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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Bandar udara (Bandara) sebagai fasilitas umum dalam transportasi udara 

merupakan investasi penting untuk menunjang kelancaran mobilisasi masyarakat 

dalam peningkatan perekonomian. Untuk mendukung kegiatan pelayanan 

transportasi, sebuah bandara harus memiliki lingkungan yang bersih, nyaman dan 

memadai dari segi daya tampung pengunjung.  

Bandara Ahmad Yani yang sebelumnya bergabung bersama dengan  pangkalan 

udara TNI AD, direncanakan akan menggunakan lahan sendiri yang bertujuan agar 

tidak mengganggu latihan militer TNI AD dari kegiatan pesawat-pesawat komersil 

yang beroperasi setiap harinya. Selain itu pengembangan Bandara Ahmad Yani ini 

juga bertujuan untuk meningkatkan fasilitas bandara yang sebelumnya sudah 

bertaraf internasional agar lebih baik lagi dalam standar bandara bertaraf 

internasional tentunya dengan penggunaan lahan yang lebih luas lagi. 

Proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani yang berlokasi di Jalan Puad A. 

Yani Semarang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kapasitas penumpang yang 

sebelumnya berkapasitas sekitar 800.000 penumpang per tahun direncanakan 

setelah selesai pengembangan dapat menampung menjadi empat juta penumpang 

per tahun. Selain untuk meningkatkan kapasitas terminal bandara perluasan ini juga 

untuk meningkatan fasilitas bandara. 

Proyek Pengembangan Bandara ini dibagi menjadi empat paket pekerjaan 

dengan tujuan agar kontraktor maupun konsultan yang memegang paket pekerjaan 

tersebut dapat fokus pada paket pekerjaan yang diberikan oleh owner yaitu PT. 

Angkasa Pura 1 Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Pembagian pekerjaan 

tersebut meliputi 4 paket pekerjaan utama yaitu: paket 1 meliputi pembuatan jalan 

akses bandara, paket 2 meliputi pembuatan Apron dan taxiway pesawat, paket 3 

meliputi pembuatan terminal penumpang bandara, dan paket 4 meliputi pembuatan 

fasilitas penunjang bandara.  
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Dalam pelaksanaan setiap pekerjaan yang ada di Proyek Pengembangan 

Bandara Ahmad Yani, produktivitas merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan suatu proyek agar sesuai jadwal yang telah 

direncanakan Manajemen konstruksi dalam proyek sanga berpengaruh dalam 

meningkatkan produktivitas agar tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. 

 

1.2 Lokasi Proyek  

Lokasi Proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani berada di Jalan Puad 

Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Untuk informasi mengenai proyek ini dapat 

diakses langsung melalui website www.angkasapura1.co.id. 

 

Gambar 1.1 Lokasi Proyek 

Sumber : Google earth 

 

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat dengan jelas dari lokasi Proyek Pengembangan 

Bandara Ahmad Yani Semarang berada tepat di sebelah utara Bandara Ahmad Yani 

yang ada sekarang.  

 

http://www.angkasapura1.co.id/
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Gambar 1.2 Lokasi Proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani Paket-1 

Sumber : Google earth 

Gambar 1.2 ini diambil dari google satelit pada saat proyek masih dalam 

tahap pemasangan balok girder dan pembuatan slab beton. 

 

1.3 Fungsi Bangunan 

Fungsi Proyek Pengembangan Paket-1 (Jalan akses) Bandara Ahmad Yani 

secara umum berguna untuk akses keluar dan masuk ke terminal, perkantoran, 

parkiran, dan fasilitas bandara yang lain, selain itu untuk meningkatkan pelayan 

terhadap pengguna jasa bandara agar keberangkatan dan kedatangan sesuai dengan 

jadwal dan tepat waktu.  

 

1.4 Data Proyek 

Dalam proyek ini dilakukan sistem pelelangan dikarenakan untuk mencari 

kontraktor dan pihak-pihak terkait yang berpengalaman dibidang tersebut yaitu 

sebagai berikut : 

 

A. Data Proyek: 

1) Nama Proyek  : Proyek Pengembangan Bandar Udara   

Ahmad Yani Semarang 

2) Lokasi Proyek  : Jalan Puad Ahmad Yani Semarang, Jawa 
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Tengah 

3) Pemilik Proyek  : PT. Angkasa Pura I (Persero) 

4) Kontraktor Pelaksana : PT. Hutama Karya dan PT. Nindya Karya- 

KSO 

5) Konsultan Perencana : PT. Portal-GDMI 

6) Konsultan Pengawas : PT. Jaya CM 

7) Sumber Dana  : PT. Angkasa Pura I (Persero) 

8) Nilai Kontrak   : Rp 286.420.200.000,- 

9) Waktu Pelaksanaan : 426 Hari (24 April 2014 – Februari 2017) 

 

B. Data Teknis 

1.) Luas Tanah / Lahan  : ±159997,3379 m2 

2.) Jenis Pondasi   : Tiang Pancang 

3.) Jumlah Titik Tiang Pancang : 1345 titik 

4.) Panjang Jembatan   : 1418 m 

 

C. Pekerjaan Proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani paket- 1 

1) Pekerjaan Persiapan 

2) Pekerjaan Cerucuk Bambu 

3) Pekerjaan Pasangan Batu 

4) Pekerjaan Timbunan 

5) Pekerjaan Galian Saluran Air 

6) Pekerjaan Pondasi Sumuran 

7) Pekerjaan Sheet Pile 

8) Pekerjaan Jalan Utama 

9) Pekerjaan Jalan Pada Area Toll Gate 

10) Pekerjaan Pot Bunga 

11) Pekerjaan Pipa Drainase 

12) Pekerjaan Pekerjaan Jalan Akses dan Parkir 

13) Pekerjaan Pengamplasan 

14) Pekerjaan Marka 
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15) Pekerjaan Pompa Sirkulasi 

16) Pekerjaan Drainase dan Kabel Duck  
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 

 

2.1 Organisasi Proyek 

Menurut Soegeng Djoyowirono (1991), organisasi adalah kumpulan 

sekelompok orang yang bekerja dengan bidang keahlian masing-masing, secara 

bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama agar mendapatkan nilai efisien kerja 

dan tepat waktu. Ada beberapa keuntungan dari organisasi ini, yaitu: 

a. Sebagai alat pembagi tugas antara masing-masing yang terlibat dalam 

kegiatan. 

b. Sebagai koordinasi masing-masing unit kegiatan agar dapat berjalan dengan 

lancar. 

c. Sebagai alat penempatan tenaga ahli sesuai spesialisasi. 

d. Sebagai alat pengawasan pimpinan terhadap bawahan dapat dilakukan 

dengan mudah. 

Organisasi dikatakan berhasil atau baik apabila kebutuhan atau tujuan yang 

telah disepakati mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan 

penyelenggaraan proyek. Dalam sebuah proyek terdapat beberapa organsasi yang 

mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang saling berkaitan satu 

dengan yang lainnya sehingga pelaksanaan akan didapatkan hasil yang maksimal. 

Adapun organisasi-organisasi dalam Proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani 

Semarang Paket-1 sebagai berikut: 

1. Pemilik Proyek/ owner  : PT. Angkasa Pura 1 (Persero) 

2. Konsultan Perencana  : PT. Portal-GDMI 

3. Konsultan Pengawas  : PT. Jaya CM 

4. Kontraktor Pelaksana  : PT. Hutama-Nindya, KSO 

 

2.2 Pemilik Proyek (Owner) 

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 
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digunakan sebagai modal awal untuk memulai pembangunan proyek. Tahapan yang 

dilalui dalam proses pembangunan proyek adalah owner menentukan pihak 

Manajemen Konstruksi, kemudian pihak Manajemen Konstruksi akan mengadakan 

tahap pelelangan untuk proyek yang telah dirancang oleh pihak owner. 

Pada tahap pelelangan akan ditentukan pihak kontraktor atau pelaksana untuk 

melaksanakan proyek yang dimenanginya. Dalam kasus ini, proyek Pekerjaan Jalan 

Akses Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang Paket - 1 mengadakan 

pelelangan. Pelelangan dibuka secara umum, tetapi pihak owner PT. Angkasa Pura 

I telah membentuk semacam sistem yang dinamakan juga vendor management 

system (VMS). VMS sendiri adalah sebuah system dari Kementrian Perhubungan 

yang berisi gabungan antara grup antara beberapa PT di Indonesia maupun luar 

negeri yang diwajibkan untuk ikut serta pelelangan tersebut, perbedaannya terdapat 

pada system tersebut adalah nama nama perusahaan yang sudah tercantum akan 

dimenangkan karena sudah menjadi tanggung jawab anggota dari grup sistem 

tersebut. 

2.2.1 Tugas Pemilik Proyek 

a. Bertanggung jawab dalam memonitor pekerjaan masing-masing 

perusahaan yang terkait dengan proyek tersebut.  

b. Menjadi penghubung bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan 

pembangunan proyek. 

c. Mengesahkan keputusan yang menyangkut mutu, biaya dan waktu 

pelaksanaan proyek. 

d. Mampu menjadi stabilitator dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam pekerjaan. 

e. Memberikan keputusan terhadap perubahan waktu pelaksanaan 

dengan memperhatikan berbagai pertimbangan. 

2.3 Konsultan 

Konsultan merupakan salah satu elemen dalam pelaksanaan proyek konstruksi. 

Konsultan memiliki tugas merencanakan serta mengawasi proses konstruksi dari 

awal hingga akhir. Kinerja didefinisikan sebagai pengukuran tingkat keefektifan 

yang menghubungkan kualitas produk kerja dan produktivitas. Dengan kata lain 
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kinerja adalah hal yang digunakan untuk mendeskripsikan kerja, produk dan 

karakter umum serta proses, sehingga konsultan dituntut untuk bekerja secara 

efektif agar tujuan dari pelaksanaan proyek tercapai, baik dari segi biaya,waktu dan 

mutu. 

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. Dalam proyek PPSRG paket - 1 terdapat tiga konsultan yang tergabung 

dalam satu perusahaan yang ikut dalam pembangunan, yaitu Konsultan Perencana 

, Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana. 

 

2.3.1 Tugas Konsultan 

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. 

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. 

 

2.3.2 Konsultan Perencana 

Konsultan Perencana adalah pihak yang  ditunjuk oleh pemilik proyek 

melalui wakilnya untuk bertindak sebagai perencana sesuai dengan 

keahliannya, dalam hal ini adalah PT. Portal-GDMI. 
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Perencana bertugas menyiapkan pekerjaan perencanaan menurut 

keahlian masing-masing berdasarkan kesepakatan dengan pemilik dan 

konsultan pengawas 

1) Perencana Struktur Bangunan 

Tugas dan wewenang konsultan perencana sebagai berikut : 

a. Membuat perhitungan seluruh proyek berdasarkan teknis yang telah 

ditetapkan sebelumnya serta membuat perhitungan terhadap data-

data yang bersifat penunjang perhitungan struktur. 

b. Membuat perhitungan ulang apabila terjadi perubahan perencanaan 

awal setelah pengaplikasiannya dilapangan. 

c. Mengadakan pengawasan berkala sejak mulai hingga berakhirnya 

proyek. 

d. Membuat rencana anggaran biaya bangunan. 

e. Memertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana 

bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai rencana. 

f. Menentukan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

2) Konsultan perencana arsitektur 

Perencana Arsitektur adalah pihak yang ditunjuk dan ditetapkan 

oleh pemilik proyek melalui wakilnya untuk bertindak sebagai 

perencana bentuk, dimensi, dan tata letak bangunan utama dan 

bangunan pelengkapnya. 

3) Perencana ME 

Perencana M&E merupakan badan atau organisasi yang ahli dalam 

bidang mekanikal elekrikal. Tugas Mekanikal dan Elektrikal ini adalah: 

a. Merencanakan insalasi yang menggunakan tenaga mesin dan listrik 

serta berbagai perlengkapan seperti AC, perlengkapan penerangan, 

plumbing, generator, pemadam kebakaran, telepon dan sound 

system. 

b. Ikut serta dalam rapat untuk memberikan penjelasan perencanaan 

Mekanikal dan Elektrikal. 
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4) Quantity surveyor 

Perencana bertugas menyiapkan pekerjaan perencanaan menurut 

keahlian masing-masing berdasarkan kesepakatan dengan pemilik dan 

konsultan pengawas. 

 

2.3.3 Konsultan Pengawas / Konsultan MK 

Konsultan Pengawas merupakan pihak yang ditunjuk oleh owner atau 

sebagai pemilik proyek dan diberikan kepercayaan melaksanakan 

pengawasan diproyek tersebut. Bukan hanya itu konsultan pengawas juga 

dapat menegur pihak kontraktor apabila pekerjaannya menyimpang dari 

rencana yang sudah ditetapkan semula oleh pihak owner, kontraktor dan 

konsultan sendiri. 

Konsultan pengawas suatu proyek mengemban tugas yang sangat 

penting demi kelangsungan suatu proyek yang menjaga mutu, biaya dan 

waktu pengerjaan proyek. Konsultan pengawas juga mengawasi jalannya 

proyek secara rutin, agar tercapainya hasil yang sesuai spesifikasi teknis 

yang dibuat oleh konsultan perencana, dan dapat selesai sesuai dengan 

waktu yang sudah ditentukan. 

Konsultan pengawas pada proyek ini dilaksanakan oleh PT. Jaya CM. 

Tugas dan wewenang konsultan pengawas sebagai berikut : 

a. Mengawasi kontraktor pelaksana dalam menjalankan kewajibannya 

dengan mengacu pada spesifikasi teknis, jadwal, dan perancanaan 

proyek yang telah ada. 

b. Mengontrol dan memberikan penilaian untuk kemudian ditindak lanjuti 

atas hasil pekerjaan kontraktor pelaksana. 

c. Memerikasa dan memberikan rekomendasi tentang material yang boleh 

dipakai ataupun tidak. 

d. Mencari dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang 

mungkin timbul. Dalam hal ini, konsultan MK harus berkonsultasi 

dengan pihak pemilik proyek maupun pihak konsultan perencana. 
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e. Mempelajari dan menerapkan cara-cara, teknik-teknik, urutan-urutan 

ataupun prosedur pelaksanaan. 

f. Mengoreksi dan menindak lanjuti laporan berkala tentang hasil prestasi 

proyek yang dibuat oleh kontraktor pelaksana. 

g. Berhak melakukan tindakan-tindakan atas nama pemilik misalnya 

menolak pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan dokumen kontrak. 

h. Memberikan instruksi/ koreksi kepada kontraktor pelaksana apabila 

terjadi penyimpangan tehadap kontrak kerja. 

 

2.3.4 Konsultan Struktur 

Konsultan struktur mengemban tugas sebagai mengoreksi dan 

menyetujui gambar shop drawing yang diajukan oleh pihak owner maupun 

kontraktor dalam proyek tersebut. Konsultan struktur juga diberikan tugas 

dan wewenang untuk melakukan revisi pada gambar rencana yang sudah 

dibuat sebelumnya untuk pihak tertentu. 

 

2.4 Kontraktor Pelaksana 

Merupakan pihak yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi tugas 

(owner) secara langsung di lapangan. Kontraktor secara tidak langsung merupakan 

pihak yang sangat berat dalam pekerjaannya. Kontraktor ini bekerja dengan 

mengacu pada gambar shop drawing, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) yang 

telah disusun sebelumnya oleh pihak owner dan juga pihak konsultan. Pihak 

kontraktor dituntut untuk gerak cepat bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan teknis 

di lapangan dan memberikan solusi yang dapat dipertanggung jawabkan. Proyek 

Pengembangan Bandara Ahmad Yani yang bertindak sebagai kontraktor adalah PT. 

Hutama-Nindya, KSO.  

 

2.3.1 Tugas Kontraktor 

a. Melaksanakan pekerjaan dilapangan yang diberikan oleh owner. 

b. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik 

dari segi scheduling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. 
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c. Menyelesaikan pekerjaan sesuai yang telah ditentukan oleh konsultan 

ataupun  owner. 

d. Menyediakan tenaga kerja, bahan, perlengkapan dan jasa yang 

diperlukan sesuai spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditentukan 

dengan memperhatikan : 

1) Biaya pelaksanaan 

2) Waktu pelaksanaan 

3) Kualitas dan kuantitas pekerjaan 

e. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan yang diserahkan 

kepada owner. 

 

2.5  Kontraktor Pendukung (Sub Kontraktor) 

Sub Kontrator melaksanakan pekerjaan khusus dari proyek sesuai dengan 

keahliannya (spesialisasi). Kontraktor pendukung ini dipilih oleh kontraktor utama 

(setelah mengajukan penawaran) berdasarkan pengalaman dalam bidangnya dan 

bukti-bukti hasil pekerjaannya. Oleh karena itu sub kontraktor bertanggung jawab 

terhadap kontraktor utama, dan kontraktor utama mempunyai kebebasan untuk 

menentukan berapa jumlah sub kontraktor yang akan bekerja sama dengan 

kontraktor utama. 

Hak dan kewajiban sub kontraktor sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab langsung terhadap kontraktor utama tentang segala 

sesuatu hasil dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, 

b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya dan menyerahkan 

hasil pekerjaan kepada kontraktor utama sesuai dengan batas waktu yang 

telah disepakati dalam kontrak kerja sama, 

c. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap. 

 

2.6 Hubungan Kerja Antar Unsur Pengelola Proyek 

Secara garis besar konsep hubungan kerjasama antar unsur pengelola proyek 

adalah sebagai berikut: 
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a. Konsultan dengan Pemilik Proyek. 

Ikatan berdasarkan kontrak. Konsultan memberikan layanan 

konsultasi dimana produk yang dihasilkan berupa gambar-gambar 

perencanaan, peraturan dan syarat-syarat pelaksanaan proyek, 

sedangkan pemilik proyek memberikan biaya atas jasa konsultasi yang 

diberikan oleh konsultan. 

b. Kontraktor dengan Pemilik Proyek 

Ikatan berdasarkan kontrak. Kontraktor memberikan layanan jasa 

profesionalnya berupa bangunan guna merealisasikan dari keinginan 

pemilik proyek yang telah direncanakan dalam gambar rencana serta 

beraturan dan syarat-syarat yang bdiberikan oleh konsultan, sedangkan 

pemilik proyek memberikan biaya atas kerja profesional kontraktor 

dalam merealisasikan keinginan pemilik proyek. 

c. Konsultan dengan Kontraktor 

Ikatan berdasarkan peraturan pelaksanaan. Konsultan memberikan 

gambar rencana serta peraturan dan syarat-syarat guna pembangunan 

proyek dapat berlangsung secara maksimal, kemudian kontraktor harus 

merealisasikan gambar tersebut menjadi sebuah bangunan. 
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BAGAN HUBUNGAN KERJA ANTARA OWNER, KONSULTAN 

DAN KONTRAKTOR DI PROYEK PENGEMBANGAN 

BANDARA AHMAD YANI SEMARANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Hubungan Kerja Antara Owner, Konsultan dan Kontraktor di 

Proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang. 
(sumber : dokumenasi pribadi) 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI ANGKASA PURA 1 (OWNER) 

BANDARA INTERNASIONAL ACHMAD YANI SEMARANG 

 

Project Manager

MMA. Indah Preastuty

Airport Facilities Dept. 
Head

I Ketut Aryana

Terminal Section Heaad 

Agus Supriyanto

Non Terminal Section 
Head

Andry Nugraha, S.T

ME Section Head

Moh. Taufik Ismail

Electronic Section Head

Sugeng Raharjo

Shared Services Dept. 
Head

Prasetyo,Drs.

Accounting & Budgeting 
Sectiom Head

Halik, S.E

Human Capital & General 
Affair Section Head

Tri Yudi Anshary, S.T

Finance Section Head

Wantoha

Project Secretary

I GST. NGR. Agung Wirama, 
S.T.

Project Administration 
Section Head

Nina Adisetyo Rini, S.T

Contract Specialist

Prasojo Nur Putranto, 
S.T

Operation Section Head

Muhammad Nazir, S.E

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi PT. Angkasa Pura 1 (Owner) Bandara 

Internasional Ahmad Yani Semarang. 
(sumber : dokumenasi pribadi) 
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Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Manajemen Konstruksi Proyek Pengembangan 

Bandara Ahmad Yani Semarang. 
(sumber : dokumenasi pribadi) 
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Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kontraktor Proyek Pengembangan Bandara 

Ahmad Yani Semarang. 
(sumber : dokumenasi pribadi) 
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BAB III 

PELAKSANAAN 

 

3.1 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan dalam sebuah proyek memiliki peranan yang sangat 

penting. Hal ini berkaitan dengan progress dan kemudahan dalam 

melaksanakan pembangunan proyek karena dengan adanya metode 

pelaksanaan ini, pembangunan proyek dapat berjalan secara sistematis, 

struktur, dan rapi. Metode pelaksanaan ini mencakup secara keseluruhan, 

seperti pelaksanaan struktur, arsitektur, dan mekanikal elektrikal. Selain itu, 

metode pelaksanaan juga dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja akibat 

ketidak tahuan seorang tukang dalam melakukan pengerjaan di proyek. 

Dalam proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang (PPSRG) 

terdapat pedoman yang berkaitan dengan metode pelaksanaan, yaitu Standar 

Metode Kerja atau Standard Operation Procedure (SOP). Metode pelaksanaan 

tersebut akan diterapkan pada pengerjaan di lapangan agar dapat dikerjakan 

sesuai rencana yang telah dibuat dan disepakati. 

Tahap pelaksanaan konstruksi harus dikerjakan berdasarkan Rencana 

Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan gambar kerja,  yang harus diperhatikan lagi 

pada pekerjaan konstruksi  yaitu kondisi lingkungan yang meliputi keadaan 

cuaca, kondisi tanah dan yang lainnya. Pembahasan pada metode pelaksanaan 

pekerjaan yaitu mencakup pekerjaan struktur bangunan. 

 

3.1.1 Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 

3.1.1.1. Keselamatan Kerja 

 Menurut  Suma’mur,  (1981), keselamatan kerja yaitu: 

1. Keselamatan  yang  bertalian  dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan 

dan proses  pengolahannya,  landasan tempat kerja dan lingkungannya 

serta cara-cara melakukan pekerjaannya. 

2. Keselamatan  kerja adalah dari, oleh, dan  untuk  setiap  tenaga  kerja  

serta orang lain, dan juga masyarakat pada umumnya. 
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3. Sarana  utama  untuk  pencegahan kecelakaan,  cacat,  dan  kematian 

akibat  kecelakaan  kerja.  Keselamatan kerja yang baik adalah pintu 

gerbang  utama  bagi  keamanan tenaga kerja. 

4. Keselamatan  kerja  menyangkut segenap  proses  produksi  dan 

distribusi, baik barang, maupun jasa. 

 

3.1.1.2. Kesehatan Kerja 

  Spesialisasi  dalam  ilmu  kesehatan dan kedokteran beserta prakteknya  

yang bertujuan  agar  pekerja  memperoleh derajad  kesehatan  setinggi-

tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha-usaha  preventif  

dan  kuratif terhadap  penyakit  atau  gangguan kesehatan  yang  diakibatkan  

oleh  faktor-faktor  pekerjaan  dan  lingkungan  kerja serta  terhadap  

penyakit-penyakit umumnya 

  Hakikat dari kesehatan kerja menurut Suma’mur (1989), adalah sebagai 

berikut : 

a. Sebagai alat untuk mencapai derajad kesehatan tenaga kerja yang 

setingginya baik, buruh, petani, nelayan, pegawai negri atau pekerja 

bebas , dengan demikian dimasudkan untuk kesejahteraan tenaga 

kerja. 

b. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berdasarkan kepada 

meningganya efisiensi dan daya produktivitas manusia dalam 

produksi. 

 

3.1.1.3.Penerapan program keselamatan kerja 

 Suatu  program  keselamatan  dan kesehatan  kerja  di  bidang  konstruksi 

yang  efektif  mempunyai  banyak  fungsi paralel.  Parker  dan  Oglesby,  

(1972)secara garis besar telah mengkategorikan hal ini sebagai berikut: 

a. Faktor kepribadian atau perilaku 

1. Pekerja : latihannya, kebiasaan, kepercayaan, kesan, latar belakang 

pendidikan dan kebudayaan, sika sosial serta karakteristik fisik. 



   

  Laporan Praktik Kerja 

   Proyek Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani (PPSRG) Paket – 1 

  Semarang 

 

Wahyu Lia Wibowo  12.12.0044  

Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata   20 
 

2. Lingkunan pekerjaan : sikap dan kebijaksanaan dari para pengusaha 

serta manajer, pengawas, penyelia serta kawan sekerja pada proyek. 

 

b. Faktor fisik. 

1. Kondisi pekerjaan : ditentukan oleh jenis bahaya yang melekat tidak 

terpisahkan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, maupun 

oleh bahaya terhadap kesehatan kerja yang ditimbulkan oleh metoda 

dan material serta lokasi dari pekerjaan itu. 

2. Penyingkiran bahaya mekanis : pemakaian pagar/batas, peralatan serta 

prosedur untuk melindungi pekerjaan secara fisik terhadap daerah atau 

situasi yang berbahaya. 

 

3.1.1.4. Kebijakan K3 

 Perencanaan K3 bertujuan agar dalam pelaksanaan proyek terhindar dari 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

 Agar perusahaan menetapkan kebijakan K3 sebagai berikut : 

1) Menentukan dan meminimalisir tingkat kecelakaan kerja. 

2) Meningkatkan kesehatan tenaga dengan menghilangkan penyakit akibat 

kerja. 

3) Mematuhi persyaratan undang-undang dan persyaratan lain yang 

berlaku. 

4) Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

Dalam mendukung kebijakan K3 serta untuk mencegah kemungkinan 

terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja dalam sebuah proyek maka 

seluruh pekerja harus mematuhi peraturan yang telah diterapkan untuk 

keselamatan kerja, diantaranya dalam pemakaian Alat Pelindung Diri 

(APD) dengan baik dan benar. Berikut adalah alat-alat pelindung diri : 

1. Helm proyek (Helm Safety) 

Helm proyek berfungsi sebagai pelindung kepala para pekerja dari 

material yang kemungkinan jatuh dari atas. Helm proyek biasanya dibagi 
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menjadi beberapa warna untuk menunjukkan posisi atau jabatan 

seseorang : 

a. Helm proyek warna putih biasanya dipakai oleh 

manajer,pengawas,insinyur,mandor. 

b. Helm proyek warna biru biasanya dipakai oleh site supervisor, 

electrical contractor atau pengawas sementara. 

c. Helm proyek warna kuning biasanya dipakai oleh sub contractor atau 

pekerja umum. 

d. Helm proyek warna hijau biasanya dipakai oleh pengawas lingkungan 

e. Helm proyek warna pink biasanya dipakai oleh pekerja baru atau 

magang. 

f. Helm proyek warna orange biasanya dipakai oleh tamu perusahaan 

g. Helm proyek warna merah biasanya dipakai oleh safety officer yang 

bertanggung jawab untuk memeriksa sistem keselamatan sudah 

terpasang dan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan. 

Selain dengan memberikan ciri warna yang berbeda di Proyek 

Pengembangan Bandara Ahmad Yani semarang juga diberikan stiker 

khusus setiap perusahaannya. Namun dalam pelaksanaan dilapangan di 

proyek ini biasanya untuk manajer,kontraktor,konsultan,peserta magang 

menggunakan helm proyek berwarna putih dengan dibedakan dari stiker 

perusahaan, sementara pekerja umum menggunakan helm berwarna 

kuning. 

2. Rompi (Safety Vest) 

Rompi dipakai bagi semua orang yang akan masuk kedalam proyek 

sebagai tanda setiap pekerja dalam proyek. Rompi berguna juga sebagai 

tanda untuk pekerjaan pada malam hari yang dilengkapi dengan reflector 

atau pemantul cahaya. Dalam proyek Pengembangan Bandara Ahmad 

Yani ini selama pengamatan penulis di lapangan hanya terdapat dua 

warna rompi yang dipakai, yaitu rompi warna hijau untuk manajer, 

konsultan, kontraktor, peserta magang sementara rompi warna orange 

biasanya dipakai oleh pekerja umum.  
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Gambar 3.1 Rompi proyek 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

3. Sarung Tangan 

Sarung tangan berfungsi melindungi tangan para pekerja dari material 

yang tajam yang bisa melukai tangan para pekerja. Setiap penggunaan di 

proyek memakai sarung tangan yang berbeda beda sesuai dengan 

pekerjaan masing-masing. 

 

 

Gambar 3.2 Contoh Pemakaian Sarung Tangan Ketika Pekerjaan Las 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

4. Sepatu Kerja ( Safety Shoes) 

Sepatu kerja berfungsi sebagai pelindung kaki dari material atau bahaya 

yang ada dibawah serta benturan terhadap benda keras, seperti ; paku, 
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bendrat, dan benda tajam lainnya. Rata-rata pekerja yang ada di proyek 

ini memakai sepatu tetapi tidak semuanya menggunakan sepatu kerja 

standar (Safety Shoes) biasanya pekerja (tukang) hanya menggunakan 

sepatu seadanya. 

5. Rambu K3 

Rambu K3 berfungsi untuk memberikan informasi tentang tanda untuk 

keselamatan kerja yang terletak di titik-titik yang dianggap perlu 

memakai tanda di area proyek. Tanda yang digunakan biasa seperti 

dilarang merokok, dilarang masuk, tanda untuk menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD), dan banyak rambu-rambu lainnya. 

 

  

(a) (b) 

  

(c)  (d)  
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Gambar 3.3 (a) Rambu Tentang Pemakaian APD, (b) Rambu Himbauan Pelaksanaan 

Pekerjaan, (c) Rambu Tanda Bahaya, (d) Rambu Lalu lintas di Area Proyek 
(sumber : dokumenasi pribadi) 

3.1.1.5. Pelaksanaan K3 

1. Pokok-pokok perhatian K3 

a)  Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja akibat 

penggunaan : 

1) Alat/ mesin 

2) Tahap/ metode pelaksanaan 

3) Faktor manusia (human error)  

b) Pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kerja 

c) Penanganan terhadap kondisi darurat dan P3K 

Penangan terhadap kondisi darurat kesehatan pihak kontraktor 

menjalin kerjasama dengan “Bimo Medika” yang beralamat di Jl. 

Kenconowungu Tengah, Semarang Barat. Pekerja di Proyek 

Pengembangan Bandara Ahmad Yani juga terikat dengan BPJS 

Kesehatan untuk asuransi jiwa.  

d) Pemenuhan terhadap UU/ Peraturan K3 yang relevan 

6. Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Kerja dan Penyakit 

Akibat Kerja 

a) Perencanaan Site  

1) Pengaturan jalan mobilitas material tenaga dan peralatan  

2) Lokasi penyimpanan bahan/ material 

3) Lokasi peralatan sebelum mulai kerja 

4) Lokasi fabrikasi 

5) Direksi keet 

6) Barak kerja 

b) Pemasangan Poster/ himbauan tentang K3 

1) Rambu-rambu peringatan tentang adanya proyek 
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Gambar 3.4 Rambu Adanya Proyek dan K3 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

2) Rambu-rambu lalu lintas 

  

Gambar 3.5 Contoh Rambu Lalu Lintas untuk Memisahkan Kendaraan Besar dan 

Kendaraan kecil 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

3) Slogan slogan tentang K3 misalya :”Ingat ketidak 

sesuaian/kecelakaan terjadi bila anda LELAH, LENGAH, 

CEROBOH & KEMPROH” 

Setiap rambu dibuat dengan tujuan agar para pekerja mematuhi 

safety yang diterapkan di Proyek Pengembangan Bandara Ahmad 

Yani oleh pihak K3. 

c) Penggunaan alat pelindung diri (APD) yang memadai, seperti : 

1) Safety helm 

2) Sarung tangan 
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3) Safety Shoes 

4) Rompi proyek 

5) Masker hidung 

6) Kaca mata (Sun glasses) 

d) Pemberian rambu-rambu petunjuk dan larangan  

 

 

Gambar 3.6 Rambu Tanda Adanya Lubang 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

e) Pemasangan pagar pengamanan/ rubber cone  

f) Menjaga kondisi jalan kerja agar tetap layak pakai 

g) Penetapan khusus untuk material/bahan yang sensitive/ bahaya 

h) Penggunaan peralatan sesuai fungsi dan manualnya 

i) Memberikan perhatian terhadap alat yang menimbulkan suara 

bising, asap residu lainnya untuk meminimalkan dampaknya 

 

A. Pekerjaan persiapan 

Mobilisasi dan Demobilisasi 

Identifikasi jenis bahaya dan resikonya adalah mobil trailer pengangkut alat 

berat tabrakan saat diperjalanan, pengendalaiaannya adalah 

1. Cek kendaraan sebelum berangkat  

2. Mentaati peraturan lalu linas 

3. Kondisi sopir harus fit 
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4. Asuransi kendaraan 

Idenifikasi jenis bahaya dan resiko alat berat terjatuh dari trailer. 

Pengendalaiannya adalah alat berat diletakkan dengan posisi stabil. Namun 

ada beberapa kejadian yang membuat terjadinya kecelakaan dilingkungan 

proyek tetapi tidak menimbulkan korban.kejadian tersebut adalah terjadinya 

truk yang terguling. 

 

  

Gambar 3.7 Contoh Kecelakaan Kerja di Proyek Pengembangan Bandara Ahmad 

Yani Semarang 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

B. Pekerjaan Pasangan Batu 

Identifikasi jenis bahaya dan resiko, tangan/kaki terkena batu 

belah,pengendaliannya : 

a) Memasang rambu peringatan 

b) Meletakkan batu belah yang stabil, jangan sampai menggelinding. 

c) Waspadai jika melintas tumpukan batu belah 

Identifikasi jenis bahaya dan resiko, tangan/kaki terkena adukan mortar 

dalam waktu yang lama, pengendaliaannya adalah : 

j) Memasang rambu peringatan 

k) Memakai APD (helm, sepatu, kaos tangan dan kaca mata) 
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C. Pekerjaan Timbunan 

Identifikasi jenis bahaya dan resiko, tangan/kaki/kepala terkena materil dan 

terlindas/tertabrak vibrator roller pengendaliaannya adalah 

a) Memasang rambu peringatan 

b) Memakai APD ( helm, sepatu, kaos tangan, kaca mata) 

c) Operator harus mempunyai Surat Ijin Operator (SIP) 

 

D. Pekerjaan Galian Saluran Air 

1. Idenifikasi jenis bahaya dan resiko tertabrak bucket excavator, 

pengendaliannya adalah  

a. Menempatkan pengawas saat excavator beroperasi 

b. Memasang tanda peringatan 

c. Operator harus memunyai Surat Ijin Operator (SIP) 

2. Identifikasi jenis bahaya dan resiko terjatuh ke dalam galian, 

pengendaliaannya adalah : 

a. Buat pagar pengamanan 

b. Buat tangga turun ke lokasi galian 

c. Pasang rambu rambu peringatan 

 

 

Gambar 3.8 Rambu Tanda Adanya Lubang 

(sumber : dokumenasi pribadi) 
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E. Pekerjaan Beton 

Beton cylcoup/beton bertulang (penulangan, bekisting tanpa perancah/ 

dengan perancah) Identifikasi jenis bahaya dan resiko, tangan dan kaki 

terkena adukan dalam waktu yang lama, tangan terjepit terkena pisau 

pemotong dan pengendali lainnya adalah : 

a) Menggunakan sarung tangan 

b) Menggunakan sepatu boat 

c) Menggunakan safety eye 

 

F. Pekerjaan Cerucuk Bambu 

Identifikasi bahaya dan resiko tangan terjepit, terkena pisau, terkena alat 

pukul, pengendaliannya adalah : 

1) Menggunakan sarung tangan 

2) Menggunakan safety eye 

 

3.1.1.6. Pemeliharaan Kesehatan 

a) Penyediaan air bersih 

b) Pembuat sarana MCK yang memadai 

c) Penyediaan tempat sampah dan pembuangan keluar lokasi kerja 

 

 

Gambar 3.9 Pengadaan Tempat Sampah di Lokasi Proyek 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

d) Penyediaan obat-obatan / kotak P3K 

e) Penyediaan kantin proyek yang bersih dan sehat 
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f) Kerjasama dengan klinik atau rumah sakit terdekat  

Semua aspek yang bersangkutan dengan kesehatan di Proyek Pengembangan 

Bandara Ahmad Yani hampir semua terpenuhi, mulai dari penyediaan air 

bersih di lokasi proyek, penyediaan MCK untuk pekerja, penyediaan tempat 

sampah di lokasi area direksi keet, serta penyediaan obat P3K dan 

tersedianya kantin proyek. Untuk menangani pertolongan pertama ketika 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari kontraktor menjalin kerjasama 

dengan “Bimo Medika” yang beralamat di Jl. Kenconowungu Tengah, 

Semarang Barat. Pekerja di Proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani 

juga terikat dengan BPJS Kesehatan untuk asuransi jiwa. 

 

3.1.1.7. Penanganan Khusus 

a) Materi berbahaya 

Daftar material yang memerlukan penanganan khusus 

1) Semen 

2) Solar, oli, bbm, bahkan aditiv 

3) Waterproofing, Bonding agent, minyak bekisting 

Masing-masing  bahan diperlukan  penanganan  khusus dalam  

penyimpanan  dan penggunaannya  dan  disertai MSDS  (Material  

Safety  Data Sheet) 

b) Peralatan khusus 

1) Generator set (Genset)  

2) Mesin Las 

3) Concrete pump, concrete mixer 

4) Excavator 

c) Tenaga Kerja Ahli 

Tenaga kerja yang harus mempunyai sertifikat keahlian : 

1) Operator Excavator 

2) Operator crane dll 
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3.1.1.8. Lingkungan 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan alat 

untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan likungan yang 

akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangun yang direncanakan. 

Merupakan suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek 

meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek dari 

bangunannya, prosesnya maupun sistem dari proyek terhadap lingkungan 

yang berlanjut ke lingkungan hidup manusia. Menurut Undang-undang No 

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha 

dan/atau kegiatan yg direncanakan pada lingk hidup yg diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 

kegiatan. 

Dalam sebuah proyek, AMDAL selalu diperlukan sesuai dengan UU 

No. 32 Th 2009, pasal 22 (1) :” Setiap usaha dan/atau kegiatan yang 

berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”. 

Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 27 Th 2012 tentang 

Izin Lingkungan ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012 

Tentang Penyusunan Dokumen AMDAL. Berdasarkan dampak penting 

pasal 22 (2) meliputi beberapa hal yaitu : 

a. Besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak 

b. Luas wilayah penyebaran dampak  

c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung 

d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak 

e. Sifat kumulatif dampak 

f. Berbalik atau tidaknya dampak 

g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

AMDAL menjadi tanggung jawab dari pemilik (penyelenggara), 

pelaksanaanya dapat diserahkan ke konsultan swasta / Perguruan Tinggi. 

Kriteria wajib AMDAL sesuai dengan pasal 23 adalah sebagai berikut : 
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a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam 

b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang 

tidak terbarukan; 

c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan 

pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan 

dan kemrosotan sumber daya alam dalam pemanfaatanya; 

d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan 

alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya; 

e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian 

kawasan konservasi sumber daya alam dan/ atau perlindungan cagar 

budaya; 

f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan , dan jasad renik; 

g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; 

h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ memengaruhi 

pertahanan Negara; dan/ atau; 

i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar 

untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 

Dalam pelaksanaannya AMDAL dibagi kedalam tiga tahap yaitu : 

1) Pra-Konstruksi 

Adalah suatu tahapan proyek yang kegiatannya termasuk kegiatan-

kegiatan non-teknis seperti kegiatan pembebasan lahan dan pemindahan 

penduduk. Dalam tahap ini terdapat dua kegiatan beriku jenis 

dampaknya yaitu : 

a. Perijinan dan survey, dampak dari kegiatan ini adalah sikap dan 

persepsi masyarakat sekitar Proyek Pengembangan Bandara 

Ahmad Yani Semarang. 

b. Sosialisasi, dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini adalah 

sikap dan persepsi masyarakat sekitar Proyek Pengembangan 

Bandara Ahmad Yani Semarang. 
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2) Konstruksi 

Adalah suatu tahapan proyek dimana kegiatannya berupa 

pelaksanaan fisik konsruksi hasil rumusan perencanaan teknis. Dalam 

tahap konstruksi terdapat lima kegiatan beserta dampaknya yang 

berkaitan dengan AMDAL yaitu : 

a. Penerimaan tenaga kerja konstruksi, dampak dari kegiatan ini 

adalah : 

1. Terbukanya kesempatan kerja/ peluang usaha 

2. Munculnya sikap dan persepsi masyarakat 

3. Terjadinya proses/ konflik sosial 

Dengan dilaksanakannya Proyek Pengembangan Bandara 

Ahmad Yani Paket 1 ini dapat membuka lapangan pekerjaan 

karena membutuhkan banyak tenaga kerja baik itu yang bekerja 

di lapangan maupun dalam kantor proyek ini. Munculnya sikap 

atau persepsi masyarakat tentu juga menjadi permasalahan 

tersendiri, namun dikarenakan lokasi pekerjaan proyek yang bisa 

dikatakan jauh dari lingkungan pemukiman sehingga salah satu 

dampak ini tidak terlalu bermasalah di masyarakat dan tidak 

terlalu menimbulkan konflik sosial. 

b. Aktivitas basecamp, dampak dari kegiatan ini adalah : 

1. Munculnya sikap dan persepsi masyarakat 

2. Terbukanya peluang usaha 

3. Penurunan sanitasi lingkungan 

4. Perkembangan vector penyakit 

Munculnya persepsi masyarakat di lingkungan pekerjaan proyek 

ini tidak terlalu berdampak yang terlalu signifikan dikarenakan 

lokasi proyek yang tidak terlalu dekat dengan lokasi 

pemukiman. 

c. Mobilisasi peralatan konstruksi dan material, dampak dari 

kegiatan ini adalah : 

1. Kebisingan  
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2. Penurunan kualitas udara (debu) 

3. Sikap dan persepsi masyarakat 

4. Kerusakan jalan 

5. Gangguan kelancaran lalulintas 

6. Gangguan keselamatan lalulintas 

Pada kegiatan mobilisasi peralatan dan material dampak yang 

tentu dirasakan oleh lingkungan sekitar adalah kebisingan suara 

dari alat-alat berat maupun mobil yang beroperasi setiap harinya 

di lingkungan sekitar proyek, namun dikarenakan lokasi yang 

tidak terlalu dekat dengan pemukiman penduduk sehingga tidak 

ada complain dari pihak sekitar proyek. 

 Penurunan kualitas udara (debu) sangat dirasakan ketika 

musim kemarau, karena hamper semua area dari proyek ini 

adalah tanah sehingga dengan mudah angin membawa debu. 

Untuk permasalahan ini dari pihak penyelenggara proyek 

melalui kontraktor mengatasi dengan cara melakukan 

penyiraman area yang dianggap berpotensi besar menimbulkan 

penurunan kualitas udara (debu) dengan menggunakan mobil 

water tank. 

 

 

Gambar 3.10  Water Tank 

(sumber : dokumenasi pribadi) 
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 Kerusakan jalan dalam hal ini lebih mengarah pada 

terbawanya material-material tanah ketika musim hujan tiba 

dikarenakan kondisi lapangan yang sebagian besar adalah tanah 

aabila terkena air hujan menjadi sangat becek. 

 

Gambar 3.11  Keadaan Jalan Ketika Musim Hujan 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

d. Pekerjaan tanah, dampak dari kegiatan ini adalah : 

1. Penurunan kualitas udara 

2. Peningkatan kebisingan  

3. Erosi dan sedimentasi 

4. Gangguan vegetasi darat 

5. Gangguan satwa liar 

e. Pekerjaan fisik konstruksi, dampak dari kegiatan ini adalah : 

1. Peningkatan volume limpasan air hujan 

2. Gangguan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Pekerjaan Konstruksi ini selain menimbulkan dampak-dampak 

diatas juga masih banyak dampak yang ditimbulkan seperti yang 

sering menjadi catatan evaluasi K3 adalah para pekerja diminta 

untuk menghindari terjadinya tumpahan oli, terjatuhnya paku di area 

kerja dan lingkungan sekitar. Selain itu ketika pekerjaan pengecoran 

ketika melakukan pembersihan mixer atau sisa adukan beton dalam 

mixer agar dibuang pada tempat-tempat yang membutuhkan 



   

  Laporan Praktik Kerja 

   Proyek Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani (PPSRG) Paket – 1 

  Semarang 

 

Wahyu Lia Wibowo  12.12.0044  

Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata   36 
 

perkerasan seperti jalan akses masuk proyek supaya ketika musim 

hujan dapat mengurangi area yang becek. 

 

Gambar 3.12 Pembuangan Sisa Adukan Beton Cor 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

3) Pasca Konstruksi  

Adalah kegiatan berupa tahapan operasional dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan seoptimal 

mungkin. Dalam tahap ini terdapat lima kegiatan yaitu : 

a. Penerimaan staff/karyawan, dampak, dampak dari kegiatan ini 

adalah : 

1. Kesempatan kerja dan peluang berusaha 

2. Proses/ konflik sosial 

3. Sikap dan persepsi 

b. Akivitas Bandar udara yang baru, dampak, dampak dari kegiatan 

ini adalah : 

1. Limbah Padat Domestik 

2. Limbah B3 

3. Bangkitan parkir 

4. Kelancaran lalulintas 

5. Peluang usaha 

6. Persepsi masyarakat 

c. Pemanfaatan sumber daya lisrik cadangan (Genset) , dampak, 

dampak dari kegiatan ini adalah : 
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1. Kebisingan 

2. Persepsi masyarakat 

d. Pemanfaatan sumber daya air tanah 

e. Pemeliharaan bangunan, dampak, dampak dari kegiatan ini adalah 

sikap dan persepsi masyarakat sekitar proyek. 

 

3.1.2 Pekerjaan Capping Beam 

Capping Beam adalah struktur atas untuk menggabungkan masing-

masing tiang pancang dan slab jembatan. Pada proyek ini kontraktor 

menggunakan beton ready mix dari PT. VARIA USAHA BETON dan mutu 

beton yang diapakai untuk pekerjaan capping beam adalah K-350. Pekerjaan 

capping beam terdiri dari penulangan dan bekisting yang dibuat dari multiplex 

phenolix dengan ukuran 12m-20mm, rangkaian besi tulangan D13, D16, D19 

dan besi polos 22mm, dan dilanjutkan dengan pengecoran. Pengguanaan 

multiplex pada bekisting capping beam dilihat pada pertimbangan nilai 

ekonomis dengan hasil yang maksimal.  

 

Gambar 3.13 Bekising Capping Beam 

(sumber : dokumenasi pribadi) 
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Gambar 3.14  Pengecoran Capping Beam 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

3.1.3 Pekerjaan Mortar ( Bagian dari Struktur)  

Mortar adalah struktur yang terletak diatas capping beam dan berfungsi 

sebagai tumpuan bearing pad (elastomer) sebelum balok girder diletakkan. 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan mortar ini adalah Sikagrout 125 

dengan mutu K350.  

 

Gambar 3.15  Pencampuran Bahan untuk Pembuatan Mortar 

(sumber : dokumenasi pribadi) 
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Gambar 3.16  Penuangan Bahan Pada Bekisting 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

 

Gambar 3.17 Mortar Sebagai Tumpuan Bearing Pad 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

3.1.4 Pekerjaan Bearing Pad ( Elastomer ) 

 Elastomer memiliki fungsi sebagai perletakan balok girder/ balok 

jembatan. Setiap perletakan elastomer harus dipasang dengan elevasi dan 

posisi yang benardan harus berada pada perletakan yang rata dan berada 

diatas seluruh bidang kontak. 
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Gambar 3.18  Elastomer 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 Perletakan elastomer dilakukan sebelum erection balok girder 

dilakukan. Elastomer harus diletakkan sebagaimana ditunjukkan dalam 

gambar dan harus ditahan pada posisinya dengan merekatkan permukaan 

yang berkontak langsung dengan perletakan, hal ini untuk mencegah 

terjadinya pergeseran perletakan. 

 

3.1.4.1. Metode Kerja Pekerjaan Elastomerik 

Metode kerja dalam pekerjaan Elastomerik yaitu : 

1. Permukaan pada loksi perletakan Balok Precast diratakan. 

2. Lokasi perletakan harus ditandai dengan jelas tentang jenis dan tempat 

pemasangannya. Tim Survey melakukan Stake Out dan Marking untuk 

memastikan letak dan elevasinya sesuai dengan gambar kerja. 

3. Lokasi perkerjaan harus bersih dari kotoran atau material yang tidak 

terpakai sebelum dilakukan pengecoran Mortar. 
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Gambar 3.19 Lokasi perletakan Elastomer 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

4. Apabila level sulit untuk diratakan, dapat diatasi dengan penambahan 

Mortar dari bahan Non-Shrink dengan mutu sama atau lebih besar dari 

Pier Head. 

5. Setelah Elastomer terpasang, tim survey akan memeriksa kembali 

elevasi dan kerataan Elastomer terhadap desain. Jika terdapat 

perbedaan/ketidaksesuaian maka harus dilakukan perbaikan. 

6. Setelah pemasangan Elastomer sesuai desain/gambar kerja maka dapat 

dilakukan pekerjaan selanjutnya yaitu pemasangan Girder. 

 

3.1.5 Pekerjaan Erection Balok Girder Precast 

Balok Girder adalah balok yang berada diantara dua penyangga (capping 

beam) yang berfungsi untuk menompang struktur diatasnya (Super Structure) 

dan diperkuat oleh diafragma dan balok joint. 

Proyek Pengembangan Bandara Achmad Yani menggunakan balok 

precast buatan PT. WIKA dengan mutu beton K-350 dengan tulangan D 20 

(Tulangan ulir diameter 20 mm). 
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Gambar 3.20 Erection Balok Girder 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Gambar 3.21 Balok Girder Terpasang 

(sumber : dokumenasi pribadi) 
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3.1.6 Pekerjaan Balok Diafragma 

 

  

Gambar 3.22 Balok Diafragma  

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Balok diafragma berfungsi sebagai pengikat antar balok girder agar tidak 

terjadi geser, balok diafragma terletak ditengah-tengah balok girder diantara 

capping beam yang dianalisa sebagai balok anak dan balok girder sebagai 

balok induk. Pada proyek ini untuk pengecoran balok diafrgama pihak 

kontraktor menggunakan ready mix dari PT. Varia Usaha Beton. Penyediaan 

bahan bekisting berupa balok kayu 10cm x 10cm, balok kayu 5/7, balok kayu 

6/10, weller, dan multiplex phenolix 12mm-20mm. Pemasangan besi baja 

tulangan yang dipakai berukuran D16. 

    

 

Gambar 3.23 Penulangan Balok Diafragma  

(sumber : dokumenasi pribadi) 
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Gambar 3.24 Pengecoran Balok Diafragma  

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

3.1.7 Pekerjaan Balok Joint 

 

 

Gambar 3.25 Penulangan Balok Joint 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

Pekerjaan Balok Joint dilakukan setelah erection balok girder. Balok 

Joint berfungsi sebagai struktur penyambung yang memiliki sifat flexibel. 

Pembuatan balok joint seperti pembuatan balok ada umumnya yaitu 

pemasangan tulangan, pemasangan bekising dan pengecoran. Balok Joint 

menggunakan material beton mutu K-350 dari PT. Varia Usaha Beton dan 

tulangan yang digunakan adalah tulangan D19 dan tulangan Ø10. Bekisting 

pada pekerjaan balok joint menggunakan balok kayu 6/12, multiplex phenolic 

12mm-18mm. 
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Gambar 3.26  Balok Joint  

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

3.1.8 Metode Pemasangan Slab Deck 

Dalam proyek ini pekerjaan fabrikasi Slab deck terdiri dari beberapa 

pekerjaan pokok yaitu : 

b) Penyediaan lahan fabrikasi slab deck 

c) Penyediaan dan pembesian 

d) Penyediaan beton ready mix dan pengecoran 

 

Gambar 3.27 Proses Pengecoran Slab Deck di Lokasi Fabrikasi 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Metode kerja dalam fabrikasi slab deck yaitu : 

a. Clearing area workshop atau pembersihan area kerja, permukaan untuk 

fabrikasi slab deck harus bersih dan rata tujuannya adalah agar dimensi 

yang dibuat sesuai dengan ukuran. 
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b. Pengecoran lantai kerja area workshop, salah satu cara agar lantai kerja flat 

dan tidak bergelombang adalah dengan pengecoran lantai kerja 

c. Setting bekisting 

d. Pembesian wiremesh M6 untuk slab deck sesuai gambar rencana 

e. Dilakukan checklist pekerjaan sebelum dilakukan pengecoran diantara 

untuk checklist beton decking dan kebersihan 

f. Pengecoran slab deck dengan mutu beton K-350, saat pengecoran disertai 

dengan vibrator 

g. Perawatan beton dilaksanakan setelah selesai pengecoran dan paling tidak 

sampai 3 hari. Perawatan dilakukan dengan memakai couring compound 

dan karung goni. 

Selanjutnya deck yang sudah jadi di handling ke lokasi stockyard (pada lokasi 

fabrikasi) dengan menggunakan alat crane. Dalam penyusunan slab deck 

ditumpuk maksimal 3 tumpukan. Slab deck dihandling ke dalam dump truk 

dan dimobilisasi menggunakan dump truk untuk diangkut ke lokasi pekerjaan 

dengan mengutamakan K3L dan mutu hasil pekerjaan. 

 

3.1.9 Pekerjaan Erection Slab deck 

Slab deck berfungsi sebagai bekisting lantai. Pekerjaan yang dilakasanakan 

untuk item pekerjaan slab deck dilakukan di tempat fabrikasi slab deck, 

yaitu : 

a. Fabrikasi instalasi/ pemasangan 

b. Fabrikasi dan pemasangan besi 

c. Penyediaan beton dan ready mix dan pengecoran serta perawatan 

beton sesuai dokumen kontrak (spsesifikasi teknis dan approval 

PPM) 

d. Erection slab deck 

 

 Metode kerja dalam mobilisasi slab deck adalah yang paling utama 

perijinan pelaksanaan erection slab deck telah disetujui oleh MK dan 

SATKER (Satuan Kerja). Setelah mendapatkan persetujuan maka dilakukan 
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pemilihan slab deck yang baik/bagus sesuai kode untuk 

transportasi/mobilisasi slab deck dari lokasi stockyard fabriksi ke site 

(lokasi yang akan dipasang) dengan menggunakan dump truck disusun rapi, 

dalam penyusunan slab deck saat mobilisasi tumpukan maksimal yang 

diperbolehkan adalah sebanyak 3 tumpuk. Serta untuk jeda/ bantalan antar 

tumpukan slab deck diberikan balok kayu. 

  

Gambar 3.28 Proses erection slab deck dari stockyard ke lokasi pekerjaan 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 Pelaksanaan pekerjaan erection slab deck pertama tentunya 

mempersiapkan kelayakan alat yang digunakan untuk erection, selanjutnya 

slab deck diturunkan dari dump truck menggunakan crane, dan disusun 

dengan rapi pada lokasi site (maksimal 3 tumpukan), serta bantalan antar 

tumpukan diberikan balok kayu. Slab deck dilakukan erection diatas 

diantara balok girder beton. Slab deck dipasang satu per satu secara teratur 

sesuai dengan gambar dank ode menggunkan bantuan mobil crane. Setelah 

selesai pemasangan slab deck pada 1 bentang maka dilakukan pengukuran 

elevasi TOP slab deck ( minimal titik yaitu tepi-tengah-tepi) diikuti 

checklist sebelum dilaksanakan pembesian jalan. 

 

3.1.10 Metode Pelaksanaan Plat Slab / Plat Lantai 

Pelaksanaan plat slab ini berhubungan langsung dengan pemasangan slab 

deck. Setelah slab deck selesai dalam satu span terpasang (kondisi slab deck 

baik/tidak retak) dengan benar maka pekerjaan slab beton dapat dimulai dan 

pengecoran sela-sela slab deck dengan mortar K-350. Setelah pengisian sela-
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sela slab deck maka pembesian dapat dilakukan, potong bengkok besi langan 

dilakukan di tempat sesuai dengan gambar kerja (shop drawing). Sebelum 

pengecoran dimulai harus dilakukan pengecekan pembesian dan kebersihan 

(pembersihan dilakukan dengan menggunakan air disemprot untuk 

membersihkan kawat sisa ikat tulangan), check mengenai elevasi slab, 

pemasangan pembesian, support side form dan based side from secara bersam 

sama dengan konsultan MK / SATKER. 

   

Gambar 3.29 Pekerjaan Cek Elevasi Slab Lantai 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

3.1.10.1 Pekerjaan Pengecoran Plat Slab 

Urutan pelaksanaan pengecoran adalah sebagai berikut : 

a. Pengecoran dengan dibantu concrete pump , dan pengecoran dilakukan 

secara terus-menerus dikikuti dengan vibrator minimal 2 unit vibrator. 

b. Posisi vibrator dalam beton tidak boleh ditidurkan, kemiringan maksimal 

yang diijinkan 15°-20° 

c. Saat penggetaran vibrator berhenti sampai air semen mulai naik ±5 

sampai 10 detik per titik dengan jarak antar titik masimal 25 cm dan tidak 

diperbolehkan mengenai tulangan 

d. Tinggi jatuh beton ketika dituangkan ke dalam bekisting tidak lebih dari 

1,5 m agar tidak menyebabkan segregasi 
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Gambar 3.30 Proses pengecoran dengan tinggi jatuh beton yang dituangkan ke 

dalam bekising tidak lebih dari 1,5 m 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

e. Akhir permukaan beton dibuat rata mengikuti bentuk desain atau gambar 

dengan menggunakan alat perata / jidar 

 

Gambar 3.31 Permukaan beton dibuat rata dengan menggunakan alat 

perata/jidar 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

f. Apabila pengecoran berhenti/ terhenti maka dibuat stop cor tegak lurus 

dengan bidang datar dengan memaksimalkan pada posisi momen 

minimal 

g. Pembongkaran side form  dapat dilakuakan 1x24 jam sejak selesainya 

pengecoran atau sesuai intruksi pengguna jasa 

h. Untuk pembongkaran base form dan side form  pada bagian kantilever 

atau samping, umur beton harus sudah mencapai 7x24 jam dari mutu 
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yang direncanakan (≥65%) atau sesuai instruksi Direksi Pekerjaan (Ijin 

Pembongkaran) 

 

3.1.10.2 Pekerjaan perawatan beton 

Pekerjaan perawatan beton ini dilaksanakan segera setelah selesai 

pengecoran dan terus dilakukan sampai 7 hari. Perawatan dengan memakai 

Curing compound. Selain dengan curing compound perawatan beton di 

proyek ini juga dilakukan dengan metode curing beton geotextile, dengan 

cara geotextile ditutup diatas permukaan beton kemudian disiram dengan 

menggunakan air agar geotextile tersebut tetap basah dan beton tidak 

mengalami percepatan pengeringan, sehingga beton tidak mengalami retak-

retak. 

 

Gambar 3.32 Perawatan Beton  

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

3.1.10.3 Pekerjaan perbaikan slab 

Pekerjaan perbaikan slab dilakukan untuk memperbaiki kualitas beton 

yang mengalami retakan. Pada perbaikan slab digunakan Sikadur 752 yang 

berfungsi untuk mengisi rongga struktur beton yang keropos/retak. Sikadur 

dipilih karena mempunyai karakteristik bahan viskositas rendah, memiliki 

kelekatan yang tinggi, dan tidak susut. 
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Gambar 3.33 Perbaikan Beton dengan Sikadur 752 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Adapun pelaksanaan dalam pekerjaan perbaikan ini adalah tahap 

pertama pembersihan area retakan dari kotoran, pembersihan area dilakukan 

dengan menggunakan kompressor selanjutnya bahan Sikadur 752 

dimasukkan/ dituangkan ke bagian beton yang mengalami retak/keropos. 

 

3.1.11 Pekerjaan Barrier / Parapet 

 

 

  

( a )      ( b )  

Gambar 3.34  (a) Pengelasan Besi Pengganti Beton Deckin, (b) Pembesian 

Barrier/Parapet 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

Barrier adalah beton yang digunakan untuk dinding pembatas jalan atau 

penahan ketika terjadi kecelakaan dalam kata lain barrier digunakan untuk 
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tujuan keamanan pengguna jalan. Struktur barrier di proyek ini 

menggunakan beton mutu K-350 dengan tulangan D13 dan tulangan Ø10. 

Langkah pekerjaannya sama dengan pengecoran pada umumnya. Barrier / 

Parapet dibagi menjadi beberapa segmen dengan panjang setiap segmen 2,4 

m. 

 

    

( a )            (b) 

Gambar 3.35  (a) Pengecoran Barrier / Parapet, (b) Penggunaan Vibrator Saat 

Pengecoran 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Gambar 3.36 Barrier / Parapet 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

3.1.12  Pekerjaan Tanah Padat  

 Pekerjaan timbunan meliputi beberapa pekerjaan yaitu penggalian, 

pemuatan, pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan material yang 

diperoleh dari Quarry/ Borrow Pit untuk melaksanakan timbunan lokasi 
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pekerjaan, garis, kelandaian, dan elevasi penampang melinang lokasi yang 

timbun, dengan dimensi dan spesifikasi sesuai dokumen kontrak yang telah 

ditentukan atau sesuai dengan arahan Direksi Pekerjaan. Material harus 

bebas dari bahan organik dalam jumlah yang merusak, seperti daun, rumput 

akar dan kotoran. 

 

3.1.12.1.  Area Pekerjaan 

 Area timbunan tanah pada parkir yang akan dikerjakan yaitu terdiri dari 

3 Zona yaitu : 

a. Zona 1 : 84.232,95 m2 

b. Zona 2 : 43.116,73 m2 

c. Zona 3 : 10.811,06 m2 

Area timbunan tanah dilakukan hanya sampai platform untuk pekerjaan 

PVD (Prefabricated Vertical Drain) yaitu setinggi 3m dari permukaan tanah 

eksisting. PVD (Prefabricated Vertical Drain) berfungsi nuk mempercepat 

proses konsolidasi tanah, terutama pada tanah lempung (clay) atau lanau 

(silty clay). PVD ditanam vertikal ke dalam tanah untuk mengalirkan air 

dari lapisan tanah lunak ke permukaan. 

 

3.1.12.2. Percobaan Pemadatan (Trial Compaction) 

 Sebelum pekerjaan timbunan dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan 

percobaan pemadatan (Trial Compaction), adapun langkah-langkah dalam 

percobaan pemadatan adalah sebagai berikut : 

1. Terlebih dahulu tim survey memasang patok-patok referensi. 

2. Benang dipasang 28 cm dari level tanah eksisting sebagai dasar untuk 

penghamparan tanah lose timbunan. 

3. Apabila permukaan eksisting belum rata, maka ratakan dengan alat 

bulldozer. 

4. Tanah timbunan di drop ke lokasi percobaan pemadatan. 

5. Tanah dihamparkan buldozzer. 

6. Percobaan pemadatan dimulai : 
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a. Melakukan pemadatan dengan alat Vibro Roller sebanyak 8 lintasan 

di area percobaan pemadatan ke-1 sampai dengan percobaan ke-3. 

b. Selanjutnya melakukan percobaan pemadatan dengan Vibro Roller  

10 lintasan di area percobaan pemadatan ke-1, 8 lintasan di area 

percobaan ke-2 dan 6 lintasan di area percobaan pemadatan ke-3. 

7. Setelah selesai melakukan percobaan pemadatan selanjutnyaa tim 

laboratorium melakukan test density di ke tiga lokasi percobaan 

pemadatan dengan menggunakan alat sand cone. 

8. Selanjutnya test di evaluasi percobaan mana yang bisa digunakan pada 

pekerjaan timbunan, sehingga dari hasil percobaan pemadatan tersebut 

dapat diperoleh dengan lintasan dan tebal dari hasil uji, yang akan 

dipakai kepadatan maksimum dan kadar air optimum. 

 

3.1.12.3.  Metode Pekerjaan Urugan Tanah Merah Padat 

1. Borrow material harus berasal dari sumber/quarry yang telah 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

2. Material dari quarry dibawa ke lokasi pekerjaan dengan dump truck.  

 

Gambar 3.37 Pengangkutan material dengan menggunakan dump truck 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

3. Sebelum pekerjaan dilakukan, lokasi harus dibersihkan dari semua 

bahan yang tidak diperlukan 

4. Material timbunan dihamparkan dengan buldozzer hingga ketebalan 

yang telah ditentukan dalam spesifikasi teknis 
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Gambar 3.38 Material dihamparkan dengan Buldozzer 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

5. Sebelum proses pemadatan dilakukan inspeksi ketebalan dan kadar 

air untuk memastikan tercapainya Optimum Moisture Content pada 

saat pemadatan  

6. Peralatan lapisan permukaan timbunan dilakukan dengan buldozzer 

7. Setelah penempatan dan penghamparan timbunan, setiap lapis 

dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat Vibro Roller. Jumlah 

lintasan tiap lapis didapatkan dari hasil Trial Comaction.  

8. Jika bahan timbunan terlalu kering, maka proses pembasahan 

dengan menggunakan Water Tanker harus dilakukan untuk 

tercapainya kadar air optimum, dan sebaliknya jika bahan timbunan 

terlalu basah maka harus dikeringkan terlebih dahulu dengan 

menggunakan Buldozzer. 

9. Kontrol kualitas yang dilakkukan pada timbunan tanah adalah 

inspeksi dimensi dan elevasi dalam shop drawings dan tes uji 

kepadatan dengna  Sand Cone dan CBR lapangan. 

 

3.1.13 Peralatan dan Alat Berat  

 Peralatan dan alat berat merupakan perlengkapan yang penting dalam 

proses pembangunan proyek, peralatan digunakan untuk membantu tenaga 

kerja dalam melakukan pekerjaan pembangunan. Peralatan dan alat berat 

mempermudah pekerjaan dan mempercepat waktu agar lebih efisien. 
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 Pada proyek-proyek berskala bersar, banyak jenis peralatan dan alat 

berat yang dibutuhkan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Kontraktor akan 

memilih alat berat dan peralatan yang digunakan sesuai dengan pekerjaan 

pembangunan dan sesuai dengan kondisi dilapangan. 

Penggunaan peralatan dan alat berat harus sesuai dengan SNI (Standar 

Nasional Indonesia) yang efesiensi dan safety. Adapun peralatan dan alat 

berat yang digunakan di proyek pengembangan Bandara Achmad Yani 

Semarang sebagai berikut : 

 

3.1.13.1. Concrete Vibrator 

 

Gambar 3.39 Concrete Vibrator 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 Concrete Vibrator digunakan saat pengecoran yang berfungsi untuk 

memadatkan beton agar beton dapat mengisi ruang-ruang kosong pada 

struktur secara merata. Saat proses pemadatan diusahakan tidak 

menyentuh tulangan untuk menghindari kawat bendrat lepas dan 

berubahnya struktur tulangan. 

 

3.1.13.2. Generator Set (Genset) 

 Ketersediaan Listrik yang minim sangat dibutuhkan genset sebagai 

pengganti Listrik PLN, genset berbahan bakar bensin yang 

menghasilkan daya maksimal hingga 10 Kw atau 10.000 watt ini 

digunakan untuk pengelasan, lampu, dan alat gerinda. 
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Gambar 3.40 Generator Set 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

3.1.13.3. Gerinda Potong 

 Gerinda potong digunakan untuk memotong besi tulangan dan 

angkur untuk mempercepat proses pengerjaan dibandingkan dengan 

pemotongan manual. Gerinda potong memerlukan alat potong yaitu 

Nippon Resibon berbentuk seperti piringan hitam yang berguna untuk 

memotong besi dengan ukuran tertentu dan dapat diganti setelah 

piringan hitam tersebut menipis atau habis. 

 

 

Gambar 3.41 Gerinda Potong 

(sumber : dokumenasi pribadi) 
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3.1.13.4. Stell Bar Beanding Machine 

 

Gambar 3.42 Steel Bar Beanding Machine 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 Alat ini digunakan untuk membengkokan besi tulangan dengan 

jumlah yang banyak secara cepat dengan berbagai macam sudut sesuai 

dengan rencana atau gambar kerja. Sistem kerja otomatis dari mesin ini 

sangat dibutuhkan untuk efesiensi waktu. 

 

3.1.13.5. Steel Bar Cutter Machine 

 

Gambar 3.43 Steel Bar Cutter Machine 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 Steel Bar Bending Machine  sama seperti gerinda potong tetapi tidak 

mempunyai piringan hitam Nippon Resibon, alat ini untuk memotong 

besi tulangan secara massal agar lebih menyinkat waktu pengerjaan 

pembesian. 
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3.1.13.6. Alat ukur  

a. Total Station / Theodolit 

Total Station (TS) atau Theodolit merupakan alat survey yang 

digunakan untuk menentukan garis titik awal dan akhir untuk jalan 

sebagai acuan untuk penggambaran gambar desain. Alat ini 

dilengkapi dengan GPS untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

koordinat di lapangan. Dalam penggunaannya terdapat mirror 

polygon yang ditembak dengan theodolite untuk memperoleh 

koordinat dan elevasinya. 

 

Gambar 3.44 Total Station 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

b. Waterpass 

Waterpass merupakan alat untuk mengukur, menentukan posisi 

dan elevasi dalam arah memanjang serta untuk menentukan posisi 

dua titik dalam arah memanjang dan untuk mengetahui beda tinggi 

pada area pekerjaan. 
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Gambar 3.45 Waterpass 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

3.1.13.7. Alat Berat 

a.  Concrete Pump Truck 

 

Gambar 3.46 Concrete Pump Truck 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

Alat berat yang membantu pada saat proses pengecoran yang 

dilengkapi dengan pompa dan lengan yang berfungsi untuk memompa 

beton dari truck mixer beton ke tempat yang sulit dijangkau. Truk ini 

biasanya digunakan pada pengecoran lantai pada ketinggian tertentu. 
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b. Crawler Crane 

 

Gambar 3.47    Crawler Crane 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

Crawler crane digunakan untuk pemindahan struktur berat seperti 

Tiang pancang dan Balok girder untuk di aplikasikan ke dalam struktur 

bangunan. Crawler crane dalam pengoperasiannya dapat berpindah ke 

tempat sesuai dengan pekerjaan yang membutuhkan crawler crane. 

 

c.  Excavator 

 

Gambar 3.48 Excavator 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

Alat berat yang berfungsi untuk memudahkan penggalian dan 

pengerukan serta mempercepat pekerjaan untuk mengefesiensi waktu. 

Pada umumnya alat berat excavator digerakkan dengan tenaga hidrolis, 

excavator menggunakan roda rantai untuk mempermudah melaju 
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dalam segala medan lapangan. Excavator bisa dibilang alat berat 

multifungsi karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam 

pekerjaan berat. 

 

d. Mobile Crane 

 

Gambar 3.49 Mobile Crane 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

Digunakan untuk mengangkut material yang mempunya beban 

berat. Mobil ini saat dilapangan berfungsi untuk pengangkutan slab 

deck, besi tulangan, dan sebagainya. 

 

e.  Truck Mixer 

 

Gambar 3.50  Truck Mixer 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

Alat berat yang digunakan untuk mengangkut beton dari pabrik 

mixer beton ke  proyek atau lokasi pengecoran.  Kapasitas truk mixer 
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ini yaitu sebesar 7 m3 . pengisian beton  ke dalam truk mixer perlu 

diperhatikan dari segi pengiriman , misalnya pengiriman ke lokasi 

daerah yang menanjak tidak boleh truck mixer diisi full beton karena 

akan berakibat tumpah. 

Di setiap pengiriman beton, truck mixer didampingi teknisi 

sebagai quality control dari beton yang dikirim ke lokasi proyek. 

 

f.  Bulldozer 

 

  

Gambar 3.51 Bulldozer 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

Bulldozer merupakan alat berat yang digunakan untuk pekerjaan 

menggali, mendorong dan menarik material. Dalam pekerjaan di proyek 

ini Bulldozer digunakan terutama untuk pekerjaan timbunan. Bulldozer 

yang digunakan adalah Bulldozer dengan menggunakan perlengkapan 

standart blade. 

 

g. Dump Truck 

Dump Truck merupakan kendaraan yang digunakan untuk mobilisasi 

bahan. Pada proyek ini Dump Truck biasanya digunakan untuk 

mengangkut material timbunan tanah. Dump Truck yang digunakan 

memiliki berbagai macam kapasitas mulai dari Dump Truck yang 

berkapasitas 5 m3 sampai 23 m3 
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( a )    ( b ) 

Gambar 3.52 (a) Dump Truck Kapasitas 5 m3, (b) Dump Truck Kapasitas 23 

m3 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

3.1.14 Bahan-bahan 

Bahan-bahan merupakan komonen yang diperlukan dalam membangn 

sebuah struktur bangunan. Komponen-komponen ini saling melengkapi 

satu sama lainnya, sehingga dibutuhkan bahan-bahan dalam proyek lebih 

dari satu jenis. Dalam penyimpanan bahan-bahan bangunan harus 

diperhatikan dengan benar, karena setiap bahan bangunan memiliki karakter 

yang berbeda-beda terhadap lingkungan. Beberapa bahan bangunan yang 

sering digunakan  dalam proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani 

adalah: 
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a. Besi Baja  

   

( a )   ( b ) 

    

( c )        ( d ) 

Gambar 3.53  (a) Besi Baja D10 , (b) Besi Baja D13, (c) Besi Baja D16, dan 

(d) Besi Baja D19 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Baja tulangan berfungsi untuk mengatasi gaya momen, gaya lintang, 

dan gaya torsi yang bekerja pada bangunan struktur beton bertulang. Baja 

tulangan yang digunakan di proyek ini harus sesuai dengan peraturan SNI 

03-2847-2002. Baja besi tulangan di proyek ini digunakan untuk 

pekerjaan struktur penulangan pada balok joint, capping beam, balok 

diafragma, barrier, slab deck, dan plat lantai serta untuk bagian-bagian 

lainnya yang membutuhkan penulangan. Proyek ini menggunakan besi 

baja produksi Besi Beton Delco Prima.  

 Besi baja tulangan yang digunakan di Proyek Pengembangan 

Bandara Ahmad Yani paket-1 adalah: 
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1. D10 (ulir diameter 10 mm) 

2. D13 (ulir diameter 13 mm) 

3. D16 (ulir diameter 16 mm) 

4. D19 (ulir diameter 19 mm) 

5. Ø10 mm (Polos 10 mm) 

6. Ø20 mm (Polos 20 mm) 

 

b. Beton Ready Mix 

Beton Ready Mix pada proyek ini digunakan untuk pengecoran pada 

beberapa pekerjaan seperti isian tiang pancang, capping beam, balok 

joint, balok diafragma, slab deck, barrier, dan plat lantai. Beton ready 

mix yang digunakan pada proyek ini adalah produksi oleh PT. Varia 

Usaha Beton dan PT. Jaya Mix dengan mutu beton K250 dan K350.  

 

Gambar 3.54 Beton Ready Mix yang Baru Dituang ke Bekisting 

(sumber : dokumenasi pribadi) 
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c. Beton Decking / Tahu Beton 

 

 

Gambar 3.55  Beton Decking  

(sumber : dokumenasi pribadi) 

Beton decking berfungsi untuk memberikan jarak antara tulangan 

dengan bekisting (Selimut beton). Beton decking atau jika di lapangan 

pekerja sering menyebut dengan nama tahu beton biasanya bentuk dari 

beton decking ada berbentuk silinder atau balok, yang digunakan pada 

proyek ini adalah yang bentuknya silinder dengan diameter 5 cm dan 

tinggi 3 cm.  

 

d. Sikagrout 215 (New) 

Sikagrout merupakan bahan untuk membuat mortar (struktur untuk alas 

bearing pad). Sikagrout berfungsi sebagai pengganti semen karena 

sikagrout memiliki daya rekat yang lebih kuat daripada semen pc biasa. 

Sikagrout juga bisa digunakan untuk perbaikan struktur bawah tanah dan 

grouting di daerah pasang surut.  
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Gambar 3.56 Bahan Sikagrout  

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Kelebihan menggunakan sikagrout adalah kekuatan tekan yang 

tinggi, tahan terhadap penyusutan, tahan terhadap benturan dan getaran, 

kekuatan awal sangat cepat, konsistensi dapat diatur dan karakteristik 

mudah diatur. 

 

e. Sikadur-31 CF Normal 

Sikadur merupakan bahan yang digunakan untuk pekerjaan 

perbaikan pada beton yang mengalami kerusakan ketika umur beton 

sudah lebih dari 28 hari dan mengalami keretakan. Beberapa keunggulan 

dari sikadur adalah: 

1. Cocok untuk permukaan beton yang kering dan lembab 

2. Kerekaan yang sangat baik ke hamir semua material konstruksi 

3. Kuat rekat yang tinggi 

4. Thixotropic : tidak mudah jatuh meleleh untuk aplikasi vertikal dan 

posisi terbalik 

5. Mengeras tanpa menyusut  

6. Kekuatan mekanisme yang tinggi 

7. Tidak tembus terhadap cairan dan uap air 

8. Ketahanan yang bauk terhadap bahan kimia 
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f. Antisol E 125 

 

Gambar 3.57 Bahan Antisol E 125 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Antisol E 125 adalah bahan untuk perawatan beton dengan metode 

curing compound. Bahan Antisol E 125 yang digunakan pada proyek ini 

diproduksi oleh PT. Sika Indonesia. 

 

g. Precast Balok Girder 

 

 

Gambar 3.58 Precast Balok Girder  

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Balok Girder merupakan balok yang terletak diantara dua penyangga 

pada jembatan,di proyek ini balok girder terletak diatas struktur capping 
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beam. Balok girder berfungsi sebagai penopang struktur diatasnya yaitu 

lantai jembatan. Balok girder yang digunakan adalah balok girder 

produksi PT. WIKA BETON dengan mutu K-350 dengan tulangan D20 

.Di proyek ini menggunakan balok girder sebanyak 1540 buah balok 

girder dengan berbagai macam ukuran bentang salah satunya 9,6 m. 

 

h. Wiremesh 

 

Gambar 3.59 Wiremesh  

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Wiremesh adalah tulangan pelat yang sudah dianyam menjadi 

lembaran yang siap pasang. Bentuk dari anyaman ini ada yang kotak-

kotak ada pula yang jajargenjang, wiremesh yang digunakan di proyek 

ini adalah yang bentuk anyaman kotak-kotak. Wiremesh digunakan untuk 

tulangan pada slab deck dengan ukuran M6 (diameter tulangan 6 mm) 

dan M8 (diameter tulangan 8 mm) yang diproduksi oleh PT. Lion Mesh 

Tbk. 
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i. Elastomer 

 

Gambar 3.60 Elastomer/ Bearing Pad 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Elastomer / Bearing Pad adalah peredam getaran dan guncangan 

yang terjadi pada jembatan dan bersifat fleksibel terhadap gaya 

horizontal dan gaya vertikal. Bearing Pad terletak diatas struktur mortar 

jembatan. Elastomer / Bearing Pad  yang digunakan di Proyek ini adalah 

Bearing Pad dengan kekuatan uji 28.439 ton.Bahan elastomer 

sebagaimana yang sudah ditentukan dari pengujian, harus memenuhi 

ketentuan table berikut: 
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Tabel 3.1 Standart Mutu Kualitas Elastomer 

 

 

Gambar 3.61 Elastomer/ Bearing Pad Yang Sudah Terpasang 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

Bearing Pad dipasang sebelum pekerjaan erection balok girder, karena 

balok girder menumpu Bearing Pad. Elastomer yang digunakan adalah 

produksi dari PT. Pratama Rubber. 

  

Pengujian Metode ASTM Ketentuan 

Kuat tarik D412 Min 169 kg/mm2 

Pemuluran sampai putus D412 Min 350 % 

Pengaturan tekan 22 jam 

pada 67o C 

D395(metode B ) Maks 250 % 

Kuat sobek D624 (Die C) Min 13 kg/cm2 

Kekerasan (shore A) D2240 65+5 

Ketahanan teradap ozone D1149 Tidak ada 

Regangan 20% 100 jam pada 

38o+10oC 

100+20 bidang per 

100.000.000 

Keretakan 

Kekakuan pada temperatur 

rendah, modulus young 35oC 

D797 Maks 350 kg/cm2 

Kerapuhan pada temperatur 

rendah, 5 jam pada -40oC 

D736 memenuhi 
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j. Agregat 

Agregat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 

1. Agregat Halus (Pasir) 

Agregat halus yang digunakan dalam pembuatan beton 

berupa pasir alam sebagai hasil desintregasi alami dari batuan 

atau pasir buatan yang dihasilkan dari alat pemecah batuan. 

Agregat pasir biasanya digunakan sebagai material campuran 

bahan adukan beton,terutama untuk bagian rongga-rongga beton 

agar rongga-rongga beton tidak berpengaruh pada kekuatan beton 

itu sendiri. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan maka 

dibutuhkan kualitas pasir yang baik. Cara sederhana untuk 

mengetahui pasir yang berkualitas baik di lapangan adalah: 

a. Pasir digenggam dengan tangan kemudian dilepaskan, bila 

pasir tersebut banyak mengandung lumpur maka pasir 

tersebut akan mengumpul, dan apabila pasir tersebut 

menyebar maka tidak mengandung lumpur dan bisa 

digunakan. 

b. Pasir yang baik biasanya berwarna agak kehitam-hitaman dan 

apabila terkena matahari pasir tersebut akan mengkilap. 

2. Agregat Kasar (Kerikil) 

Agregat kasar yang digunakan dalam proyek dapat berupa 

kerikil alam atau batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu. 

Agregat kasar berupa batu pecah atau split yang harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Agregat kasar harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam SNI. Agregat kasar harus mempunyai 

susunan gradasi yang baik. 

b. Bersih dan bebas dari bagian-bagian yang halus, mudah 

pecah, tipis dan panjang. 

c. Kandungan lumpur maksimal 1% berat, bila lebih harus 

dicuci dahulu. 
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d. Dimensi agragat kasar tidak boleh lebih dari 3 cm dan 

tidak boleh lebih dari ¼ dimensi beton terkecil dari bagian 

konstruksi yang bersangkutan. 

e. Agregat kasar harus ditempatkan diatas lantai beton 

ringan untuk menghindari tercampurnya dengan tanah. 

f. Mempunyai tingkat reaktif yang negatif terhadap alkali. 

g. Tidak boleh mengandung bahan yang dapat merusak 

beton. 

 

k. Semen (Portland Cement) 

Portland cement adalah suatu bahan pengikat yang berfungsi sebagai 

bahan pengikat butiran – butiran dalam suatu adukan beton atau plesteran 

serta sebagai bahan acian. 

Semen yang dipergunakan dalam proyek ini telah memenuhi syarat-

syarat sesuai dengan Peraturan Semen Portland Indonesia tahun 1972 

(SNI-8), dimana harus memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Penyimpanan yang rapat terhadap air dan angin. 

2. Penumpukan maksimal 2 m atau 10 kantong semen, agar tidak 

pecah dan menggumpal. Untuk menjaga agar tidak lembab, 

penimbunan diberi jarak dengan permukaan lantai ± 30 cm. 

3. Semen didatangkan dari zak-zak yang tidak pecah dan tidak 

terdapat kekurangan berat dari yang tercantum dalm zak semen. 

4. Semen segera diturunkan dari truk pengangkut dan segera 

disimpan dalam gudang yang kering terlindung dari pengaruh 

cuaca, berventilasi secukupnya dan lantai tidak langsung 

berhubungan dengan tanah. 

Semen harus masih dalam keadaan belum mulai mengeras jika ada 

bagian yang mulai mengeras bagian tersebut masih dapat ditekan dengan 

tangan bebas (tanpa alat) dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 % 

beratnya. Jika terdapat bahan yang tidak dapat ditekan dengan tangan 
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bebas maka jumlahnya tidak boleh lebih dari 5 % beratnya dan pada 

campuran tersebut diberi tambahan semen yang baik dalam jumlah yang 

sama dengan catatan bahwa kualitas adukan yang diminta harus tetap 

terjamin. 

 

l. Air 

Air merupakan suatu komponen yang penting bagi pembangunan. 

Yang dimaksud air disini adalah air yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan di dalam suatu proyek pembangunan. Air yang digunakan 

berasal dari pegunungan, dikirim langsung menggunakan truk tanki dari 

pegunungan ke proyek. Air yang digunakan untuk semua pekerjaan 

dalam pelaksanaan proyek ini adalah air bersih yang tidak berwarna, 

tidak mengandung minyak, lumpur ataupun bahan-bahan kimia, juga 

tidak mengandung organisme yang tidak merusak bahan-bahan 

bangunan Yaitu: 

1. Air yang digunakan dalam pembuatan dan perawatan beton tidak 

boleh mengandung minyak, asam, alkali, garam-garam, bahan-

bahan organis atau bahan-bahan lain yang merusak beton dan baja 

tulangan. 

2. Jika terdapat keraguan mengenai air tersebut, dianjurkan untuk 

mengirim contoh air tersebut ke lembaga pemeriksaan bahan-bahan 

yang diakui untuk diselidiki. 

Air di proyek ini digunakan untuk berbagai macam kegaitan 

pekerjaan diantaranya: 

a. Bahan campuran adukan beton, adukn acian 

b. Pembersihan kendaraan yang keluar proyek 

c. Pekerjaan curing beton 

d. Penyiraman lahan ketika musim kemarau untuk mengurangi 

debu 
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Gambar 3.62 Water Tank yang Membawa Air Bersih di Proyek 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

m. Kayu Phenophilm 

 

Gambar 3.63 Kayu Phenophilm 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

 

Kayu phenophilm adalah bahan yang digunakan untuk bekisting. 

Pada proyek ini kayu phenophlim digunakan untuk bekisting pembuatan 

capping beam, barrier, mortar, balok diafragma, balok joint dan plat 

lantai. Kayu ini dipilih karena harganya murah serta juga bisa dipakai 

lebih dari satu kali setelah proses pengecoran. 

 

3.1.15 Rencana Kerja 

 Rencana kerja merupakan gambaran tentang kejadian yang akan 

berlangsung di proyek dari awal sampai akhir proyek. Penjadwalan 

merupakan penentuan waktu dengan ururtan-urutan kegiatan proyek hingga 
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menghasilkan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Adanya 

rencana kerja, pengendalian proyek lebih mudah dan berjalan lancar. 

Kegiatan pekerjaan dapat diatur sehingga tidak ada kegiatan yang bersamaan 

dalam satu tempat dan dalam satu waktu yang sama. Dengan perencanaan 

kerja, pengawasan dapat berjalan dengan baik sehingga apabila terjadi 

penyimpangan pekerjaan dapat dengan mudah diketahui dan dapat dicari 

penyelesaiannya. 

 

a. Network Planning 

 Network planning merupakan sebuah jadwal kegiatan pekerjaan 

berbentuk diagram network sehingga dapat diketahui pada area mana 

pekerjaan yang termasuk kedalam lintasan kritis dan harus diutamakan 

pelaksanaannya.  Perencanaan dari penyusunan jaringan pekerjaan 

menggunakan urutan waktu, dan jenis aktivitas. Secara umum prosedur 

penyusunan Network planning (NWP) adalah sebaigai berikut ; 

1. Menyusun daftar kegiatan yang ada di proyek. 

2. Menghitung volume tiap pekerjaan termasuk jenis pekerjaan yang 

dibuat detail rincian item pekerjaan serta durasi waktu masing-masing 

pekerjaan dapat ditentukan berdasarkan pengalaman atau menggunakan 

rumus analisa bangunan yang ada. 

3. Mempelajari saling ketergantungan setiap pekerjaan dan penyusunan 

diagram network serta jumlah total waktu pelaksaan pekerjaan. 

4. Menentukan jalur kritis diagram, dimana rentetan kegiatan yang 

diperkirakan tidak boleh terlambat dan dapat mempengaruhi setiap 

kegiatan yang lain. 

 

b. Kurva S 

 Kurva S adalah suatu kurve yang disusun untuk menunjukkan hubungan 

antara nilai komulatif biaya atau jam-orang (man hours) merupakan time 

schedule yang dilengkapi dengan nilai suatu pekerjaan yang berbentuk 

grafik dari tiap-tiap pekerjaan terhadap waktu, kurva S lebih sering dipakai 



   

  Laporan Praktik Kerja 

   Proyek Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani (PPSRG) Paket – 1 

  Semarang 

 

Wahyu Lia Wibowo  12.12.0044  

Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata   78 
 

karena lebih mudah dimengerti dan lebih mudah. Presentase bobot 

pekerjaan juga dilihat dari kurva S.Untuk mencari bobot pekerjaan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut; 

 

 

Dari kurva S bisa mengetahui uraian tentang pekerjaan yang akan 

direalisasikan pekerjaan atau waktu pelaksanaan pekerjaan. Dengan 

demikian pada kurvas-S dapat digambarkan kemajuan volume pekerjaan 

yang diselesaikan sepanjang berlangsungnya proyek atau pekerjaan dalam 

bagian dari proyek. Dengan membandingkan kurva tersebut dengan kurva 

yang serupa yang disusun berdasarkan perencanaan, maka akan terlihat 

jelas apabila terjadi penyimpangan. Untuk mengetahui derajat 

kelengkungan kurva S bisa dilihat dari semakin tegak kurva maka semakin 

banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. 

 

c. Pengendalian Proyek 

 Pengendalian proyek yaitu  pekerjaan pengawasan pada proyek tertentu 

guna untuk meminimalkan penyimpangan dalam suatu proses pelaksanaan 

untuk memberikan hasil yang optimal dan sesuai standar dan spesifikasi 

yang ada dengan cara mengendalikan mutu, biaya dan waktu supaya 

pekerjaan pada suatu proyek bisa terselesaikan tepat waktu atau dapat 

selesai sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian efisiensi, 

efektivitas waktu, mutu dan biaya dapat tecapai. 

 

3.1.15.1. Pengendalian Mutu (Quality Control) 

 Pengendalian mutu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam 

bentuk pemantauan seta pengecekan kualitas bahan agar mutu yang dihasilkan 

sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk memperoleh hasil 

pekerjaan struktur yang sesuai dengan standar dan dapat dipertanggung 
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jawabkan. Berikut adalah pengendalian mutu yang dilakukan pada proyek 

Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang: 

A. Slump Test 

 Pada proyek ini pengendalian terhadap kualitas beton yaitu dengan 

cara dilakukannya uji slump terlebih dahulu sebelum dimulainya 

pengecoran. Uji slump merupakan metode yang digunakan untuk 

mengetahui nilai yang dihasilkan setelah dari tingkat kekentalan pada 

beton tersebut. Kekakuan dalam suatu campuran beton menunjukkan 

berapa banyak air yang digunakan. Ketentuan dari nilai slump berkisar 

antara 8-12 cm, jika nilai yang dihasilkan kurang dari 8 cm maka beton 

tersebut menandakan terlalu padat sedangkan untuk nilai slump yang 

dihasilkan lebih dari 12 cm maka beton tersebut menandakan terlalu cair. 

 Alat yang digunakan untuk melakukan uji slump adalah kerucut 

Abrams dengan ukuran diameter bagian bawah 20 cm dan diameter atas 10 

cm dengan tinggi 30 cm yang harus dibasahi terlebih dahulu kemudian 

diletakkan pada plat baja yang permukaannya datar. Beton dimasukkan 

kedalam kerucut Abrams dengan cara bertahap yang dibagi menjadi tiga 

lapis supaya beton yang masuk kedalam kerucut merata dan padat, setiap 

lapisan beton dipadatkan menggunakan batang besi yang berdiameter 16 

mm dan panjang 60 cm. Setelah kerucut Abrams sudah terisi penuh dengan 

beton maka kerucut tersebut akan ditarik dengan arah vertikal secara pelan-

pelan dan diukur penurunan yang terjadi pada tinggi beton tersebut, 

penurunan yang terjadi adalah yang menjadi nilai slump pada beton. 
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Gambar 3.64 Uji Slump Test 

(sumber : dokumenasi pribadi) 

B. Uji Kuat Tekan Beton 

 Tes kuat beton dilakukan pada proyek ini untuk mengecek mutu 

yang digunakan serta kekuatan tekan beton untuk memastikan berapa nilai 

kuat tekan betonnya agar sesuai dengan kebutuhan struktur yang 

direncanakan. Tes kuat beton dilakukan sebelum melakukan pengecoran 

dengan menggunakan sampel beton yang dicetak menggunakan tabung 

yang memiliki tinggi 30 cm dan diameter 15 cm. Uji kuat tekan 

dilaksanakan oleh laboratorium bahan bangunan Teknik Sipil Universitas 

Diponegoro Semarang. 

 

 

Gambar 3.65  Beton Sample 

(sumber : dokumenasi pribadi) 
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Sample beton yang sudah dicetak akan diuji setelah beton tersebut 

berumur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Pengujian kuat tekan beton dilakukan 

di laboratorium bahan dan konstruksi Universitas Diponegoro dengan cara 

meletakkan sample beton kedalam alat tekan setelah itu sample beton akan 

ditekan sampai smple beton tersebut mengalami retak-retak. 

C. Pengawasan Pekerjaan Pembesian 

 Pengawasan pembesian merupakan pekerjan yang harus 

memperhatikan jumlah tulangan yang sudah sesuai apa belum dengan 

rencana kerja dan memperhatikan bahwa tulangan tersebut sudah diikat 

dengan bendrat apa belum dan harus dipastikan bahwa ikatan bendrat antar 

besi dipasang kuat dan rapi. Pekerjaan pembesian ini dikerjakan oleh 

pelaksana lapangan. 

 

D. Laporan Pelaksanaan 

 Setelah melakukan pengendalian mutu melalui uji laboratorium 

maka akan dibuat laporan pelaksanaan yang dikaji dengan cara berkala 

yaitu dengan mencatat laporan harian yang berisi tentang jam jumlah 

pekerja yang ada dilapangan dan pekerjaan yang sedang dilakukan serta 

alat bahan yang digunakan. Setelah laporan harian dikerjakan maka akan 

dilakukan laporan mingguan kemudian dilanjutkan laporan bulanan yang 

akan diberikan pada owner. Laporan ini berguna untuk mengetahui 

kemajuan pekerjaan proyek tersebut. Laporan pelaksanaan proyek dapat 

berupa laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan. 

 

E. Rapat Rutin 

 Rapat Rutin besar yang dihadiri oleh kontraktor pelaksana, 

manajemen konstruksi dan dihadiri oleh owner untuk membahas apabila 

ada permasalahan dalam pelaksanaan proyek serta mengevaluasi laporan 

yang sudah diserahkan kepada owner tentang pekerjaan yang sudah 
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terlaksana. Pengadaan rapat proyek sudah terjadwal rutin di proyek 

tersebut. 

 

3.1.15.2. Pengendalian Biaya 

 Pengendalian biaya akan dilakukan dengan perencanaan 

pembiayaan di setiap kegiatan proyek secara matang, monitoring akan 

dilakukan dengan acuan kurva-S serta setiap biaya yang keluar dan masuk 

dapat dimonitor setiap waktu. 

 Pengendalian biaya pada proyek berguna juga untuk merencanakan 

anggaran yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan suatu 

proyek supaya pengeluaran biaya tidak melebihi anggaran yang sudah 

direncanakan. Besarnya biaya ini dapat dibandingkan dengan Rencana 

Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang telah disusun supaya suatu anggaran 

tidak mengalami pembengkakan maka pada saat pemakaian bahan dan 

alat yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan harus  dirawat dan dilakukan 

dengan berhati-hati supaya tidak merusak kualitas bahan, jika bahan 

tersebut mengalami kerusakan maka akan mengeluarkan biaya tambahan 

dan dapat dilakukan evaluasi biaya. Pada proyek Pengembangan Bandara 

Ahmad Yani Semarang pengeluaran yang harus ditekan adalah : 

A. Bahan 

Untuk pemakaian bahan pada proyek diusahakan memanfaatkannya 

seoptimal mungkin supaya tidak ada yang terbuang sia-sia. 

B. Alat 

Dalam pemakaian alat harus digunakan sebaik-baiknya supaya alat 

tersebut tidak berhenti produksi dan harus disesuaikan dengan 

pekerjaan yang ada. 

C. Tenaga Kerja 

Pemakaian tenaga kerja harus disesuaikan dengan volume pekerjaan 

sehingga dapat dicapai kondisi yang optimal. Pada proyek ini sudah 

ditinjau bahwa jumlah tenaga kerja yang dipakai sesuai dengan 
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pekerjaan yang dibuktikan dengan ketepatan waktu pekerja dalam 

masuk, istirahat dan libur saat hari kerja. 
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3.1.15.3. Pengendalian Waktu 

 Pengendalian proyek yang berupa penjadwalan pelaksanaan pekerjaan 

supaya proyek tersebut bisa selesai sesuai dengan yang direncanakan, supaya 

bisa melihat  pekerjaan yang sudah terselesaikan maka dibuat time schedule. 

Time schedule merupakan perencanaan waktu tiap pekerjaan, yang berfungsi 

sebagai alat untuk mengontrol pelaksanaan pekerjaan sehingga suatu pekerjaan 

dapat diketahui waktu untuk memulai, menyelesaikan, dan durasi waktu yang 

dibutuhkan pada suatu pekerjaan serta pekerjaan yang dapat dikerjakan secara 

bersamaan. Dilakukan dengan perencanaan tahapan dan waktu pelaksanaan 

secara seksama dengan melihat segala aspek yang ada di lapangan. 

 Pada pekerjaan time schedule juga bisa dibentuk dalam bentuk kurva yang 

membentuk huruf “S” dan dalam kurva s tersebut juga bisa dibandingkan 

dengan time schedule yang sesuai dilapangan yang dibuat setiap minggunya 

dari laporan mingguan yang sudah dibuat  sebelumnya, sedangkan time 

schedule yang ada dilapangan juga dibuat dalam bentuk kurva yang juga akan 

dibandingkan dengan time schedule yang sudah direncanakan sebagai 

pengendalian waktu yang bisa melihat terlambat atau tidak dalam pelaksanaan 

proyek. 

 Jika pada garis kurva realisasi berada di atas kurva dari perencanaan atau 

dalam satu garis yang sama maka pekerjaan tersebut tidak mengalami 

keterlambatan bahkan itu menjadi kemajuan, namun jika garis kurva realisasi 

berada dibawah kurva perencanaan maka pekerjaan tersebut mengalami 

keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor masalah yang ada di 

proyek. Pada suatu proyek jika mengalami kemajuan atau keterlambatan dapat 

dilihat dari selisih jarak antara kurva tersebut, jika suatu proyek mengalami 

keterlambatan maka bisa menambah jam kerja supaya tetap stabil. Laporan 

yang digunakan untuk kegiatan pengendalian kualitas pekerjaan dan waktu 

antara lain ; 

A. Laporan Harian 

 Laporan harian adalah laporan yang berisi tentang semua pekerjaan 

yang ada di proyek yang harus dicatat setiap hari, laporan harian ini 
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berfungsi untuk memudahkan proses penyusunan laporan mingguan. 

Laporan harian ini juga digunakan untuk mengamati pekerjaan apa saja 

yang sudah dicapai dalam satu hari itu. Yang harus dicatat dalam laporan 

mingguan yaitu jam kerja, pekerjaan, alat yang digunakan, jumlah tukang, 

dan keadaan yang ada diproyek. Sehingga Laporan harian yang disusun 

yang berisi tentang kegiatan setiap hari pada lembar yang telah disediakan 

terdapat semua hal yang berkaitan dengan proekk selama kegiatan 

berlangsung dalam satu hari dapat mengacu pada laporan mingguan. 

B. Laporan Mingguan 

 Laporan mingguan adalah kegiatan atau hasil yang sudah dicapai 

selama satu minggu merupakan rekapitulasi dari laporan harian yang telah 

dibuat kontraktor. Laporan mingguan yang telah dikerjakan oleh 

kontraktor pelaksana atau konsultan pengawas kemudian diserahkan 

kepada owner. Laporan mingguan berupa laporan mingguan tenaga kerja 

dan cuaca, laporan mingguan material dan alat, laporan prestasi pekerjaan, 

laporan mingguan kegiatan atau pekerjaan. 

C. Laporan Bulanan 

 Laporan bulanan adalah kegiatan atau hasil yang dicapai tentang 

kemajuan proyek dalam satu bulan untuk melaporkan hasil yang dicapai. 

Setlah itu dibuat rekapitulasi dari laporan mingguan dan laporan harian 

yang berisi prestasi dari suatu pekerjaan selama satu bulan dan 

dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang ada dilapangan. 

 Untuk memecahkan masalah yang terjadi pada proyek ini maka akan 

dilakukan beberapa rapat koordinasi yang bertujuan untuk mencari solusi 

dari permasalahan-permasalah yang timbul supaya dapat terpacahkan dan 

berjalan dengan baik. Beberapa rapat yang dijalankan antara lain ; 

1. Rapat Kontraktor Pelaksana dengan Konsultan Pengawas 

Rapat kontraktor pelaksana dengan konsultan pengawas dilakukan tiap 

minggu, semisal untuk pengajuan izin kerja, perhitungan volume 

bersama. 
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2. Rapat Besar 

Rapat besar ini biasanya dihadiri oleh pemimpin proyek, kontraktor 

pelaksana, serta konsultan perencana dalam waktu dua minggu sekali 

atau satu bulan sekali. Rapat besar biasanya membahas pelaksanaan 

pekerjaan yang ada dilapangan atau menevaluasi pekerjaan yang sudah 

dikerjakan untuk mencapai suatu pekerjaan dalam waktu yang sudah 

ditentukan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh oleh penulis berdasarkan pengamatan di 

lapangan selama Paktik Kerja sebagai berikut: 

1. Kesimpulan dilihat dari segi negatif 

Pelaksanaan setiap kegiatan pekerjaan yang dilakukan di proyek ini 

diharapkan selalu memperhatikan Keselamatan Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan (K3L) untuk pekerja dan juga lingkungan sekitar. Ketika 

penerapan di lapangan yang penulis amati untuk pekerja sebagian besar 

masih mengabaikan K3L. Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan alat 

berat seperti excavator, crawler crane,crane mobil (mobile crane) serta 

buldozzer maka pekerja harus wajib menggunakan Alat Pelindung Diri 

(APD) karena setiap pekerjaan seperti galian,timbunan,cerucuk bambu, 

pekerjaan mobilisasi bahan-bahan memiliki resiko yang berbeda-beda 

dan apabila terjadi kelalaian akan menyebabkan kecelakaan yang fatal 

bagi pekerjanya.   

Setiap pekerjaan baik yang berhubungan dengan alat berat ataupun tidak 

berhubungan setiap pekerjaa proyek pasti memiliki resiko kecelakaan 

yang dapat dapat berakibat fatal. Pelaksanaan K3L di proyek ini masih 

terlihat diabaikan oleh para pekerja di lapangan seperti yang penulis 

amati yaitu:  

a. Pekerja yang tidak menggunakan helm proyek 

b. Pekerja yang tidak memakai safety shoes 

c. Pekerja yang membuang bahan sisa pekerjaan seperti: sisa potongan 

kayu, beton sisa cor yang sembarangan. 

Perawatan jalan akses di area proyek ketika musim hujan yang masih 

sangat kurang, misalnya kontraktor membiarkan kondisi jalan yang 

terlalu becek sehingga kendaraan besar tidak dapat melalui dan 

mengakibatkan terhambatnya pekerjaan karena mobilisasi material 

yang terhambat. Pelaksanaan pembersihan kendaraan sebelum keluar 
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proyek tidak dilakukan rutin ketika musim hujan dan menyebabkan 

jalan sekitar keluar masuk kendaraan menjadi kotor akibat tanah yang 

dibawa kendaraan keluar dari proyek. 

2. Kesimpulan dilihat dari segi positif 

Pelaksanaan K3L pemasngan rambu-rambu peringatan dan jaminan 

kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik, misalnya: 

a. Rambu-rambu dan Himbauan K3 sudah terpasang di area proyek 

b. Pihak kontraktor menjalin kerjasama dengan klinik terdekat untuk 

penolongan pertama  

c. Setiap pegawai terdaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan. 

Rapat koordinasi antar pelaksana proyek yang rutin untuk 

membahas progres dari pekerjaan serta dari pihak konsultan selalu 

memberikan memo terkait K3L yang harus dilaksanakan di lapangan.  

 

4.2. Saran 

Selama proses pelaksanaan Proyek Pengembangan Bandara Ahmad 

Yani Semarang tentu terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu 

diperbaiki agar proses pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik. 

Pada kesempatan ini penulis dapat memberikan saran yang mungkin 

dapat bermanfaat untuk pihak yang terkait dalam Proyek pengembangan 

Bandara Ahmad Yani (Paket-1). 

a. Pelaksanaan K3L diperketat lagi dengan adanya sanksi yang tegas agar 

membuat pekerja yang melanggar pelaksanaan peraturan K3L menjadi 

jera dan tidak mengulangi lagi dilain waktu 

b. Perlu adanya koordinasi dengan penempatan petugas pengawas K3L di 

lapangan agar pekerja yang tidak melaksanakan K3L dapat langsung 

ditindak tegas dilapangan. 

c. Perlu diperhatikan kondisi jalan untuk mobilisasi baik didalam 

(perawatan ketika musim hujan dengan menambahkan plat besi atau 

sejenisnya) maupun diluar proyek (kebersihan dari material yang 
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terbawa oleh kendaraan proyek) agar tidak menghambat pelaksanaan 

pekerjaan. 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis samapikan. Semoga 

bermanfaat bagi kemajuan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Bandara 

Ahmad Yani Semarang serta pihak yang bersangkutan. 
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PROYEK PENGEMBANGAN BANDARA 

AHMAD YANI SEMARANG (PPSRG) PAKET-1



LOKASI PROYEK

Batas Proyek.

Sebelah Utara : Tambak ikan

Sebelah Selatan : Bandara Ahmad Yani Sekarang

Sebelah Barat : Tambak ikan

Sebelah Timur : Perumahan Puri Anjasmoro



Data Proyek
 Nama Proyek : Pengembangan Bandara A.Yani, Paket-1

 Alamat Proyek : Jl. Puad A. Yani Semarang – Jawa Tengah

 Luas Lahan : 159997,3379 m2

 Nilai Kontrak : Rp 286.420.200.000,-

 Panjang Jembatan : 1418 m

 Pemilik proyek/ owner : PT. Angkasa Pura 1 (Persero)

 Konsultan Perencana : PT. Portal-GDMI

 Konsultan Pengawas : PT. JAYA CM

 Kontraktor pelaksana : PT. Hutama-Nindya,KSO

 Mulai Pelaksanaan : 24 April 2014

 Akhir Struktur : Februari 2016



Data Teknis

1. Luas Tanah/ Lahan : ± 159997,3379 m2

2. Jenis Pondasi : Tiang Pancang

3. Jumlah Titik Tiang Pancang : 1345 titik

4. Panjang jembatan : 1418 m



Pekerjaan

1. Pekerjaan Persiapan 14. Pekerjaan Marka

2. Pekerjaan Cerucuk Bambu 15. Pekerjaan Pompa Sirkulasi

3. Pekerjaan Pasangan Batu 16. Pekerjaan Drainase dan Kabel Duck

4. Pekerjaan Timbunan

5. Pekerjaan Galian Saluran Air

6. Pekerjaan Pondasi Sumuran

7. Pekerjaan Sheet Pile

8. Pekerjaan Jalan Utama

9. Pekerjaan Jalan pada Area Toll Gate

10. Pekerjaan Pot Bunga

11. Pekerjaan Pipa Drainase

12. Pekerjaan Jalan Akses dan Parkir

13. Pekerjaan Pengamplasan



MANAJEMEN

Silvi Kartikowati

12.12.0035



Sistem Pelelangan

 SISTEM PELELANGAN : ONLINE

 METODE KONTRAK : UNIT PRICE

 SISTEM PEMBAYARAN : LUMPSUM



Struktur Organisasi Pemilik Proyek
Project Manager

MMA. Indah Preastuty

Airport Facilities Dept. Head

I Ketut Aryana

Terminal Section Heaad

Agus Supriyanto

Non Terminal Section Head

Andry Nugraha, S.T

ME Section Head

Moh. Taufik Ismail

Electronic Section Head

Sugeng Raharjo

Shared Services Dept. Head

Prasetyo,Drs.

Accounting & Budgeting 
Sectiom Head

Halik, S.E

Human Capital & General 
Affair Section Head

Tri Yudi Anshary, S.T

Finance Section Head

Wantoha

Project Secretary

I GST. NGR. Agung Wirama, S.T.

Project Administration 
Section Head

Nina Adisetyo Rini, S.T

Contract Specialist

Prasojo Nur Putranto, S.T

Operation Section Head

Muhammad Nazir, S.E









Pengendalian Biaya (Cost Control)

Pengendalian Mutu (Quality Control)

Pengendalian Waktu (Time Control)



Tujuan : Mengatur sirkulasi pemasukan dan 

pengeluaran proyek agar tidak terjadi over 

budget dari perencanaan anggaran



Bahan

Alat

Tenaga

kerja

Menggunakan bekisting lepas pasang

Jika terdapat alat yang tidak berfungsi

saat jam kerja maka segera diperbaiki

saat itu juga

Jumlah tenaga kerja yang dipakai

sesuai dengan pekerjaan yang

dibuktikan dengan ketepatan waktu

pekerja saat masuk, istirahat dan libur

saat hari kerja



Tujuan : Menjaga dan memenuhi kualitas dari bahan/ produk 

yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek.



Slump Test

• Dilakukan sebelum pengecoran

• Nilai slump test berkisar antara 8-12 cm 

Uji Kuat Tekan Beton
• Dilakukan di laboratorium Bahan dan Konstruksi Universitas

Diponegoro dan laboratorium supplier beton

• Mengetahui mutu yang diberikan supplier memenuhi syarat

teknis/tidak

• Sampel beton berbentuk silinder ukuran 15 cm × 30 cm

• Sudah melewati proses perawatan 7 hari, 14 hari, 28 hari

Pengawasan Pekerjaan Pembesian

• Jumlah tulangan yang sudah sesuai apa belum dengan 

rencana kerja

• Memperhatikan bahwa tulangan tersebut sudah diikat 

dengan bendrat



Tujuan : Memastikan waktu pelaksanaan di lapangan sesuai 

dengan waktu perencanaan yang telah dibuat sebelumnya

Dilaksanakannya rapat mingguan



KESELAMATAN, KESEHATAN 

KERJA DAN LINGKUNGAN

WAHYU LIA WIBOWO

12.12.0044



KESELAMATAN

Menurut Suma’mur, (1981), keselamatan kerja yaitu:

1. Keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses

pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara

melakukan pekerjaannya.

2. Keselamatan kerja adalah dari, oleh, dan untuk setiap tenaga kerja serta orang

lain, dan juga masyarakat pada umumnya.

3. Sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian akibat

kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang utama bagi

keamanan tenaga kerja.

4. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang,

maupun jasa.



KESEHATAN KERJA

Hakikat dari kesehatan kerja menurut Suma’mur (1989), adalah sebagai

berikut :

a. Sebagai alat untuk mencapai derajad kesehatan tenaga kerja yang

setingginya baik, buruh, petani, nelayan, pegawai negri atau

pekerja bebas , dengan demikian dimasudkan untuk kesejahteraan

tenaga kerja.

b. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berdasarkan

kepada meningganya efisiensi dan daya produktivitas manusia

dalam produksi.



Penerapan Program 
Keselamatan Kerja

Faktor Fisik
Faktor

Kepribadian atau
Perilaku

Pekerja Lingkungan

Pekerjaan

Kondisi

Pekerjaan
Penyingkiran

bahaya mekainis

PENERAPAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA



KEBIJAKAN K3

1) Menentukan dan meminimalisir tingkat kecelakaan kerja.

2) Meningkatkan kesehatan tenaga dengan menghilangkan penyakit

akibat kerja.

3) Mematuhi persyaratan undang-undang dan persyaratan lain yang

berlaku.

4) Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja.



Alat
Pelindung
Diri (APD)

Helm 
Proyek
(Helm 
Safety)

Rompi
(Safety 
Vest)

Sarung
Tangan

Sepatu 
Kerja

(Safety 
Shoes)

Rambu
K3



Alat Pelindung Diri (APD)

Rompi proyek

Sarung Tangan Rambu K3Helm Proyek

Sepatu Kerja



PELAKSANAAN K3

1. Pokok-pokok perhatian K3 

a. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja

akibat penggunaan:

1) Alat/ Mesin

2) Tahap/ Metode pelaksanaan

3) Faktor Manusia (Human error)

b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kerja

c. Penanganan terhadap terhadap kondisi darurat dan P3K

d. Pemenuhan terhadap UU/ Peraturan K3 yang relevan



2. Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Kerja dan Penyakit

Akibat Kerja

a. Perencanaan Site

b. Pemasangan Poster/ Himbauan tentang K3

c. Penggunaan alat pelindung diri (APD) yang memadai

d. Pemberian rambu-rambu pentunjuk dan larangan

e. Pemasangan pagar pengamanan/ rubber cone

f. Menjaga kondisi jalan kerja agar tetap layak pakai

g. Penetapan khusus untuk material/ bahan yang sensitive/ bahaya

h. Penggunaan peralatan sesuai fungsi dan manualnya

i. Memberikan perhatian terhadap alat yang menimbulkan suara

bising, asap residu lainnya untuk meminimalkan dampaknya



a. Perencanaan Site

1) Pengaturan jalan mobilitas material tenaga

dan peralatan

2) Lokasi penyimpanan bahan/ material

3) Lokasi peralatan sebelum mulai kerja

4) Lokasi fabrikasi

5) Direksi Keet

6) Barak Kerja



PERENCANAAN SITE



b. Pemasangan Poster/ Himbauan

tentang K3

1) Rambu-rambu peringatan tentang adanya

proyek

2) Rambu-rambu lalu lintas

3) Slogan-slogan tentang K3

Rambu Lalu Lintas untuk Memisahkan

Kendaraan Besar dan Kendaraan
Kecil



Contoh rambu-rambu petunjuk dan

larangan

Rambu Adanya Proyek
Rambu Slogan K3 

Rambu Pe



c. Penggunaan alat pelindung diri

(APD) yang memadai

1) Safety helm

2) Sarung tangan

3) Safety shoes

4) Rompi proyek

5) Masker hidung

6) Kaca mata



A. Pekerjaan persiapan

Mobilisasi dan Demobilisasi

Identifikasi jenis bahaya dan resikonya adalah mobil tabrakan saat

diperjalanan, pengendaliannya adalah

1. Cek Kendaraan sebelum berangkat

2. Mentaati peraturan lalu lintas

3. Kondisi sopir harus fit

4. Asuransi kendaraan

Contoh identifikasi jenis bahaya dan resiko

yang ditimbulkan



Contoh Kecelakaan Kerja



B. Pekerjaan pasangan batu

Identifikasi jenis bahaya dan resikonya adalah tangan/kaki terkena batu

belah, pengendaliannya adalah

1. Memasang rambu peringatan

2. Meletakkan batu belah yang stabil

3. Waspadai jika melintas tumpukan batu belah

Identifikasi jenis bahaya dan resiko. Tangan/kaki terkena adukan mortar 

dalam waktu yang lama, pengendaliannya adalah

1. Memasang rambu peringatan

2. Memakai APD



Pemeliharaan Kesehatan

a. Penyediaan air bersih

b. Pembuatan saran MCK yang memadai

c. Penyediaan tempat sampah dan pembuangan keluar lokasi kerja

d. Penyediaan obat-obatan/ kotak P3K

e. Penyediaan kantin proyek yang bersih dan sehat

f. Kerjasama dengan klinik atau rumah sakit terdekat

Pengadaan Tempat Sampah



a) Bahan berbahaya

1. Semen

2. Solar, oli, bahan aditif

3. Waterproofing, Bonding agent, minyak bekisting

b) Peralatan khusus

1. Generator set (Genset

2. Mesin Las

3. Concrete pump, concrete mixer

4. Excavator

c) Tenaga Kerja Ahli

1. Operator Excavator

2. Operator crane dll

Penanganan Khusus



LINGKUNGAN

 Pengertian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian AMDAL adalah kajian

mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yg

direncanakan pada lingk hidup yg diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

 Penanggung jawab AMDAL

AMDAL menjadi tanggung jawab dari pemilik (penyelenggara),

pelaksanaanya dapat diserahkan ke konsultan swasta / Perguruan

Tinggi.



Pelaksanaan
AMDAL

Pra-
konstruksi

Konstruksi

Pasca
Konstruksi



Pra-Konstruksi

Tahapan proyek termasuk kegiatan-kegiatan non-teknis seperti

pembebasan lahan dan pemindahan penduduk. Dua kegiatan pada

tahap Pra-Konstruksi berikut jenis dampaknya:

a. Perijinan dan Survey, dampak kegiatan ini adalah mengenai sikap

dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan proyek.

b. Sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan dari kegiatan,

dampak kegiatan ini adalah sikap dan persepsi masyarakat

terhadap resiko/dampak yang akan terjadi di lingkungan sekitar



Konstruksi
Tahapan proyek yang kegiatan-kegiatannya berupa pelaksanaan fisik

konstruksi. Lima kegiatan pada tahap Pra-Konstruksi berikut jenis dampaknya:

a. Penerimaan tenaga kerja konstruksi, dampak dari kegiatan ini adalah:

1. Terbukanya kesempatan kerja/ peluang usaha

2. Munculnya sikap dan persepsi masyarakat

3. Terjadinya proses/ konflik sosial

b. Aktivitas basecamp, dampak dari kegiatan ini adalah:

1. Munculnya sikap dan persepsi masyarakat

2. Terbukanya peluang usaha

3. Penurunan sanitasi lingkungan

4. Perkembangan vektor penyakit



Konstruksi

c. Mobilisasi peralatan konstruksi dan material, dampak dari kegiatan

ini adalah:

1. Kebisingan

2. Penurunan kualitas udara (debu)

3. Sikap dan persepsi masyarakat

4. Kerusakan jalan

5. Gangguan kelancaran lalu lintas

6. Gangguan keselamatan lalu lintas



Konstruksi

d. Pekerjaan tanah, dampak dari kegiatan ini adalah:

1. Penurunan kualitas udara (debu)

2. Peningkatan kebisingan

3. Erosi dan sedimentasi

4. Gangguan vegetasi darat

5. Gangguan satwa liar

e. Pekerjaan fisik konstruksi, dampak dari kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan volume limpasan air hujan

2. Gangguan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)



Contoh Permasalahan

Mobil Tangki Air Kondisi Kerusakan Jalan Pembuangan Sisa Cor



Pasca Konstruksi

Tahapan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang

telah dibangun agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Terdapat lima kegiatan yaitu:

a. Penerimaan staff/ karyawan, dampak dari kegiatan ini adalah:

1. Kesempatan kerja dan peluang usaha

2. Proses/ konflik sosial

3. Sikap dan persepsi



b. Aktivitas Bandar udara yang baru, dampak dari kegiatan ini

adalah:

1. Limbah padat domestik

2. Limbah B3

3. Bangkitan parkir

4. Kelancaran lalu lintas

5. Peluang usaha

6. Persepsi masyarakat

Pasca Konstruksi



c. Pemanfaatan sumber daya listrik cadangan (Genset), dampak dari

kegiatan ini adalah:

1. Kebisingan

2. Persepsi masyarakat

3. Bangkitan parkir

4. Kelancaran lalu lintas

5. Peluang usaha

6. Persepsi masyarakat

d. Pemanfaatan sumber air tanah

e. Pemeliharaan bangunan

Pasca Konstruksi



M. SUKARNO PUTRO

12.12.0063

STRUKTUR



PELAKSANAAAN

SUB STRUTUR SUPER STRUKTUR

Tiang Pancang Mortar Pad

Capping Beam Bearing Pad

Balok Girder

Diafragma

Balok Joint

Slab Deck

Slab Lantai

Berrier atau Parapet



Tiang Pancang



TIANG PANCANG

 Tiang pancang tipe spun pile Ø 400 mm

 Berpenampang bulat dan berongga

 Terdapat 1345 titik tiang pancang

 Mutu Beton isian tiang pancang Upper K250

 Proses pemancangan menggunakan Hidraolik

Hammer



Capping Beam



Capping Beam
1. Pemotongan kepala tiang pondasi pancang.

Pemotongan ini dengan memperhitungkan batas

atas kepala tiang yang harus sesuai dengan shop

drawing

2. Pembesian tulangan menggunakan D13, D16,

D19 dan tulangan polos diameter 20 mm, dengan

jarak antar sengkang 25 cm, dan sesuai dengan

shop drawing.



3. Pemasangan Bekisting Base Form, Side Form, 

dan end Form dengan menggunakan Multiplex 

Phenolix 12-20 mm. Dan kemudian dialakukan

final check untuk dimensi dan center line

4. Pengecoran capping beam 

menggunakan mutu beton K350 

5. Pembongkaran side form dilakukan

1x24 dan base form 7x24 setelah

pengecoran

6. Perawatan Beton dilakukan setelah

pengecoran sampa 7 hari menggunakan

curing coumpond



Mortar Pad



MORTAR PAD

1. Bekisting Mortar Pad 

menggunakan multiplex 

phenolix dan sesuai

dengan shop drawing

2. Pengecoran Mortar Pad menggunakan Sikagrout

215 yang berguna sebagai bahan perekat dengan

kapasitas tinggi dan untuk kecepatan tinggi.

Dimensi mortar 400 mm x 300 mm x 200 mm



Bearing Pad



BEARING PAD

Elastomer Bearing Pad terbuat dari karet alam yang

berfungsi sebagai peredam guncangan dan getaran

pada jembatan yang bersifat sangat fleksibel

terhadap gaya horizontal dan gaya vertikal.

Elastomer Bearing Pad jalur akses Bandara Ahmad

Yani Semarang menggunakan elastomer Bearing Pad

dengan benda uji 28439 Ton

Dimensi Bearing Pad 200 mm x 200 mm x 45 mm



Balok Girder



BALOK GIRDER

Proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani

menggunakan balok Precast buatan PT. WIKA

dengan mutu beton K-350 dengan tulangan D 20

(Tulangan ulir diameter 20 mm).

1. Erection Balok Girder sesuai

dengan drawing shop



Erection Balok Girder

Pemindahan Balok Girder Precast Non Segmental 

dari Flat Bed Trailer ke Stockyard Menggunakan

Crawler Crane

Pemasangan Balok Girder Precast ke atas abutment

atau capping beam dengan bantuan crawler

crane. Jika balok girder tidak dapat dilakukan

erection langsung, maka balok girder diletakkan

pada Stock Yard.



Balok Diafragma



BALOK DIAFRAGMA

Balok Diafragma Tengah

Balok Diafragma Ujung

balok diafragma berfungsi sebagai pengikat antar balok girder agar

tidak terjadi geser, balok diafragma terletak di tengah-tengah girder

diantara capping beam yang dianalisiskan sebagai balok anak dan balok

girder sebagai balok induk.



DIAFRAGMA TENGAH DIAFRAGMA UJUNG

Tulangan yang digunakan untuk balok

Diafragma yaitu D18 dengan jarak antar

sengkang 20 mm. 

Berbeda dengan diafragma ujung, Diafragma

Tengah tidak menggunakan Angkur Move. 

Angkur Move bersifat fleksibel berfungsi untuk

menditribusikan beban vertikal ke sub struktur, 

agar super struktur tidak mengalami keretakan

akibat beban kendaraan.



1. Pembesian Diafragma menggunakan

D18 dengan jarak antar sengkang 20 mm, 

yang Menghubungkan Antar Balok Girder 

yang Letaknya di tengah Bentang Girder

dan di ujung Girder

2. Bekisting sesuai dengan shop drawing 

menggunakan multiplex phenolix 12-20 mm.

Kemudian dilakukan final check sebelum

pengecoran.

3. Pengecoran menggunakan mutu beton K350

4. Pembongkaran dilakukan 7 hari setelah pengececoran

dan dilakukan perawatan setelah proses pengecoran



Balok Joint



BALOK JOINT

Balok Joint adalah tumpuan struktur jembatan yang mampu menahan gaya

horizontal maupun vertikal. Balok Joint mengikat sisi ujung antar balok Girder dengan

Capping Beam dan plat Slab untuk menstabilkan struktur dan mendistribusikan beban

vertikal dan horizontal ke struktur bawah.



1. Pembesian Balok Joint menggunakan besi D19 dan tulangan

polos diameter 10 mm dengan jarak antar sengkang 20 mm.

2. dilaksanakan bekisting dinding dengan

diletakkan beton Decking bottom 10 cm 

dan dinding 7 cm dengan mutu beton

sama dengan balok Joint K350.

3. Pengecoran menggunakan mutu beton K350

4. Pembongkaran bekisting dilakukan 7 hari

setelah pengececoran dan dilakukan

perawatan setelah proses pengecoran



Slab Deck



SLAB DECK

2. Pengecoran menggunakan mutu

beton K350

3. Erection Slab Deck adalah

pemasangan Slab Deck ke

struktur bangunan yang sesuai

dengan gambar kerja. Slab Deck

di pasang sebagai lantai kerja

dan diletakkan diantara balok

Girder.

1. Pembesian dan bekisting Slab Deck ini dilakukan pada tempat

yang bernama direksi kit atau bengkel besi yang berfungsi sebagai

tepat fabrikasi penulangan. Pembesian Slab Deck menggunakan

Wiremesh M6.



Slab Lantai



SLAB LANTAI

Jalan akses Bandara Ahmad Yani Semarang 

menggunakan sistem Slab pracetak, sistem pracetak

yaitu pekerjaan cor di tempat setelah penulangan
dan bekisting selesai dikerjakan. 

1. Setelah Slab Deck

terpasang kemudian

dilaksanakan

pemasangan bekiting

Kantilever Slab lantai. 

2. dilakukan pembesian, 

pada bagian base form 

diberikan beton Decking

dengan mutu beton K350 

sama dengan mutu Slab

Lantai.



3. Pembesian menggunakan Tulangan D16 dengan jarak antar

tulangan 20 cm. 

Cakar Ayam berfungsi untuk memberikan

jarak antara tulangan bawah dan

tulangan atas agar menghasilkan

ketebalan Slab Lantai sebesar 25 cm.

4. Setelah itu melakukan pengukuran elevasi untuk

menentukan kemiringan jalan yang berfungsi

menstabilkan kendaraan saat kendaraan melalui daerah

tikungan agar tidak terjadi kecelakaan dan

mempercepat laju air hujan ke sisi jalan atau ke saluran

pembuangan.



5. Pengerjaan penulangan Slab lantai dilakukan per span, 

yaitu jarak antara lima balok Capping Beam selanjutnya, 

hal ini dilakukan agar memudahkan pengerjaan

pengecoran dan perpotongan Slab lantai. Pengecoran

menggunakan mutu beton K350 dan dilakukan pada

malam hari

6. Pembongkaran bekisting kanilever dilakukan 7 

hari setelah pengececoran atau sesuai dengan

intruksi direksi pekerja dan dilakukan perawatan

setelah proses pengecoran



Berrier atau Parapet



BERRIER atau PARAPET

Berrier atau Parapet adalah dudukan beton pada sisi

sebelah kanan atau sebelah kiri pada jembatan

yang bertujuan untuk keamanan pengendara dan

pembatas jembatan agar pengguna jalan lebih

nyaman dan aman.

1. Pembesian Berrier atau Parapet dilaksanakan setelah pembesian

Slab lantai dan sebelum pengecoran Slab lantai. Pekerjaan

pembesian dilakukan ditempat sesuai dengan gambar kerja. 

Tulangan yang digunakan adalah tulangan D13 dan tulangan polos

diameter 10 mm dengan jarak antar tulangan 20 cm. 



2. Pekerjaan Bekisting dilakukan setelah pekerjaan dan final 

check pembesian selesai. Setelah itu dilaksanakan Bekisting

dinding. 

3. Setelah pemasangan pembesian dan Bekisting selesai

kemudian dilaksanakan pengecekan mengenai side form 

dan end form untuk mengecek Dimensi dan Center Line 

yang mengacu pada gambar kerja.

4. Pengecoran dilakukan sore 

hari hingga selesai, 

pengecoran menggunakan

mutu beton K250.



5. Pembongkaran side form dilaksanakan 1 x 24 

jam sejak pengecoran selesai atau sesuai

dengan instruksi direksi pekerjaan dan konsultan

6. Perawatan beton Berrier atau Parapet segera

dilaksanakan setelah pengecoran selesai dan

terus dilakukan sampai dengan 7 hari. 

Perawatan dilakukan dengan curing 

compound.



BANDARA INTERNASIONAL AHMAD YANI SEMARANG (SRG)



DANIEL MANAGAM NAPITUPULU

12.12.0047

PERALATAN



Concrete Vibrator

Digunakan pada saat pengecoran untuk memadatkan 

campuran ready mix

Spesifikasi alat concrete vibrator

Tenaga Listrik 380 V

Tipe mesin Robin EY-20DJ

Merek Mikasa FX-40E

Berat 70 kg

Frekuensi keluar 200 Hz

Kekuatan getaran 4000 rpm/s





Genset

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dilapangan

Spesifikasi Genset Hatsudenki SD7800-AVR-EG

Bahan bakar Bensin

DC Output 12 V/8,3 A

Kapasitas tangki 25 L

Kekuatan maksimal 6500 Watt

Kekuatan rata-rata 6000 Watt

Sistem Kerja alat Recoil/Electric Starting

Tipe mesin SD420

Tipe alat SD7800-AVR-Eg

Berat alat 98 kg



Gerinda Potong

Digunakan untuk memotong besi tulangan dan kawat bendrad

Spesifikasi Gerinda Potong Maktec MT240

Tipe MT240

Daya listrik 220V~ 50/60Hz 9A 2000W

Kecepatan tanpa

beban
3.800 rpm

Berat unit 15.9 kg

Panjang alat 500 mm

Lebar alat 280 mm

Tinggi alat 620 mm



Bar Cutter

Hampir sama dengan gerinda potong yang berfungsi untuk

memotong besi tulangan

Spesifikasi Bar Cutter BNC

Tipe BNC TYC-HD42

Daya listrik 220V/380v

Berat alat 645 kg

Kapasitas besi ∅ 42 mm



Theodolit
Digunakan untuk menentukan titik awal dan akhir dalam penentuan

garis untuk jalan sebagai dasar dalam penggambaran

Spesifikasi Total Station Topcon GTS-235 N

Merek Topcon

Tipe GTS 235 N

Akurasi sudut 5”

Memori internal 24000 poin

Kaki Statif 3



Waterpass

Digunakan untuk mengukur dan menentukan posisi dan elevasi 

Spesifikasi Waterpass Sokkia ATB4

Lingkaran 

diameter
32 mm

Tingkat akurasi 2.0 mm

Jarak minimum 0.2 m

Dimensi 130 x 215 x 135 mm

Berat 1.7 kg

Tingkat edaran 10’ / 2 mm



Bar Bending

Digunakan untuk membengkokan besi dengan cepat dan jumlah

yang banyak

Spesifikasi Steel Bar Bending

Merek BNC

Tipe TYB-HD42

Kapasitas besi ∅ 42 mm

Tenaga motor
2.2 KW / 3 HP – 220V/380V –

50/60HZ

Dimensi 870 x 870 x 740 mm

Berat 7. kg



Genset Diesel
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dilapangan

Spesifikasi Genset 

Stamford

Output 200 Kw

Voltage 220/380V

Alternat

or

Stamford 

Brushless

Engine CUMMINS

Tipe 6LTAA8.9G2



ALAT BERAT



Crawler Crane
Untuk mobilisasi pengangkutan material, bahan bangunan, dan mengangkut alat

dengan kapasitas beban yang masih bisa diangkat crane

Spesifikasi Crawler Crane KOBELCO/HITACHI

Tinggi crane 12.53 m

Berat crane sendiri 45136 kg

Tinggi penggerak hingga

mobil
4.52 m

Panjang roda penggerak 6.25 m

Berat penggerak 8822 kg

Merek KOBELCO/HITACHI

Tipe PH 335-AS

Bahan bakar Solar

Kapasitas alat 50-80 Ton





Concrete Pump

Digunakan untuk pengecoran

Spesifikasi Concrete Pump Truck

Merek Isuzu

Tipe IHI

Bahan bakar Solar

Kapasitas alat 40 m3/jam



Excavator

Alat yang digunakan untuk pekerjaan penggalian dan dapat

menggali tanah dengan cepat dan efisien

Spesifikasi Excavator Komatsu

Berat hydraulic 

breaker
4500 kg

Maksimal jangkauan 5 – 6 meter

Tekanan hidrolik 150 – 170 (bar/psi)

Kebutuhan tenaga Solar 90 liter/min

Skala kebisingan 86 - 90 dB (decibel)

Bahan bakar Solar

Merek Komatsu

Tipe PC 200-8

Kapasitas bucket 0.93 M3





Mobil Crane

Digunakan untuk mengangkat material yang memiliki

beban berat

Spesifikasi mobil Crane

Bahan bakar Solar

Merek Tadano

Kapasitas 

beban
35 ton



Truk Mixer

Digunakan untuk mengangkut

beton dari supllyer

Spesifikasi Truck Mixer

Bahan bakar Solar

Merek Hino/Lauhan

Kapasitas 
Mixer

7 m3



Flatbed Truk

Digunakan untuk mengangkut bahan-bahan yang akan 

digunakan pada proyek

Spesifikasi Flat Bed Truck

Bahan bakar Solar

Merek Dyna

Kapasitas 
beban

~



Bulldozer
Digunakan untuk mendorong, menggusur, meratakan, 

menarik beban, menggali dan menimbun material

Spesifikasi Bulldozer

Bahan bakar Solar

Merek Komatsu 

Kapasitas alat 135-190 HP

Tipe D 65 P-20



Dump Truk
Digunakan untuk mobilisasi bahan

Spesifikasi Dump Truck

Bahan bakar Solar

Merek Hino Rangger LOHAN

Kapasitas 

beban
15-20 Ton



ANDHIKA SURYASIN

12.12.0067

BAHAN



Bahan - Bahan

Bahan-bahan merupakan komponen yang diperlukan dalam membangun

sebuah gedung. Komponen-komponen ini saling melengkapi satu sama lainnya,

sehingga dibutuhkan bahan-bahan dalam proyek lebih dari satu jenis. Perlu

diperhatikan juga dalam hal penyimpanan bahan-bahan bangunan karena setiap

bahan bangunan memiliki karakter sendiri terhadap lingkungan. Adapun bahan –

bahan pada Proyek Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani Paket 1

Semarang sebagai berikut :



Besi Tulangan Baja

Tulangan Baja 

Ø10

Tulangan Baja 
D 19

Tulangan Baja 
D 16

Tulangan Baja 

D 13

• Besi Beton Delco Prima 



Beton Ready Mix

• K350 dan K250

• PT. VARIA USAHA BETON dan PT. SCG 

READYMIX INDONESIA (JAYAMIX)

• K-350 Rp. 850.000,00 / m3 dan untuk 

mutu beton K-250 Rp. 755.000/m3



Sikagrout® 215 (New)

• Pembuatan Leveling Mortar

• Keuntungan memakai Sikagrout

adalah kekuatan tekan tinggi,

tahan terhadap penyusutan,

tahan terhadap benturan dan

getaran, kekuatan awal sangat

cepat, konsistensi dapat diatur

dan karakteristik mudah diatur.



Sikadur®-31 CF Normal
• berfungsi sebagai perekat dan perbaikan struktural

yang mengalami kerusakan

• Keunggulan dari bahan ini sebagai berikut :

 Cocok untuk permukaan beton yang kering dan

lembab

 Kerekatan yang sangat baik ke hampir semua

material konstruksi

 Kuat rekat yang tinggi

 Thixotropic : tidak mudah jatuh meleleh untuk aplikasi

vertical dan posisi terbalik

 Mengeras tanpa menyusut

 Kekuatan mekanisme yang tinggi

 Tidak tembus terhadap cairan dan uap air

 Ketahanan yang bauk terhadap bahan kimia



Precast Balok Girder

• PT. WIJAYA KARYA

• mutu beton K-350

• tulangan D 20 (Tulangan ulir

diameter 20 mm)

• bentang 9,6 m 

• sebanyak 1540 unit balok



Wiremesh

• wiremesh digunakan untuk pengganti tulangan pada slab deck

• PT. Lion Mesh Tbk

• M6 sebesar Rp. 35.000,00/m2 dan M8 sebesar Rp. 40.000,00/m2



Elastomer

• Fungsi sebagai peredam guncangan

dan getaran pada jembatan yang

bersifat sangat fleksibel terhadap

gaya horizontal dan gaya vertical

• benda uji sebesar 28.439 ton

• PT. Pratama Rubber

• Jumlah bearing pad adalah 730.



Agregat Halus

 Agregat halus yang digunakan

dalam pembuatan beton berupa

pasir alam sebagai hasil desintregasi

alami dari batuan atau pasir buatan

yang dihasilkan dari alat pemecah

batuan



Agregat Kasar

• Agregat kasar yang digunakan

dalam proyek dapat berupa kerikil

alam atau batu pecah yang

diperoleh dari pemecahan batu

• Ukuran batu pecah atau split sebesar

16 mm.



Air

 Air merupakan suatu komponen yang penting bagi pembangunan.

Yang dimaksud air kerja disini adalah air yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan di dalam suatu proyek pembangunan. Air kerja

yang digunakan berasal dari pegunungan, dikirim langsung

menggunakan truk tanki dari pegunungan ke proyek.



Beton Decking / Tahu Beton

 Digunakan untuk memberi jarak tulangan terhadap bekisting atau

dapat disebut juga sebagai selimut beton yang memberikan jarak

antara tulangan dengan bagian terluar

 Tahu beton ini memiliki diameter 5 cm dan ketebalan 7 cm.



Kawat Beton

 Digunakan untuk mengikat antar tulangan agar tulangan tersebut

tidak lepas dan kuat. Selain untuk mengikat antar tulangan,

kawat bendrad ini juga digunakan untuk mengikat antara

tulangan dengan tahu beton



Kayu phenophilm

• Kayu phenophilm adalah

bahan yang digunakan untuk

bekisting

• Dibutuhkannya kayu ini karena

dianggap bahan yang murah

dan tahan juga bisa dipakai

lebih dari satu kali



Paku

 Paku adalah bahan bangunan yang

sangat digunakan karena fungsi dari

paku sangat berengaruh dalam proses

pekerjaan bekisting, pemasangan

direksi kit dan lain sebagainya. Ada

beberapa fariasi ukuran paku karena

tiap ukuran paku digunakan untuk

pemasangan yang berbeda – beda.



Solar

 Solar merupakan bahan

bangunan yang digunakan

untuk pengisian bahan bakar

ke mesin genset, dan untuk

bahan bakar kebutuhan

lainnya. Harga solar Rp 6000,- /

lt.



Sika-Antisol E 125
• Bahan ini digunakan untuk perawatan pada

pekerjaan kengecoran yg telah selesai

• perawatan dengan menggunkan Antisol 125

untuk pekerjaan couring

• Keuntungan memakai Antisol adalah

meminimalisasi penyusutan khususnya pada

beton, memberikan suatu metode

penghematan tenaga kerja untuk menjamin

semua beton baru sesudah kering secara tepat

• Harga untuk pembelian bahan ini sebesar Rp.

50.000,- / lt



Kawat Las

• Kegunaan dari pekerjaan las sendiri yaitu

membuat rekatan pada sebuah besi agar

susunan yg usdah direncakan berjalan

sesuai dengan yang direncakan

• Pembelian kawat las ini menggunakan merk

Kobe Steel Welding Electrodes RB-26

dengan diameter 2,6 mm

• pembelian kawat las ini sebesar Rp 26.500,- /

kg



Pengendalian Mutu

Pengendalian Mutu Beton

 Slump Test

 Uji Kuat Tekan

 Pelaksanaan Couring

Pengendalian Mutu Tulangan Baja

 Pelaksanaan Uji Kuat Tarik

 Opname Tulangan Baja



Pengendailan Waktu

 Sebelum dimulai pelaksanaan konstruksi sudah dilakukan sebuah

perencanaan terlebih dahulu. Dalam perencanaan tersebut tentu

telah dibuat time schedule dan Kurva S yang berfungsi sebagai

mengetahui target pekerjaan setiap minggu dalam merealisasikan

pekerjaan



Pengendalian Biaya

 Sebelum dimulainya sebuah pekerjaan proyek yang di lapangan,

telah dibuat perencanaan, salah satunya yaitu perencanaan

biaya. Fungsi pengendalian biaya untuk mengetahui besarnya nilai

dari sebuah proyek pembangunan dan juga sebagai acuan untuk

mengontrol biaya pengeluaran yang tidak sesua dengan yang

direncanakan.



Permasalahan dan Solusi

1. Keterlambatan Pekerjaan Pengecoran

2. Pembersihan yang Kurang Ada Tindakan

3. Kesalahan dalam Pembesian

4. Pemesanan Precast Balok Girder yang Tidak Sesuai



Kesimpulan
1. Luas wilayah untuk pekerjaan Proyek BandarUdara Ahmad Yani (Paket 1) Semarang

sebesar :±159997,3379 m2.

2. Pada proyek ini pondasi yang dipakai adalah pondasi tiang pancang, untuk struktur

atas jembatan terdapat pekerjaan capping beam, leveling mortar, pemasangan

bearing pad, balok joint, diafragma, slab deck, plat slab,dan barrier/parapet.

3. Pada pekerjaan plat slab setiap satu span sejauh 40m, dan terdapat capping beam

yang didalamnya terdapat angkur fix dan move pada bagian ujung dan akhir

capping beam.

4. Pengendalian untuk mutu bahan khususnya mutu beton dan mutu tulangan baja

harus benar-benar diperhatikan sehingga bangunan yang dihasilkan dapat maksimal

dan memuaskan



Saran

1. Pada pekerjaan harus benar-benar diperlukan kerja sama antar komponen,

sehingga pekerjaan yang dihasilkan dapat sinkron sehingga dihasilkan

bangunan yang memuaskan, tidak melebihi waktu yang disediakan, tidak

mengalami kerugian yang signifikan.

2. Koordinasi antar komponen sangat diperlukan untuk progress yang nantinya

akan dipertanggung jawabkan hasil, kualitas bangunan.

3. Kemampuan untuk membaca rencana gambar sangat diperlukan, akibat

apabila tidak bisa membaca gambar adalah dapat mengakibatkan salah

dalam pekerjaan (misal : pekerjaan pembesian yang salah dan mundurnya

waktu pengecoran).



TERIMA KASIH 


