang K3 

Gudang K3 merupakan suatu bangunan yang berada di dalam area 

proyek, yang berguna untuk meletakkan alat-alat keselamatan kerja 
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dan juga alat-alat K3 lainnya seperti helm proyek, body harness, drum 

dan karung untuk membuang sampah, sapu, dan lain sebagainya. 

 

3.3.2 Pekerjaan Struktur Bawah 

A.  Pile Cap 

Pile cap merupakan struktur yang berguna untuk menyatukan 

beban yang diterima oleh pondasi, sebelum didirikan kolom di bagian 

atasnya. Pile cap bertujuan agar lokasi kolom berada tepat di titik 

pusat pondasi, sehingga tidak terjadi penambahan beban pada pondasi. 

Pada proyek ini, ada beberapa tipe pile cap yang digunakan dengan 

berbagai macam bentuk, misal persegi, persegi panjang, ataupun 

segitiga. Jumlah pondasi yang diikat oleh pile cap juga bervariasi, 

tergantung dari tipe pile cap itu sendiri. 

 
Gambar 3.8 Contoh Detail Pile Cap 

(Sumber: Shop Drawing Proyek Ibis Style Hotel, 2015) 
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B.  Tie Beam 

Tie beam merupakan suatu struktur yang berguna untuk 

menghubungkan satu pile cap dengan pile cap lainnya, sehingga 

pondasi, pile cap, serta kolom menjadi satu kesatuan rangkaian 

struktur bawah yang dapat meningkatkan kekuatan gedung. 

 

3.3.3 Pekerjaan Struktur Atas 

A.   Kolom 

Kolom merupakan suatu tiang yang terbuat dari baja tulangan yang 

dicor dengan campuran beton ready mix, yang berguna untuk menahan 

beban yang ada di atasnya. Pada proyek ini, tulangan kolom dipasang 

dengan sengkang yang dirancang berbentuk persegi. Dimensi kolom 

didesain berbagai macam sesuai dengan beban yang akan diterima, 

dimana semakin besar bebannya, semakin besar pula dimensi kolom 

yang diperlukan.  

 
Gambar 3.9 Contoh Potongan Kolom 

(Sumber : Shop Drawing Proyek Ibis Style Hotel, 2015) 

B.  Balok dan Plat Lantai 

Balok ialah bagian dari struktur yang berguna sebagai alas dari plat 

lantai, serta pengikat kolom pada bagian atasnya, serta berfungsi 

sebagai penguat rangka horizontal bangunan terhadap beban yang 

dipikul. Perancangan balok berguna untuk menahan gaya normal, 

momen, dan punter yang mungkin bekerja pada balok tersebut. 
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Plat lantai ialah lantai yang letaknya tidak di atas tanah secara 

langsung, dan merupakan lantai pembatas antara satu lantai dengan 

lantai berikutnya. Proyek Ibis Style Hotel Semarang menggunakan plat 

lantai dengan 2 metode yakni konvensional dengan tebal 120 mm dan 

precast half slab dengan tebal 70 mm, serta menggunakan baja 

tulangan D10. 

 
Gambar 3.10 Contoh Detail Balok 

(Sumber : Shop Drawing Proyek Ibis Style Hotel, 2015) 

 

 
Gambar 3.11 Skema Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 
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C.  Shear Wall  

Shear wall atau dinding geser merupakan suatu dinding beton 

betulang yang berguna untuk menahan gaya akibat gempa bumi. Ada 2 

tipe shear wall yang digunakan pada proyek ini, yakni tipe 1 yang 

berbentuk lurus, dan tipe 2 yang berbentuk letter l. 

 
Gambar 3.12 Contoh Detail Shear Wall 

(Sumber : Shop Drawing Proyek Ibis Style Hotel, 2015) 

 

D.  Tangga 

Tangga adalah suatu bagian struktur yang merupakan alternatif 

untuk menghubungkan satu lantai dengan lantai lainnya bagi para 

penghuni gedung. Perencanaan tangga harus dilakukan dengan baik, 

karena tangga bisa digunakan sebagai akses keluar gedung para 

penghuni jika ada suatu musibah yang terjadi. Dalam proyek ini tangga 

menggunakan beton bertulang, dengan baja tulangan yang digunakan 

yakni tulangan ulir D13 dan D10. 
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Gambar 3.13 Prinsip Detail Tangga 

(Sumber : Shop Drawing Proyek Ibis Style Hotel, 2015) 

3.4 Perencanaan Alat 

Peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan 

konstruksi bertujuan untuk mencapai sasaran dalam pekerjaan yang sudah 

direncanakan sebelumnya, agar seluruh tahapan dapat tercapai dalam waktu dan 

hasil yang sesuai. Penggunaan alat-alat tersebut harus sesuai dengan kondisi dan 

situasi di lapangan, karena jika tidak akan mengakibatkan rendahnya produksi, 

tidak tercapainya jadwal yang telah ditentukan, serta kerugian biaya yang tidak 

semestinya. Oleh karena itu, seluruh peralatan harus sesuai dengan spesifikasi 

yang sudah ditentukan sebelumnya, dan juga disesuaikan dengan penggunaannya 

di lapangan. Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan 

alat-alat konstruksi agar efektif dan efisien, antara lain: 

a. Fungsi yang harus dilaksanakan, dimana alat-alat tersebut 

dikelompokkan berdasarkan fungsinya, misal untuk proses penggalian, 

pengangkutan, pengecoran, dan lain-lain. 

b. Kapasitas dari peralatan, yang didasarkan pada volume total atau berat 

material yang akan dikerjakan ataupun diangkut, sehingga alat yang 

digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

c. Pembatasan metode yang dipakai, dimana alat yang digunakan harus 

sesuai dengan peraturan lalu lintas, biaya, serta pembongkarannya nanti. 
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d. Biaya sewa peralatan, biaya investasi, serta biaya operasi dan 

pemeliharaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pemilihan 

alat-alat konstruksi. 

e. Lokasi proyek, dimana peralatan yang digunakan harus sesuai dengan 

lokasi pelaksanaan proyek. Misal, lokasi proyek yang berada di dataran 

tinggi memerlukan alat-alat yang berbeda dengan proyek yang berlokasi 

di dataran rendah. 

f. Jenis dan daya dukung tanah, karena jenis alat yang dipergunakan di 

tanah yang padas akan berbeda dengan alat yang digunakan di tanah 

yang lunak. 

g. Kondisi lapangan, dimana proyek yang berlokasi di medan yang sulit 

akan membutuhkan peralatan yang berbeda dengan proyek yang berada 

di medan yang baik. 

 

Berikut ini adalah jadwal penggunaan alat yang akan digunakan pada Proyek 

Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland: 

 
Gambar 3.14 Rencana Jadwal Penggunaan Alat 

(Sumber: Data Proyek Ibis Style Hotel, 2015) 

3.5 Perencanaan Bahan 

Bahan atau material merupakan suatu unsur yang berguna sebagai 

pembentuk bangunan, oleh karenanya diperlukan suatu pengelolaan yang baik 

agar bahan-bahan tersebut dapat berguna secara optimal. Bahan yang digunakan 

dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi harus memiliki mutu 

yang sesuai dengan dokumen kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dengan 

mengendalikan bahan konstruksi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, maka 

akan didapatkan keuntungan antara lain peningkatan produktifitas kerja, 
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mencegah kehilangan material, efisiensi tenaga kerja, serta mencegah aliran dana 

yang negatif (Eddy Herjanto, 2005). Material-material yang digunakan harus 

memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan, antara lain: 

a. PBI-1971: Peraturan Beton Bertulang Indonesia Tahun 1971 

b. SKSNI-1991: Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan 

Gedung 

c. PUBI-1982: Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia 

d. ACI-304. IR-79: Preplaced Aggregate Concrete for Structural and Mass 

Concrete, Part 2 

e. ACI 304. 2R-71: Placing Concrete by Pumping Methods, Part 2 

f. ACI 304, 304-71: High Density Concrete: Measuring, Mixing, 

Transporting, and Placing, Part 2 

g. ASTM-C94: Standard Specification for Ready-Mixed Concrete 

h. ASTM-C33: Standard Specification for Concrete Aggregates 

i. ACI-318: Building Code Requirements for Reinforced Concrete 

j. ACI-301: Specification for Structural Concrete of Building 

k. ACI-212. IR-63: Admixture for Concrete, Part 1 

l. ACI-212. 2R-71: Guide for Use of Admixture in Concrete, Part 1 

m. ASTM-D1751: Standard Specification for Perfomed Expansion Joint 

Fillers for Concrete Paving and Structural Construction (Non-Extruding 

and Resilement Bituminous Types) 

n. SII: Standar Industri Indonesia 

o. ACI-315: Manual of Standard Practice for Reinforced Concrete 

p. ASTM-A185: Standard Specification for Welded Steel Wire Fabric for 

Concrete Reinforcement 

q. ASTM-A165: Standard Specification for Deformed and Plain Billet 

Steel Bars for Concrete Reinforcement, Grade 40, Deformed for 

Reinforcing Bars, Grade 4-, For Stirrups and Ties 

Setelah bahan-bahan yang dikehendaki memenuhi beberapa persyaratan di 

atas, bahan-bahan tersebut juga harus mudah didapatkan, sehingga dapat 
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menghemat waktu, biaya, serta kelancaran proses pelaksanaan di lapangan. 

Pengiriman bahan disesuaikan dengan kebutuhan serta jadwal pelaksanaan 

proyek, agar bahan tidak berada di area penyimpanan terlalu lama, karena dapat 

memakan kebutuhan tempat dan juga menurunkan kualitas dari bahan-bahan 

tersebut. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyiapan 

dan penyimpanan bahan-bahan bangunan, antara lain: 

a. Bahan-bahan yang digunakan harus berkualitas baik. 

b. Lokasi penyimpahan bahan harus baik dan sesuai dengan sifat serta 

kepekaan bahan tersebut terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. 

c. Jumlah bahan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan. 

d. Biaya yang digunakan untuk pembelian bahan-bahan konstruksi 

diusahakan seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas bahan-bahan 

tersebut. 

e. Lokasi pendatangan bahan-bahan bangunan diusahakan sedekat 

mungkin dengan lokasi pelaksanaan proyek, sehingga mempermudah 

proses pengangkutannya. 

f. Penumpukan bahan-bahan harus dilakukan dengan baik, agar urutan 

bahannya sesuai dengan urutan kedatangannya. 

g. Penggunaan bahan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan 

secara efektif, agar tidak ada bahan yang terbuang dengan percuma. 

 

Berikut ini adalah jadwal penggunaan alat yang digunakan pada Proyek 

Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland: 

 
Gambar 3.15 Rencana Jadwal Penggunaan Bahan 

(Sumber: Data Proyek Ibis Style Hotel, 2015) 
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3.6 Perencanaan Sumber Daya Manusia/ Tenaga Kerja 

Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pekerja merupakan suatu 

langkah yang bertujuan untuk menetaokan keperluan tenaga kerja untuk suatu 

periode pelaksanaan proyek, baik secara kualitas maupun kuantitas tertentu. 

Perencanaan ini berguna agar pelaksana proyek terhindarkan dari kekurangan 

SDM saat dibutuhkan, maupun kelebihan SDM pada saat kurang diperlukan. 

Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja merupakan suatu unsur 

yang sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Hal itu 

dikarenakan pengaruh tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap suatu proyek, 

dari segi biaya dan waktu pengerjaan suatu proyek. Tetapi, perlu diperhatikan 

juga bahwa manusia merupakan suatu sumber daya yang sulit diprediksi, sehingga 

dibutuhkan adanya perencanaan yang lebih matang dalam proses pengelolaan 

tenaga kerja. Untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan tenaga kerja ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 

a. Penentuan jumlah tenaga kerja. 

b. Proses recruitment dan pembagian tugas tenaga kerja sesuai kemampuan 

pada bidangnya masing-masing. 

c. Komposisi atau jumlah tenaga kerja untuk setiap jenis pekerjaan. 

d. Pengendalian jumlah tenaga kerja yang diperlukan selama 

berlangsungnya proyek konstruksi. 

e. Perencanaan, penjadwalan, pengarahan, serta pengawasan terhadap 

kegiatan harian tenaga kerja. 

3.7 Perencanaan K3 

Keselamatan kerja merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan 

suatu proyek konstrruksi, agar dapat menciptakan prinsip yang kuat untuk 

melindungi diri dari hal-hal buruk yang mengancam pada saat bekerja di 

lapaangan. Tujuan dari direncanakannya K3 dengan baik yakni: 

a. Terciptanya lingkungan kerja yang aman. 

b. Melindungi dan menjamin keselamatan seluruh tenaga kerja dan seluruh 

individu yang ada di area proyek. 
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c. Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

d. Melakukan pengendalian terhadap resiko yang ada di area proyek. 

Adapun jenis-jenis bahaya dalam lingkup K3, antara lain: 

a. Jenis Kimia 

Yang tergolong dalam bahaya jenis ini yaitu terjadinya kontak antara 

manusia dengan bahan kimia yang berbahaya. Misal uap bahan kimia 

yang terhirup ke saluran pernafasan. 

b. Jenis Fisika 

Yang termasuk dalam bahaya jenis ini yakni: 

- Suhu udara yang terlalu panas atau dingin. 

- Keadaan yang sangat berisik. 

- Keadaan udara yang berubah secara ekstrim. 

Akibat yang ditimbulkan dari bahaya jenis ini antara lain kerusakan 

sistem pendengaran, dan suhu tubuh yang berubah secara drastic. 

c. Jenis Pekerjaan 

Berikut ini adalah contoh potensi-potensi bahaya ketika melaksanakan 

pekerjaan di lapangan: 

 

Tabel 3.1 Tabel Potensi Bahaya 

No. Kegiatan Kerja Potensi Bahaya 
Penyebab Timbulnya 

Bahaya 

1. 
Pengukuran + Buka 

Lahan Proyek 

Tergigit binatang berbisa Tidak menggunakan 

APD dengan baik 

Terperosok Kondisi tanah labil 

Tertimpa pohon Kurang koordinasi 

2. 
Mobilisasi Pembuangan 

Tanah 

Tertabrak Kurang koordinasi 

Terguling Material melebihi 

kapasitas 

Terperosok Tidak ada rambu-rambu 

peringatan 

3. Pekerjaan Galian Longsor Kondisi tanah labil 
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Terpleset Area kerja licin 

Kaki Kejatuhan Material Tidak ada koordinasi 

4. 
Pembesian di Pabrikasi 

Besi 

Tangan terjepit Tidak fokus 

Kaki kejatuhan besi Tidak ada koordinasi 

Kaki terkena ujung besi Potongan ujung yang 

runcing 

5. Pekerjaan Pengecoran 

Tangan terjepit Tidak fokus 

Tersengat listrik Sambungan kabel 

vibrator terkelupas 

Mata iritasi Terkena cipratan mortar 

Sumber: Data Proyek Ibis Style Hotel, 2015  
 

Untuk menghindari para pekerja dari resiko yang tidak diinginkan di atas, 

maka dibuat standar-standar atau prosedur penggunaan alat keselamatan yang 

harus dipatuhi oleh para pekerja dan diadakan pengadaan pengaman area 

berbahaya, demi terciptanya keamanan di lapangan. 

 
Gambar 3.16 Prosedur Penggunaan Alat Pelindung Diri 

(Sumber: Data Proyek Ibis Style Hotel, 2015) 
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Gambar 3.17 Skema Pengaman Bahaya 

(Sumber: Data Proyek Ibis Style Hotel, 2015) 

3.8 Perencanaan Keamanan Proyek 

Suatu pelaksanaan suatu proyek akan berjalan dengan lancar dan mencapai 

tujuan yang sudah disepakati sebelumnya bila proyek tersebut dijaga keamannya 

dengan baik, agar terhindar dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Oleh karena 

itu, Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland memberlakukan peraturan-

peraturan keamanan, agar terciptanya suatu proyek yang lancar dan aman. 

Peraturan-peraturan yang harus dipatuhi tersebut antara lain: 

1. Kontrol Keluar Masuk Karyawan, Pekerja, dan Tamu: 

a. Dilakukan pemeriksaan ID card karyawan maupun pekerja. 

b. Dilakukan pemeriksaan setiap karyawan atau pekerja dan 

memastikan mereka menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) 

dengan lengkap ketika memasuki area proyek. 

c. Dilakukan pengabsenan setiap mandor untuk selalu melapor berapa 

jumlah tenaga kerjanya. 

d. Pada saat pekerja pulang atau keluar harus melapor ke bagian 

keamanan terlebih dahulu. 
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e. Apabila ada tamu yang masuk ke area proyek, security 

meminjamkan helm visitor dengan menahan kartu identitas (KTP/ 

SIM/ dll) serta mengisi buku tamu. 

f. Tamu yang tidak berkepentingan dilarang masuk. 

2. Kontrol Keluar Masuk Kendaraan: 

a. Setiap kendaraan yang masuk atau keluar area proyek harus melapor 

ke bagian keamanan. 

b. Kendaraan yang mengirim material harus disertai dengan surat jalan, 

ditandatangani, serta di cap “PASS IN”. 

c. Pengemudi dan kru harus dilengkapi dengan APD. 

d. Kendaraan keluar dengan membawa material atau alat harus 

dilengkapi dengan surat jalan yang ditandatangani oleh SEM dan di 

cap “PASS OUT”. 

e.  Kendaraan yang keluar area proyek harus diperiksa terlebih dahulu. 

f. Security bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas kendaraan 

yang masuk atau keluar proyek. 

3. Kontrol Keluar Masuk Alat/ Mesin/ Material: 

a. Semua alat/ mesin/ material yang masuk ke area proyek harus 

disertai dengan surat jalan serta diketahui oleh bagian keamanan dan 

di cap “PASS IN”. 

b. Semua alat/ mesin/ material yang keluar area proyek harus 

dilengkapi dengan surat jalan yang ditandatangani oleh SEM dan di 

cap “PASS OUT”. 

c. Semua alat/ mesin/ material tidak boleh keluar pada hari minggu dan 

hari libur nasional. 

4. Administrasi dan Lain-Lain: 

a. Semua tamu dicatat di dalam buku tamu. 

b. Jumlah tenaga kerja yang bekerja dicatat dan dilaporkan oleh mandor 

setiap hari. 

c. Dilakukan pencatatan terhadap semua barang yang keluar ataupun 

masuk. 
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d. Seluruh kejadian kecelakaan kerja, insiden, serta kejadian di area 

proyek harus di data dan dilaporkan kepada SHEO. 

e. Dilakukan monitoring kegiatan pekerjaan (safety patrol). 

 

Adapun prosedur-prosedur proyek yang harus dipatuhi oleh seluruh unsur dari 

proyek ini, yakni: 

1. Prosedur Masuk dan Keluar Barang: 

a. Barang Masuk 

- Catat di buku harian untuk tanggal dan jam masuk, jenis 

kendaraan, jenis barang, dan volumenya. 

- Cek kebenaran barang tersebut dan cocokan dengan surat jalan. 

- Catat jam keluar kendaraan. 

- Cek kondisi kendaraan, apakah barang sudah turun semua (tidak 

membawa keluar barang proyek). 

b. Barang Keluar 

- Catat di buku harian untuk tanggal dan jam keluar, jenis kendaraan, 

dan volumenya. 

- Cek kebenaran barang tersebut dan cocokan dengan surat jalan. 

- Laporkan ke penanggung jawab lapangan dan minta 

persetujuannya. 

- Bila sudah ada persetujuan baru diperbolehkan keluar. 

2. Prosedur Penerimaan Tamu: 

a. Setiap orang yang masuk ke lokasi proyek dan bila tidak dikenal wajib 

ditanyai identitasnya. 

b. Catat di buku harian tamu: tanggal, jam kedatangan, identitas tamu, 

dan keperluannya. 

c. Tamu dipersilahkan menunggu. 

d. Beritahui kepada yang dituju tentang kedatangan tamu dan 

keperluannya. 

3. Prosedur Pelaksanaan Lapangan: 

a. Melakukan monitoring kegiatan pekerjaan (safety patrol). 
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4. Prosedur Penanganan Kecelakaan: 

a. Dilakukan pengamanan terhadap lokasi terjadinya kecelakaan. 

b. Menghubungi subkon atau mandor korban. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PROYEK 

4.1 Uraian Umum 

Pada proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seluruh pekerjaan harus 

diklasifikasikan sesuai dengan disiplin ilmu serta penguasaan bidang dari pihak-

pihak yang bersangkutan. Pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan ini antara 

lain proses monitoring atau pengawasan pekerjaan, pelaksanaan/ administrasi alat 

dan bahan, pelaksanaan tahapan-tahapan pekerjaan, K3, dan lain sebagainya. 

Seluruh langkah-langkah pelaksanaan tersebut harus dikerjakan sesuai dengan 

Rencana Kerja dan Syarat (RKS), gambar kerja, kondisi cuaca, lingkungan, 

standar perencanaan yang sudah ditetapkan di awal, dan lain sebagainya. 

Pekerjaan-pekerjaan pelaksanaan yang ada di proyek ini dijabarkan sebagai 

berikut: 

4.2 Pelaksanaan Monitoring/ Pengawasan Pekerjaan 

Monitoring atau pengawasan yakni suatu kegiatan meninjau kembali 

pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, guna memastikan bahwa 

pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. 

Kegiatan ini dilaksanakan terus menerus agar pekerjakan dapat dilaksanakan 

dengan baik. Tujuan monitoring antara lain: 

a. Menilai apakah pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana atau 

belum. 

b. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul, untuk kemudian dapat 

langsung diselesaikan. 

c. Melakukan penilaian apakah metode kerja yang dilakukan telah sesuai 

dengan tepat untuk mencapai sasaran proyek. 
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Kegiatan monitoring yang dilaksanakan dalam Proyek Pembangunan Hotel Ibis 

Style Candiland antara lain: 

4.2.1 Monitoring Pekerjaan Bekisting 

Bekisting merupakan suatu langkah awal dalam proses pembangunan 

suatu struktur bangunan, dimana bekisting merupakan suatu cetakan beton 

yang kekuatannya didukung oleh adanya perancah. Meskipun bekisting 

merupakan struktur sementara yang pada akhirnya akan dibongkar, namun 

bekisting memiliki kegunaan yang krusial dalam pembangunan struktur 

bangunan antara lain memberi bentuk pada konstruksi beton, mendapatkan 

permukaan struktur yang direncanakan, serta memikul beton basah hingga 

struktur tersebut kering dan dapat menopang bebannya sendiri. Sehingga dari 

pentingnya kegunaan bekisting diatas, suatu proses pembangunan bekisting 

harus dilaksanakan dengan baik agar terwujud suatu bekisting yang memenuhi 

kuat, baik, dan rapi. Hal-hal yang diperhatikan saat monitoring pekerjaan 

bekisting yang dilaksanakan oleh bagian pelaksana struktur antara lain:  

a. Kekuatan Bekisting 

Volume beton ready mix yang dituangkan ke dalam bekisting 

selama pengecoran terbilang banyak, sehingga bekisting harus kuat 

dan kokoh untuk menopang beban tersebut agar bekisting tidak roboh 

selama proses pengecoran. Kegiatan monitoring yang dilakukan untuk 

menjamin kekuatan bekisting yakni dengan memantau apakah besi-

besi support di tepi bekisting sudah terpasang dengan benar, dan 

apakah sudah diberi perkuatan dengan kawat wires, untuk menghindari 

terjadinya resiko kerusakan bekisting. 

b. Kualitas Bekisting 

Salah satu hal yang akan diawasi dari pekerjaan bekisting yakni 

kualitasnya. Bekisting yang baik tidak boleh bolong, karena jika hal itu 

sampai terjadi permukaan struktur yang dihasilkan akan menjadi tidak 

rata dan menyusahkan ketika proses finishing. Jika terjadi kebolongan, 
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bekisting harus segera ditambal dengan menggunakan triplek, agar 

permukaan yang dihasilkan akan baik dan rapi. 

c. Beton Tahu 

Beton tahu merupakan suatu spesi yang dibentuk sesuai dengan 

ukuran selimut beton yang diinginkan. Beton tahu harus diletakkan 

dengan baik di antara bagian dalam bekisting dengan baja tulangan, 

agar baja tulangan mendapatkan selimut beton sesuai dengan 

perancangan, serta berguna pula untuk menjaga baja tulangan agar 

tegak lurus ketika dituang beton ready mix selama proses pengecoran. 

4.2.2 Monitoring Pekerjaan Pembesian 

Pekerjaan pembesian merupakan salah satu bagian dari pekerjaan 

struktur, yang memegang peranan penting dalam suatu konstruksi bangunan, 

mengingat kegunaan baja tulangan yang sangat krusial dalam kekuatan 

struktur. Hal itu menyebabkan monitoring pekerjaan pembesian harus 

dilaksanakan dengan baik oleh pengawas struktur, agar tidak terjadi perbedaan 

antara shop drawing dengan pelaksanaan di lapangan. Unsur yang yang harus 

diperhatikan saat dilakukan monitoring pekerjaan pembesian antara lain: 

a. Kuantitas Tulangan 

Kuantitas atau jumlah baja tulangan yang ada dalam suatu bagian 

struktur konstruksi harus tepat dan sesuai dengan shop drawing, karena 

kekurangan jumlah baja tulangan akan berdampak pada penurunan 

kekuatan bangunan yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Jumlah 

baja tulangan harus dihitung satu persatu untuk memastikan 

jumlahnya, serta jarak antar tulangan harus dicek dengan baik agar 

rongga yang tersedia cukup untuk dimasuki oleh concrete vibrator 

selama proses pengecoran. 

b. Panjang Tulangan dan Sambungan 

Panjang tulangan serta sambungan harus disesuaikan dengan shop 

drawing, karena keduanya sangat menentukan kekuatan bangunan 

nantinya. Pengawas struktur lapangan harus teliti dalam pengukuran 
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panjang tulangan dan sambungan agar tidak ada perbedaan antara 

pelaksanaan di lapangan dengan shop drawing. 

c. Ikatan Antar Tulangan  

Pengawasan yang harus dilakukan setelah itu yakni apakah antar 

baja tulangan sudah terikat dengan baik dengan menggunakan kawat 

bendrat. Seringkali para pekerja di lapangan untuk memasang bendrat 

sebagai ikatan antar tulangan karena merasa ikatan yang dipasang 

sudah kuat. Namun, sebaiknya kawat bendrat dipasang pada pertemuan 

baja tulangan dan berjarak satu baris tiap tulangan. Hal itu 

dimaksudkan agar tidak terjadi kekurangan ikatan baja tulangan, yang 

dapat berakibat pada penurunan kekuatan susunan tulangan. 

4.2.3 Monitoring Pekerjaan Pengecoran 

Langkah terakhir yang dilakukan untuk membangun sebuah struktur 

yakni proses pengecoran. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan baik, karena 

beton merupakan salah satu material yang penting dalam kekuatan suatu 

konstruksi bangunan. Monitoring pekerjaan pengecoran yang dilakukan oleh 

pelaksana cor meliputi: 

a. Kebersihan Area Pengecoran 

Area yang akan dicor harus benar-benar bersih dari sampah sisa 

proses bekisting dan penulangan misal triplek, kawat bendrat, daun, 

dan sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh para pekerja. 

Sampah-sampah tersebut tidak boleh ada pada area pengecoran, karena 

bila sampah itu ikut tercor akan mengurangi mutu beton ketika kering 

nanti. 

b. Nilai Uji Slump 

Pengawasan lain yang dilakukan yakni pengawasan akan nilai uji 

slump. Hal ini bertujuan apakah nilai uji slump beton yang digunakan 

sesuai dengan mix design yang sudah direncanakan yakni 10±2 cm, 

karena beton yang terlalu cair dapat mengurangi kekuatan struktur, dan 

beton yang terlalu kental berpotensi menimbulkan kesulitan ketika 
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proses pengecoran berlangsung. Jika mutu beton yang datang tidak 

sesuai atau sangat jauh dengan mix design, pelaksana dapat 

mengajukan penolakan penggunaan beton untuk diganti dengan yang 

baru. 

c. Proses Pengecoran 

Monitoring juga harus dilaksanakan selama berlangsungnya proses 

pengecoran. Pengawasan yang dilakukan meliputi apakah penggunaan 

vibrator sudah dilaksanakan dengan benar dan tidak terjadi rongga 

udara, pemberian lem beton pada beton lama serta elevasi beton yang 

sesuai dengan perencanaan. 

4.3 Pelaksanaan Peralatan Kerja 

Dalam proses administrasi pengadaan alat, ada beberapa langkah yang 

dilalui hingga alat-alat yang dibutuhkan sampai ke area proyek. Langkah tersebut 

dimulai dengan bagian engineering yang mendata keperluan alat apa saja yang 

dibutuhkan di lapangan. Kemudian, bagian logisitik akan mengecek peralatan 

yang diperlukan, untuk selanjutnya dilaporkan ke bagian SEM. Jika disetujui, 

peralatan yang diperlukan akan dipesan oleh bagian logistik ke penyuplai alat, 

namun jika tidak disetujui, bagian logistik akan melakukan pengecekan ulang. 

Bila semuanya sudah ok dan peralatan yang diinginkan sudah datang, bagian 

logistik akan melakukan serah terima dengan engineering. Secara garis besar, 

berikut adalah skema arus pengadaan alat di Proyek Pembangunan Hotel Ibis 

Style Candiland: 
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Gambar 4.1 Arus Pengadaan Alat 

(Sumber: Data Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style, 2015) 

 

Alat-alat yang digunakan dalam Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style 

Candiland antara lain: 

a. Tower Crane 

Tower crane merupakan alat yang bisa dibilang paling utama dalam 

proyek pembangunan ini, karena alat ini dapat digunakan untuk 

mengangkut alat ataupun bahan dari suatu area di proyek ke area lainnya, 

dengan ketinggian yang cukup tinggi serta cakupan lahan yang cukup luas. 

Selain itu, proses pengecoran yang selalu menggunakan alat ini sebagai 

pengangkut bucket membuat tower crane menjadi alat yang sangat penting 

di dalam proyek, karena bila tower crane rusak proses pengecoran bisa 

dihentikan. Hampir seluruh alat dan bahan yang ada di lokasi proyek dapat 

diangkut oleh tower crane, misal perancah, bucket, air compressor, baja 

tulangan, bata ringan, dan lainnya. Tower crane yang digunakan pada 
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proyek ini bermerk Potain dengan tipe MCB 205, dengan beban maksimal 

2 ton. 

 
Gambar 4.2 Tower Crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

b. Generator Set 

Generator set atau genset adalah suatu alat yang dapat menghasilkan 

daya listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam 

proyek konstruksi, dengan menggunakan solar sebagai bahan bakar. 

Namun, dalam beberapa bulan terakhir genset ini sudah tidak lagi 

digunakan karena kebutuhan listrik sudah sepenuhnya dipasok dari PT. 

PLN, Persero. 

 
Gambar 4.3 Generator Set 

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

Dump truck merupakan suatu alat yang berguna untuk mengangkut 

alat maupun bahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam proyek ini, 

dump truck berguna untuk mengangkut pasir, tiang perancah, besi hollow, 

dan alat atau bahan keperluan proyek lainnya, baik dari ataupun menuju 

proyek. 

 
Gambar 4.4 Dump Truck 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

d. Trailer Truck 

Trailer truck berfungsi untuk mengangkut material bahan bangunan 

dari pabrik maupun distributor menuju ke lokasi proyek. Dalam proyek 

ini, truk jenis ini biasa digunakan untuk mengangkut muatan yang cukup 

besar, misal baja tulangan, bata ringan, semen, dll. 

 
Gambar 4.5 TrailerTruck 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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e. Ready Mix Truck 

Ready Mix Truck merupakan truk yang berguna untuk mengangkut 

beton ready mix dari batching plan ke lokasi proyek, serta berguna untuk 

terus mengaduk campuran beton tersebut agar tidak mengeras dan 

memiliki kapasitas 7-8 m3

 

. Pada proyek ini ready mix truck didatangkan 

dari berbagai produsen beton, seperti Jayamix, Pionir Beton, Holcim, dan 

Beton Budi Mulya. 

Gambar 4.6 Ready Mix Truck Jayamix Beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

f. Alat Bekisting 

Alat bekisting yakni seluruh peralatan yang berguna untuk 

melaksanakan pekerjaan bekisting. Yang termasuk alat bekisting antara 

lain: 

1. Perancah 

Perancah merupakan suatu peralatan konstruksi yang berguna 

untuk menyangga beban hidup dan mati yang ada di atasnya, dan biasa 

digunakan pada bangunan dengan ketinggian lebih dari 2 meter. 

Bagian-bagian yang ada pada perancah yakni: 

- Jack Base 

Jack base merupakan alat yang berfungsi sebagai tumpuan dari 

rangkaian perancah, yang terletak di bagian bawah perancah. 

Ketinggian dari jack base dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 
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- Main Frame 

Main frame bagian atau rangka utama dari perancah yang dapat 

juga digunakan sebagai pijakan bagi para pekerja untuk naik atau 

turun.  

- Join Pin 

Join pin merupakan bagian tambahan dari perancah, yang berguna 

untuk mengaitkan main frame secara vertikal agar ketinggiannya 

sesuai dengan yang diinginkan. 

- Cross Brace 

Cross brace merupakan bagian yang digunakan untuk 

menyambungkan antar main frame secara horizontal. Dengan 

bentuknya yang silang, cross brace dapat memperkokoh bagian 

dari perancah. 

- U-head 

Merupakan bagian perancah yang berbentuk huruf U dan terletak 

pada bagian atas, yang berguna sebagai pijakan bekisting. 

Ketinggian u-head bisa diatur sesuai dengan kebutuhan di 

lapangan. 

 
Gambar 4.7 Perancah Balok dan Plat Lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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2. Tool Kit 

Yang termasuk dalam tool kit yang ada proyek konstruksi antara 

lain palu, gergaji, tang, meteran, dan peralatan ringan lainnya. 

Peralatan ini berguna untuk merakit suatu bekisting, dari mulai proses 

pengukuran, pemotongan, dan perakitan bekisting hingga siap 

digunakan. 

 
Gambar 4.8 Tool Kit 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

g. Bar Bender 

Bar bender merupakan suatu alat yang berfungsi untuk 

membengkokkan tulangan baja. Sebelumnya, dipasang dahulu paku yang 

berfungsi sebagai patokan pembengkokkan tulangan baja, kemudian 

tulangan dapat dibengkokkan dengan bar bender sesuai dengan 

lengkungan yang sudah direncanakan. Bar bender dapat membengkokkan 

tulangan baja maksimal hingga tulangan D25. 

  
                    Gambar 4.9 Bar Bender                       Gambar 4.10 Spesifikasi Bar Bender 

         (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)          (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 4.11 Pengoperasian Bar Bender 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

h. Bar Cutter  

Bar cutter merupakan suatu alat yang berguna untuk memotong-

motong baja tulangan menjadi ukuran yang direncanakan. Hal itu 

dikarenakan, baja tulangan yang didatangkan dari pabrik memiliki bentang 

sepanjang 12 meter, maka dari itu diperlukan bar cutter untuk proses 

pemotongan tulangan. Kemampuan maksimal pemotongan bar cutter 

yakni mencapai baja tulangan D25. 

   
                  Gambar 4.12 Bar Cutter                        Gambar 4.13 Spesifikasi Bar Cutter 

      (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)            (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 4.14 Pengoperasian Bar Cutter 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 



64 
 Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland  
Jalan Diponegoro No. 24-38 Semarang 

 

 

 
Aulia Zastavia Putri 
12.12.0039   

i. Las 

Las merupakan suatu alat yang berguna untuk menyambungkan 2 buah 

logam dengan cara melelehkannya dengan cara pembakaran. Ada 2 jenis 

las yang digunakan pada proyek ini, yang pertama ialah las listrik yang 

berguna untuk menyambungkan material berbahan logam (gambar 4.15), 

misal untuk menyambungkan besi hollow maupun tulangan. Ada pula las 

gas yang berguna untuk memotong dan juga melubangi logam (gambar 

4.16), misal untuk memotong tulangan maupun besi, serta untuk 

melubangi bekisting balok. Perbedaan dari kedua jenis alat las ini yakni, 

las listrik menggunakan daya listrik untuk mengoperasikannya, serta 

menggunakan sebuah kawat las untuk media menyambungkan logam, 

namun untuk las gas digunakan bahan gas lpg dan oksigen untuk dapat 

menghasilkan apinya. Meskipun 2 jenis las ini berbeda, namun konsepnya 

tetap sama yakni menggunakan api sebagai media pembakaran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Gambar 4.15 Las Listrik                            Gambar 4.16 Las Gas 

             (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)      (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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j. Gerinda Potong 

Gerinda potong merupakan alat yang berguna untuk memotong besi 

hollow, serta besi-besi lainnya, kawat bendrat dalam jumlah yang banyak, 

dan tulangan dalam jumlah sedikit.  

  
                           Gambar 4.17 Gerinda Potong           Gambar 4.18 Pengoperasian Gerinda Potong 

     (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)          (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

k. Theodolite 

Theodolite merupakan suatu alat ukur tanah yang paling canggih, 

dimana digunakan untuk menentukan as grid, ketinggian elevasi dan lain 

sebagainya. Pada dasarnya, theodolite merupakan sebuah teleskop yang 

ditempatkan di sebuah piringan yang berada di atas statif, yang dapat 

diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal sehingga dapat digunakan untuk 

membaca sudut horizontal. 

 

 
Gambar 4.19 Theodolite 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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l. Bucket 

Bucket merupakan alat yang digunakan dalam proses pengecoran, yang 

berfungsi untuk memindah beton ready mix dari ready mix truck ke lokasi 

pengecoran dengan menggunakan bantuan tower crane. Jumlah volume 

beton yang dapat diangkut oleh bucket seperti yang ada pada gambar 3. 

sebesar 0,7 m3

 

. Pada proyek ini, bucket selalu digunakan dalam seluruh 

proses pengecoran seperti untuk plat lantai, balok, kolom, tangga, dan lain 

sebagainya.  

Gambar 4.20 Bucket 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

m. Selang Tremi 

Selang tremi merupakan suatu selang panjang berbahan elastis, yang 

berguna untuk menyalurkan beton ready mix dari bucket menuju ke bagian 

yang akan dicor dengan panjang ± 4m. Setelah selang tremi dipasang di 

bawah bucket, bucket akan menuju lokasi pengecoran dengan keadaan 

bagian bawah selang tremi diikat, dengan tujuan agar beton tidak tumpah 

pada saat proses pengangkutan. Selang tremi biasa digunakan pada saat 

proses pengecoran kolom, tangga, maupun shear wall. 
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Gambar 4.21 Selang Tremi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

n. Vibrator Concrete 

Vibrator concrete merupakan alat yang berfungsi untuk menggetarkan 

beton ready mix yang sudah dituangkan ke area pengecoran, dengan tujuan 

agar beton tercampur dengan merata, tidak terdapat keropos akibat adanya 

rongga udara, serta beton dapat memadat dengan baik. Alat ini selalu ada 

setiap proses pengecoran beton, karena setiap beton yang dituangkan ke 

area pengecoran akan langsung digetarkan dengan vibrator concrete 

sebelum beton tersebut mengeras. 

 
Gambar 4.22 Vibrator Concrete 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

o. Air Compressor 

Air compressor merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

membersihkan lahan yang akan dilakukan pengecoran, dari kotoran ringan 

berupa debu, daun, gabus, dan lainnya, serta berbahan bakar solar. Air 
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compressor menghasilkan tekanan angin yang cukup kuat, sehingga 

mampu menjangkau kotoran yang ada di dalam tulangan maupun 

bekisting. Alat ini akan diangkut menuju lokasi yang akan dibersihkan 

lahannya menggunakan bantuan tower crane. Bagian ban air compressor 

dibuat kempes bertujuan agar alat ini tidak dapat bergerak kesana kemari, 

dan tetap diam selama proses pembersihan lahan. 

     
               Gambar 4.23 Air Compressor              Gambar 4.24 Selang Air Compressor 

        (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)       (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4.4 Pelaksanaan Bahan Kerja 

Pada proses administrasi pengadaan bahan, prosedur yang dilakukan tidak 

jauh beda dengan yang sudah dijelaskan pada proses administrasi pengadaan 

bahan. Langkah awal dimulai dengan bagian engineering yang mendata keperluan 

bahan atau material apa saja yang dibutuhkan di lapangan. Kemudian, bagian 

logisitik akan mengecek bahan-bahan apa saja yang diperlukan, untuk selanjutnya 

dilaporkan ke bagian SEM. Jika disetujui, bahan-bahan yang diperlukan akan 

dipesan oleh bagian logistik ke supplier bahan, namun jika tidak disetujui, bagian 

logistik akan melakukan pengecekan ulang. Bila semuanya sudah ok dan bahan-

bahan yang dibutuhkan sudah datang, bagian logistik akan melakukan serah 

terima dengan engineering untuk kemudian meletakkan barang tersebut di gudang 

logistic atau di area proyek. Proses pengadaan bahan akan lebih sering dilakukan 

daripada pengadaan bahan, mengingat pekerjaan konstruksi yang dilakukan terus 

menerus sehingga akan membutuhkan banyak sekali bahan-bahan konstruksi. 
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Bahan-bahan yang digunakan dalam Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style 

Candiland adalah: 

a. Beton Ready Mix 

Beton ready mix ialah beton segar yang belum mengalami proses 

pengikiatan yang diproduksi di batching plant, dengan dilakukan 

penambahan bahan kimia yang tergantung pada jenis beton yang akan 

dipesan. Kelebihan dari beton ini yakni waktu produksi yang singkat serta 

mutu beton yang dihasilkan sesuai dengan mix design. Beton ready mix 

yang digunakan pada Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland 

didatangkan dari: 

- PT. Jayamix 

- PT. Beton Budi Mulya 

- PT. Pionir Beton Industri 

- PT. Holcim Indonesia, Tbk 

 
Gambar 4.25 Beton Ready Mix 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

b. Perekat Beton 

Perekat beton merupakan suatu bahan yang digunakan untuk 

merekatkan sambungan antara beton lama dan beton baru agar tidak terjadi 

keretakan. Sebelum proses pengecoran dimulai, area yang sudah terlebih 

dahulu dicor akan diberi cairan ini yang merupakan campuran air dengan 

lem beton dengan perbandingan 1:1. Namun, pada praktiknya di lapangan 
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rasio tersebut kurang benar-benar digunakan, karena para pekerja hanya 

mengira-ngira saja jumlah lem beton yang akan dituangkan ke dalam air.  

 
Gambar 4.26 Perekat Beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

c. Besi Beton/ Baja Tulangan 

Baja tulangan yaitu suatu bahan konstruksi yang terbuat dari baja yang 

diproses sedemikian rupa hingga menjadi baja tulangan dengan berbagai 

diameter. Pada pelaksanaan di lapangan, baja tulangan digabungkan 

dengan material beton hingga terbentuk beton bertulang yang dapat 

menahan gaya tarik dan tekan akibat fungsi bangunan. Seluruh baja 

tulangan yang digunakan pada proyek ini menggunakan baja tulangan ulir, 

dengan diameter D10, D16, D19, D22, dan D25, dan merupakan pabrikasi 

dari PT. Hanil Jaya Steel. 

  
 

 

                 Gambar 4.27 Baja Tulangan             Gambar 4.28 Spesifikasi Baja Tulangan 

        (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)       (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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d. Bahan Bekisting 

Bahan bekisting yakni bahan-bahan yang digunakan dalam proses 

perakitan sebuah bekisting hingga siap untuk digunakan, yang termasuk 

dalam bahan bekisting antara lain: 

1. Plywood 

Plywood merupakan suatu bahan yang digunakan untuk pembuatan 

bekisting sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Plywood ini 

dipotong-potong dan dirakit menjadi suatu bekisting yang biasa 

digunakan untuk proses pekerjaan suatu struktur bangunan. Ada 2 jenis 

plywood yang digunakan pada proyek ini, yakni plywood dengan 

ketebalan 15 mm yang biasa digunakan untuk bekisting plat lantai, 

balok, serta tangga, dan bisa digunakan 4-5 kali hingga kualitas 

plywood tersebut menurun dan sudah tidak dapat lagi digunakan. 

Adapun plywood dengan ketebalan 18 mm, yang biasa digunakan 

untuk bekisting kolom dan shear wall, dan bisa digunakan 8-10 kali. 

  
 

 

 

              Gambar 4.29 Plywood 15 mm               Gambar 4.30 Plywood 18 mm 

       (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)  (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Paku 

Paku merupakan material yang sangat penting dalam proses 

pembuatan bekisting, dan berguna sebagai kunci untuk suatu bidang 

bekisting. Paku yang digunakan merupakan jenis paku beton, agar 

selain kuat untuk mengunci plywood dengan plywood, juga mampu 

mengunci plywood dengan material besi. 
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Gambar 4.31 Paku 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

e. Kawat Ayam 

Kawat merupakan suatu material yang terbuat dari besi dan digunakan 

untuk proses pengikatan secara kaku. Pada proyek ini, kawat digunakan 

untuk mengikat tulangan utama dengan sengkang, cross brace dengan 

main frame, serta proses lain yang membutuhkan suatu pengikatan. 

 
Gambar 4.32 Kawat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

f.   Beton Tahu 

Beton tahu ialah suatu campuran semen, pasir, dan air yang dibentuk 

lingkaran dengan menggunakan cetakan berdiameter 5 cm. ada 2 macam 

beton tahu yang digunakan pada proyek ini, yang pertama yakni beton 

tahu dengan tebal 3 cm, yang biasa dipakai di area penulangan plat 

lantai. Adapun beton tahu dengan tebal 5 cm dengan kawat bendrat yang 

dikaitkan di tengahnya, yang biasa digunakan pada penulangan kolom, 

balok, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. 
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Gambar 4.33 Beton Tahu 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

g. Bahan Stop Cor 

Bahan stop cor merupakan bahan-bahan yang berguna sebagai 

pembatas dari area mana saja yang akan dilakukan pengecoran, agar beton 

tidak memasuki area yang belum siap untuk dicor. Bahan yang berguna 

sebagai stop cor antara lain busa dan kawat ayam. Pemasangan busa 

dilakukan untuk stop cor area kolom, sedangkan kawat ayam digunakan 

pada area balok, plat lantai, serta kepala kolom. 

     
                     Gambar 4.34 Busa                              Gambar 4.35 Kawat Ayam 

     (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)      (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

h. Air 

Dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi, air berguna dalam banyak 

hal misal kebutuhan harian pekerja, kebutuhan air bersih, dan pekerjaan 

konstruksi di lapangan. Air yang digunakan pada proyek ini berasal dari 

pengambilan air tanah, yang diletakkan di atas sebuah tandon dan 

didistribusikan untuk keperluan di lapangan. 
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Gambar 4.36 Tandon Penampungan Air 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

4.5 Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah 

4.5.1 Pile Cap 

A. Pemasangan Tulangan Pile Cap 

Proses awal yang dilakukan untuk mendirikan sebuah pile cap 

yakni dengan memasang tulangan. Perakitan tulangan pile cap 

dilaksanakan secara langsung di area yang sudah ditentukan, serta 

biasanya dilakukan oleh 2-3 tenaga pembesian. 

 
Gambar 4.37 Perakitan Tulangan Pile Cap 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

B. Pemasangan Bekisting Pile Cap 

Langkah berikutnya yang dilakukan yakni proses pemasangan 

bekisting pile cap. Pada tipe pile cap ini, bekisting yang digunakan 

tidak menggunakan plywood, namun menggunakan bata ringan 
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(hebel). Bata ringan disusun sesuai dengan ukuran pile cap yang 

dikehendaki. Proses pemasangan bekisting pile cap ini biasanya 

dikerjakan oleh 2-3 tenaga besi. 

C. Pengecoran Pile Cap 

Proses terakhir yang dilakukan yakni pengecoran pile cap. 

Proses ini dilakukan dengan menuangkan beton ready mix ke 

dalam bucket, kemudian bucket dan operator akan diangkat oleh 

tower crane menuju lokasi pengecoran, dan beton dituangkan ke 

dalam pile cap. Selama proses pengecoran, beton dipadatkan 

menggunakan vibrator concrete agar tidak terdapat rongga udara 

dan beton tidak keropos. Proses pengecoran ini biasa dikerjakan 

oleh 4-5 tenaga cor. 

 
Gambar 4.38 Hasil Pengecoran Pile Cap 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

4.5.2 Tie Beam 

A. Pemasangan Tulangan Tie Beam 

Langkah awal dalam mendirikan tie beam yakni dengan 

memasang tulangannya terlebih dahulu, dengan memotong dan 

merakit tulangan sesuai dengan shop drawing. Pekerjaan ini 

biasanya dikerjakan oleh 3-4 tenaga besi. 
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Gambar 4.39 Perakitan Tulangan Tie Beam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

B. Pemasangan Bekisting Tie Beam 

Proses berikutnya yakni pekerjaan pemasangan bekisting tie 

beam. Karena lokasi tie beam yang berada di bawah tanah, 

sehingga digunakan bata ringan sebagai bekisting untuk 

menggantikan plywood. Pekerjaan ini biasa dikerjakan oleh 2-3 

tenaga besi. 

 
Gambar 4.40 Bekisting Tie Beam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

C. Pengecoran Tie Beam 

Langkah terakhir dalam pekerjaan mendirikan tie beam yakni 

proses pengecoran. Pengecoran dilakukan dengan menggunakan 

beton ready mix yang dituangkan ke dalam bucket, kemudian 

bucket yang sudah dipasang selang tremi dan seorang operator 

akan diangkut oleh tower crane ke lokasi pengecoran. Setelah 

beton ready mix dituangkan ke tie beam, salah seorang tenaga cor 
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akan menggunakan concrete vibrator untuk memadatkan beton. 

Proses pengecoran ini pada umumnya dilaksanakan oleh 4-6 tenaga 

cor. 

4.6 Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas 

4.6.1 Kolom 

A. Pemasangan Tulangan Kolom 

Langkah awal yang dilakukan untuk membangun sebuah 

kolom yakni dengan memasang tulangan kolom. Perakitan 

tulangan kolom dilakukan di area fabrikasi tersendiri untuk 

mempermudah proses pembesian. Dalam satu kegiatan pekerjaan 

perakitan tulangan, biasanya dilaksanakan oleh 3-4 tenaga 

pembesian. Berikut adalah langkah-langkah dari proses perakitan 

tulangan kolom: 

1. Baja tulangan dipotong sesuai gambar rencana menggunakan 

bar cutter, kemudian dibengkokkan menggunakan bar bender.  

2. Baja tulangan tersebut dirakit menjadi sebuah kolom sesuai 

gambar rencana oleh para tenaga pembesian dengan panjang 

sambungan 40D. 

3. Dilakukan pemasangan sengkang dengan baja tulangan D10 

yang dipasangkan di tulangan pokok menggunakan kawat yang 

kemudian dikencangkan menggunakan tang. 

 
Gambar 4.41 Perakitan Tulangan Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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4. Tulangan yang sudah dirakit disambungkan ke kolom di area 

yang sudah ditentukan, dengan diangkat menggunakan Tower 

Crane dan diikat menggunakan kawat. 

 

Gambar 4.42 Penyambungan Tulangan Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

B. Pemasangan Bekisting Kolom 

Langkah berikutnya yang dilakukan setelah pembesian yakni 

pemasangan bekisting kolom. Ada 2 metode bekisting kolom yang 

digunakan pada Proyek Ibis Style Hotel ini, yakni metode 

kovensional dan plat baja. Metode konvensional yakni dimana 

bekisting yang digunakan menggunakan kayu plywood dengan 

merk korniplex karena memiliki kualitas yang bagus dan lebih 

tahan lama dengan ketebalan 18 mm. Sebelum digunakan, 

bekisting dirakit terlebih dahulu oleh para tenaga kayu di area 

pabrikasi. Proses fabrikasi bekisting kolom biasanya dilaksanakan 

oleh 4-5 orang tenaga kayu. 
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Gambar 4.43 Bekisting Kolom Kolom Konvensional 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Metode berikutnya yakni bekisting plat baja. Bekisting jenis ini 

dirasa lebih efisien karena lebih awet dan tahan lama karena tidak 

memakai bahan triplek. Ukurannya pun dapat berubah sesuai 

dengan jenis kolom yang akan dikehendaki. Sebelum digunakan, 

dinding dalam bekisting dilumuri oleh solar, agar ketika nanti 

bekisting dilepas beton tidak akan menempel pada dinding dalam 

bekisting tersebut. 

 
Gambar 4.44 Bekisting Kolom Plat Baja 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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C. Pengecoran Kolom 

Pada tahap pengecoran kolom digunakan beton ready mix, 

yakni campuran beton yang sudah siap pakai yang dibuat sesuai 

dengan mutu yang sudah dipesan sebelumnya. Supplier beton 

ready mix pada proyek ini adalah Jayamix, Pionir Beton, Beton 

Budi Mulya, serta Holcim. Beton ready mix diangkut dari batching 

plant ke lokasi pelaksanaan proyek dengan menggunakan mixer 

truck. Digunakan beton ready mix mutu K350 untuk pengecoran 

kolom. Proses pengecoran kolom biasanya dilaksanakan oleh 4-5 

tenaga cor. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pengecoran 

kolom: 

1. Sebelum pengecoran dilakukan, bagian dasar kolom diberi 

perekat beton berupa campuran air dan lem beton agar beton 

lama dan beton baru menempel dengan baik. 

2. Beton ready mix dituangkan dari mixer truck ke dalam concrete 

bucket, kemudian bucket dan seorang operator diangkat ke 

lokasi pengecoran menggunakan tower crane. 

 
Gambar 4.45 Penuangan Beton Ready Mix 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3. Di area kolom yang akan dicor, beton ready mix disalurkan ke 

bawah dengan menggunakan selang tremi. 
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Gambar 4.46 Pengecoran Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Selama proses pengecoran, seorang tenaga cor akan 

menggunakan concrete vibrator yang dimasukkan ke dalam 

kolom untuk memadatkan beton ready mix agar tidak ada 

rongga udara dan beton menjadi padat. 

 
Gambar 4.47 Pemadatan Beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

D. Pelepasan Bekisting Kolom 

Setelah 8-12 jam usai proses pengecoran, bekisting kolom 

sudah siap untuk dilepas untuk kemudian digunakan untuk 
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pekerjaan selanjutnya. Langkah-langkah pelepasan bekisting 

kolom yakni: 

1. Pipa penyangga yang ada di sekeliling bekisting kolom 

dilonggarkan, kemudian dilepas. 

2. Wing nut di sisi bekisting kolom pun juga dilonggarkan. 

3. Kerangka bekisting kolom siap untuk dilepaskan, dan 

diletakkan di area parkir bekisting dengan diangkat 

menggunakan tower crane. 

 
Gambar 4.48 Kolom Setelah Pelepasan Bekisting 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

E. Ekspose Permukaan Kolom 

Langkah ini dikerjakan agar permukaan kolom lerlihat lebih 

halus dan rata, karena mungkin terjadi keropos-keropos kecil 

setelah proses pengecoran. Bahan-bahan yang digunakan untuk 

ekspose permukaan kolom yakni lem beton, acian, serta air. Bahan-

bahan tersebut dicampur secara manual menggunakan cetok dan 

ember kecil, kemudian diolesakan di permukaan kolom. 
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Gambar 4.49 Proses Ekspose Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

4.6.2 Balok dan Plat Lantai 

A. Pemasangan Perancah 

Langkah awal yang dilakukan pada pekerjaan balok dan plat 

lantai ialah pemasangan perancah, yang berguna untuk menahan 

beban sementara baik beban mati atau hidup selama proses 

pekerjaan balok dan plat lantai berlangsung.  

1. Pemasangan dimulai dengan meletakkan jack base, yang 

merupakan bagian dasar dari perancah. 

2. Main frame diletakkan di atas jack base, kemudian ketinggian 

jack base diatur sesuai yang diperlukan. Sehingga 1 buah main 

frame membutuhkan 2 buah jack base di bawahnya. Selain 

untuk penyangga, main frame juga berguna untuk sarana naik 

dan turun para pekerja. 

3. Dipasang cross brace berbentuk menyilang yang berguna 

untuk mengikat main frame. Cross brace dikaitkan ke main 

frame dengan menggunakan kawat bendrat agar lebih kuat. 

4. Dipasang join pin jika akan menyambung 1 main frame dengan 

main frame lainnya, namun jika tidak dibutuhkan proses 

selanjutnya yang dilakukan yakni pemasangan jack u. Jack u 

diletakkan di atas main frame, dan merupakan bagian sejenis 

jack base namun berbentuk huruf u pada plat bajanya. 
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5. Setelah semuanya terpasang, dipasang balok gelagar di atas 

jack u. 

 
Gambar 4.50 Perancah Balok dan Plat Lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

B. Pemasangan Bekisting Balok dan Plat Lantai 

Proses pembuatan bekisting balok dan plat lantai dengan 

metode konvensional dibuat secara bersamaan dan dilaksanakan 

oleh 4-5 tenaga kayu. Plywood dipotong-potong dan dipasang 

sesuai dengan kebutuhan gambar rencana. 

 
Gambar 4.51 Bekisting Balok dan Plat Lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

C. Pemasangan Tulangan Balok dan Plat Lantai 

Proses penulangan balok dilakukan dengan sebelumnya 

membersihkan area yang akan diberi tulangan. Dipasang tulangan 

dan sengkang yang diikat dengan kawat bendrat di atas beton tahu 

sesuai dengan perencanaan. 
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Untuk penulangan plat lantai konvensional, sebelumnya 

bekisting dibersihkan dari kotoran-kotoran yang tersisa dari proses 

sebelumnya. Kemudian dipasanglah tulangan di atas beton tahu 

dengan baja tulangan D10, kemudian dipasang cakar ayam yang 

berada di antara tulangan atas dan tulangan bawah. Namun untuk 

metode precast half slab, dipasang wire mesh diatas precast yang 

bagian bawahnya sudah diberi beton tahu. 

 
Gambar 4.52 Perakitan Tulangan Plat Lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

 
Gambar 4.53 Perakitan Tulangan Balok 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Untuk plat lantai yang menggunakan metode precast half slab, 

perakitannya dilakukan di area fabrikasi precast yakni di depan 

area proyek. Precast dirakit dengan menggunakan plat baja, dan 

siku sebagai cetakan, kemudian dipasang tulangan sesuai gambar 

rencana, kemudian dicor dengan beton ready mix mutu K400. 

Setelah precast cukup umur, precast dipasang di atas perancah 
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menggunakan bantuan tower crane. Pekerjaan fabrikasi precast 

half slab biasa dikerjakan oleh 6 tenaga precast. Namun mulai 

lantai 2, metode plat lantai yang digunakan yaitu metode 

konvensional karena lebih menghemat waktu pengerjaan.  

 
Gambar 4.54 Precast Half Slab 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

D. Pengecoran Balok dan Plat Lantai 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengecoran 

balok dan plat lantai: 

1. Dipasang stop cor dengan menggunakan besi hollow dan kawat 

ayam, yang berguna untuk membatasi area yang akan dicor dan 

agar mutu beton balok dan plat lantai tidak masuk ke kolom. 

 
Gambar 4.55 Stop Cor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Area yang akan dicor dibersihkan dari kotoran-kotoran yang 

berasal dari proses pemasangan bekisting dan penulangan. 

Pembersihan pertama dilakukan dengan tongkat berujung 
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magnet, yang berguna untuk mengangkat sampah logam yang 

berukuran cukup besar. Kemudian dilakukan pembersihan 

dengan air compressor yang berguna untuk membersihkan 

sampah ringan dan debu yang ada di bekisting maupun 

tulangan. 

 
Gambar 4.56 Proses Pembersihan Sampah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3. Ditentukan acuan ketinggian permukaan plat lantai dengan 

menggunakan paku yang ditandai dengan pylox oleh tenaga 

pengukuran, dengan ketinggian yang sudah ditentukan 

sebelumnya.  

 
Gambar 4.57 Garis Acuan Pengecoran 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Dilakukan pemberian lem beton yang dicampur dengan air, 

yang bertujuan agar beton yang sudah lebih dahulu mengeras 

akan menempel dengan baik dengan beton baru yang akan 

dicor. 
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5. Beton ready mix yang sudah tiba di lokasi proyek dituangkan 

ke dalam bucket, dan bucket beserta seorang tenaga cor akan 

diangkat menggunakan tower crane menuju lokasi pengecoran. 

Pada proses pengecoran balok dan plat lantai digunakan beton 

dengan mutu K300. 

6. Beton ready mix dituangkan ke lokasi pengecoran dengan 

membuka lubang bagian bawah bucket. Kemudian para tenaga 

pengecoran yang sudah bersiaga di lokasi pengecoran akan 

segera meratakan beton tersebut. 

 
Gambar 4.58 Proses Pengecoran Balok dan Plat Lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

7. Beton ready mix yang sudah dituangkan segera dipadatkan 

menggunakan concrete vibrator, dan juga agar tidak terdapat 

rongga udara. 

 
Gambar 4.59 Penggunaan Concrete Vibrator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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8. Tenaga pengukuran akan mengecek apakah ketinggian plat 

lantai sudah sesuai dengan tebal yang direncanakan yakni 12 

cm. Tenaga cor meletakkan pipa sebagai alat untuk mengukur 

ketinggian, serta disisi lainnya tenaga pengukuran akan melihat 

menggunakan auto level apakah elevasi beton sudah tepat atau 

belum. 

9. Beton yang sudah padat diratakan dengan menggunakan papan 

kayu agar permukaan beton menjadi halus dan rapi. 

 
Gambar 4.60 Perataan Permukaan Beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

E. Pelepasan Bekisting Balok dan Plat Lantai 

Setelah umur beton mencapai sekitar 4 hari, bekisting balok 

dan plat lantai sudah siap untuk dilepas. Proses pelepasan ini 

dilakukan oleh 2-3 tenaga kayu saja, karena proses pelepasannya 

dilakukan secara bertahap, sesuai urutan pengecorannya terdahulu. 

 

4.6.3 Shear Wall 

A. Pemasangan Tulangan Shear Wall 

Langkah pertama yang dilakukan untuk mendirikan shear wall 

yakni proses perakitan tulangan, yang dilaksanakan di area 

fabrikasi tulangan tersendiri. Setelah proses perakitan tulangan 

selesai, dilakukan pemasangan tulangan tersebut ke area shear wall 

menggunakan tower crane. Pekerjaan ini biasa dikerjakan oleh 6-7 

tenaga pembesian, mengingat dimensi tulangan shear wall yang 
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cukup besar. Setelah tulangan dipasang, dilakukan pula 

pemasangan gabus pada tulangan shear wall yang berguna untuk 

mendirikan balok.  

 
Gambar 4.61 Pemasangan Tulangan Shear Wall 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

B. Pemasangan Bekisting Shear Wall 

Proses berikutnya yakni pemasangan bekisting shear wall. 

Bekisting yang digunakan merupakan bekisting konvensional, 

yang sebelumnya dirakit terlebih dahulu di area fabrikasi bekisting. 

Bekisting diangkat menggunakan tower crane menuju ke area 

shear wall, kemudian para pekerja akan memasang perkuatan agar 

bekisting tersebut mampu menahan beban selama proses 

pengecoran. Pada area ini juga diberi climbing, yaitu tempat untuk 

pijakan para pekerja, yang memudahkan proses pendirian shear 

wall ini. Proses pemasangan bekisting shear wall biasanya 

dikerjakan oleh 4-5 tenaga kayu. 
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Gambar 4.62 Bekisting Shear Wall 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

C. Pengecoran Shear Wall 

Langkah selanjutnya yaitu pengecoran shear wall. Shear wall 

yang sudah dilakukan pembesian dan dipasang bekisting akan 

dicor menggunakan beton ready mix yang dituangkan 

menggunakan bucket melalui pipa tremi, agar pengecoran rapi dan 

beton tidak tumpah kesana kemari. Mutu beton yang digunakan 

untuk pengecoran shear wall yakni K350. Pekerjaan pengecoran ini 

biasanya dikerjakan oleh 3-4 tenaga cor. 

 
Gambar 4.63  Pengecoran Shear Wall 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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D. Pelepasan Beksting Shear Wall 

Setelah beton mencapai umur rencana yakni 8-12 jam, 

bekisting shear wall siap untuk dilepas. Proses pertama yakni 

melepaskan pipa support yang ada di sekeliling bekisting, 

kemudian melepaskan angkur, dan setelah itu bekisting siap untuk 

diangkat menggunakan tower crane menuju ke area parkir untuk 

dapat digunakan untuk proses berikutnya. 

 

4.6.4 Tangga 

A. Pemasangan Perancah 

Kegiatan pemasangan perancah biasanya dilaksanakan oleh 2-3 

tenaga kayu. Perancah yang digunakan oleh tangga sedikit berbeda 

dengan yang digunakan pada bagian balok dan plat lantai. Hal itu 

karena ketinggian tangga yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan 

main frame yang berukuran lebih kecil yakni dengan tinggi 90 cm, 

yang disangga juga oleh pipa penyangga dan bagian-bagian 

perancah lainnya sesuai dengan gambar di bawah ini: 

 
Gambar 4.64 Perancah Tangga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

B. Pemasangan Bekisting Tangga 

Setelah proses pemasangan perancah, dilakukan pemasangan 

bekisting tangga yang berguna untuk menyangga beban tangga. 

Bekisting tangga menggunakan plywood yang dibentuk dengan 

gergaji, serta ditandai oleh bagian pengukuran dengan 
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menggunakan auto level dan alat penyipat. Pekerjaan pemasangan 

bekisting biasanya dikerjakan oleh 2-3 tenaga kayu dan 2 tenaga 

pengukuran. 

 
Gambar 4.65 Pemasangan Bekisting Tangga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

C. Pemasangan Tulangan Tangga 

Proses pekerjaan pada tangga dilakukan dengan pemasangan 

baja tulangan di atas bekisting tangga. Tulangan dipasang pada 

bagian-bagian yang sudah ditentukan sebelumnya dengan 

menggunakan tulangan D10 dan D13. Pekerjaan ini dikerjakan 

oleh 2-3 tenaga besi. 

 
Gambar 4.66 Tulangan Tangga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

D. Pengecoran dan Pelepasan Bekisting Tangga 

Proses berikutnya yakni pengecoran tangga. Pengecoran tangga 

dilakukan dengan menggunakan bucket yang pada bagian 

bawahnya dipasang selang tremi untuk dapat menjangkau lokasi 
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pengecoran. Selama proses pengecoran, dilakukan juga pemadatan 

beton dengan menggunakan concrete vibrator agar beton tidak 

berongga. Beton yang digunakan untuk pengecoran tangga 

menggunakan beton mutu K300. Proses pengecoran tangga 

dikerjakan oleh 4-5 tenaga cor. Setelah 8-12 jam proses 

pengecoran, bekisting tangga sudah siap untuk dilepas. Pekerjaan 

pelepasan bekisting tangga biasa dikerjakan oleh 2-3. 

 
Gambar 4.67 Hasil Pengecoran Tangga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

E. Ekspose Permukaan Tangga 

Setelah bekisting tangga dilepas, terdapat bagian-bagian yang 

tidak rapi pada hasil pengecoran tersebut. Maka untuk 

merapikannya, dilakukan proses ekspose permukaan tangga 

dengan menggunakan semen, air dan lem beton. Pekerjaan ekspose 

ini biasa dikerjakan oleh seorang tenaga cor. 

 
Gambar 4.68 Proses Ekspose Permukaan Tangga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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4.7 Pelaksanaan K3 

Pelaksanaan K3 atau Keamanan dan Keselamatan kerja di lingkungan 

pelaksanaan proyek merupakan salah satu hal yang paling penting. Hal itu 

dikarenakan, pada kegiatan konstruksi akan terdampat dampak-dampak yang 

tidak diinginkan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Untuk meminimalisisr 

dampak negatif tersebut, maka dilaksanakan aturan-aturan K3 yang harus dipatuhi 

oleh seluruh pekerja yang ada di area proyek. 

Ada beberapa rambu-rambu K3 yang ada di dalam proyek, yang berisikan 

peraturan-peraturan dasar K3, pembuangan sampah, serta perencanaan lingkungan 

yang ada di proyek. Rambu-rambu tersebut terlihat banyak sekali diteletakkan di 

lingkungan proyek bertujuan agar para pekerja yang seluruh pihak yang bekerja di 

proyek mudah untuk membaca, dan mengerti pentingnya mematuhi peraturan K3. 

 
Gambar 4.69 Peraturan Dasar K3 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Pihak K3 juga memberikan beberapa tanda-tanda keselamatan yang 

diletakkan di banyak titik di seluruh bagian proyek. Tanda-tanda tersebut antara 

lain tanda terdapat lubang, dilarang merokok, dilarang masuk, bahaya benda jatuh, 

tanda untuk menggunakan APD, petunjuk penggunaan APAR, dan berbagai 

rambu-rambu lainnya. 
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Gambar 4.70 Contoh Rambu-Rambu K3 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Ada pula railing bambu yang dipasang oleh pihak K3 di bagian tepi 

proyek, yang berguna sebagai pengaman agar para pekerja yang melewati area itu 

tidak jatuh dari ketinggian. 

 
Gambar 4.71 Railing Bambu 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Adapun beberapa alat pengaman yang diberikan oleh pihak K3 berupa 

APD (Alat Pelindung Diri), yang berguna bagi para pekerja untuk dapat terhindar 

dari kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan saat sedang bekerja. Macam-

macam APD yang digunakan antara lain: 

1. Helm Proyek 

Helm proyek atau safety helmet merupakan suatu alat yang berguna untuk 

melindungi kepala dari benda-benda yang berpotensi mencederai kepala. 
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Alat ini berfungsi untuk menghindarkan kepala dari resiko tertimpa dan 

tersundul material. 

 
Gambar 4.72 Penggunaan Helm Proyek 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Sepatu Kerja/ Safety Shoes 

Safety Shoes atau sepatu pelindung merupakan sebuah sepatu biasa, namun 

bahannya berupa kulit dan dilapisi metal, serta solnya berbahan karet tebal 

dan kuat. Sepatu ini berguna untuk mencegah kecelakaan yang dapat 

menimpa kaki, seperti tertimpa dan terinjak benda tajam atau berat, benda 

panas, dan lain sebagainya. 

 
Gambar 4.73 Penggunaan Safety Shoes 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3. Rubber Boot 

Rubber boot atau sepatu karet merupakan suatu alat pengaman kaki, yang 

berguna untuk melindungi kaki dari area yang becek, berlumpur, dan 
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melindungi kaki dari baha aliran listrik, cairan kimia, benda tajam, dan 

lain sebagainya. 

 
Gambar 4.74 Penggunaan Rubber Boot 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Body Harness 

Body harness merupakan suatu tali pengaman yang sangat dibutuhkan 

bagi pekerja yang sedang bekerja di ketinggian. Body harness dirancang 

dengan nyaman, dimana pengikat pundak, dada, dan tali paha bisa 

disesuaikan dengan pemakainya. Alat ini berguna untuk menghindarkan 

para pekerja dari kemungkinan kecelakaan berupa jatuh dari ketinggian. 

 
Gambar 4.75 Penggunaan Body Harness 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

5. Masker Debu 

Masker debu berguna sebagai penutup hidung, dan berfungsi untuk 

menyaring udara yang terhirup saat sedang bekerja. 
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Gambar 4.76 Penggunaan Masker Debu 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

6. Sarung Tangan 

Yakni suatu alat yang berfungsi untuk melindungi tangan saat para pekerja 

berada di keadaan yang dapat mencederai tangan mereka. Bahan dan 

bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing 

pekerjaan. 

 
Gambar 4.77 Penggunaan Sarung Tangan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

7. Kacamata Safety 

Yakni suatu kacamata yang berguna untuk melindungi mata dari material 

kecil ataupun sinar yang menyilaukan. Alat ini merupakan salah satu 

peralatan yang paling sering digunakan di lapangan, karena dapat menahan 

benturan dan lebih tahan panas daripada kacamata biasa. Kacamata safety 

biasanya digunakan para pekerja pada saat proses pengelasan besi. 
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Gambar 4.78 Penggunaan Kacamata Safety 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

8. Face Shield 

Face shield merupakan suatu pelindung wajah yang biasanya digunakan 

oleh pekerja yang sedang mengelas atau menggerinda, dan bertujuan untuk 

melindungi wajah dan mata dari percikan benda asing. Helm ini 

menggunakan lensa khusus yang dapat menyaring cahaya dan energi 

panas yang dihasilkan dari proses pengelasan. 

 
Gambar 4.79 Penggunaan Face Shield 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 4.80 Denah Penempatan Fasilitas K3 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 
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BAB V 

PENGENDALIAN PROYEK  

5.1  Uraian Umum 

Pengendalian proyek merupakan salah satu kegiatan dari manajemen 

proyek yang bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar selalu 

sesuai dengan rencana proyek sejak awal. Pengendalian proyek merupakan salah 

satu bentuk pengawasan secara teknis maupun administratif kepada semua 

kegiatan yang ada di proyek, agar dapat tercapai hasil pekerjaan yang optimal dari 

segi mutu, waktu, dan sumber daya manusia. Monitoring hasil pekerjaan 

bertujuan untuk menghindari adanya keterlambatan pekerjaan, buruknya kualitas 

pekerjaan dan mutu, serta diperoleh pemecahan masalah jika terjadi sesuatu 

permasalahan di proyek. Salah satu cara untuk memantau laporan pekerjaan yakni 

dengan membuat laporan akan kemajuan pelaksanaan proyek yang sudah selesai 

dikerjakan. Menurut Mockler (1972), langkah-langkah yang dilakukan pada 

kegiatan pengendalian proyek dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Menentukan sasaran. 

b. Menentukan lingkup kerja. 

c. Menentukan standar sebagai acuan dalam pencapaian sasaran kerja. 

d. Menganalisis hasil pekerjaan terhadap standar yang sudah ditetapkan. 

e. Mengadakan pembetulan terhadap kesalahan yang ada. 

5.2 Pengendalian Waktu (Time Control) 

 Suatu proyek dapat berjalan dengan baik dan lancar jika seluruh pekerjaan 

yang ada selalu sesuai dengan jadwal rencana proyek yang sudah ada sejak 

dimulainya proyek tersebut. Salah satu alat untuk mengendalikan kualitas 

pekerjaan serta waktu yakni time schedule. Time schedule berguna untuk 

mengontrol pelaksanaan pekerjaan, dan dari time schedule ini akan diketahui 

mana pekerjaan yang dimulai dan yang harus selesai, maupun pekerjaan yang bisa 

dilaksanakan secara bersamaan. Melalui time schedule, dapat diketahui seluruh 

keterlambatan ataupun pencapaian yang diraih selama proyek berjalan.  
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 Prestasi yang dicapai oleh proyek dalam satu hari kerja, akan dituangkan 

ke dalam laporan harian. Kontraktor pelaksana atau konsultan pengawas biasanya 

memiliki standar formulir laporan harian tersendiri yang digunakan pada setiap 

pekerjaan yang ada di proyek. Laporan harian biasanya berisi tentang jenis 

pekerjaan, jumlah pekerja, alat, bahan, dan lain sebagainya. Tiap 7 buah laporan 

harian yang sudah dikerjakan akan direkap menjadi laporan satu minggu ke dalam 

bentuk laporan mingguan. Pada proyek ini, keterlambatan pekerjaan yang ada 

akan diatasi dengan penambahan jumlah jam kerja atau lembur, ataupun dengan 

menambahkan jumlah tenaga kerja. Jenis-jenis laporan yang berguna untuk 

kegiatan pengendalian kualitas pekerjaan dan waktu antara lain: 

A. Laporan Harian 

Laporan harian yaitu suatu laporan yang berisi tentang segala 

pekerjaan harian di proyek, yang berguna untuk memudahkan proses 

penyusunan laporan mingguan. Laporan ini juga bisa digunakan untuk 

mengamati pencapaian apa saja yang bisa diraih dalam satu hari di dalam 

proyek tersebut. Laporan harian berisi data-data antara lain: 

a. Waktu dan jam kerja 

b. Pekerjaan yang sudah dilaksanakan 

c. Keadaan cuaca 

d. Alat dan bahan yang digunakan di lapangan 

e. Jumlah tenaga kerja  

f. Hal-hal yang terjadi di lapangan 

B. Laporan Mingguan 

Laporan mingguan proyek yakni suatu pertanggung jawaban akan 

kegiatan apa saja yang sudah dikerjaan selama satu minggu. Laporan 

mingguan ini dibuat oleh kontraktor pelaksana ataupun konsultan 

pengawas untuk kemudian diberikan kepada pemilik proyek. Hal-hal yang 

ada pada laporan ini antara lain jenis pekerjaan yang telah diselesaikan, 

volume dan presentase kemajuan pekerjaan selama 1 minggu, presentase 

kumulatif prestasi pekerjaan, serta catatan-catatan lainnya. Presentase 

kumulatif prestasi pekerjaan dalam seminggu akan dibandingkan dengan 
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rencana kumulatif prestasi pekerjaan dengan minggu tersebut, sehingga 

dapat diketahui keterlambatan maupun kemajuan yang didapatkan. 

C. Laporan Bulanan 

Pada prinsipnya, laporan bulanan sama dengan laporan  mingguan 

yakni guna memberikan informasi akan kemajuan pekerjaan yang telah 

dicapai. Oleh karena itu, dibuatlah suatu rekapitulasi dari laporan 

mingguan menjadi laporan bulanan yang berisikan prestasi pekerjaan 

selama satu bulan, serta dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.  

 

 Laporan-laporan yang telah dibuat tersebut merupakan laporan yang berisi 

tentang perkembangan pekerjaan yang ada di proyek, serta bertujuan sebagai: 

1. Data yang berguna untuk menentukan jumlah tagihan oleh kontraktor 

pelaksana terhadap pemilik proyek. 

2. Data bagi konsultan pengawas untuk memantau apakah pekerjaan sudah 

dilaksakan sesuai kontrak kerja atau belum. 

3. Data bagi pemilik proyek untuk memberikan denda kepada kontraktor 

pelaksana bila dalam proses pengerjaan proyek terjadi keterlambatan yang 

melebihi jangka waktu kontrak. 

4. Data laporan dari kontraktor pelaksana ataupun konsultan pengawas 

kepada pemilik proyek, sehingga dapat diketahui perkembangan 

pelaksanaan yang ada di proyek. 

5. Pedoman untuk melihat apakah terjadi keterlambatan atau kecepatan kerja, 

yang dibandingkan dengan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya. 

6. Mengetahui kendala-kendala yang ada di lapangan, sehingga dilakukan 

upaya untuk mengatasinya agar proses pekerjaan di proyek dapat berjalan 

dengan baik kembali. 

7. Acuan  untuk menambah tenaga kerja, jam kerja, merubah metode yang 

digunakan ataupun mempercepat pendatangan material apabila data 

progress mengalami keterlambatan. 

 Agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati 

sebelumnya, maka dilakukan suatu pengawasan oleh bagian manajemen 
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konstruksi yakni PT. Megatama Putra selaku konsultan pengawas yang ditunjuk 

secara langsung oleh pemilik proyek. Kualitas pekerjaan yang tidak sesuai 

perjanjian awal dapat diperbaiki atau bahkan ditolak. Sehingga peran konsultan 

pengawas sangat penting dalam proses pengendalian kualitas pekerjaan ini. 

 Proses pekerjaan yang ada di proyek konstruksi pasti tidak akan pernah 

lepas dari masalah. Maka dari itu, untuk dapat memecahkan seluruh masalah yang 

terjadi di dalam proyek, dilakukan beberapa rapat koordinasi yang berguna untuk 

menyatukan visi antar organisasi proyek, agar semua masalah terpecahkan dan 

proyek dapat berjalan dengan baik. Beberapa rapat koordinasi tersebut antara lain: 

1. Rapat Teknik 

Rapat ini merupakan kegiatan koordinasi antara beberapa staf yang ada 

di proyek, guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan teknik 

yang meliputi rencana daftar pekerjaan, daftar material pembuatan shop 

drawing, dokumen kontrak, dan lain sebagainya. 

2. Rapat Pelaksana Lapangan 

Rapat ini dipimpin oleh bagian Site Engineering Manager (SEM), 

guna membahas akan rencana kerja ke depan dan permasalahan yang ada 

di lapangan dan dihadiri oleh seluruh pelaksana yang bertanggung jawab 

di lapangan. 

3. Rapat Kontraktor Pelaksana dengan Konsultan Pengawas 

Pertemuan antara kontraktor pelaksana dengan konsultan pengawas 

hampir dilaksanakan setiap hari, misal untuk pengajuan izin kerja item 

tertentu, pengajuan shop drawing, perhitungan volume bersama, ataupun 

penyampaian site instruction dari konsultan pengawas kepada kontraktor 

pelaksana. 

4. Rapat Besar 

Rapat ini dihadiri oleh pimpinan organisasi proyek yang terlibat di 

dalam suatu proyek, seperti pemilik proyek, kontraktor pelaksana, serta 

konsultan perencana dalam waktu seminggu atau sebulan sekali. Rapat ini 

membahas pelaksanaan pekerjaan di lapangan, seperti penyampaian 

keinginan pemilik proyek untuk bisa dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, 
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serta penyampaian beberapa masukan konsultan pengawas kepada 

kontraktor pelaksana agar jalannya pekerjaan di proyek selalu sesuai 

dengan kontrak yang sudah disepakati di awal. 

5.3  Pengendalian Biaya (Cost Control) 

 Pada suatu pelaksanaan proyek konstruksi, salah satu hal penting yang 

harus diperhatikan yakni anggaran proyek. Pengendalian biaya bertujuan agar 

biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pelaksanaan proyek tidak melebihi 

anggaran biaya yang sudah disepakati sebelumnya, dan juga dapat menghasilkan 

keuntungan proyek yang maksimal. Untuk menjaga biaya yang sudah tercantum 

dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan baik, maka penggunaan alat dan 

bahan di lapangan harus dilaksakan seefektif mungkin agar tidak memakan biaya 

yang berlipat. Berikut ini merupakan cara dalam melakukan pengendalian biaya 

yang efektif: 

a.  Lingkup Kerja yang Jelas dan Lengkap 

Dengan lingkup kerja sudah dipahami dengan baik, maka akan 

ditemukan batasan-batasan dari pekerjaan. Misalnya, pada proses 

peledakkan daan pengangkutan material batu pecah dari sumbernya ke 

lokasi pelaksanaan proyek. Ketika meledakkan sumber batu pecah, harus 

dilakukan perhitungan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dilakukan 2 

kali untuk menjadikan batu tersebut lebih kecil. Kemudian ketika proses 

pengangkutan material ke area proyek, perlu diatur jarak pengangkutan, 

volume lalu lintas, serta daya tampung kendaraan. 

b. Analisa Resiko Proyek 

Resiko ialah suatu keadaan yang belum pasti, namun jika terjadi akan 

berdampak negatif terhadap pelaksanaan proyek. Proses analisa resiko 

proyek dilakukan dengan menentukan sasaran dan tujuan proyek, 

melakukan identifikasi resiko, memantau dan mengkaji ulang, konsultasi, 

serta dokumentasi. Hasil dari analisa resiko dapat menunjukkan apakah 

resiko tersebut dapat diterima dengan diusahakan agar efeknya tidak 
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signifikan, atau resiko tersebut ditolak sehingga dilakukan tindakan 

pencegahan. 

c. Estimasi Biaya yang Akurat dan Penetapan 

Estimasi biaya yang akurat perlu dilaksanakan, karena dari sini akan 

diketahui pemahaman dokumen dan kemudian dapat diketahui volume 

pekerjaan serta sumber daya yang diperlukan. Setelah itu, dapat diketahui 

metode konstruksi apa saja yang akan digunakan, serta menghasilkan 

analisa teknik dan analisa satuan pekerjaan. 

d. Cost Performance Analysis and Forecasting 

Forecasting merupakan salah satu langkah melakukan estimasi dengan 

memprediksi suatu kondisi masa depan proyek, yang berdasar pada 

informasi dan pengetahuan yang tersedia pada waktu yang diramalkan. 

Informasi tersebut mencakup kinerja di masa lampau dan seluruh 

informasi proyek yang bisa berdampak di masa depan. 

e. Tindakan Pengecekan dan Koreksi 

Langkah ini dilakukan dengan menyusun form-form yang dibutuhkan 

agar terdapat suatu standar untuk melakukan pengecekan, dan dari 

pengecekan tersebut dilakukan sebuah koreksi jika ada suatu kejanggalan 

yang ditemui. 

5.4  Pengendalian Mutu (Quality Control) 

 Sebelum menggunakan suatu bahan bangunan yang akan diaplikasikan di 

proyek, harus dilakukan pengecekan kualitas dan mutu agar sesuai dengan yang 

sudah direncanakan. Kegiatan pengendalian mutu juga berupa pengawasan-

pengawasan akan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, agar sesuai dengan 

spesifikasi yang sudah disepakati sebelumnya. 

A. Slump Test 

 Untuk kegiatan pengendalan kualitas beton, dilakukan slump test yang 

berguna untuk mengetahui tingkat kekentalan beton ready mix. Nilai slump yang 

dikehendaki yakni 10 ± 2 cm. Uji slump bertujuan agar beton yang digunakan 

tidak terlalu kental karena akan menghambat proses pengecoran, dan tidak terlalu 
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encer karena dapat menurunkan mutu beton nantinya. Slump test dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

h. Persiapkan alat-alat uji seperti kerucut Abrams serta besi untuk proses 

penusukan. 

i. Campuran beton dimasukkan ke dalam kerucut Abrams sebanyak tiga 

lapis. Setiap sepertiga bagian, campuran beton ditusuk 25 kali 

menggunakan besi. 

j. Setelah kerucut Abrams terisi penuh, campuran beton diratakan hingga 

tidak ada bagian yang berongga. 

k. Kerucut Abrams ditarik ke atas hingga adukan beton turun, kemudian 

penurunan beton diukur menggunakan meteran apakah sesuai dengan 

mutu yang direncanakan atau tidak. 

 
Gambar 5.1 Slump Test 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

B. Uji Kuat Tekan Beton 

Untuk uji kuat tekan beton, disiapkan silinder baja sebanyak 4 buah 

dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, yang diisi dengan sampel beton 

dengan merk tertentu. Setelah mencapai umur rencana tertentu yakni 7 hari, 14 

hari, dan 28 hari, sampel tersebut akan dikeluarkan dari benda uji dan kemudian 

dicek kuat tekannya di Laboratorium Teknik Sipil UNDIP. 
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Gambar 5.2 Sampel Beton Ready Mix 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

 
Gambar 5.3 Uji Kuat Tekan Beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

C. Pengendalian Pekerjaan Bekisting 

Pengendalian pekerjaan ini dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan 

pembuatan bekisting, serta pengawasan terhadap elevasi lantai, dimensi bekisting, 

kekokohan scaffolding, pemeriksaan bahan bekisting, serta pelaksanaan 

pengawasan pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan yang sudah direncanakan. 

Pentingnya pengawasan terhadap pekerjaan ini, karena bekisting merupakan suatu 

pekerjaan yang memberikan bentuk dari pembesian serta pengecoran. Sehingga 

pekerjaan bekisting harus benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi yang sudah 

ditentukan. 
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D. Pengendalian Pekerjaan Pembesian 

Setelah pekerjaan bekisting sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, 

pengendalian juga harus dilakukan pada pekerjaan pembesian. Pengendalian 

tersebut meliputi apakah jumlah tulangan dan panjang penyaluran sudah sesuai 

dengan gambar rencana, serta apakah tulangan-tulangan tersebut sudah dibendrat 

dengan baik dan kencang atau belum. Pekerjaan pengawasan pembesian di 

lapangan biasa dilaksanakan oleh pelaksana lapangan dan juga pengawas struktur 

dari bagian konsultan pengawas. 

E. Pengendalian Pekerjaan Pengecoran 

Langkah terakhir yang dilakukan setelah semua pekerjaan dikerjakan 

yakni proses pengecoran. Pengendalian ini dilaksanakan dengan memantau 

apakah mutu beton ready mix sesuai dengan mix design yang sudah direncanakan 

sebelumnya, dan apakah alat bahan yang dibutuhkan selama proses pengecoran 

sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

5.5 Pengendalian Sumber Daya Manusia 

A.  Pekerja 

Pada proyek pembangunan Ibis Style Hotel ini, para pekerja dibagi 

berdasarkan jumlah serta bidang keahliannya agar dapat tercapai 

efisiensi dalam suatu proyek konstruksi. Contohnya, tenaga pembesian 

yang mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan baja tulangan, 

tenaga kayu yang melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan 

bekisting, triplek dan lainnya, tenaga precast yang mengerjakan 

struktur precast dari proses penulangan hingga pengecoran, serta 

tenaga cor yang mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan 

pengecoran, dari mulai persiapan hingga proses pengecoran.  

Jumlah pekerja bisa berubah-rubah tiap waktu, bisa terjadi 

pengurangan atau penambahan jika diperlukan. Pada proyek ini, 

umumnya terdapat masing-masing 6 tenaga precast, 15 tenaga cor, 10 

tenaga besi, serta 15 tenaga kayu baik yang mengerjakan area vertikal 

atau horizontal. Para pekerja akan melaksanakan pekerjaan di proyek 
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sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni 

mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 16.00 sore untuk 1 hari kerja, 

dengan jam istirahat pukul 12.00 hingga pukul 13.00 siang. Jika para 

pekerja melanjutkan pekerjaan mereka dari pukul 16.00 hingga 18.00 

sore, maka mereka akan dikenakan upah lembur. Namun jika mereka 

bekerja mulai pukul 08.00 pagi hingga 16.00 sore, kemudian 

dilanjutkan dengan pukul 18.00 sore hingga 22.00 malam, maka 

mereka dianggap sudah melaksanakan jam kerja selama 2 hari.  

B.  Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) 

K3 atau Keamanan dan Keselamatan Kerja merupakan suatu 

kondisi yang harus diwujudkan dalam suatu pelaksanaan proyek, dan 

merupakan salah satu langkah dalam proses pengendalian sumber daya 

manusia. K3 berguna untuk melindungi seluruh tenaga kerja dari 

segala kemungkinan kecelakaan yang terjadi di dalam maupun luar 

proyek mengingat pekerja konstruksi sangat rentan terhadap berbagai 

kecelakaan kerja mulai dari yang kecil seperti terinjak paku atau 

tertimpa material, hingga yang besar seperti jatuh dari ketinggian.  

Selain pemberian alat-alat keselamatan bagi para pekerja, pihak K3 

juga melakukan beberapa kegiatan rutin yang bertujuan agar para 

pekerja paham sepenuhnya dengan K3, serta mematuhi peraturan-

peraturan K3 yang ada di proyek. Kegiatan-kegiatan tersebut antara 

lain: 

1. Safety Induction 

Safety induction merupakan suatu sesi training pengenalan 

terhadap lingkungan kerja kepada seluruh karyawan dan pekerja 

baru, yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan 

keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan proyek. 

2. Safety Talk 

Yaitu suatu pengarahan tentang keselamatan dan kesehatan kerja 

yang dihadiri oleh seluruh karyawan, mandor, pekerja, serta sub 
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kontraktor. Safety talk diadakan setiap hari jumat, dan membahas 

berbagai permasalaham K3 di lapangan seperti tata cara 

penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), bekerja di ketinggian, cara 

menggunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), P3K, dan lain 

sebagainya. 

 
Gambar 5.4 Suasana Safety Talk 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

3. Safety Patrol 

Safety patrol merupakan suatu kegiatan K3 di proyek, yang 

bertujuan untuk mengecek dan menilai semua kegiatan kerja di 

kantor maupun di lapangan, apakah sudah sesuai dengan standar 

K3 atau belum. Seluruh aspek proyek seperti GSP, peralatan, 

mandor, serta sub kontraktor akan mengikuti kegiatan ini yang 

dilaksanakan hampir setiap hari. 

 
Gambar 5.5 Suasana Safety Patrol 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 
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Bagian K3 juga bertanggung jawab akan sampah-sampah yang 

dihasilkan selama pelasanaan pekerjaan di proyek, baik itu sampah 

ringan berupa pasir, daun, dan material kecil lainnya, ataupun sampah 

berat berupa triplek bekas yang sudah tidak layak lagi digunakan. 

Untuk sampah ringan, kotoran-kotoran akan dikumpulkan ke dalam 

karung semen yang sudah tidak dipergunakan lagi. Setelah terkumpul, 

sampah akan dibuang ke tanah di samping area proyek, yang kemudian 

akan diurug jika pelaksanaan proyek sudah hampir selesai. 

 
Gambar 5.6 Sampah Ringan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

 
Gambar 5.7 Area Pembuangan Sampah Ringan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Untuk sampah berat berupa triplek yang sudah tidak terpakai, 

seluruhnya akan dikumpulkan terlebih dahulu di area SB1, dan 

kemudian akan dijual kepada produsen makanan, yang selanjutnya 

akan digunakan mereka untuk bahan bakar. Hasil penjualan triplek 
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bekas ini yakni sebanyak Rp 100.000/ truk pick up akan digunakan 

untuk biaya operasional K3, yakni untuk pembelian sapu, drum, atau 

alat-alat lainnya. 

 
Gambar 5.9 Sampah Triplek 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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BAB VI 

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN 

Pada setiap pelaksanaan pekerjaan di sebuah proyek, pasti diharapkan 

semua hal berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah disepakati 

sebelumnya. Tetapi, tidak semua pekerjaan dapat sesuai dengan rencana tersebut 

karena pada realisasinya pasti akan muncul berbagai permasalahan yang ada. 

Masalah yang ada bisa berupa masalah administrasi, manajerial, pelaksanaan 

teknis di lapangan, dan lain sebagainya. Permasalahan yang ada harus di 

selesaikan dengan baik dan cepat agar tidak mempengaruhi pelaksanaan proyek 

secara signifikan. Di bawah ini merupakan beberapa kendala-kendala yang 

berkaitan dengan Manajemen Proyek, yang muncul pada Proyek Pembangunan 

Hotel Ibis Style Candiland Semarang ini: 

 

6.1 Faktor Cuaca  

Permasalahan yang terjadi: 

1. Material seperti plywood akan menurun kualitasnya bila terkena air 

hujan secara langsung. 

2. Pasir yang berada di lokasi terbuka bagian depan proyek akan tergerus 

oleh air hujan. 

3. Pekerjaan struktur di lapangan berhenti sementara menunggu hujan 

reda. 

 

Solusi penyelesaian masalah: 

1. Plywood dan material lain yang berada di area terbuka ditutup dengan 

plastik atau terpal. Hal itu dimaksudkan agar menghindari penurunan 

kualitas dari plywood jika terkena air hujan. 



116 
 Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland  
Jalan Diponegoro No. 24-38 Semarang 

 

 

 
Aulia Zastavia Putri 
12.12.0039   

 
Gambar 6.1 Plywood yang Dilindungi Oleh Terpal 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

2. Dilakukan penambahan pekerja dan jam lembur agar bisa mengejar 

keterlambatan pekerjaan di lapangan karena cuaca yang kurang 

mendukung. 

 

6.2 Faktor K3  

Permasalahan yang terjadi: 

Masih banyak pekerja di lapangan yang kurang mematuhi aturan-aturan 

keamanan dan keselamatan kerja. Hal itu terlihat dari beberapa pekerja yang tidak 

menggunakan alat-alat keselamatan kerja seperti safety helmet dan safety shoes 

yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Para pekerja juga masih terlihat 

ada yang merokok di area pelaksanaan proyek, membuang sampah sembarangan, 

dan tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

 
Gambar 6.2 Pekerja yang Tidak Menggunakan APD 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Solusi penyelesaian masalah: 

Pihak K3 memberikan informasi akan pentingnya mematuhi aturan 

keamanan dan keselamatan kerja di lapangan,  memberikan alat-alat keselamatan 

kerja, serta memberikan teguran bagi para pekerja yang melanggar peraturan yang 

sudah ditentukan agar mereka tidak melakukan pelanggaran kembali. Sesuai 

dengan peraturan K3 yang sudah ditetapkan di proyek ini, para pekerja yang 

ketahuan melanggar peraturan yang ada akan dikenakan denda sebesar Rp 

100.000,- untuk setiap poin pelanggaran. Dan bagi para pekerja yang mendapati 

rekannya melakukan pelanggaran dan melaporkan ke pihak K3, maka pekerja 

tersebut akan memperoleh apresiasi dan penghargaan. Hal itu ditujukan agar para 

pekerja jera untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan K3, dan bersama-

sama menciptakan area kerja yang sehat dan aman. 

 

6.3 Kondisi Lingkungan Sekitar Proyek 

Permasalahan yang terjadi: 

1. Proyek berada di tengah pemukiman padat penduduk, dengan banyak 

rumah-rumah warga di sekelilingnya, sehingga seluruh kegiatan yang 

ada di proyek diharapkan jangan sampai mengganggu warga di 

sekitarnya. 

2. Lokasi proyek berada di pinggir jalan raya dengan volume kendaraan 

yang cukup tinggi, sehingga cukup menyulitkan mobilitas masuk dan 

keluar kendaraan proyek karena dapat sedikit mengganggu laju 

kendaraan yang melewati area proyek. 

 

Solusi penyelesaian masalah: 

1. Diberikan safety net yang diletakkan di tepi area proyek, agar material-

material yang berjatuhan dari ketinggian tidak jatuh ke area pemukiman 

warga. 
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Gambar 6.3 Safety Net 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

2. Dilakukan proses pengecoran pada malam hingga pagi hari untuk 

menghindari kepadatan jalan raya, serta supaya truk ready mix datang 

tepat waktu ke lokasi proyek. Pada tepi jalan raya di depan proyek juga 

diberi lampu serta tanda berhati-hati bagi kendaraan yang melewati area 

proyek. 

 

6.4 Faktor Administrasi 

Permasalahan yang terjadi: 

Terjadi keterlambatan pembayaran upah terhadap para pekerja di lapangan. 

 

Solusi penyelesaian masalah: 

Para mandor menggunakan uang pribadi mereka terlebih dahulu untuk 

membayar upah pekerja yang belum dibayarkan oleh kontraktor pelaksana, 

mengingat para pekerja harus dibayar setiap 2 minggu sekali. Hal itu dilakukan 

agar para pekerja tetap terus bekerja dengan baik dan tidak berhenti bekerja. 

 

6.5 Faktor Manusia 

Permasalahan yang terjadi: 

Terjadi keropos pada kolom yang disebabkan karena proses pemadatan 

dengan menggunakan vibrator concrete kurang maksimal. Sehingga saat beton 
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sudah mengering dan bekistingnya dilepas, terjadi keropos pada bagian bawah 

kolom. 

 
Gambar 6.4 Keropos pada Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Solusi penyelesaian masalah: 

Dilakukan penambalan pada bagian yang keropos dengan menggunakan 

campuran lem beton, semen acian, serta air. 

 

6.6 Alat-Alat Kerja 

Permasalahan yang terjadi : 

Sempat terjadi kerusakan tower crane beberapa kali, yang mana tower crane 

merupakan salah satu alat berat yang paling penting dalam proyek ini. Selama 

kerusakan berlangsung, pekerjaan di lapangan menjadi sediki terhambat karena 

terdapat material yang tidak dapat di angkut. 

 
Gambar 6.5 Bucket yang Tergantung Karena Kerusakan Tower Crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Solusi penyelesaian masalah: 

Dilakukan servis pada bagian tower crane yang mengalami kerusakan oleh 

bagian teknis, serta dilaksanakan perawatan dan pengecekan agar tower crane 

tidak mengalami kerusakan kembali. 

 

6.7 Bahan-Bahan Kerja 

Permasalahan yang terjadi: 

1. Terjadi keterlambatan beton ready mix, sehingga menghambat proses 

pengecoran. 

2. Adanya kekosongan stok besi dengan diameter tertentu dan 

mengakibatkan penundaan pekerjaan pembesian di lapangan. 

 

Solusi penyelesaian masalah: 

1. Dilakukan pendundaan proses pengecoran hingga beton ready mix 

datang ke lokasi pelaksanaan proyek, serta menambah jam kerja para 

pekerja cor. 

2. Para pekerja pembesian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya 

tidak membutuhan besi yang habis, atau menunda pekerjaan untuk 

menunggu didatangkannya stok besi yang dibutuhkan. 

 

6.8 Faktor Keamanan Proyek 

Permasalahan yang terjadi: 

Terjadi kehilangan motor salah satu pekerja proyek, yang pada saat kejadian 

terparkir di luar area proyek. Hal itu terjadi karena lokasi parkir yang berada di 

luar proyek sehingga tidak setiap saat bisa dipantau oleh para penjaga keamanan. 

 

Solusi penyelesaian masalah: 

Lokasi parkir kendaraan dipindah ke dalam area proyek, agar kendaraan 

yang masuk dan keluar bisa selalu terpantau oleh bagian keamanan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 Selama dilaksanakannya kegiatan praktik kerja, mahasiswa dapat 

mempelajari banyak hal dari suatu  pelaksanaan proyek misal permasalahan yang 

ada, cara-cara pelaksanaan proyek di lapangan, dan juga pengambilan keputusan 

untuk menyelesaikan kendala yang muncul dalam pelaksanaan proyek tersebut. 

Hal-hal yang didapatkan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

7.1 Kesimpulan  

1. Seluruh pihak-pihak yang ada di dalam Proyek Pembangunan Hotel Ibis 

Style Candiland ini, mulai dari pemilik, pengawas, serta pelaksana 

terlibat secara aktif agar terwujudnya tujuan utama proyek, yakni 

terciptanya bangunan yang sesuai dengan rencana yang telah disetujui 

sebelumnya. 

2. Dibuat aturan aturan-aturan K3 yang tersebar di penjuru area 

pelaksanaan proyek, agar seluruh pekerja di dalamnya selalu patuh 

dengan dan proyek berjalan dengan aman dan selamat. Meskipun masih 

ada beberapa pekerja yang melakukan pelanggaran. 

3. Sampah-sampah yang dihasilkan selama pelaksanaan proyek dikoordinir 

dengan baik, untuk kemudian dibuang atau dimanfaatkan kembali. 

Meskipun masih ada beberapa sampah yang terlihat berserakan di area 

pelaksanaan proyek. 

4. Proyek ini sangat memperhatikan aspek kemananan lingkungan 

sekitarnya, dengan memberikan safety net agar warga yang tinggal di 

sekitar area proyek tidak terganggu dengan aktifitas yang ada di proyek. 
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Saran 

1. Perawatan dan pengecekan rutin terhadap alat-alat berat perlu dilakukan 

agar tidak terjadi kerusakan alat yang dapat menghambat pekerjaan-

pekerjaan yang ada di lapangan. 

2. Pemberian upah terhadap para pekerja di lapangan jangan sampai 

terlambat, karena jika hal itu terus terjadi pekerja akan cepat atau lambat 

meninggalkan proyek ini. 

3. Perlu diperketat dan dipertegas mengenai faktor K3 di lapangan, agar 

para pekerja benar-benar patuh terhadap aturan yang ada serta tercipta 

lingkungan kerja yang baik dan terhindar dari kemungkinan kecelakaan 

kerja. 
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