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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja 

Pengalaman dalam pekerjaan di lapangan sangat  dibutuhkan untuk lebih 

mematangkan informasi, teknologi dan metode pada bidang yang 

berhubungan dengan konstruksi. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Katolik Soegijapranata mewajibkan peserta didik untuk 

mengikuti mata kuliah Praktik Kerja, sehingga dapat belajar dan mendapat 

pengalaman secara langsung di lapangan. 

Untuk dapat mengambil mata kuliah Praktik Kerja, makasiswa sudah harus 

menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 sks dan sudah harus mengikuti 

pembekalan Praktik Kerja, serta menghadiri minimal 3 kali seminar hasil 

Praktik Kerja. Dengan Praktik Kerja ini mahasiswa diharapkan dapat 

mengamati dan mempelajari secara langsung proses berjalannya suatu proyek 

mulai dari tahap bersosialisasi dengan pihak penyedia jasa konstruksi, 

persiapan pekerjaan, pelaksanaan,  manajemen, penyelesaian permasalahan, 

dan hal-hal penting lainnya yang terkait dalam proses pengerjaan suatu 

konstruksi. 

 

1.2  Tujuan Praktik Kerja 

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja adalah : 

1. Memenuhi persyaratan  mata kuliah wajib Praktik Kerja Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata yang 

harus ditempuh dan diselesaikan. 

2. Mahasiswa dapat mengerti kondisi yang terjadi pada pekerjaan suatu 

proyek yang sesungguhnya. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai teori 

yang didapat dibangku perkuliahan dengan kondisi kenyataan pada proyek 

yang sedang dikerjakan. 



 

Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Gedung Hotel Grandhika Semarang 

 

 

 

Bill Clinton 12.12.0041  2 

 

4. Mahasiswa dapat memahami proses dan pelaksanaan pengerjaan suatu 

proyek yang sesungguhnya 

5. Mahasiswa dapat memahami hambatan serta permasalahan yang biasanya 

terjadi pada proyek, dan dapat mengetahui cara penyelesaian permasalahan 

tersebut. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Menurut  Surat Perintah Kerja Praktik Kerja  No : 001/B.3.8/FT/IX/2015 

Atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata, 

memutuskan untuk dapat melaksanakan Praktik Kerja yang dilaksanakan 

selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2015 sampai 

dengan 20 November 2015. Berhubung dengan waktu yang sangat terbatas 

maka Praktik Kerja tidak dapat melakukan pengamatan pada proyek secara 

keseluruhan, sehingga hanya mengetahui  sebagian dari pelaksanaan proyek. 

Karena hal itu  laporan ini diberikan beberapa batasan  yaitu  sebatas pada 

bagian-bagian pekerjaan yang dipelajari selama proses Praktik Kerja, antara 

lain : 

1. Tinjauan Umum 

Mengenai gambaran umum Proyek Pembangunan Gedung Hotel 

Grandhika Semarang. 

2. Tinjauan Khusus  

Dalam hal ini membahas pekerjaan yang dapat diamati selama proses 

Praktik Kerja berlangsung yaitu Peralatan Proyek, dari awal pekerjaan 

proyek sampai dengan selesainya masa Praktik Kerja. 

1.4 Pengumpulan Data 

Laporan Praktik Kerja Laporan ini menggunakan beberapa metode untuk 

memperoleh data – data yang dibutuhkan dalam penyusunannya. Adapun 

metode-metode yang digunakan untuk memperoleh data antara lain adalah :  

1. Metode observasi (pengamatan) 
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Dalam metode observasi ini, dilakukan pengamatan secara langsung 

terhadap proyek pembangunan gedung Hotel Grandhika Semarang 

mengenai cara pelaksanaan pekerjaan yang sedang berlangsung dan 

masalah-masalah  disekiranya yang dapat menghambat aktivitas kerja.  
 

2. Metode interview (wawancara langsung) 

Dalam metode ini, dilakukan wawancara secara langsung kepada semua 

pihak yang terlibat dalam proses pembangunan baik dari kontraktor 

sampai tukang. Kami mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang 

belum diketahui atau menanyakan berbagai masalah yang dijumpai di 

lapangan dengan tujuan agar kami mendapatkan masukan dalam kerja 

praktek ini. 
 

3. Metode pustaka (Literatur) 

Melalui metode pustaka, kami mencari informasi, mengumpulkan data dan 

mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan 

selama kerja praktek melalui buku dan internet. 
 

4. Metode instrumen 

Metode instrumen adalah metode pengumpulan data-data proyek dengan 

menggunakan instrumen seperti kamera dan alat tulis. Dengan metode ini 

kami dapat mengambil data berupa foto dokumentasi ataupun catatan-

catatan kecil. 

1.5  Sistematika Penulisan Laporan 

Adapun sistematika penulisan laporan Praktik Kerja ini adalah sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan  

Pada bagian bab ini membahas mengenai latar belakang 

diadakannya kerja praktek, tujuan diadakannya kerja praktek, 

batasan masalah pada laporan, metoda pengumpulan data, dan 

sistematika yang digunakan pada penulisan laporan.  
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Bab II Tinjauan Umum Proyek 

Pada bagian bab ini membahas tentang data dan gambaran proyek 

secara umum, mulai dari maksud dan tujuan proyek, lokasi 

berjalannya proyek, dan data umum proyek. 

Bab III Perencanaan Proyek 

Pada bab perencanaan proyek membahas mengenai manajemen 

dan hubungan pelaksanaan berjalannya proyek. 

Bab IV Pelaksanaan Pekerjaan 

Pada bab pelaksanaan pekerjaan membahas tentang proses 

pengerjaan proyek bagian struktur atas. 

Bab V Pengendalian Proyek 

Pada bab pelaksanaan pekerjaan membahas tentang proses 

pengendalian terhadap hasil proyek yang dikerjakan 

Bab VI    Permasalahan dan Pembahasan 

Pada bab permasalahan dan pembahasan membahas mengenai 

beberapa permasalahan yang terjadi pada proyek dan cara 

mengatasinya.   

Bab VII Penutup 

Pada bab kesimpulan dan saran membahas mengenai kesimpulan 

yang diambil selama kerja praktek serta penarikan saran untuk hal 

yang lebih baik kedepan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PROYEK 

2.1  Uraian Umum Proyek 

Semarang merupakan ibu kota Jawa tengah  merupakan kota berkembang dan 

memiliki banyak tempat wisata. Di karenakan banyaknya tempat wisata 

kebutuhan akan hotel juga harus dipertimbangkan untuk menunjang 

pariwisata. 

Demi memenuhi kebutuhan akan tempat penginapan, hotel adalah salah satu 

solusinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Khususnya bagi pihak 

konsumen yang berasal dari luar kota. Bangunan hotel yang mempunyai 

lokasi tempat yang strategis dan mempunyai fasilitas yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Pembangunan Hotel Grandhika merupakan salah 

satu penyedia kebutuhan akan hotel di Semarang yang saat ini sangat banyak 

permintaan. Selain itu karena program pemerintah yaitu menjadikan Jawa 

Tengah sebagai pusat pariwisata membuat bidang perhotelan memiliki 

prospek baik kedepannya. 

Hotel Grandhika menggunakan konsep yang memaksimalkan luas lahan yang 

terbatas dengan memaksimalkan ketinggian gedung. Konsep dari 

pemanfaatan ketinggian sebuah gedung ini, dapat mengurangi dampak global 

warming akibat penebangan pohon yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan akan lahan, guna untuk pembangunan proyek yang sering kita 

jumpai  khususnya didaerah perbukitan. Oleh karena itu, pengaplikasian 

konsep ini sangat tepat untuk proyek gedung yang berlokasikan di kota besar, 

yaitu Semarang dan ditambah lokasi gedung berada dipusat kota atau 

keramaian (Jalan Pemuda).  

2.2  Lokasi Proyek 

Proyek Pembangunan Pembangunan Hotel Grandhika berlokasi di Jalan 

Pemuda no 80 & 82 Semarang yang berbatasan dengan : 

1. Sebelah Utara : Jalan Pemuda 
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2. Sebelah Timur  : Alfamart Pemuda  

3. Sebelah Barat  : Gedung BCA Pemuda 

4. Sebelah Selatan : Gedung BCA Pemuda 

Berikut merupakan foto lokasi proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang yang diambil melalui Google Earth. 

 

Gambar 2.1 Peta Lokasi Proyek 

 Sumber : Google Earth 2015   

2.3  Data Proyek 

Berikut merupakan data- data proyek Pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang 

2.3.1 Data umum 

 Nama Proyek : Proyek Hotel Grandhika Semarang 

 Lokasi Proyek    : Jalan Pemuda no 80 & 82  

 Luas Bangunan    : ± 13.742,42 m² 

 Pemilik proyek  : PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk Divisi Hotel 

      Konsultan Perencana  

 Arsitektur   : LENTERA ARCHITECTURE + DESAIN  

 Struktur   : PT. DINAMIKA INTI REKAYASA 

 Mekanikal Elektrikal : RUSLI & ASSOCIATE 

Lokasi Proyek 
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Kontraktor Pelaksana  

 Pondasi : PT. MULTI BETON KARYA MANDIRI 

 Struktur : PT. ADHI KARYA 

Konsultan MK : PT. YODYA KARYA 

           Sumber Dana : PT. ADHI KARYA (Persero), TBK Divisi Hotel 

2.3.2 Data teknis 

Data teknis mengenai Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

sebagai berikut : 

1. Luas Lahan   : 2.346 m² 

2. Luas Bangunan  : 13.742,42 m² 

 Luas Bangunan terdiri dari : 

a. Lantai basement  : 1.576,34 m
2
 

Elevasi   : - 3,40 m 

Fungsi bangunan : parkir mobil, tangga, lift, toilet, house 

keeping, ruang staff, engineering workshop. 

b. Semi basement  : 1.671,2 m
2
 

Elevasi   : - 0,20 m 

Fungsi Bangunan : Parkir motor, parkir mobil, tangga, lift, toilet, 

ruang pompa, gudang, area pembuangan sampah, security room, 

sewage, treatment plan, ground water tank. 

c. Lantai 1   : 1.883,95 m
2
 

Elevasi   : + 3,50 m 

Fungsi bangunan : parkir VIP, tangga, lift, toilet, dapur, gudang, 

workshop, musholla, ruang trafo, ruang genset, ruang pompa. 

d. Mezzanine   : 294,59 m
2
 

Elevasi   : + 5,75 m 

Fungsi bangunan : kantor, ruang informasi, ruang training. 

e. Lantai 2   : 1.151,16 m
2
 

Elevasi   : + 8,50 m 
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Fungsi bangunan : DK 7 representative office, meeting room, 

musholla, tangga, lift, toilet, pantry, gudang, business centre, 

ruang dokumen, ruang IT. 

f. Lantai 3    : 1.160,1 m
2
 

Elevasi   : + 13,50 m 

Fungsi bangunan : kamar, tangga, lift, toilet, pantry, MEP. 

g. Lantai 4   : 1.159,85 m
2
 

Elevasi   : + 17,15 m 

Fungsi bangunan : kamar, tangga, lift, toilet, ruang ganti, fitness/ 

spa, kolam renang, pantry, MEP. 

h. Lantai 5   : 944,23 m
2
 

Elevasi   : + 20,80 m 

Fungsi bangunan : kamar, tangga, lift, toilet, pantry. 

i. Lantai 6   : 944.23 m
2
 

Elevasi   : + 24,45 m 

Fungsi bangunan : kamar, tangga, lift, toilet, pantry. 

j. Lantai 7   : 944,23 m
2
 

Evelasi   : + 28,10 m 

Fungsi bangunan : hotel, tangga, lift, toilet, pantry. 

k. Lantai 8   : 944,23 m
2
 

Elevasi   : + 31,75 m 

Fungsi bangunan : hotel, tangga, lift, toilet, pantry. 

l. Lower Roof   : 950,13 m
2
 

Elevasi   : + 35,40 

Fungsi bangunan : tangga, lift, ruang kendali lift, dak beton 

m. Upper Roof   : 118,18 m
2
 

Elevasi   : + 39,05 m 

Fungsi bangunan : dak beton 

n. Jumlah Lantai  : 8 Lantai + 1 Basement + 

  1 Semibasement 

o. Struktur Bangunan   : Beton bertulang 
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2.3.3 Besar dan Sumber Dana 

Kesepakatan dana yang telah disetujui oleh pihak pemilik proyek 

(owner) dengan pihak kontraktor pelaksana memiliki nilai kontrak 

senilai Rp 40.037.808.000,- belum termasuk pajak dengan sumber dana 

berasal dari PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Divisi Hotel. 

2.3.4 Organisasi Proyek 

Organisasi proyek merupakan sekelompok orang dari berbagai latar 

belakang ilmu dan keahlian yang terorganisir dan terkoordinasi dalam 

suatu wadah tertentu yang melaksanakan tugas pelaksanaan proyek 

dengan cara tertentu. 

Fungsi-fungsi dalam sebuah organisasi proyek konstruksi meliputi: 

1. Fungsi perencanaan teknis dan keuangan, yang menjalankan fungsi 

spesifik. Perencanaan rekayasa teknik (engineering) seperti jadwal 

pelaksanaan, perencanaan bahan, alat dan sub-sub 

kontraktor, perencanaan metode pelaksanaan, perencanaan mutu dan 

perencanaan K3. Perencanaan administrasi dan keuangan, meliputi 

pembuatan cash flow, perencanaan penagihan, sistem akuntansi dan 

administrasi pengelolaan sumber daya 

2. Fungsi pelaksanaan atau operasional, yang meliputi kegiatan 

pelaksanaan konstruksi di lapangan untuk mewujudkan fisik 

bangunan sesuai perencanaan teknis dan keuangan. 

3. Fungsi pengendalian atau kontrol, yang meliputi kegiatan 

membandingkan realisasi pelaksanaan dengan perencanaan dan jika 

terdapat penyimpangan akan dilakukan analisis penyebabnya dan 

cara penyelesaiannya. 

Organisasi 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 

http://ilmutekniksmk.blogspot.com/2013/11/Tahap-Pengawasan-Konstruksi-dan-Tahap-Manajemen-Pelaksanaan-Konstruksi.html
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lancer suatu proyek. Pada proyek pembangunan gedung parkir ini 

melibatkan beberapa pihak yang terkait meliputi : 

1. Pemilik Proyek   :   PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Divis  

     Hotel 

2. Konsultan Perencana  :   LENTERA ARCHITECTURE +  

           DESIGN, 

     PT. DINAMIKA INTI REKAYASA, 

                                                RUSLI & ASSOCIATE 

3. Konsultan MK   :    PT. YODYA KARYA (Persero) 

4. Kontraktor  :    PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Divisi 

         Kostruksi 7 

Hubungan kerja antar pihak di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Hubungan kerja pemilik proyek dengan konsultan perencana, 

 Pemilik proyek menunjuk bagian untuk membuat gambar rencana, 

termasuk perhitungan yang berkaitan dengan gambar tersebut. 

Setelah menunjuk bagian perencana, maka diadakan kontrak kerja 

secara tertulis. Konsultasi antara pemilik proyek dan bagian 

perencana harus selalu diadakan dalam mempersiapkan suatu 

rancangan atau rencana pembangunan proyek, agar tercapai hasil 

yang dikehendaki oleh pemilik proyek.   

2. Hubungan kerja pemilik proyek dengan kontraktor, 

 Pemilik proyek dapat menunjuk kontraktor pelaksana melalui lelang 

ataupun dengan cara penunjukan langsung. Setelah ditetapkan 

kontraktor pelaksana proyek, maka diadakan suatu kontrak kerja 

antara pemilik proyek dan kontraktor pelaksana. 

3. Hubungan kerja pemilik proyek dengan manajemen konstruksi 

(pengawas), 

 Pemilik proyek menunjuk bagian pengawas untuk mengawasi proses 

pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh kontraktor, yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja. Pertanggung jawaban ini 
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diwujudkan dalam bentuk laporan mingguan dan laporan harian 

pelaksanaan di lapangan, menyampaikan hasil uji bahan dan uji 

pekerjaan, menyampaikan foto-foto dokumentasi, menyampaikan 

perhitungan pekerjaan tambah kurang, dan menyampaikan as built 

drawing (gambar yang dilaksanakan sebenarnya apabila terjadi 

perubahan gambar yang sebelumnya telah disepakati) 

4. Hubungan kerja pengawas dengan pelaksana, 

 Pihak pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Jika terjadi 

penyimpangan pelaksanaan, maka pihak pengawas berwenang 

memperingatkan dan meminta pihak pelaksana untuk 

memperbaikinya. 

5. Hubungan kerja pengawas dengan perencana. 

 Pihak pengawas dapat menghubungi pihak perencana untuk meminta 

kejelasan atau kepastian gambar kerja, jika dalam proses 

pengawasan di lapangan terdapat kekurangan pada gambar kerja. Hal 

ini dimaksudkan agar bestek dan kontrak yang telah ditetapkan dapat 

dipraktekkan sebagaimana mestinya oleh pihak pelaksana. 
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Berikut merupakan struktur organisasi dari Pemilik – konsultan – 

kontraktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemilik – konsultan - Kontraktor 

Legend :  

    Garis Komando 

    Garis Kordinasi 

 

Berikut penjelasan dari masing – masing pihak yang saling terkait 

dalam proyek ini : 

1. Pemilik Proyek 

Owner merupakan istilah dalam bahasa asing bagi pemilik proyek, 

baik perseorangan maupun kelompok yang menanamkan modalnya 

untuk pembangunan proyek yang bersifat komersial. Modal yang 

dikeluarkan oleh pihak owner ini digunakan sebagai modal awal 

untuk memulai pembangunan proyek. Tahapan yang dilalui dalam 

proses pembangunan proyek adalah owner menentukan pihak 

Pemilik Proyek 

PT. Adhi Karya Divisi Hotel 

 

Tim Perencana 

PT. Dinamika 

 

Kontraktor 

PT.Adhi Karya Div Kontruksi VII 

 

Konsultan Pengawas 

PT. Yodya Karya 

(Persero) 

Sub Kontraktor 
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Manajemen Konstruksi, kemudian pihak Manajemen Konstruksi 

akan mengadakan tahap pelelangan untuk proyek yang telah 

dirancang oleh pihak owner. 

Pada pelaksanaan proyek Hotel Grandhika pihak pemilik proyek 

melakukan penunjukan kepada kontraktor pelaksana secara langsung 

tanpa dilakukannya pelelangan secara umum. Penetapan perjanjian 

harga menggunakan cara Fixed Price dimana sistem pembayaran 

sesuai dengan harga pada penawaran yang sudah saling disepakati. 

Cara pembayaran dengan monthly certificate yaitu pebayaran 

sebulan sekali sesuai progres pekerjaan. Pihak pemilik proyek akan 

memberikan dana tambahan apabila ada pekerjaan tambah diluar 

perencanaan awal. 

Tugas Pemilik Proyek 

a. Bertanggung jawab dalam memomitor asumsi-asumsi yang 

digunakan pada masing-masing pihak serta. 

b. Menjadi fasilitator bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan 

pembangunan proyek. 

c. Menjadi motivator dan media bagi pihak-pihak yang ingin 

berkembang agar pihak-pihak yang dimaksud dapat bekerja 

secara maksimal untuk ke depannya. 

d. Mampu menjadi stabilitator dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam pekerjaan.  

e. Menerima hasil pekerjaan dari pelaksanaan proyek atau 

kontraktor. 

 

Wewenang Pemilik Proyek 

a. Menjadi orang pertama yang mengetahui permasalahan yang 

bersifat merugikan proyek. 
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b. Menentukan dan menetapkan pemenang dalam proses pelelangan 

yang dapat dipertanggung jawabkan atas berkas yang diajukan 

oleh pemenang. 

c. Mendapatkan pengembalian biaya dari proyek yang selesai 

dibangun apabila terjadi kelebihan anggaran. 

d. Merubah rencana bangunan dalam bentuk visual bila dalam 

pelaksanaannya terdapat hal yang harus diperbaiki. 

2. Konsultan 

Konsultan adalah pihak yang menyusun program kerja dan 

perencana kegiatan serta pelaporan berjalannya suatu proyek sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Konsultan merupakan profesi atau 

bisa disebut juga lembaga yang secara professional memberikan 

nasehat, pelayanan, atau pelatihan tenang perihal yang berhubungan 

dengan bidang pengetahuan yang dikuasainya. Proses pembangunan 

sebuah proyek sangat memerlukan pihak konsultan untuk membantu 

dalam proses pemabangunan proyek agar bangunan yang dibangun 

dapat direalisasikan dengan tepat dan aman. 

Pada bidang teknik sipil, terdapat berbagai macam jenis konsultan 

yaitu, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Konsultan 

Manajemen Konstruksi, dan Konsultan Rekayasa Nilai, Konsultan 

Manajemen Proyek, Konsultan Mekanikal dan Elektrikal, Konsultan 

Pajak dan Akuntansi, Konsultan Pemasaran, dan lain sebagainya. 

Pada Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang terdapat 

empat konsultan yang berada dibidangnya masing-masing yakni 

LENTERA ARCHITECTURE + DESAIN yang bertanggung jawab 

pada bagian perencanaan arsitektur, PT. DINAMIKA INTI 

REKAYASA pada perencanaan struktur, RUSLI & ASSOCIATE 

untuk perencanaan mekanikal, elektrikal,  plumbing dan PT. 

YODYA KARYA (Persero) untuk konsultan MK. 
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Berikut merupakan penjelasan dari konsultan yang ada pada 

Pembanguna Hotel Grandhika Srmarang : 

a. Konsultan Arsitektur 

Merupakan konsultan yang mempunyai spesialisasi pekerjaannya 

yang berkaitan dengan seni permodelan pada bangunan agar 

bangunan memiliki estetis. 

b. Konsultan Struktur 

Konsultan struktur merupakan profesi yang memiliki spesialis 

dalam hal perhitungan untuk setiap bagian yang berkaitan dengan 

struktur, salah satunya pendimensian tulangan balokan, plat, dan 

kolom. 

c. Konsultan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing 

Konsultan mekanikal, elektrikal dan plumbing merupakan 

profersi yang memiliki spesialis dalam bidang mekanik, elektrik, 

serta memiliki spesialisasi dalam hal sanitasi listrik, air, AC, 

Hydrant, ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan 

bidangnya. 

d. Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas memiliki spesialisasi dalam hal 

pengendalian, baik kuantitas ataupun kuliatas yang dilakukan oleh 

pelaksana dilapangan. 

Tugas Konsultan adalah antara lain sebagai berikut : 

a. Mendampingi pemberi tugas (owner) selama proses proyek 

pembangunan berjalan. 

b. Menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemberi tugas (owner) 

untuk menjalankan tugasnya sesuai bidang yang ditekuninya. 

c. Loyal terhadap pekerjaannya sesuai asas profesionalisme. 

d. Membuat shop drawing gambar pelaksanaan baik secara 

keseluruhan ataupun detail dari shop drawing tersebut. 
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e. Memberikan laporan yang berkaitan dengan bidang dari masing-

masing konsultan. 

f. Mensinkronsisasikan shop drawing antar konsultan lainnya agar 

berkesinambungan dan dapat diterapkan di lapangan. 

Wewenang Konsultan adalah antara lain sebagai berikut : 

a. Menegur pelaksana bila dalam pelaksanaannya tidak sesuai 

dengan shop drawing yang telah dibuat. 

b. Merubah ketentuan shop drawing sesuai situasi dan kondisi. 

c. Mendapat kebutuhan material dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan sebelumnya dari pihak pemberi tugas (owner). 

3. Pelaksana Proyek / Kontraktor 

Merupakan pihak yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh 

pemberi tugas (owner) secara langsung dilapangan. Kontraktor 

secara tidak langsung merupakan pihak yang sangat berat dalam 

pekerjaannya. Hal ini dikarenakan pihak kontraktor berfungsi 

sebagai pelaksana dan berhubungan langsung dilapangan. Sehingga 

kontraktor diwajibkan mampu bekerja dengan tekanan dan memiliki 

kreatifitas, ketangguhan, visioner, dan ketegasan dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Pihak kontraktor dituntut untuk gerak cepat bila terjadi kesalahan 

pada pelaksanaan teknis dilapangan dan memberikan solusi yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 

Tugas Pelaksana Proyek 

a. Melaksanakan pekerjaan dilapangan yang diberikan oleh owner. 

b. Membuat laporan setiap bulannya untuk memberikan laporan 

perkembangan secara real dilapangan. 

c. Menyelsaikan pekerjaan sesuai yang telah ditentukan oleh 

konsultan ataupun  owner. 
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d. Menjamin keselamatan dan keamanan bagi tenaga, tukang, 

ataupun mandor pada saat dilapangan dengan menyediakan 

perlengkapan yang dibutuhkan. 

e. Menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah dibuat 

sebelumnya. 

Wewenang Pelaksana Proyek 

a. Menetukan metode pengerjaan dilapangan sesuai dengan kondisi 

dilapangan yang memang diharuskan  dengan catatan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

b. Mendapatkan bagian dari pemberi tugas (owner) yang telah 

disepakati secara bersama sebelumnya. 

Berikut merupakan susunan organisasi pelaksana proyek pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang. 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pelaksana Proyek 
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Berikut merupakan tugas dari masing-masing posisi dalam struktur 

organisasi proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang: 

1. Project Manager 

Project Manager (PM) adalah pihak yang bertugas memimpin dan 

mengkoordinasi pelaksanaan proyek, berperan juga sebagai wakil dari 

kontraktor utama yang memimpin sebuah proyek.  

Tugas Project Manager adalah sebagai berikut: 

a. Memimpin management review mingguan di proyek. 

b. Menilai kompetensi personel proyek. 

c. Mengendalikan biaya, mutu, dan waktu dalam pelaksanaan proyek. 

d. Mengkoordinasi pembuatan dan menetapkan master schedule, 

schedule man power, material, dan equipment. 

e. Membuat dan melaporkan progress fisik. 

f. Menyelesaikan administrasi dan teknis penutupan proyek. 

g. Bertanggung jawab kepada Owner atas tercapainya tujuan proyek. 

 

2.  Health Safety Environment  

Health Safety Environment (HSE) adalah pihak yang memimpin dan 

mengkoordinir pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Fase PQ dan 

tender/penawaran tepat waktu dan akurat. Pelaksanaan HSE di proyek 

dilakukan sesuai dengan Buku Rencana Proyek serta pengembangan 

sistem K3L agar memberikan dukungan maksimal untuk pencapaian 

terget kerja perusahaan. 

Tugas HSE adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinir penyusunan HSE untuk keperluan dan tender agar 

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 

b. Mengkoordinir pembuatan HSE untuk proyek-proyek yang sudah 

didapat. 

c. Memastikan bahwa HSE plan pada proyek berjalan sesuai dengan 

yang ada pada Buku Rencana Proyek. 
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d. Mengkoordinir pengembangan sistem K3L agar memberikan 

dukungan optimal kepada proses bisnis yang dilaksanakan. 

e. Bertanggung jawab kepada Project Manager dalam luang lingkup 

resiko dampak lingkungan dan keselamatan kerja di lapangan. 

 

3. Project Engineering Manager 

Project Engineering Manager (PEM) adalah pihak yang 

mengkoordinir dan mengarahkan proses  implementasi  perencanaan  

dan  pengendalian proyek sesuai Buku Rencana Proyek, termasuk 

penyusunan laporan kinerja proyek berikut evaluasi dan tindak lanjut 

penyempurnaan pengendalian  proyek, agar dapat mendukung 

pelaksanaan proyek secara efektif dan efisien. 

Tugas Project Engineering Manager adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun Buku Perencanaan Proyek, antara lain: cost plan, 

metode kerja, procurement plan, kebutuhan bahan dan alat, dan 

schedule pelaksanaan. 

b. Melakukan pengendalian proyek sesuai Buku Rencana Proyek. 

c. Mengkoordinir  kegiatan  ke-engineering-an  proyek, antara lain: 

pelaksanaan  gambar kerja, pelaksanaan procurement, 

memperbarui WBS (Work Breakdown Structure), schedule,  

variation  order, dan  sub kontraktor. 

d. Mengkoordinir kegiatan administrasi proyek dan menyusun laporan 

kinerja proyek mingguan atau bulanan, serta evaluasi dan tindak 

lanjut penyempurnaan pengendalian proyek (biaya, mutu, waktu) 

dan penyusunan administrasi serah terima proyek. 

e. Bertanggung jawab kepada PM untuk proses implementasi  

perencanaan  dan  pengendalian proyek di lapangan. 

 

4. Project Procurement (PP) 

Project Procurement (PP) adalah pihak yang mengkoordinir dan 

mengontrol kegiatan pada fase penawaran/tender dan terlaksananya 

kegiatan pembelian peralatan/material, penentuan jasa angkutan dari 
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vendor serta sub kontraktor terpilih sesuai evaluasi technical 

berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan, tepat waktu, efektif, dan 

efisien. Logistik adalah pihak yang mengontrol keluar masuknya 

perlatan dan material di proyek. 

Tugas Project Procurement adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinir aktivitas pemenuhan kebutuhan administratif dan 

teknis tender/fase penawaran agar memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

b. Melaksanakan kegiatan pengadaan material berikut pengiriman 

maupun penentuan vendor/sub kontraktor yang memenuhi 

persyarat dan dalam kondisi yang paling menguntungkan 

perusahaan. 

c. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pengendalian atas 

pengadaan dan pengiriman barang. 

d. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pengendalian atas 

pengelolaan barang/alat proyek. 

e. Melakukan kegiatan evaluasi atas semua proses pengadaan dan 

pengendalian barang/alat. 

f. Bertanggung jawab kepada PEM mengenai kontrol kegiatan pada 

fase penawaran/tender, terlaksananya kegiatan pembelian 

peralatan/material, dan penentuan jasa angkutan dari vendor serta 

sub kontraktor. 

 

5. Project Planning  

Planning adalah pihak yang mengkoordinir, merencanakan, dan 

mengarahkan proses implementasi perencanaan yang berkaitan 

dengan penyusunan implementasi metode dan segala proses drawing 

sesuai dengan Buku Perencanaan Proyek. 

Tugas Planning adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun metode kerja. 

b. Membuat gambar Shop Drawing. 
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c. Pengendalian gambar Shop Drawing. 

d. Membuat gambar As Built Drawing. 

e. Bertanggung jawab kepada PEM yang berkaitan dengan 

penyusunan implementasi metode dan segala proses drawing 

6. Project Controlling 

Project Controllimg (PC) adalah pihak yang melaksanakan 

pengendalian biaya di lingkungan  proyek atas dasar Project Plan 

Book (PBB). 

Tugas Project Control adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun master cost control sesuai dengan rencana (RAB dan 

RAP) yang sudah ditetapkan. 

b. Melakukan verifikasi biaya proyek. 

c. Melakukan entry biaya proyek. 

d. Melakukan verifikasi permintaan bahan dengan cek sisa RAP. 

e. Membuat laporan over/minder pengendalian biaya proyek. 

f. Membuat laporan evaluasi dan rekomendasi pengendalian biaya. 

g. Bertanggung jawab kepada PEM mengenai biaya di lingkungan 

proyek. 

 

7. Project Production Manager 

Project Production Manager (PPM) adalah pihak yang menyusun 

rencana, memastikan, dan mengevaluasi pelaksanaan produksi di 

lapangan agar penyelesaian pekerjaan proyek sesuai dengan Buku 

Rencana Proyek.  

Tugas Project Production Manager adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun Rencana pekerjaan mingguan dan bulanan. 

b. Membuat rencana kebutuhan manpower, material, dan peralatan 

yang dibutuhkan dalam pekerjaan secara periodik setiap minggu. 

c. Melakukan pengawasan terhadap proses produksi di lapangan agar 

sesuai Buku Rencana Proyek. 
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d. Melakukan evaluasi atas perhitungan hasil pekerjaan secara 

periodik. 

e. Melakukan evaluasi penggunaan metode kerja pelaksanaan di 

lapangan. 

f. Bertanggung jawab kepada PM mengenai penyusunan rencana, dan 

pengevaluasi pelaksanaan produksi di lapangan. 

 

8. Supervisor 

Supervisor (SPV) adalah pihak yang melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan produksi di lapangan 

berdasarkan Buku Rencana Proyek sehingga target produksi per-hari 

tercapai. 

Tugas Supervisor adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun Rencana Kerja Produksi Harian. 

b. Membuat rencana kebutuhan manpower, material, dan peralatan 

yang dibutuhkan dalam pekerjaan per-hari. 

c. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan. 

d. Melakukan evaluasi atas penggunaan material, peralatan, dan upah 

pekerjaan di lapangan per-hari. 

e. Bertanggung jawab kepada PPM dalam pengawasan dan 

pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan produksi di 

lapangan. 

 

9. Surveyor 

Surveyor (SVR) adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 

yang berkaitan dengan survei pengukuran dalam kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan konstruksi gedung, meliputi pengoperasian peralatan 

ukur, membaca gambar desain bangunan serta pelaksanaan stake out. 

Tugas Surveyor adalah sebagai berikut: 

a. Penerapan jadwal konstruksi. 

b. Penguasaan peralatan ukur. 

c. Stake out dan monitoring. 
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d. Pengukuran dimensi dan perhitungan volume. 

e. Pembuatan laporan pengukuran. 

f. Bertanggung jawab kepada PPM mengenai hasil pelaksanaan 

pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan survei pengukuran. 

 

10. Project Finance Manager (PFM) 

Project Finance Manager (PFM) adalah pihak kegiatan keuangan dan 

administrasinya yang berhubungan dengan penyediaan dana, 

pengalokasian, pencatatan, perpajakan, dan pelaporan keuangan 

proyek serta kesekretariatan dan rumah tangga proyek agar 

memberikan dukungan optimal kepada pelaksanaan proyek yang 

ditargetkan. 

Tugas Project Finance Manager adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinir kegiatan arus kas, sarana, dan prasarana proyek. 

b. Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan proyek. 

c. Membuat laporan pengalokasian dana proyek. 

d. Membuat dan memonitor masalah perpajakan di proyek. 

e. Melakukan proses termin proyek. 

f. Mengkoordinir kegiatan administrasi, kepegawaian, penyediaan 

sarana, dan prasarana untuk operasional proyek. 

g. Mengkoordinir kegiatan kebersihan dan keamanan lingkungan 

proyek. 

h. Bertanggung jawab kepada PM mengenai kegiatan keuangan dan 

administrasinya yang berhubungan dengan penyediaan dana, 

pengalokasian, pencatatan, perpajakan, dan pelaporan keuangan 

proyek serta kesekretariatan dan rumah tangga proyek. 
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BAB III 

PERENCANAAN PROYEK 

3.1 Uraian Umum 

Pelaksanaan pengerjaan suatu proyek konstruksi dimulai dengan penyusunan 

perencanaan, penyusunan jadwal dan memperoleh hasil yang sesuai dengan 

perencanaan diperlukan pengendalian. Sementara itu perencanaan proyek 

merupakan suatu proses yang meletakkan dasar dari suatu tujuan dan 

menyiapkan segala sumber daya yang mendukung untuk tercapainya tujuan 

proyek.  

Secara umum perencanaan memberikan pedoman bagi pelaksana untuk 

mengalokasikan sumber daya serta berfungsi untuk meletakkan sasaran 

proyek mulai dari penjadwalan, anggaran, dan mutu bangunan yang baik dan 

benar. Di dalam pengerjaan proyek konstruksi diperlukannya pengaturan 

jadwal pekerjaan yang sesuai, sehingga dibuatlah time schedule pada tiap 

proyek. Tujuan atau manfaat pembuatan time schedule pada sebuah proyek 

konstruksi antara lain: 

1. Pedoman waktu untuk pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan. 

2. Pedoman waktu untuk pendatangan material yang sesuai dengan item 

pekerjaan yang akan dilaksanakan serta sumber daya manusia yang 

tersedia. 

3. Pedoman waktu untuk pengadaan alat – alat kerja. 

4. Time schedule juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan waktu 

pelaksanaan proyek. 

5. Sebagai tolok ukur pencapaian target waktu pelaksanaan pekerjaan. 

6. Time schedule sebagai acuan untuk memulai dan mengakhiri sebuah 

kontrak kerja proyek konstruksi. 

7. Sebagai  pedoman pencapaian progress pekerjaan setiap waktu tertentu. 

8. Sebagai pedoman untuk penentuan batas waktu denda   atas keterlambatan 

proyek atau bonus atas percepatan proyek. 

9. Sebagai pedoman untuk mengukur nilai suatu investasi 
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Perencanaan time schedule proyek dibutuhkan beberapa data dan 

pertimbangan sehingga diambilnya keputusan dalam penentuan waktu 

penjadwalan. Untuk dapat menyusun time schedule atau jadwal pelaksanaan 

proyek yang baik dibutuhkan: 

1. Gambar kerja proyek 

2. Rencana anggaran biaya pelaksanaan proyek 

3. Daftar volume pekerjaan 

4. Data lokasi proyek berada 

5. Data sumber daya meliputi material, peralatan, sub kontraktor yang 

tersedia disekitar lokasi pekerjaan proyek berlangsung. 

6. Data sumber daya material, peralatan, sub kontraktor yang harus 

didatangkan ke lokasi proyek. 

7. Data kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang di 

butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

8. Data cuaca atau musim di lokasi pekerjaan proyek. 

9. Data jenis transportasi yang dapat digunakan disekitar lokasi proyek. 

10. Metode kerja yang digunakan untuk melaksanakan masing-masing item 

pekerjaan. 

11. Data kapasitas prosduksi meliputi peralatan, tenaga kerja, sub kontraktor, 

material. 

12. Data keuangan proyek meliputi arus kas, cara pembayaran pekerjaan, 

tenggang waktu pembayaran progress, dll. 

3.2 Perencanaan Pekerjaan 

Didalam proyek pembangunan Hotel Grandhika ini terdiri dari beberapa 

macam pekerjaan struktur. Dimulai dari pekerjaan pembersihan lokasi 

proyek, pembuatan dinding penahan tanah dengan menggunakan metode 

secant pile, pondasi, pembuatan pile cap, tie beam, dan pekerjaan struktur 

atas seperti kolom, balok, plat, dan tangga. 
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Dalam pelaksanaan pembangunan Hotel Grandhika diperlukan pengaturan 

penempatan material, akses masuk dan keluar alat berat, direksi keet, tower 

crane, dan lain-lain. 

Hal yang perlu diperhatikan pada pembangunan proyek ini saat penentuan 

lokasi dan akses yang digunakan adalah bahwa proyek ini berada pada 

kawasan ramai dimana terdapat gedung bank dan ada bangunan hotel baru 

yang juga dalam tahap pengerjaan. 

Pagar proyek ditempatkan di sekeliling lokasi proyek sebagai pembatas untuk 

mengurangi gangguan untuk warga sekitar yang sedang beraktifitas. Pada 

akses masuk dan keluar bagian depan, dilengkapi dengan pos jaga untuk 

mengatur agar tidak terjadi kemacetan pada akses tersebut. 

Perlu disediakannya juga lahan prakir untuk parkir tamu umum, pekerja, dan 

orang - orang yang memiliki keperluan dengan proyek tersebut. Penyimpanan 

material yang memerlukan tempat tertutup seperti semen sangat perlu 

dibuatkannya gudang sementara.  

3.2.1 Pekerjaan Konstruksi Dinding Penahan Tanah (Secant Pile) 

Dinding penahan tanah merupakan komponen struktur bangunan 

penting utama untuk jalan raya dan bangunan lainnya yang 

berhubungan tanah berkontur atau tanah yang memiliki elevasi berbeda. 

Dinding penahan tanah berguna untuk menahan tekanan tanah lateral 

yang ditimbulkan oleh tanah urug atau tanah asli yang labil. Pada 

proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang ini, dinding penahan 

tanah digunakan untuk pembangunan basement, karena jika tidak diberi 

dinding penahan tanah, pada saat pekerjaan galian tanah basement akan 

membuat perubahan struktur tanah di sekitarnya. Resiko yang paling 

awal adalah runtuhnya tanah di sekitar lokasi galian, sehingga akan ada 

pergerakan gedung di sekitarnya. Bahayanya adalah, gedung di 

sekitarnya akan bergeser dan amblas. Pergerakan gedung di sekitar 

lokasi galian biasanya terlihat dari adanya retakan pada dinding gedung 
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dan tanah di sekitar proyek. Selanjutnya akan diikuti miringnya gedung 

tersebut. 

Secant pile untuk penahan tanah terletak paling luar mengelilingi 

bangunan lantai basement, terdiri dari : 

a. Bore pile primary dengan ukuran Ø 600 mm sebanyak 227 titik. 

b. Bore pile secondary sebanyak 227 titik terdiri dari : 141 titik  Ø 800 

mm dengan tulangan pokok 16 D22, tulangan sengkang bagian atas 

D10-150 dan tulangan sengkang bagian bawah D10-200 & 86 titik Ø 

600 mm dengan tulangan pokok 16 D22, tulangan sengkang bagian 

atas D10-150 dan tulangan sengkang bagian bawah 10D-200. 

Tahapan-tahapan pekerjaan dinding penahan tanah (bored pile) dimulai 

dari pengukuran untuk menentukan titik yang akan dibor, pemasangan 

patok pada titik-titik tersebut, persiapan lahan/areal proyek untuk 

mobilisasi alat-alat berat, pembuatan tulangan bored pile, pengeboran 

tanah, hingga pengecoran. 

3.2.2 Pekerjaan Capping Beam 

Capping Beam merupakan balok penutup pada konstruksi bangunan 

bawah (misal turap, dinding penahan, dsb). Selain sebagai penutup, 

capping beam juga berfungsi sebagai pengunci pada konstruksi sheet 

pile. 

Untuk ukuran capping beam terdapat dua jenis, yakni capping beam 

ukuran 110 x 80 cm dan 90 x 80 cm. Untuk denah gambar perencanaan 

capping beam dapat dilihat pada Lampiran L-03. Sedangkan Mutu 

beton yang digunakan pada pekerjaan ini adalah K-350, dengan nilai 

slump 10 ± 2 cm. 

Sementara itu diameter tulangan yang digunakan bervariasi. Untuk 

capping beam yang berukuran 110 x 80 cm menggunakan tulangan 

pokok 24 D22 dan tulanga sengkang D10-200. Sedangkan untuk ukuran 

90 x 80 cm menggunakan tulangan pokok 20 D22 dan tulangan 

sengkang D10-200. 
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3.2.3 Pekerjaan Pondasi 

Pondasi tiang pancang (pile foundation) adalah bagian dari struktur 

yang digunakan untuk menerima dan menstransfer / menyalurkan beban 

dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman 

tertentu. Tiang pancang bentuknya panjang dan langsing yang 

menyalurkan beban ke tanah yang lebih dalam. Bahan utama dari tiang 

adalah kayu, baja (steel), dan beton. Proses pekerjaan tiang pancang 

dilakukan dengan cara dipukul, dibor atau dengan cara ditekan ke 

dalam tanah dan digabungkan dengan pile cap. Tergantung pada tipe 

tanah, material pondasinya, penyaluran beban tiang pancang dapat 

diklarifikasiakn berbeda-beda, misal sebagai friction pile atau point 

bearing atau bahkan keduanya friction pile dan point bearing. 

Berikut merupakan tahap-tahap penentuan jenis pondasi yaitu: 

1. Penyelidikan tanah 

Dalam dunia teknik sipil, penyelidikan tanah bertujuan untuk 

memperoleh data-data tanah yang diperlukan untuk perencanaan 

pondasi. Tujuan lain dari penyelidikan tanah adalah untuk 

menentukan kapasitas daya dukung tanah, menentukan tipe dan 

kedalaman pondasi, mengetahui kedalaman muka air tanah, 

memprediksi besarnya penurunan yang terjadi, dan lain sebagainya. 

Tergantung pada konstruksi  yang akan dibangun pada tanah 

tersebut. 

Penyelidikan tanah  dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya 

dengan menggali lubang uji, pengeboran dan lain-lain. Biasanya 

tanah yang akan diuji akan dibawa ke laboratorium, namun ada juga 

yang melakukan pengujian langsung di lapangan. Tergantung pada 

jenis pengujian yang akan dilakukan dan keperluannya. 

Penyelidikan tanah biasanya tebagi atas 3 (tiga) tahap, antara lain 

pengeboran atau penggalian lubang uji, pengambilan contoh tanah, 

dan pengujian contoh tanah. Pengujian pun dilakukan pada tanah 
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terganggu (disturbed sample) dan tanah tidak terganggu (undisturbed 

sample). Tanah yang diambil untuk sampel pengujian merupakan 

tanah asli, yaitu bebas dari humus dan akar tumbuh-tumbuhan. 

Ketelitian dalam pengujian tanah sangat diperlukan. Terutama dalam 

menentukan muka air tanah, karena data yang diperoleh untuk 

merencanakan pondasi sangatlah mempengaruhi perencanaan 

pondasi, dan dapat menyebabkan kesalahan dalam menganalisa 

stabilitas tanah. 

Penyelidikan tanah di Proyek Hotel Grandika yaitu menggunakan 2 

metode, yakni : 

a. Cone Penetration Test (CPT)/Sondir 

Pengujian sondir merupakan salah satu pengujian penetrasi yang 

bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap 

lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung yaitu 

lapisan tanah keras. Hal ini dimaksudkan agar dalam mendesain 

pondasi yang akan digunakan sebagai penyokong kolom 

bangunan diatasnya memiliki faktor keamanan (safety factor) 

yang tinggi sehingga bangunan diatasnya tetap kuat dan tidak 

mengalami penurunan atau settlement yang dapat membahayakan 

dari sisi keselamatan akan bangunan dan penghuni didalamnya. 

Uji Sondir dapat digunakan untuk mengetahui profil tanah, 

kepadatan relatif (untuk pasir), kuat geser tanah, kekakuan tanah, 

permeabilitas tanah atau koefisien konsolidasi, kuat geser selimut 

tiang, dan kapasitas daya dukung tanah. 

Pada proyek Hotel Grandhika tes sondir dilakukan pada 6 titik. 

Ke 6 titik sondir tersebut mencapai kedalaman – 20,00 m. Hasil 

dari tes sondir menunjukan bahwa karakteristik tanah pada proyek 

Hotel Grandhika berbeda - beda setiap titiknya.  

Berikut merupakan hasil dari tes sondir yang dilakukan  di proyek 

Hotel Grandhika Semarang(Sumber: Data Proyek): 
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a.1 Titik Sondir S.1 

Untuk titik sondir S.1, memiliki ketahanan konus (cone 

resistance) qc = 90,0 kg/cm
2
 dan total tahana pelekat / geser 

(total frictions) JHP = 858,0 kg/cm’. 

Pada kedalaman dari + 0,00 m sampai -2,20 m terdapat 

lapisan tanah dengan konsistensi lunak sampai kaku dengan 

nilai tahanaan konus antara qc = 5,0 kg/cm
2
 sampai qc = 42,0 

kg/cm
2
. 

Kedalaman -2.40 m sampai -7,20 m terdapat lapisan pasir 

sangat lepas sampai lepas dengan nilai tahanan konus antara 

qc = 12,0 kg/cm
2
 sampai qc = 52,0 kg/cm

2
. 

Kedalaman -7.40 m sampai -18,60 m terdapat lapisan 

lempung dengan konsistensi lunak sampai kaku dengan nilai 

tahanan konus antara qc = 5,0 kg/cm
2
 sampai qc = 30,0 

kg/cm
2
. 

Kedalaman -18,60 m sampai -20,00 m terdapat lapisan lensa 

pasir lepas sampai setengah padat dengan nilai tahanan konus 

antara qc = 42,0 kg/cm
2
 sampai qc = 90,0 kg/cm

2
. 

 

a.2 Titik Sondir S.2 

Untuk titik sondir S.2, memiliki ketahanan konus (cone 

resistance) qc = 35,0 kg/cm
2
 dan total tahana pelekat / geser 

(total frictions) JHP = 872,0 kg/cm’. 

Pada kedalaman dari + 0,60 m sampai -3,20 m terdapat 

lapisan tanah dengan konsistensi lunak sampai kaku dengan 

nilai tahanaan konus antara qc = 5,0 kg/cm
2
 sampai qc = 45,0 

kg/cm
2
. 

Kedalaman -3.40 m sampai -6,20 m terdapat lapisan lensa 

pasir lepas dengan nilai tahanan konus antara qc = 25,0 

kg/cm
2
 sampai qc = 42,0 kg/cm

2
. 
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Kedalaman -4.40 m sampai -17,00 m terdapat lapisan 

lempung dengan konsistensi lunak sampai teguh dengan nilai 

tahanan konus antara qc = 5,0 kg/cm
2
 sampai qc = 18,0 

kg/cm
2
. 

Kedalaman -17,20 m sampai -20,00 m terdapat lapisan tanah 

engan konsisitensi kaku dengan nilai tahanan konus antara qc 

= 27,0 kg/cm
2
 sampai qc = 42,0 kg/cm

2
. 

 

a.3 Titik Sondir S.3 

Untuk titik sondir S.3, memiliki ketahanan konus (cone 

resistance) qc = 28,0 kg/cm
2
 dan total tahana pelekat / geser 

(total frictions) JHP = 840,0 kg/cm’. 

Pada kedalaman dari + 0,60 m sampai -3,40 m terdapat 

lapisan tanah dengan konsistensi lunak sampai kaku dengan 

nilai tahanaan konus antara qc = 5,0 kg/cm
2
 sampai qc = 32,0 

kg/cm
2
. 

Kedalaman -3.60 m sampai -5,80 m terdapat lapisan pasir 

sangat lepas sampai lepas dengan nilai tahanan konus antara 

qc = 12,0 kg/cm
2
 sampai qc = 32,0 kg/cm

2
. 

Kedalaman -6.00 m sampai -16,60 m terdapat lapisan 

lempung dengan konsistensi lunak sampai teguh dengan nilai 

tahanan konus antara qc = 4,0 kg/cm
2
 sampai qc = 15,0 

kg/cm
2
. 

Kedalaman -16,80 m sampai -20,00 m terdapat lapisan 

lempung dengan konsistensi kaku dengan nilai tahanan konus 

antara qc = 27,0 kg/cm
2
 sampai qc = 40,0 kg/cm

2
. 
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a.4 Titik Sondir S.4 

Untuk titik sondir S.4, memiliki ketahanan konus (cone 

resistance) qc = 33,0 kg/cm
2
 dan total tahana pelekat / geser 

(total frictions) JHP = 812,0 kg/cm’. 

Pada kedalaman dari + 0,80 m sampai -3,00 m terdapat 

lapisan tanah dengan konsistensi lunak sampai teguh dengan 

nilai tahanaan konus antara qc = 2,0 kg/cm
2
 sampai qc = 18,0 

kg/cm
2
. 

Kedalaman -3.20 m sampai -5,60 m terdapat lapisan lensa 

pasir sangat lepas sampai lepas dengan nilai tahanan konus 

antara qc = 14,0 kg/cm
2
 sampai qc = 33,0 kg/cm

2
. 

Kedalaman -5.80 m sampai -17,20 m terdapat lapisan 

lempung dengan konsistensi lunak sampai teguh dengan nilai 

tahanan konus antara qc = 4,0 kg/cm
2
 sampai qc = 13,0 

kg/cm
2
. 

Kedalaman -17,40 m sampai -20,00 m terdapat lapisan 

lempung dengan konsistensi kaku dengan nilai tahanan konus 

antara qc = 28,0 kg/cm
2
 sampai qc = 40,0 kg/cm

2
. 

  

a.5 Titik Sondir S.5 

Untuk titik sondir S.5, memiliki ketahanan konus (cone 

resistance) qc = 32,0 kg/cm
2
 dan total tahana pelekat / geser 

(total frictions) JHP = 716,0 kg/cm’. 

Pada kedalaman dari + 0,80 m sampai -3,00 m terdapat 

lapisan lempung dengan konsistensi sangat lunak sampai 

lunak dengan nilai tahanaan konus antara qc = 5,0 kg/cm
2
 

sampai qc = 10,0 kg/cm
2
. 

Kedalaman -3.20 m sampai -5,60 m terdapat lapisan pasir 

sangat lepas sampai lepas dengan nilai tahanan konus antara 

qc = 15,0 kg/cm
2
 sampai qc = 42,0 kg/cm

2
. 
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Kedalaman -5.80 m sampai -17,20 m terdapat lapisan 

lempung dengan konsistensi lunak sampai teguh dengan nilai 

tahanan konus antara qc = 3,0 kg/cm
2
 sampai qc = 15,0 

kg/cm
2
. 

Kedalaman -17,40 m sampai -20,00 m terdapat lapisan tanah 

dengan konsistensi kaku dengan nilai tahanan konus antara qc 

= 22,0 kg/cm
2
 sampai qc = 40,0 kg/cm

2
. 

 

a.6 Titik Sondir S.6 

Untuk titik sondir S.6, memiliki ketahanan konus (cone 

resistance) qc = 35,0 kg/cm
2
 dan total tahana pelekat / geser 

(total frictions) JHP = 752,0 kg/cm’. 

Pada kedalaman dari - 0,40 m sampai -2,00 m terdapat lapisan 

tanah dengan konsistensi lunak dengan nilai tahanaan konus 

antara qc = 5,0 kg/cm
2
 sampai qc = 8,0 kg/cm

2
. 

Kedalaman -2.20 m sampai -4,80 m terdapat lapisan pasir 

sangat lepas sampai lepas dengan nilai tahanan konus antara 

qc = 18,0 kg/cm
2
 sampai qc = 42,0 kg/cm

2
. 

Kedalaman -5.00 m sampai -16,80 m terdapat lapisan 

lempung dengan konsistensi sangat lunak sampai teguh 

dengan nilai tahanan konus antara qc = 2,0 kg/cm
2
 sampai qc 

= 12,0 kg/cm
2
. 

Kedalaman -17,00 m sampai -20,00 m terdapat lapisan 

lempung dengan konsistensi kaku dengan nilai tahanan konus 

antara qc = 22,0 kg/cm
2
 sampai qc = 35,0 kg/cm

2
. 

 

b. Standard Penetration Test (SPT) 

Tujuan percobaan SPT adalah Untuk mengetahui kedalaman 

lapisan tanah keras serta sifat daya dukung setiap kedalaman. 
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Cara kerja alat uji SPT ini: Membuat lubang bor hingga ke 

kedalaman uji SPT akan dilakukan. Suatu alat yang dinamakan 

”standard split-barrel spoon sampler” dimasukan ke dalam tanah 

pada dasar lubang bor dengan memakai suatu beban penumbuk 

(drive weight) yang dijatuhkan pada ketinggian 30 in. Setelah 

split spoon ini dimasukan dan jumlah pukulan ditentukan untuk 

memasukannya berikutnya yaitu menghitung jumlah pukulan 

yang nantinya disebut N.  Pemboran menunjukan “penolakan” 

dan pengujian diberhentikan apabila ; diperlukan 50 kali pukulan 

untuk setiap pertambahan 150 mm, atau telah mencapai 100 kali 

pukulan, atau 10 pukulan berturut-turut tidak menunjukan 

kemajuan. Setelah percobaan selesai, split spoon dikeluarkan dari 

lubang bor dan dibuka untuk mengambil contoh tanah yang 

tertahan didalamnya. Untuk data hasil SPT dapat dilihat pada 

lampiran L-02. 

2. Perencanaan pondasi tiang pancang 

Berdasarkan hasil penyelidikan tanah, pemancangan untuk pondasi 

di proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang direncanakan 

menggunakan tiang ukuran 30 x 30 cm dan 45 x 45 cm dengan 

panjang 15 meter setiap tiangnya. Setiap tiang pancang juga dibagi 

dalam 2 jenis yakni upper dan lower. Dalam rencananya, tiang 

pancang akan dimasukan 30 meter dari permukaan tanah. 

Jumlah titik pemancangan keseluruhan yang direncanakan yakni 289 

titik, dengan 136 titik untuk tiang 30 x 30 cm dan 153 titik untuk 

tiang berukuran 45 x 45 cm. 

Proses pemancangan pondasi tiang pancang menggunakan metode 

HSPD (Hydraulic Static Driver). Pemancangan berbeda untuk setiap 

ukuran tiang pancang. Untuk ukuran 45 x 45 cm rencana kuat tekan 

yaitu 320 ton dengan menggunakan clamping box bagian tengah, 
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sedangkan tiang 30 x 30 cm mananggung kuat tekan rencana 160 ton 

dengan peletakan pada clamping box bagian depan. 

Dalam pengerjaan pembangunan Hotel Grandhika Semarang, pihak 

PT. Multi Beton Karya Mandiri selaku perusahaan yang 

mengerjakan pemancangan menggunakan alat Jack-in Pile Tipe 

ZYC320B-B1 dengan kapasitas daya dukung 320 Ton dan dilengkapi 

dengan Crane. Alat ini memiliki dua posisi jepitan tiang pancang 

untuk melakukan tekanan tiang pancang ke dalam tanah. Posisi 

terdapat di tengah (clampbox tengah) dan di ujung alat (clambox 

ujung). 

Berikut merupakan foto alat-alat dalam proses pemancangan. 

 

Gambar 3.1 HSPD (Hydraulic Static Pile Driver) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3.2 Genset 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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3. Loading test 

Uji pembebanan (Load Test) adalah merupakan suatu metode 

pengujian yang dilakukan dengan memberikan pembebanan secara 

vertikal. Tujuan Loading Test yaitu untuk membuktikan bahwa 

tingkat struktur pondasi sudah memenuhi persyaratan peraturan dari 

struktur pondasi yang diisyaratkan, yang tujuannya untuk memikul 

beban dari bangunan struktur di atasnya. 

Loading Test  yang digunakan dalam pembangunan Hotel Grandhika 

menggunakan metode Quick Static Loading Test. 

Alat yang digunakan yaitu :  

a. Hydraulic Jack (gambar 3.5) dengan Merk Enerpac, Type : CLR 

5006 Cylinder Effective Area seluas 730 cm
2
. Berfungsi untuk 

membebani tiang dan memiliki kapasitas 500 ton. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Hydraulic Jack 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 

b. Hydraulic Pump (gambar 3.4), yang berfungsi memberi tekanan 

kepada Hydraulic Jack melalui selang sebagai penghubungnya.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Hydraulic Pump 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 



 

Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

 

 

 

Bill Clinton 12.12.0041  37 

 

 

c. Dial Gauge 4 unit (gambar 3.5), yang berfungsi untuk mengukur 

besarnya pergerakan yang terjadi dengan ketelitian 1/100 mm. 

Alat ini dipasang pada 4 sisi di atas refrence beam.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Dial Gauge 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 

d. Pressure Gauge 1 (gambar 3.6) unit dengan kapasitas 10.000 Psi. 

Alat ini dipasang pada hydraulic pumb. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Pressure Gauge 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 

e. Main beam (gambar 3.8) yaitu profil baja WF 700x300 yang 

digunakan untuk menyalurkan tekanan dari Hydraulic jack ke 

counter weight pada alat HSPD. 

 

Gambar 3.7 Main Beam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

f. Steel plate, yaitu plat bundar yang berfungsi sebagai dudukan di 

atas Hydraulic Jack 
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g. Refrence Beam merupakan profil baja yang berfungsi sebagai 

dudukan Dial Gauge. Berikut merupakan foto dari refreance 

beam 

 

Gambar 3.8 Reference Beam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Untuk tiang pancang dengan ukuran penampang 30 x 30 cm, beban 

yang digunakan dalam tes sebesar 128 ton (100%). Kemudian untuk 

tiang pancang dengan ukuran penampang 45 x 45 cm, beban yang 

digunakan dalam tes sebesar 256 ton (100%).  

Berikut merupakan tabel prosedur pembacaan penurunan tiang pada 

tiap tipe tiang pancang. 

Tabel 3.1 Prosedur Quick Static Loading Test 

(Tiang Pancang 45 x 45 cm beban 256 ton) 

Tahap 
Beban 

(%) 

Beban 

(ton) 

Durasi 

(menit) 

Pembacaan Penurunan Tiang 

(Menit ke-) 

0 0 0 0 0, 

1 25 64 5 0, 5 

2 50 128 5 0, 5 

3 75 192 5 0, 5 

4 100 256 60 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60 

5 75 192 10 0, 5, 10 

6 50 128 10 0, 5, 10 

7 25 64 10 0, 5, 10 

8 0 0 90 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 

(Sumber : Data Proyek) 
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Tabel 3.2 Prosedur Quick Static Loading Test 

(Tiang Pancang 30 x 30 cm beban 128 ton) 

Tahap 
Beban 

(%) 

Beban 

(ton) 

Durasi 

(menit) 

Pembacaan Penurunan Tiang 

(Menit ke-) 

0 0 0 0 0, 

1 25 32 5 0, 5 

2 50 64 5 0, 5 

3 75 96 5 0, 5 

4 100 128 60 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60 

5 75 96 10 0, 5, 10 

6 50 64 10 0, 5, 10 

7 25 32 10 0, 5, 10 

8 0 0 90 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 

(Sumber : Data Proyek) 

4. Tower crane 

Tower crane merupakan Sebuah alat berat bangunan yang digunakan 

untuk mengangkat benda/material yang umumya tidak dapat 

diangkat oleh manusia, secara vertikal ataupun horisontal ke tempat 

yang tinggi dengan ruang gerak yang terbatas. Tower crane banyak 

digunakan untuk pembangunan gedung bertingkat misalnya: Hotel, 

Apartement, Mall, Supermarket, Dll. Pembangunan menggunakan 

alat ini sangat mempersingkat waktu pengerjaan dalam sebuah 

proyek pembangunan, karena material dapat terangkat ke lokasi 

pemasangan dengan lebih mudah dan cepat. 

Perencanaan tower crane harus sangat diperhatian, mulai dari 

penempatan sampai pada spesifikasi tower crane yang digunakan 

sesuai dengan keperluan proyek. Penempatan tower crane harus 

tidak boleh bersinggungan dan mengganggu bangunan yang akan di 

bangun. Hal ini dimaksud agar saat bangunan sudah selesai makan 



 

Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

 

 

 

Bill Clinton 12.12.0041  40 

 

 

tower crane dapat dibongkar tanpa menggangu bangunan yang telah 

berdiri. 

Berikut bagian-bagian dari tower crane: 

a. Pondasi 

Bagian ini berfungsi meneruskan beban dari tower crane ke tanah 

keras dan sebagai penahan agar tower crane tidak jatuh. Pada 

bagian inilah kaki tower crane dibaut pada pondasi beton yang 

masif dan besar. 

Berikut gambar pondasi tower crane 

 

Gambar 3.9 : Pondasi tower crane 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

b. Tiang/standard section 

Bagian ini merupakan bagian vertikal dari tower crane yang bisa 

terus bertambah seiring dengan kebutuhan proyek. Pada bagian 

ini terdapat tangga vertikal yang dibagi per section yang nantinya 

akan digunakan oleh operator untuk naik ke atas. Berikut gambar 

tiang/ standard section: 
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Gambar 3.10 : Standard section 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

c. Unit yang berputar 

Terdiri dari 3 bagian, yaitu: 

c.1. Horizontal zip 

Horizontal jib adalah bagian horizontal dari sebuah tower 

crane yang panjang dan berfungsi sebagai bagian pengangkat 

beban. Disebut pula sebagai hoisting jib atau working jib. 

Berikut gambar dari horizontal zip 
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Gambar 3.11 : Horizontal zip 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

c.2. Machinery jib 

Pada bagian inilah terdapat motor penggerak tower crane, alat 

elektronik dan sebuah beton masif yang berfungsi sebagai 

counter balance. Oleh karena itu sering pula disebut counter 

balance jib. 

Berikut gambar dari machinery jib 

 

Gambar 3.12 : Machinery jib 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 
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c.3. Operator’s cab 

Tempat dimana operator bekerja. Cab ini haruslah memiliki 

jendela besar untuk memastikan operator memiliki pandangan 

penuh terhadap lokasi konstruksi. Mengingat letaknya yang 

tinggi, cab ini juga sebaiknya dilengkapi dengan AC dan 

perlengkapan lainnya. 

Berikut gambar operator’c cab 

 

Gambar 3.13 : Operator cab 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Berikut merupakan spesifikasi Tower Crane yang dipakai pada 

proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

a. Merk/tipe  : ZCJJ QTC 6015 

b. Tinggi   : 60 m (freestanding) 

c. Panjang Jib  : 60 m 

d. Kapasitas  : 1,2 ton di ujung Jib dan 8 ton di 15,5 m  

  panjang Jib awal 

e. Electric Power  : 250 KVA / 380 V / 3 PH / 50 Hz 

Gambar denah dan detail pondasi Tower Crane dapat dilihat pada 

Lampiran L-08. 
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5. Dewatering 

Dewatering (pekerjaan pengeringan) adalah pekerjaan sipil yang 

bertujuan untuk dapat mengendalikan air (air tanah/permukaan) agar 

tidak mengganggu/menghambat proses pelaksanaan suatu pekerjaan 

konstruksi, terutama untuk pelaksanaan bagian struktur yang berada 

dalam tanah dan di bawah muka air tanah. 

Pengaruh air tanah yang tidak dipertimbangkan pada proyek 

konstruksi dapat mengakibatkan suatu problem yang besar. Kondisi 

air tanah yang semula kurang diketahui atau tidak diperhitungkan, 

dapat mengubah proses pelaksanaan dan bahkan dapat 

mengubah desain struktur, dan terakhir akan mempengaruhi biaya 

keseluruhan bangunan. 

Dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

menggunakan metode deep well. Perencanaanya terdapat 3 sumur 

dewatering, 3 sumur recharge, dan 2 sumur piezometer. 

 

Berikut merupakan penjelasan bagian dewatering: 

a. Sumur dewatering 

Sumur dewatering merupakan sumur yang digunakan untuk 

meletakan pompa submersible. Sumur dewatering mempunyai 

kedalaman 16 m dengan peletakan pompa pada kedalaman 14 m. 

Diameter sumur direncanakan sebesar 8 inci dan diameter casing 

yakni 6 inci. Untuk pompa memiliki kapasitas 200 liter/menit. 

Jumlah sumur dewatering yang direncanakan ada 3 titik. 

b. Sumur recharge 

Merupakan sumur yang digunakan untuk mengembalikan air 

proses penyedotan dari lokasi proyek ke dalam tanah bagian luar 

proyek. Hal ini bertujuan agar menjaga kestabilan air tanah di luar 

proyek agar tidak terjadi amblas pada saat melakukan proses 

dewatering.  
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c. Sumur piezometer adalah sumur yang digunakan untuk 

pengamatan muka air tanah akibat pemompaan dewatering. Alat 

yang digunakan untuk mengetahui level muka air tanah adalah 

water level control. 
 

Denah sumur dewatering dapat dilihat pada lampiran L-06 

 

6. Galian tanah 

Galian tanah sangat diperlukan dalam proses pekerjaan struktur 

bawah. Mengingat pada perencanaan Hotel Grandhika Semarang 

terdapat basement pada elevasi – 3,5 m maka galian tanah wajib 

dilakukan. 

Melihat perencanaan kedalaman galian dan luasnya area, maka 

galian akan memerlukan bantuan alat berat. Alat berat yang 

digunakan dalam proses galian yakni excavator. Dalam 

perencanaannya ada 2 unit excavator yang digunakan. Untuk 

membuang tanah galian ke luar wilayah proyek juga tersedia dump 

truck. 

 

 

7. Pilecap 

Pilecap merupakan struktur yang berfungsi untuk mengikat pondasi 

tiang pancang sebelum didirikan kolom di bagian atasnya. Fungsi 

dari pile cap adalah untuk menerima beban dari kolom yang 

kemudian akan terus disebarkan ke tiang pancang. Pilecap ini 

bertujuan agar lokasi kolom benar-benar berada dititik pusat pondasi 

sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas yang dapat menyebabkan 

beban tambahan pada pondasi. Selain itu, seperti halnya kepala 

kolom, pilecap juga berfungsi untuk menahan gaya geser dari 

pembebanan yang ada. Bentuk dari pilecap juga bervariasi dengan 

bentuk segitiga dan persegi panjang. Jumlah kolom yang diikat pada 

tiap pilecap pun berbeda tergantung kebutuhan atas beban yang akan 

diterimanya. 

http://www.mediaproyek.com/
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Berikut merupakan tabel perencanaan pilecap pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

 

Tabel 3.3 Perencanaan Pilecap 

Tipe 
Jumlah Tiang Tebal 

(cm) 

Tulangan  

30 x 30 45 x 45 Atas X Bawah X Atas Y  Bawah Y 

P1A 1 - 70 5 D16 5 D16 6 D16 6 D16 

P2A  

(Tipe 1) 
2 - 80 D16-125 D16-125 7 D16 7 D19 

P2A  

(Tipe 2) 
2 - 80 D16-125 D16-125 9 D16 9 D19 

P2A 

(TIPE 3) 
2 - 80 7 D16 7 D19 D16-125 D16-125 

P2A  

(TIPE 4) 
2 - 80 9 D16 5 D19 D16-125 D16-125 

P2A 

 (TIPE 5) 
2 - 80 D16-125 D16-125 6 D16 6 D19 

P3A  

(TIPE 1) 
3 - 80 11 D19 11 D19 11 D19 11 D19 

P3A  

(TIPE 2) 
3 - 80 11 D19 11 D19 12 D19 12 D19 

P4A 

 (TIPE 1) 
4 - 80 8 D16 16 D19 8 D16 16 D19 

P4A  

(TIPE 2) 
4 - 80 11 D19 11 D19 14 D19  14 D19 

P4A 

 (TIPE 3) 
4 - 80 8 D16 16 D19 9 D16 18 D19 

P5A 5 - 100 8 D16 8 D22 19 D16 19 D22 

P6A  

(TIPE 1) 
6 - 100 8 D16 8 D22 19 D16 19 D22 
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Tipe 
Jumlah Tiang Tebal 

(cm) 

Tulangan 

30 x 30 45 x 45 Atas X Bawah X Atas Y Bawah Y 

P6A  

(TIPE 2) 
6 - 100 13 D19 13 D22 28 D19 28 D22 

P7A 7 - 100 24 D16 24 D22 18 D16 18 D22 

P8A  

(TIPE 1) 
8 - 110 23 D19 23 D25 15 D19 15 D25 

P8A 

 (TIPE 2) 
8 - 100 10 D19 10 D19 23 D19 23 D19 

P8A  

(TIPE 3) 
8 - 100 17 D16 17 D22 20 D16 20 D22 

P1B - 1 70 5 D19 5 D19 5 D19 5 D19 

P3B - 3 80 13 D19 13 D19 12 D19 12 D19 

P4B - 4 90 15 D19 15 D25 15 D19 15 D25 

P6B - 6 100 15 D19 15 D25 20 D19 20 D25 

P7B - 7 100 20 D16 20 D22 21 D16 21 D22 

P8B - 8 110 24 D16  24 D22 27 D16 27 D22 

P9B - 9 120 27 D19 27 D25 27 D19 27 D25 

P2A+3B 2 3 90 21 D19 21 D19 11 D19 11 D19 

P2A+4B 2 4 110 17 D16 17 D22 22 D16 22 D22 

P2A+5B 2 5 110 15 D19 15 D25 25 D19 25 D19 

P3A+6B 3 6 120 27 D19 27 D25 22 D19 22 D25 

P8A+6B 8 6 120 28 D22 28 D22 21 D22  21 D22 

P4A+12B 4 12 120 23 D22 23 D22 29 D22 29 D22 

Sumber: Data Proyek, 2015 
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3.3 Peralatan Kerja 

Berikut peralatan kerja beserta spesifikasi alat yang digunakan dalam 

pembangunan Hote Grandhika Semarang: 

1. Hydraulic static pile driver (HSPD) 

Alat HSPD digunakan untuk struktur pondasi dikarenakan proses 

kerjanya menggunakan metode pemancangan hidrolis. Alat HSPD yang 

digunakan bermerk T-Works memiliki kapasitas gaya jacking maksimum 

320 ton. 

Berikut spesifikasi alat HSPD 

Produk    : China 

Merek    : T-WORKS 

Dimensi (l.w.h)   : 13 x 7,2 x 3,05 m 

Berat     : 320 Ton 

Sertifikasi    : SGS dan gosh 

Kecepatan pemancangan  : 7,1 m/min 

Warna    : Jingga 

Daya tekan    : 74 kw 

Daya angkat    : 30 kw 

Nomor model   : Zyc 320 

Berikut gambar dari alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) 

 

Gambar 3.14 HSPD (Hydraulic Static Pile Driver)  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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2. Excavator  

Excavator atau ekskavator adalah alat berat yang yang terdiri dari 

beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Alat 

berat yang biasanya didominasi warna kuning tersebut terdiri dari bahu 

(boom), lengan (arm), keranjang atau alat keruk (bucket), kabin dan 

tracker. Kabin berada di atas tracker yang hadir dilengkap dengan roda 

rantai. 

Pada umumnya alat berat ekskavator digerakkan dengan tenaga hidrolis 

mesin diesel dan berjalan di atas kaki roda rantai. Bisa dibilang 

ekskavator termasuk alat berat yang multifungsi lantaran dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai macam pekerjaan berat. Karenanya tidak 

heran bila alat ekskavator tidak hanya digunakan untuk pekerjaan berat di 

darat tetapi juga di atas air. 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, ekskavator yang 

digunakan berjumlah 2 unit bermerek Komatsu tipe PC200 – 8. Berikut 

spesifikasi dari alat ekskavator yang digunakan: 

Produk    : Jepang 

Merek    : Komatsu 

Tipe     : PC 200 

Berat     : 20 ton 

Kapasitas bucket   : 0,8 m
3
 

Kedalaman maksimum galian : 6,62 m 

Radius jangkauan lengan  : 9,19 m 

Tinggi maksimum galian vertikal : 5,98 m 

Kapasitas bahan bakar  : 400 liter 

Bahan bakar    : solar 

Kapasitas daya mesin  : 24 v 

Kecepatan putar (swing)  : 12,4 rpm 

Kecepatan    :  5,5 km/jam 

Dimensi (l.w.h)   : 5,7 x 3 x 3,04 
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Berikut gambar dari alat ekskavator yang digunakan pada lokasi proyek. 

 

Gambar 3.15 Excavator Komatsu PC200 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

3. Dump truck 

Dump truck (dump truk) adalah truk yang isinya dapat dikosongkan tanpa 

penanganan. Dump truk biasa digunakan untuk mengangkut barang 

semacam pasir, kerikil atau tanah untuk keperluan konstruksi. Secara 

umum , dump truk dilengkapi dengan bak terbuka yang dioperasikan 

dengan bantuan hidrolik, bagian depan dari bak itu bisa diangkat keatas 

sehingga memungkinkan material yang diangkut bisa melorot turun ke 

tempat yang diinginkan. 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika, dump truk digunakan untuk 

mengangkut tanah sisa galian. Dump truck yang digunakan memiliki 

kapasitas 4 - 8 m
3
. 

Berikut spesifikasi dump truk yang digunakan dalam proyek. 

Produk    : Jepang 

Model    : FE 71 

Dimensi (l.w.h)   : 4,735 x 1,750 x 2,055 

Berat     : 1,835 ton 

Kapasitas angkut berat  : 5,15 ton 

Radius putar minimum  : 5,1 m 

Kapasitas tangki   : 70 liter 

Bahan bakar    : solar 

https://id.wikipedia.org/wiki/Truk
https://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrolik
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Berikut gambar dari alat dump truk yang digunakan pada lokasi proyek. 

 

Gambar 3.16 Dump truck 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Truck trailer 

Truck Trailer berguna untuk membawa material tiang pancang dan 

tulangan dari lokasi pembuatan pancang atau gudang ke lokasi proyek. 

Trailer yang digunakan kapasitas 40 feet dengan panjang 12,24 meter, 

lebar 2,5 meter dan tinggi 1,44 meter dengan muatan maksimal 40 Ton.  

Berikut gamber dari truck trailer. 

 

Gambar 3.17 Truck trailer 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

5. Truk mixer beton 

Truck mixer atau truk molen adalah alat transportasi khusus untuk beton 

cor curah siap pakai (ready mix concrete) yang dirancang untuk 

mengangkut campuran beton curah siap pakai dari batching plants 

(pabrik olahan beton) ke lokasi pengecoran. Truk ini dapat mengangkut 

volume beton maksimum sebanyak 8 m
3
. 
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Berikut merupakan gambar salah satu truk mixer beton. 

 

Gambar 3.18 Truk mixer beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

6. Mobile crane 

Merupakan crane yang dapat berpindah tempat yang berfungsi untuk 

mengangkut material di lokasi proyek. Pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang menggunakan 1 unit mobile crane. 

Berikut spesifikasi alat mobile crane tersebut. 

Merk     : Kobelco P&H T200-II 

Panjang boom   : 25 m (2 section) 

Bahan bakar    : solar 

Kapasitas    : 200 ton 

Berikut gambar alat mobile crane. 

 

Gambar 3.19 Mobile crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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7. Bar cutter 

Bar cutter yaitu alat pemotong baja tulangan sesuai ukuran yang 

diinginkan. Pada proyek ini digunakan bar cutter listrik. Keuntungan dari 

bar cutter listrik dibandingkan bar cutter manual adalah bar cutter listrik 

dapat memotong besi tulangan dengan diameter besar dan dengan mutu 

baja cukup tinggi, disamping itu juga dapat mempersingkat waktu 

pengerjaan. 

Bar cutter yang digunakan pada proyek Pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang mampu memotong tulangan baja sampai diameter 35 mm. 

Berikut foto dari alat bar cutter. 

 

Gambar 3.20 Bar Cutter 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

8. Bar bender 

Bar Bender adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan baja 

tulangan dalam berbagai macam sudut sesuai dengan perencanaan. Cara 

kerja alat ini adalah baja yang akan dibengkokkan dimasukkan di antara 

poros tekan dan poros pembengkok kemudian diatur sudutnya sesuai 

dengan sudut bengkok yang diinginkan dan panjang pembengkokkannya. 

Ujung tulangan pada poros pembengkok dipegang dengan kunci 



 

Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

 

 

 

Bill Clinton 12.12.0041  54 

 

 

pembengkok. Kemudian pedal ditekan sehingga roda pembengkok akan 

berputar sesuai dengan sudut dan pembengkokkan yang diinginkan. Bar 

bender dapat mengatur sudut pembengkokan tulangan dengan mudah dan 

rapi.  

Bar bender yang digunakan pada proyek Pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang mampu memotong tulangan baja sampai diameter 35 mm. 

Berikut gambar dari alat bar bender. 

 

Gambar 3.21 Bar Bender 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

9. Pompa 

Alat ini digunakan pada saat penggalian untuk menurunkan muka air 

tanah untuk semendara yang disebut dengan metode dewatering. Ada 2 

jenis pompa yang digunakan, yakni pompa sumpit dan pompa 

submersible 

Berikut merupakan spesifikasi pompa yang digunakan pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

a. Pompa sumpit (gambar 3.22) 

Kapasitas    : sumpit 3 inci dan sumpit 1 phase 

b. Pompa submersible (gambar 3.23) 

Merk/Type   : BIZZI / TERRA 

Kapasitas    : 200 liter 
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Gambar 3.22 pompa sumpit 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

 

Gambar 3.23 Pompa submersible 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

10. Concrete vibrator 

Vibrator (gambar3.24) merupakan suatu alat penggetar mekanik yang 

digunakan untuk menggetarkan adukan beton yang belum mengeras, 

dengan harapan dapat menghilangkan rongga-rongga udara yang ada 

sehingga dapat dihasilkan beton yang padat dan bermutu tinggi.  
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Cara operasionalnya adalah dengan memasukkan selang penggetar ke 

dalam adukan beton yang telah dituang ke dalam bekisting, sehingga 

beton cair dapat memadat dan meminimalkan terjadinya rongga pada 

beton yang dapat mengurangi kekuatan. 

 

Gambar 3.24 Concrete vibrator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

11. Total Station 

Total station (gambar 3.25) digunakan untuk melakukan pengukuran 

lokasi pembangunan Hotel Grandhika Semarang dan digunakan untuk 

menemukan koordinat titik pancang. Merk yang digunakan yaitu 

TOPCON Type GTS-102N. 
 

 

Gambar 3.25 Total Station 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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3.4 Material Proyek 

Berikut material proyek yang digunakan dalam pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang: 

1. Tiang pancang 

Tiang Pancang yang digunakan sebagai pondasi untuk pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang dengan mutu K500  dan menggunakan model 

pancang kotak dengan 2 dimensi yaitu 45 x 45 cm dan 30 x 30 cm. 

Masing-masing mempunyai panjang Upper 15 meter, Lower 15 meter 

dan dibantu alat dolly sepanjang 5 meter. Ujung dari Lower berbentuk 

lancip yang berguna untuk mempermudah saat masuk ke tanah ketika 

ditanam. Jumlah yang akan dipancang sebanyak 289 titik terdiri dari 

tiang pancang dimensi 45x45 sebanyak 153 titik dan dimensi 30x30 

sebanyak 136 titik. 

Untuk pemilihan panjang tiang pancang sendiri ditentukan dari pihak 

perencana. Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam pemilihan tiang 

panjang tiang pancang yakni dari segi biaya, waktu, dan safety 

pekerjaanya. Pada proyek ini menggunakan tiang 15 meter karena 

pekerjaannya akan menjadi lebih cepat karena hanya perlu menyambung 

2 tiang pancang. Selain itu juga akan lebih safety mengingat terdapat 

galian sedalam - 3,5 meter sehingga sambungan dari tiang pancang masih 

berada cukup dalam dari permukaan tanah galian yakni – 11,5 meter.  

Berikut foto tiang pancang proyek Pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang. 

 

Gambar 3.24 Tiang Pancang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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2. Beton ready mix 

Beton ready mix merupakan campuran yang berasal dari batching plan 

produsen dan siap pakai. Untuk kebutuhan cukup meminta volume dan 

mutu yang diinginkan. 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang menggunakan 

mutu beton yang bervariasi, yakni sebagai berikut. 
 

Tabel 3.4 Mutu Beton Struktur 

Struktur 
Mutu Beton 

Karakteristik fc' (MPa) 

DPT:   

- Primary Pile K-175 15 

- Secondary Pile K-350 29 

Capping Beam K-350 29 

Pilecap K-400 33 

Tie Beam K-400 33 

Sumber: Data Proyek, 2015 

 
 

3. Baja tulangan 

Baja Tulangan digunakan untuk menahan beban tarik pada struktur beton 

bertulang. Baja tulangan yang digunakan ulir dan polos. Adapun mutu 

baja tulangan yang digunakan pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang adalah sebagai berikut. 

Untuk tulangan D < 10 mm kuat tarik rencananya (Fy) adalah 240 Mpa 

Untuk tulangan D > 10 mm kuat tarik rencananya (Fy) adalah 400 MPa 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PROYEK 

4.1  Uraian Umum 

Suatu pekerjaan proyek pelaksana proyek perlu mempunyai keahlian dalam 

bidang bangunan agar mengertahui bgaimana mengatur jalannya setiap item 

pekerjaan sehingga menghasilkan kualitas bangunan bagus dalam waktu yang 

cepat. Pada proyek skala besar seperti gedung bertingkat tinggi keberadaan 

pelaksana dikelompokan lebih rinci lagi sehingga terdapat pelaksana spesialis 

yang ahli dalam bidang tertentu diantaranya adalah pelaksana besi, pelaksana 

cor beton, pelaksana bekisting, pelaksana finishing, dan pelaksana mekanikal 

elektrikal. 

Arah dan tujuan yang jelas untuk memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat. Disamping itu pelaksanaan pekerjaan juga 

harus memperhatikan bahan, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk 

dapat melaksanakan pekerjaan sebuah bangunan dengan baik, diperlukan 

adanya pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam menjalankannya 

sehingga permasalahan yang timbul di lapangan akan dapat diatasi. 

Koordinasi yang baik diantara pihak-pihak yang berkepentingan diperlukan 

dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pekerjaan sebuah bangunan adalah 

ketersediaan bahan bangunan dan peralatan kerja. Sebagai salah satu faktor 

pendukung, bahan bangunan dan peralatan kerja turut mempengaruhi 

keberhasilan suatu pekerjaan. Tersedianya bahan bangunan dan peralatan 

kerja secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan mutlak 

diperlukan. Selain hal-hal tersebut di atas juga perlu dilakukan dalam 

keberhasilan suatu pekerjaan adalah adanya pengawas dalam pelaksanaan 

pekerjaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana 

prestasi kerja yang dilakukan. Bila dalam suatu pekerjaan terdapat 

ketidaksesuaian antara kondisi di  lapangan dengan kondisi ideal dalam 
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perencanaan, dengan adanya fungsi pengawasan tersebut akan segera 

diketahui dan dicari penyebabnya untuk kemudian diambil tindakan koreksi. 

Pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang ada dalam suatu proyek 

menuntut pengambilan keputusan yang cepat tetapi tepat dan dapat 

dipertanggung jawabkan baik dari segi teknis maupun non teknis. 

Pengetahuan dan kemampuan / professional mutlak diperlukan bagi individu / 

kelompok yang berfungsi sebagai pengawas karena baik dan tidaknya 

pelaksanaan pekerjaan suatu proyek dapat diketahui dengan mengawasi 

pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan, kontraktor harus memiliki 

dokumen seperti rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), berita acara 

penjelasan pekerjaan (Aanwijzing), dan gambar rencana. Selanjutnya 

kontraktor membuat shop drawing sebagai gambar detail pelaksanaan dan as 

built drawing sebagai laporan akhir gambar-gambar yang sesuai dengan 

pelaksanaan, setelah adanya pekerjaan tambah maupun kurang.  Bab ini akan 

menguraikan pelaksanaan pekerjaan yang diamati selama penulis 

melaksanakan kerja praktek. Pekerjaan yang diamati selama melaksanakan 

kerja praktek mulai tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 20 November 

2015 adalah pekerjaan struktur bawah bangunan. 

 

4.2  Pelaksanaan Pekerjaan 

 4.2.1 Konstruksi Dinding Penahan Tanah 

Pekerjaan yang dilakukan di proyek saat penulis memulai masa praktik 

kerja adalah capping beam.  

Tahap pekerjaan capping beam adalah sebagai berikut. 

1. pembentukan tulangan 

pembentukan tulangang dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan 

rangka capping beam. Pembentukan ini mengunakan alat bar cutter 

dan bar bander yang dilakukan langsung di lokasi proyek. 
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Ada 2 jenis tipe ukuran capping beam, yaitu tipe 110 cm x 80 cm 

dan 90 cm x 80 cm. Untuk capping beam yang berukuran 110 x 80 

cm menggunakan tulangan pokok 24 D22 dan tulanga sengkang 

D10-200. Sedangkan untuk ukuran 90 x 80 cm menggunakan 

tulangan pokok 20 D22 dan tulangan sengkang D10-200. 

Berikut gambar pembentukan tulang. 

 

 

Gambar 4.1 Pembentukan tulangan capping beam 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 

 

2. Penggalian tanah 

Penggalian tanah dilakukan di sekeliling secant pile untuk 

keperluan pembuatan capping beam. Penggalian dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu excavator sampai pada kedalaman elevasi  

-1,10 m dari tanah asli. 

Penggalian juga bertujuan untuk memudahakan dalam pembobokan 

tiang secant pile dan juga untuk pemasangan bekisting sesuai 

dimensi yang direncanakan. Dimensi galian yang dilakukan adalah 

150 cm x 110 cm. 
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Berikut foto penggalian di sekitar secant pile. 

 

Gambar 4.2 Penggalian di sekitar secant pile 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 

 

3. Pembobokan tiang secant pile 

Pembobokan tiang bertujuan untuk mendapatkan tulangan secant 

pile yang akan di-stek ke tulangan capping beam. Pembobokan ini 

dilakukan secara manual oleh pekerja mengunakan palu dan pahat. 

Pembobokan dilakukan sampai pada elevasi -1.00 m denagn stek 

tulangan capping beam sepanjang 50 cm. 

Berikut foto pembobokan tiang secant pile. 

 

Gambar 4.3 Pembobokan kepala secant pile 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 
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4. Pemasangan tulangan 

Setelah pembobokan tiang secant pile selesai, selanjutnya adalah 

pemasangan tulangan capping beam. Sebelum pemasangan 

tulangnan lokasi pemasangan dibersihkan terlebih dahulu dari 

bongkahan-bongkahan sisa dari pembobokan secant pile. Setelah 

selesai maka pemasangan tulangan dapat dilaksanakan. 

Berikut gambar dari proses pemasangan tulangan. 
 

 

Gambar 4.4 Pemasangan tulangan capping beam 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 

 

5. Pemasangan bekisting 

Bekisting yang digunakan adalah bekisting yang terbuat dari plat 

baja berukuran 300 cm x 80 cm. Keuntungan bekisting ini yaitu 

dapat digunakan terus menerus karena terbuat dari plat baja yang 

tahan air. 

Gambar bekisting dapat dilihat pada halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.5 Bekisting plat baja 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 

 

6. Pengecoran 

Pengecoran dilakukan dengan bantuan pipa PVC (gambar 4.6) 

berdiameter 8 inci yang sudah dipotong setengah penampang untuk 

mengalirkan beton dari truk mixer masuk ke dalam bagian yang 

akan dicor. Mutu beton yang digunakan untuk Capping Beam 

adalah K-350 dengan nilai slump 10 cm. 

Ketika beton telah dimasukan kedalam bekisting  tahap selanjutnya 

adalah melakukan pemadatan menggunakan vibrator. Penggunaan 

concrete vibrator sangat penting dilakukan agar beton tidak keropos 

ketika sudah mengeras. Setelah pengecoran selesai, beton ditunggu 

sampai berumur 3-5 hari untuk proses pembokaran bekisting. 

Berikut gambar proses pengecoran. 

 

 

Gambar 4.6 Pipa PVC modifikasi 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 
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Gambar 4.7 Beton disalurkan melalui pipa PVC 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 

 

 

Gambar 4.8 Pemadatan beton menggunakan concrete vibrator 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 

 

 

4.2.2 Pondasi Tiang Pancang 

1. Pelaksanaan pondasi tiang pancang 

Berikut merupakan tahapan pekerjaan tiang pancang. 

a. Penentuan titik pancang 

Sebelum dilakukan pemancangan oleh alat HSPD, dilakukan 

penentuan titik yang akan dipancang sesuai dengan koordinat 

yang telah ditentukan. Pekerjaan ini dilakukan oleh Surveyor 

menggunakan alat Total Station.  

Tahapan pertama penentuan posisi tiang pancang adalah 

menyiapkan alat Total Station dengan mendirikan statif terlebih 
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dahulu, lalu memasang alat ke atas statif yang telah berdiri. 

Setelah alat siap bekerja, lalu Surveyor memasukkan koordinat 

ke Total Station dengan mengacu kepada titik acuan, alat 

tersebut lalu mengarah otomatis ke titik yang dituju. Lalu setelah 

menemukan titik yang dituju, dilakukan pemasangan patok 

sebagai tanda titik tiang yang akan dipancang. 

 

2. Pelaksanaan pemancangan 

Proses pemancangan pondasi tiang pancang menggunakan metode 

HSPD (Hydraulic Static Driver). Hal ini dilakukan karena 

pertimbangan karena proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang yang berada di pusat perkantoran yang apabila 

menggunakan metode hammer akan menimbulkan kebisingan yang 

dapat mengganggu aktivitas sekitar. 

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan pemancangan 

menggunakan metode HSPD. 

a. Tiang diangkat menggunakan crane yang ada di alat HSPD 

(gambar 4.9). Pengangkatan tiang dilakukan dengan di titik 

pengangkatan yang berjarak ± 3 m dari ujung tiang. Pengangkatan 

ini menggunakan sling yang kemudian diangkat dan diarahkan ke 

clamping box. 

 

Gambar 4.9 Pengangkatan tiang pancang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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b. Setelah tiang masuk kedalam clamping box, tiang akan dijepil 

oleh clamping box kemudian perlahan ditekan ke dalam tanah 

dengan syarat yang telah ditentukan oleh pihak perencana. Untuk 

ukuran 30 cm x 30 cm dapat menggunakan claming box tengah 

atau luar dengan rencana tekan sebesar 160 ton. Sedangkan untuk 

tiang 45 cm x 45 cm hanya bisa menggunakan clamping box 

tengah dengan rencana tekan sebesar 320 ton. 
 

 

Gambar 4.10 Tiang dijepit oleh clamping box 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

c. Setelah tiang  lower selesai ditekan pada kedalaman tertentu, 

kemudian dilakukan pengangkatan tiang upper dengan cara yang 

sama seperti tiang lower. Tiang upper diletakan di atas tiang 

lower. 

d. Setelah tiang lower dan upper telah tertumpuk, langsung 

dilakukan penyambungan dengan menggunakan las listrik. 

Penyambungan ini dilakukan secara mengelilingi penampang 

tiang sampai benar-benar tersambung antara tiang lower dan 

upper. 

Gambar proses las listrik dapat dilihat pada halaman berikutnya. 
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Gambar 4.11 Penyambungan tiang menggunakan las 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

e. Setelah tiang lower dan upper tersambung, maka penekanan 

dilanjutkan kembali. Jika clamping box tidak mampu lagi 

menjangkau tiang pancang maka digunakan alat bantu yaitu dolly 

untuk menekan tiang pancang sesuai kedalaman pemancangan 

dan gaya tekan rencana. 

Dalam pelaksanaan di proyek, tidak semua tiang pancang dapat 

masuk sampai kedalaman rencana yaitu 32 m. Untuk itu, agar tidak 

mengganggu mobilitas di lokasi proyek dilakukan pemotongan tiang 

yang masih tersisa di atas permukaan tanah agar permukaan tanah 

menjadi rata. Cara perataan yaitu dengan di hancurkan menggunak 

dolly sampai rata tanah, untuk tiang yang panjangnya tidak lebih dari 

50 cm. Selain itu untuk tiang yang panjangnya lebih dari 50 cm 

dipotong dengan cara manual dengan menggunakan palu atau martil 

dan pahat. 

4.2.3 Loading Test 

Sistem Loading Test yang digunakan pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang menggunakan sistem Static Loading Test. 
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Sebelum dilakukan tes pembebanan, dilakukan pencarian tiang yang 

akan dites menggunakan total station sesuai dengan rekomendasi 

Konsultan Perencana. 

Berdasarkan perencanaan ada 4 titik tiang yang dites, yaitu: 

Tabel 4.1 Titik static loading test 

No 
Ukuran Titik Posisi 

1. 
30 cm x 30 cm SLA1 As D-2 

2. 
30 cm x 30 cm SLA2 As P-2 

3. 
45 cm x 45 cm SLB1 As H-2 

4. 
45 cm x 45 cm SLB2 As M-4 

 

Gambar denah pengujian dapat dilihat pada Lampiran L-04. 

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan static loading test yang 

dilakukan pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

1. Setelah mengetahui titik tiang yang akan diuji, lalu dilakukan 

penggalian di sekeliling kepala tiang sedalam ± 30 cm. Penggalian 

dilakukan dengan tujuan untuk memberikan ruang bagi dudukan 

hydraulic jack, sehingga hydraulic jack  tidak akan terganggu oleh 

tanah di sekitarnya ketika terjadi penurunan tiang. 

2. Perataan permukaan kepala tiang menggunakan campuran semen, 

pasir, dan air supaya penekanan hydraulic jack bekerja maksimal 

pada permukaan yang datar. 

3. Setelah diratakan, hydraulic jack diletakkan di atas kepala tiang. 

Gambar posisi peletakan hydraulic jack dapat dilihat pada halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 4.12 Hydraulic jack diletakkan di atas  

kepala tiang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Ketika hydraulic jack telah terpasang, alat HSPD di-setting 

sedemikian rupa sehingga main beam terletak di atas hydraulic jack. 

Berikut gambar posisi main beam. 

 

Gambar 4.13 Posisi main beam terhadap hydraulic jack 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

5. Setelah posisi main beam tepat di atas hydraulic jack, langkah 

selanjutnya adalah memasang reference beam. reference beam 

dipasang sebagai acuan penurunan tiang.  

Gambar reference beam dapat dilihat pada halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.14 pemasangan reference beam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

6. setelah reference beam terpasang, kemudian dilanjutkan dengan 

pemasangan bantalan besi berbentuk silinder sebagai penghubung 

antara hydraulic jack dan main beam. 

Berikut gambar posisi bantalan siliender besi. 

 

Gambar 4.15 Bantalan silinder besi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

7. Setelah bantalan terpasang, selanjutnya adalah memasang kaca 

sebagai dasar jarum pada reference beam. Kaca ini dipasang agar 

jarum dial gauge berada pada dasar yang rata sehingga pembacaan 

akurat. Kaca yang dipasang berukuran 10 cm x 5 cm dengan jumlah 

4 titik (Gambar 4.16). 
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Gambar 4.16 Kaca sebagai dasar dial gauge 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

8. Setelah kaca terpasang, dilakukan pemasangan dial gauge yang 

berjumlah 4 buah (Gambar 4.17). 

 

Gambar 4.17 Pemasangan dial gauge 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Setelah memasang dial gauge, kemudian dilakukan penekanan sesuai 

prosedur pelaksanaan static loading test. Pemberian tekanan dilakukan 

menggunakan hydraulic pump, kemudian penurunan tiang dibaca 

melalui dial gauge. 

Tekanan diatur melalui Hydraulic Pump yang disambungkan ke 

Hydraulic Jack. Berikut tabel tekanan yang diatur pada Hydraulic 

Pump. 
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Tabel 4.2 Tekanan yang diatur pada hydraulic pump  

Beban (Ton) Tekanan (Psi) 

32 623 

64 1247 

96 1870 

128 2493 

192 3740 

256 4987 

Sumber: Data Proyek, 2015 

Berikut merupakan perhitungan konversi yang digunakan pada 

pelaksanaan Static Loading Test. 

Area silinder efektif = 730 cm
2
 

1 kg/cm
2 

= 14,219 Psi 

1 ton = 1000/730 x 14,219 Psi 

1 ton = 19,48 Psi 

Jadi, hasil konversi satuan ton ke Psi adalah 1 ton = 19,48 Psi. 

Berikut merupakan tahapan pembacaan hasil uji beban pada tiang 

berukuran 45 cm x 45 cm: 

1. Pembacaan pertama kali dilakukan tanpa pembebanan. Pada waktu 

yang telah ditentukan dibaca jarum Dial Gauge yang menunjukkan 

besarnya penurunan. 

2. Setelah itu masuk pada pembebanan 25%, yaitu 64 ton atau sama 

dengan 1247 Psi. Hydraulic Pump di-setting hingga mencapai 

tekanan 1247 Psi, setelah mencapai tekanan itu langsung dibaca 

jarum pada 4 Dial Gauge. Lalu ditunggu selama 5 menit untuk 

pembacaan selanjutnya dengan tekanan yang sama. 
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3. Kemudian masuk pada pembebanan 50%, yaitu 128 ton (=2493 Psi), 

dan pembebanan 75%, yaitu 192 ton (=3740 Psi). Prosedur 

pembacaan pada pembebanan 50% dan 75% sama dengan 

pembebanan 25%. 

4. Setelah pembebanan 75%, kemudian masuk pada pembebanan 

100%, yaitu 256 ton atau sama dengan 4987 Psi. Hydraulic Pump di-

setting hingga mencapai tekanan 4987 Psi, setelah mencapai tekanan 

itu langsung dibaca jarum pada 4 Dial Gauge. Pembacaan ini 

berdurasi 60 menit dengan interval pembacaan selama 5 menit 

sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan interval 15 menit 

sebanyak 3 kali. 

5. Ketika pembebanan 100% telah selesai, dilanjutkan dengan 

pembebanan 75%, yaitu 192 ton atau sama dengan 3740 Psi. 

Hydraulic Pump di-setting hingga mencapai tekanan 3740 Psi, 

setelah mencapai tekanan itu lansung dibaca jarum pada 4 Dial 

Gauge. Pembacaan ini berdurasi 10 menit dengan interval 

pembacaan selama 5 menit dilakukan sebanyak 2 kali. 

6. Pembebanan selanjutnya adalah 50%, yaitu 128 ton (=2493 Psi), dan 

pembebanan 25%, yaitu 64 ton (=1247 Psi). Prosedur pembacaan 

pada pembebanan 50% dan 25% sama dengan pembebanan 75%. 

7. Pembebanan yang terakhir adalah 0%, yang artinya tiang tidak 

dibebani sama sekali. Pembebanan ini berdurasi 90 menit dengan 

interval pembacaan 5 menit sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan 

dengan interval pembacaan 15 menit sebanyak 5 kali. 

Prosedur pembacaan penurunan tiang berukuran 30 cm x 30 cm sama 

dengan prosedur pembacaan penurunan tiang berukuran 45 cm x 45 cm. 

Perbedaannya adalah beban yang digunakan untuk tiang berukuran   30 

cm x 30 cm, beban 100% sebesar 128 ton atau sama dengan 2493 Psi. 
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Data hasil Static Loading Test yang dilakukan dapat dilihat pada 

Lampiran L-05-1 sampai L-05-3d. 

 
 

4.2.4 Konstruksi tower crane 

Pembangunan tower crane meliputi langkah-lagkah sebagai berikut. 

1. Galian tanah 

Galian tanah diperluka untuk pembuatan pilecap pondasi tower crane 

dengan ukuran 4,650 m x 5,039 m dan tebal 2,2 m. Galian untuk 

pondasi tower crane mencapai elevasi – 5,97 m. Penggalian tanah 

(gambar 4.18) untuk pondasi tower crane menggunakan bantuan 1 

unit eksavator. 

Pada proses penggalian ini ditemukaan masalah berupa air tanah. 

Hal ini sangat menghambat penggalian dikarenakan tanah menjadi 

rawan longsor. Untuk menanggulanginya maka digunakan pompa 

permukaan (gambar 4.19) untuk membuang air di sekitar galian. 

Sedangkan untuk menanggulangi longsor, digunakan anyaman 

bambu (gambar 4.20) untuk menahan tanah untuk sementara. 

 

Gambar 4.18 Galian tanah menggunakan excavator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 



 

Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

 

 

 

Bill Clinton 12.12.0041  76 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Pemompaan air tanah galian tower crane  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

 

Gambar 4.20 Anyaman bambu  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

2. Pembobokan tiang pancang 

Setelah galian selesai pada area yang direncanakan, maka langkah 

selanjutnya adalah pembobokan tiang pancang. Pembobokan tiang 

pancang sendiri masih menyisakan tulangan sepanjang 120 cm. Hal 

ini bertujuan untuk peng-stekan pada tulangan pilecap yang 

sekaligus akan penjadi pondasi tower crane.  

Gambar pembobokan tiang pancang dapat dilihat pada halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 4.21 Pembobokan tiang pancang  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

3. Pemasangan bekisting 

Bekisting yang digunakan adalah multiplek dengan tebal 12 mm 

dengan menggunakan perkuatan balok kayu. Bentuk pilecap adalah 

segi empat dengan bekisting hanya pada 3 sisi dikarenakan sisi 

satunya langsung berhimpitan pada dinding penahan tanah. Berikut 

gambar proses pemasangan bekisting. 

 

Gambar 4.22 Pemasangan bekisting  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

4. Penulangan pilecap 

Penulangan dilakukan setelah bekisting dipasang. Sebelum 

melakukan penulangan lokasi darus dibersihkan terlebih dahulu dari 

sisa pembobokan tiang pancang. Setelah bersih barulah tulangan 
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dapat dirakit. Penulangan dilakukan dari tulangan bawah, dilanjutkan 

dengan tulangan samping yang mengelilingi pilecap, setelah itu 

dilanjutkan dengan pemasangan angkur berupa tulangan yang 

dibentuk agar dapat enjadi dudukan kaki tower crane. Setelah kaki 

tower crane terpasang maka tahap terakhir adalah pemasangan 

tulangan atas. 

Berikut merupakan gambar penulangan pilecap pondasi tower crane. 

 

 

Gambar 4.23 Pemasangan tulangan bawah  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

 

Gambar 4.24 Pemasangan angkur   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 4.25 Pemasangan kaki tower crane   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

5. Pengecoran 

Pengecoran dilakukan tanpa menggunakan bucket cor, karena lokasi 

pengecoran yang masih bisa dijangkau oleh truk mixer. Mutu beton 

yang digunakan untuk cor pilecap ini adalah K-400.  

Sebelum pengecoran, terlebih dahulu dilakukan slump test. Hasil 

slump test untuk pondasi tower crane adalah 8 cm. Metode 

pengecoran seperti pada pengecoran capping beam yakni disalurkan 

menggunakan pipa PVC setengah penampang. Setelah beton masuk 

ke bekisting tahap selanjutnya adalah pemadatan menggunakan 

concrete vibrator. Setelah itu beton didiamkan selama 3 hari detelah 

itu barulah bekisting dapat dilepas. 

Berikut gambar proses pengecoran pilecape pondasi tower crane. 

 

Gambar 4.26 Pengecoran Pilecap   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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6. Pemasangan tower crane 

Perakitan tower crane dapat dilakukan setelah beton berusia 2 

minggu. Pemasangan dimulai dari mass section hingga jib. 

Pemasangan bagian mass section menggunakan mobile crane. 

Berikut gambar pemasangan tower crane. 
 

 

Gambar 4.27 Pemasangan Mass Section   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

 

Gambar 4.28 Pemasangan Counter Jib   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 4.29 Pemasangan Jib   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

4.2.5 Dewatering 

Berikut tahap pekerjaan dewatering. 

1. Pencarian titik dewatering 

Perencana proyek telah melakukan perhitungan untuk peletakan titik 

sumur dewatering. Namun karena lokasi proyek yang sering dilewati 

alat berat menjadikan titik tersebut menjadi tertimbun tanah. Oleh 

sebab itu dilakukanlah pencarian titik menggunakan alat total 

station. Setelah titik ditemukan, maka diberi patok atau penanda. 

Lokasi sumur dewatering berada alam area dinding penahan tanah. 

2. Pencarian titik sumur recharge dan piezometer 

Sama halnya dengan sumur dewatering, pencarian titik juga 

dilakukan karena patok awalnya yang telah tertutup tanah. Pencarian 

titik juga mengunakan total station. Lokasi sumur recharge dan 

piezometer terdapat pada luar dinding penahan tanah. 

3. Pemboran titik sumur dewatering, recharge, dan pezometer 

Pemboran menggunakan mesin bor sampai pada  kedalaman 16 m. 

Gambar alat bor dapat dilihat pada halaman selanjutya. 
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Gambar 4.35 Mesin Bor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Instalasi sumur dewatering 

Setelah pengeboran selesai, kemudian dipasang casing berupa pipa 

PVC diameter 6 inci (gambar 4.36) yang sebelumnya telah diberi 

lubang. Pemberian lubang bertujuan agar air air tanah dapat masuk 

ke dalam sumur dan tersedot oleh pompa. Setelah casing terpasang 

dengan sempurna barulah pompa sumbersible dapat di masukkan ke 

dalam sumur sampai kedalaman 14 m (gambar 4.37). 

5. Instalasi sumur recharge 

Instalasi sumur recharge hampir sama seperti sumur dewatering. 

Untuk casing sumur recharge menggunakan pipa PVC ukuran 4 inci 

yang juga telah dilubangi agar dapat mendistribusikan air yang di 

sedot dari sumur dewatering kembali ke dalam tanah di luar lokasi 

proyek secara merata. 

Gambar sumur recharge dapat dilihat pada halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.36 Sumur recharge 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)  

6. Instalasi sumur piezometer 

Sumur piezometer mengunakan casing pipa PVC berukuran diameter 

2 inci. Sumur ini berfungsi untuk mengetakui level muka air tanah di 

luar lokasi proyek. 

Berikut gambar sumur piezometer. 
 

 

Gambar 4.36 Sumur piezometer 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)  
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4.2.6 Galian Tanah 

Galian tanah pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

dilakukan karena dalam perencanaannya terdapat basement sampai 

pada elevasi -4,7 m. Sedangkan untuk elevasi galian pilecape berbeda 

setiap titik sesuai perencanaan. 

Metode galian dimulai dari bagian paling dalam proyek yakni pada As 

A hingga paling luar pada As Q. Hal ini dikarenakan pertimbangan 

mobilitas alat berat saat pekerjaan galian tanah. Galian tanah 

menggunakan bantuan 2 eksavator (gambar 4.37) dan juga secara 

manual oleh para pekerja. Pengerjaan manual dilakukan karena lengan 

eksavator tidak dapat menjangkau tanah pada bagian sela-sela tiang 

pancang. Untuk tanah yang digali menggunakan eksavator langsung 

diletakan pada dump truck. Sedangkan tanah yang digali oleh pekerja 

akan di kumpulkan pada bucket (gambar 4.38) dan nantinya akan 

diangkut oleh tower crane dan dimasukkan ke dalam dump truck.  

Sebelum dump truck meninggalkan lokasi proyek untuk membuang 

tanah galian, terlebih dahulu dilakukan pembersihan tanah-tanah yang 

menempel pada bagian truck (gambar 4.39). Hal ini bertujuan agar 

tanah tidak tercecer pada jalan raya sehingga mengganggu lalulintas. 
 

 

Gambar 4.38 Galian tanah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 4.39 Pencucian Truk 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4.2.7 Pilecap 

Berikut langkah pekerjaan pilecap. 

1. Pembobokan tiang pancang 

Pembobokan tiang pancang (gambar 4.40) sendiri masih menyisakan 

tulangan sepanjang 120 cm. Hal ini bertujuan untuk peng-stekan 

pada tulangan pilecap. Elevasi pembobokan tiang pancang dilakukan 

sesuai dengan perencanaan elevasi dasar pilecap. Pembobokan 

dilakukan secara manual dengan menggunakan palu dan pahat. 

Setelah pembobokan selesai akan didapat tulangan tiang pancang 

yang akan di-stek ke pilecap.  

 

Gambar 4.40 Pembobokan Tiang Pancang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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2. Pemasangan bekisting 

Bekisting yang digunakan adalah multiplek dengan tebal 12 mm 

dengan menggunakan perkuatan balok kayu. Bekisting yang 

menggunakan bahan multiplek memiliki kekurangan yaitu tidak 

dapat dipakai terus menerus karena sifatnya multiplek yang tidak 

tahan air. 

Gambar bekisting dapat dilihat pada halaman selanjutnya. 

 

Gambar 4.41 Bekisting pilecap 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3. Penulangan pilecap 

Penulangan dilakukan setelah bekisting dipasang. Sebelum 

melakukan penulangan lokasi harus dibersihkan terlebih dahulu dari 

sisa pembobokan tiang pancang. Setelah bersih barulah tulangan 

dapat dirakit. Penulangan dilakukan dari tulangan bawah, dilanjutkan 

dengan tulangan samping yang mengelilingi pilecap, setelah itu 

dilanjutkan dengan pemasangan tulangan atas. 

Gambar penulangan pilecap pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang dapat dilihat pada halaman berikutnya. 
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Gambar 4.42 Penulangan pilecap 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

4. Pengecoran pilcape 

Pengecoran dilakukan menggunakan bucket cor, karena lokasi 

pengecoran yang sudah tidak bisa dijangkau oleh truk mixer. Bucket 

cor diangkut menggunakan tower crane ke lokasi yang akan dicor. 

Mutu beton yang digunakan untuk cor pilecap ini adalah K-400. 

Sebelum pengecoran, terlebih dahulu dilakukan slump test. Hasil 

slump test untuk pilecap adalah 10 cm. Setelah beton masuk ke 

bekisting tahap selanjutnya adalah pemadatan menggunakan 

concrete vibrator.  

Berikut gambar proses pengecoran pilcap. 
 

 

Gambar 4.43 pengecoran pilecap 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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BAB V 

PENGENDALIAN PROYEK 

 

 

5.1 Uraian Umum 

Pengendalian (controlling) adalah usaha yang sistematis untuk menentukan 

standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem 

informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis 

kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, 

kemungkinan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber 

daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran.  

 

5.2 Pengendalian Pekerjaan 

Pengendalian pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

5.2.1 Pekerjaan capping beam 

Pada pekerjaan capping beam, pengendalian mutu di lapangan dengan 

melakukan uji coba slump test. Setelah beton ready mix datang ke 

lokasi proyek dengan menggunakan truck mixer, teknisi dari ready 

mix langsung menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk 

melakukan uji slump test. Setelah siap, beton langsung dituangkan 

dari truck mixer oleh teknisi ke box penampung sementara. Kemudian 

beton yang tertampung di box kayu akan di masukan pada kerucut 

abrams sebanyak tiga lapis dengan tiap lapis dipadatkan dengan 

menggunakan tongkat baja yang memiliki diameter 16 mm dan 

panjang 60 cm sebanyak 25 kali. Setelah kerucut penuh terisi oleh 

beton dan permukaan kerucut telah diratakan maka tahap selanjutnya 

kerucut ditarik secara vertikal ke atas sehingga adukan beton akan 

turun, kemudian dicek penurunan yang terjadi terhadap tinggi kerucut. 

Untuk nilai slump test pada pengecoran capping beam pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang yakni sebesar 12 cm. 
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Berikut gambar pelaksanaan slump test beton ready mix untuk capping 

beam. 

 

 

Gambar 5.1. Slump Test pada Pekerjaan Capping Beam 

(Sumber : PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. Divisi Konstruksi VII Proyek Pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang) 

 

Selain slump test, beton yang digunakan untuk pelaksanaan capping 

beam juga dilakukan uji laboratorium. Uji yang dilakukan yakni uji 

kuat tekan dengan benda uji berbentuk silinder. 

Berikut gambar hasil uji kuat tekan silinder beton di laboratorium. 

 

 

Gambar 5.2. Hasil Uji Kuat Tekan Silinder Beton Capping Beam 

(Sumber : PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. Divisi Konstruksi VII Proyek 

Pembangunan Hotel Grandhika Semarang) 
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Selain beton, pengujian juga dilakukan untuk baja. Pengujian baja 

dilakukan di laboratorium Teknik Sipil Universitas Diponegoro 

Semarang. Uji yang dilakukan yakni uji tarik dan uji bengkok baja. 

Uji tarik dilakukan untuk dapat mengetahui kekuatan suatu bahan atau 

material dengan cara memberi beban gaya yang berlawanan arah. 

Sampel yang digunakan pada uji tarik yakni besi ulir D10, D16, D19, 

dan D22 mm. 

Berikut gambar hasil uji tarik baja. 

 

 

Gambar 5.3. Hasil Uji Tarik Baja 

(Sumber : PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. Divisi Konstruksi VII Proyek Pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang) 

Uji bengkok dilakukan untuk mengetahui ketahanan baja terhadap 

pembengkokan. Sampel yang digunakan sama untuk seperti pada uji 

tarik yakni tulangan ulir ukuran D10, D16, D19, dan D22 mm. 

Tabel hasil uji bengkok yang dilakukan di Laboratorium Universitas 

Diponegoro Semarang untuk proyek pembangunan Hotel Hrandhika 

Semarang dapat dilihat pada halaman selanjutnya. 
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Tabel 5.1. Data Hasil Uji Bengkok Baja 

No 

Diameter  

Benda uji  

(mm) 

Diameter 

plunger 

(mm) 

Sudut 

Bengkok 

(derajat) 

Hasil 

Pengujian 

1 D10 40 180º Tidak ada retak 

2 D16 62 180º Tidak ada retak 

3 D19 76 180º Tidak ada retak 

4 D22 88 180º Tidak ada retak 

(Sumber : PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. Divisi Konstruksi VII Proyek Pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang) 

 

5.2.2 Pekerjaan tiang pancang 

Pengendalian pemancangan dilakukan dengan pengadaan monitoring 

saat dilakukan proses pemancangan. Hal ini bertujuan untuk 

mengawasi dengan teliti proses pemancangan agar apabila terjadi 

permasalahan dapat diatasi dengan tepat dan cepat. Hal-hal yang 

dimonitor antara lain tanggal produksi tiang pancang, tanggal 

pemancangan, posisi titik pancang, kedalaman pemancangan, dan 

gaya jacking alat HSPD. 

Lampiran hasil monitoring dapat dilihat pada lampiran L-04-3a 

sampai L-04-3e. 

Selain monitoring pemancangan, pengendalian yang dilakukan yakni 

melakukan uji beban (loading test). Uji beban dilakukan untuk 

mengetahui daya dukung tanah terhadap tiang pancang ketika diberi 

beban, sehingga dapat mengetahui kemampuan tiang menerima beban 

diatasnya. Dari uji beban ini juga dapat menjadi bahan evaluasi 

apakah diperlukan tambahan untuk tiang pancang atau tidak. 

Hasil monitoring dan grafik loading test dapat dilihat pada Lampiran 

L-05-2a sampai 3d. 
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5.2.3 Pekerjaan Pilecap 

Pengendalian pada pekerjaan pilecap meliputi. 

1. Pengendalian terhadap air tanah 

Meskipun telah dilakukan proses dewatering untuk mengatasi 

masalah muka air tanah pada proses penggalian, namun pasti 

terdapat rembesan air yang mengganggu galian. Untuk 

mengendalikan hal tersebut, pihak kontraktor menyediakan pompa 

permukaan (sumpit) untuk menyedot air dari lokasi galian ke luar 

lokasi. 

Berikut gambar proses penyedotan air di lokasi galian 

menggunakan pompa sumpit. 
 

 

Gambar 5.4 Penyedotan Air di Lokasi Galian 

(Sumber :Dokumentasi pribadi) 

2. Pengendalian terhadap material 

Pengendalian pada material pilecap hampir sama pada 

pengendalian material capping beam yakni melakukan slump test 

dan uji laboratorium untuk beton serta pengujian laboratorium 

untuk baja. Langkah-langkah pengujian slump test dapat dilihat 

pada pembahasan uji slump test untuk capping beam. Untuk hasil 

uji slump test dari adukan beton pilecap adalah 12 cm. 
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Uji yang dilakukan untuk beton pilecap juga sama yakni 

melakukan uji tekan silinder. 

Berikut merupakan hasil uji tekan silinder beton pada pekerjaan 

pilecap. 
 

 

Gambar 5.5 Hasil Uji Tekan Silinder Beton Pilecap 

(Sumber : PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. Divisi Konstruksi VII Proyek Pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang) 

5.3 Pengendalian Alat Proyek 

Peralatan proyek khususnya alat berat merupakan kebutuhan vital dalam 

pelaksanaan. Apabila tidak disiasati dengan seksama akan sangat 

mempengaruhi pekerjaan suatu proyek. Oleh sebab itu pengendaliannya 

sangat dibutuhkan. 

Pengendalian yang dilakukan untuk pengontrolan terhadap biaya, mutu, dan 

waktu. 

5.2.1 Biaya Peralatan Selama Masa Konstruksi 

Peralatan proyek khususnya alat berat merupakan kebutuhan vital 

dalam pelaksanaan. Apabila tidak disiasati dengan seksama akan sangat 

mempengaruhi pekerjaan suatu proyek. Oleh sebab itu pengendaliannya 

sangat dibutuhkan. 

Kontrak pekerjaan dengan subkontraktor pondasi adalah kontrak 

keseluruhan, yang meliputi: peralatan, bahan (tiang pancang), dan 

pekerja. Pihak kontraktor dalam hal ini adalah PT. Adhi Karya, Tbk. 
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(Persero) hanya bertanggungjawab untuk mobilisasi dan demobilisasi 

alat yang digunakan. 

Sub kontraktor harus sudah menyiasati akan masalah-masalah yang 

biasa terjadi pada peralatan agar biaya dapat dianggarkan dan tidak 

akan membengkak. Persiapan untuk para ahli mesin juga dibutuhkan 

apabila terjadi kerusakan maka dapat langsung ditagani langsung 

sehingga tidak terlalu mengganggu jadwal pekerjaan yang sudah dibuat. 

Selain itu kebutuhan akan bahan bakar juga harus dianggarkan. 

Kebutuhan bahan bakar dikelola dengan cara penyediaan tank untuk 

bahan bakar di lokasi proyek yang dapat memudahkan dalam proses 

pengadaan sehingga mobilitas alat dapat berjalan baik dan dapat 

menghemat biaya mobilitas. 

 

 

5.2.2 Mutu Peralatan Selama Masa Konstruksi 

Mutu peralatan juga harus diperhatikan oleh sub kontraktor. Mutu 

peralatan meliputi kelayakan, izin, dan juga kualitas. Sub kontraktor 

harus selalu melakukan pengecekan secara bertahap pada alat agar 

kondisi alat tetap terjaga sehingga meminimalisir kerusakan alat. Surat-

surat kendaraan juga harus diperhatikan agar mobilitas alat dapat 

berjalan lancar tanpa kendala dari segi legalitas alat. 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika semarang, pengecekan alat 

dilakukan seriap seminggu sekali oleh pihak sub kontraktor dengan 

didampingi oleh K3 kontraktor. 

 

5.2.3 Waktu Penggunaan Peralatan Selama Masa Konstruksi 

Waktu penggunaan peralatan proyek juga harus derencanakan dan di 

jadwal dengan benar, khusunya untuk kendaraan pengangkut material 

seperti dump truk dan truk trailer serta pengoprasian alat HSPD. Hal ini 

dilakukan agar mobilitas alat tidak terlalu mengganggu kenyamanan di 
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lingkungan sekitar mengingat lokasi proyek yang terletak di pusat kota 

kawasan bisnis. 

Untuk truk triler penggangkut tiang pancang, pengoprasiannya 

dilakukan pada malam hari di atas pukul 22.00, dimana kondisi 

lalulintas sudah sepi. Sedangkan untuk dump truk dapat beroprasi 

selama 24 jam dikarenakan tidak terlalu mengganggu arus lalulintas. 
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BAB VI 

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN 

 

6.1  Uraian Umum 

Dalam suatu proyek walaupun telah dlakukan pengendalian atau pencegahan 

pasti tetap akan dijumpai permasalahan yang timbul baik teknis maupun non 

teknis. Banyak faktor yang dapat menimbulkan permasalahan di proyek, dari 

segi cuaca, lingkungan, kondisi tanah, teknis pekerjaan, dan lain-lain. 

Permasalahan tersebut harus segera ditanggulangi agar tidak merambat dan 

mengakibatkan masalah yang lebih besar sehingga menghambat pekerjaan di 

lapangan. 

 

6.2  Permasalahan dan Pembahasan 

6.2.1  Getaran yang diakibatkan alat HSPD 

Proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang terletak di daerah 

bisnis dan padat penduduk yakni berada di Jalan Pemuda Semarang, 

sehingga sangat sensitif dengan gangguan terutama dari getaran. 

Permasalahan ini terjadi karena tiang pancang yang tidak dapat masuk 

lagi tetapi alat tetap memaksa sehingga tiang tegelincir dari clamping 

box yang mengakibatkan alat yang awalnya terangkat menjadi terjatuh. 

Getaran dari alat HSPD mengakibatkan complain dari pihak BCA, 

sehingga proses pemancangan dihentikan sementara. 

Solusi dari permasalahan tersebut yakni dengan penggantian jadwal 

pemancangan menjadi malam hari dari pukul 17.00 sampai pada pagi 

pukul 06.00. 

6.2.2 Rusaknya genset untuk HSPD 

Di saat memulai kegiatan pemancangan, terjadinya trouble pada genset 

yang tidak bisa dinyalakan yang disebabkan kerusakan spare part. 
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Kerusakan pada genset mengakibatkan tidak bisa beroprasinya proses 

pemancangan. 

Solusi dari masalah ini adalah mendatangkan mekanik dari pihak 

Adhikarya untuk memperbaiki genset. 

6.2.3 Rusaknya manometer HSPD 

Selang beberapa hari dari kerusakan genset, terjadi kerusakan juga pada 

manometer yang tedapat pada alat HSPD. Kerusakan ini dikarenakan 

alat HSPD melakukan overload saat melakukan pemancangan sehingga 

menyebabkan manometer pecah dan mengeluarkan oli. 

Solusi yang dilakukan yakni memanggil mekanik dari pihak Adhikarya 

untuk memperbaiki dan mengganti manometer HSPD. 

Berikut gambar alat manometer yang rusak. 

 

Gambar 6.1 Kerusakan Pada Manometer 

(Sumber : Dokumentasi pribadi) 

 

6.2.4 Amblasnya truk trailer 

Masalah ini terjadi dikarenakan kondisi proyek yang licin dikarenakan 

hujan. Amblasnya truk triler ini mengakibatkan lalulintas macet 

seketika dikarenakan bodi truk yang menghalangi jalan raya. Upaya 
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yang dilakukan untuk mengatasi amblas yaitu dengan cara ditarik 

menggunakan truk triler lainnya. 

6.2.5 Kerusakan eksavator 

Kerusakan terjadi pada ring gerigi dari alat tersebut yang patah karena 

sudah aus. Kerusakan ini cukup cepat ditangani karena pada sore hari 

sudah dibelikan yang spare part baru untuk mengganti ring gerigi lama 

yang sudah patah. Pembelian ring gerigi ini di toko khusus spare part 

alat berat yang berada di sekitar bundaran Bubakan. 

Berikut gambar spare part eksavator yang rusak. 

 

Gambar 6.2. Ring Gerigi Excavator yang Patah 

(Sumber : Dokumentasi Fauzi Ahmad) 

 

6.2.6 Tiang pancang terlambat datang 

Keterlambatan kedatangan tiang pancang terjadi dikarenakan tiang 

pancang belum siap pakai. Hal ini menyebabkan berhentinya proses 

pemancangan selama 2 hari. 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini yakni dengan makin 

meningkatkan koordinasi antar pihak agar tidak terjadi lagi miss 

komunikasi. 
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6.2.7 Terjadinya penggelembungan pada secant pile 

Penggelembungan (bulging) yang terjadi pada pengecoran secant pile 

terjadi dikarenakan kondisi tanah di lokasi proyek yang memang 

merupakan tanah yang mudah longsor. bulging memang pada awalnya 

telah diprediksi oleh pihak kontraktor dari pengujian tanah yang 

dilakukan, namun terjadinya bulging ini menghambat pekerjaan 

lainnya. 

Pekerjaan yang terhambat akibat bulging ini antara lain. 

1. Pekerjaan pemancangan 

Terjadi pada As B dimana terletak dekat dengan dinding penahan 

tanah, sehingga tiang pancang lower hanya dapat masuk + 5 m 

akibat bulging. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini 

yakni dengan penggeseran titik tiang pancang dengan jarak + 50 cm. 

2. Pengeboran sumur recharge 

Pengeboran sumur recharge juga terganggu karena bulging. 

Kedalaman rencana untuk sumur recharge adalah 10 m, namun saat 

pengeboran sebelum pada kedalaman rencana, mata bor terhalangi 

oleh bulging. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini 

yakni dengan menggeser posisi sumur recharge. 

3. Pekerjaan galian basement 

Saat melakukan galian menggunakan eksavator, mata bucket tidak 

mampu menebus lapisan tanah pada area dekat dinding penahan 

tanah dikarenakan bulging. Solusi yang digunakan yakni dengan 

melakukan galian dengan cara manual dan menghancurkan bulging 

oleh para pekerja. 

Gambar dari penghancuran bulging pada secant pile dapat dilihat 

pada halaman selanjutnya. 

 

 

. 
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Gambar 6.2 Penghancuran Bulging Pada Secant Pile 

(Sumber : Dokumentasi pribadi) 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

7.1  Kesimpulan 

Setelah penulis melaksanakan praktik kerja di proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang. Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang penulis 

ambil. 

1. Pengawasan saat pelaksanaan proyek telah berjalan cukup baik. 

2. Perawatan alat untuk meminimalisir kerusakan telah dilakukan. 

3. Penggunaan gudang sangat membantu penyimpanan material mengingat 

ukuran lahan proyek yang tidak terlalu luas. 

4. Safety prosedur telah dilakukan dengan baik. 

5. Peralatan keselamatan telah tersedia dan layak untuk digunakan 

6. Terjadi keterlambatan pengiriman tiang pancang, namun dapat di 

selesaikan dengan cepat. 
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7.2  Saran 

Dari pengamatan di proyek, penulis mencoba memberikan saran yang 

mungkin dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak yang bersangkutan. 

1. Pengawasan di lokasi proyek perlu lebih ditingkatkan agar 

penanggulangan jika terjadi kendala dapat cepat diatasi. 

2. Perlunya diadakan pengecekan alat-alat setiap minimal 1 minggu sekali 

untuk mengetahui kondisi alat. 

3. Penggunaan gudang di luar lokasi proyek dapat menjadi alternatif 

penyimpanan material apabila luas area proyek tidak terlalu besar. 

4. Pengawasan terhadap safety prosedur lebih ditingkatkan agar dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja di lapangan. 

5. Perlunya diberlakukan sanksi kepada para pekerja yang melanggar 

peraturan safety prosedur. 

6. Koordinasi dengan penyedia material lebih ditingkatkan agar tidak terjadi 

keterlambatan pengiriman dan mengakibatkan pekerjaan tertunda 
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