
i 
 

Laporan Praktik Kerja 
PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL GRANDHIKA SEMARANG 

JALAN PEMUDA NOMOR 80 & 82, SEMARANG 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Yohanes Indra Surya Aji 

12.12.0049 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 

2016 



ii 
 

Lembar Pengesahan Praktik Kerja 

PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL GRANDHIKA SEMARANG 

JALAN PEMUDA NOMOR 80 & 82, SEMARANG 

 

 

 

 
 
 

 
 

Disusun Oleh: 

Nama : Yohanes Indra Surya Aji 

    NIM    : 12.12.0049 

Telah diperiksa dan disetujui 
Semarang, ……………… 

 
 

Disahkan oleh, 
Dekan Fakultas Teknik, 

 

 

 

 

(Ir. Djoko Suwarno, M. Si) 

Pembimbing, 
 
 
 
 
 

(Dr. Ir. Maria Wahyuni, MT) 

 
 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 
 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  iv 
 
 

KATA PENGANTAR 
 

Penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja yang 

berjudul Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang. Laporan ini 

disusun dalam rangka memenuhi persyaratan mata kuliah Praktik Kerja. 

Sehubungan dengan selesainya laporan ini, tepatlah kiranya bila pada kesempatan 

ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Ir. Djoko Suwarno, M. Si. selaku Dekan Fakultas Teknik Program 

Studi Teknik sipil Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

2. Bapak Ir. Widija Suseno, MT, selaku Koordinator Praktik Kerja. 

3. Ibu Dr. Ir. Maria Wahyuni, MT, selaku Dosen Pembimbing selama Praktik 

Kerja yang telah banyak membantu proses pembuatan laporan ini. 

4. PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. Divisi Konstruksi VII, yang telah memberi 

kesempatan untuk Praktik Kerja. 

5. Bapak Johan Christian, Bapak Ahmad Fathoni, Bapak Soenaryo PS, dan 

Bapak Agung Nugroho yang telah banyak membimbing selama 

pelaksanaan Praktik Kerja. 

6. Orang Tua yang selalu memberi motivasi dan dukungan dalam proses 

penyelesaian laporan ini. 

7. Teman-teman Teknik Sipil UNIKA Soegijapranata Semarang dari semua 

angkatan yang memberi semangat dalam penyelesaian laporan ini. 

8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis. 

Akhir kata, laporan yang sederhana ini sepenuhnya penulis persembahkan kepada 

pembaca. Penulis berharap ada manfaat yang dapat diambil dari laporan ini. 

 

 Semarang,   Januari 2016 

  

 

Penulis 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 
 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  xvi 

 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................  i 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI ...................................................  iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................  iv 

SURAT PENDAFTARAN PRAKTIK KERJA..................................................  v 

SURAT PENGANTAR PRAKTIK KERJA .......................................................  vi 

SURAT BALASAN DARI PROYEK ................................................................  vii 

SURAT PERINTAH PRAKTIK KERJA ...........................................................  viii 

SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN PRAKTIK KERJA ..........................  ix 

SURAT SELESAI PRAKTIK KERJA ...............................................................  x 

SURAT UCAPAN TERIMA KASIH .................................................................  xi 

LEMBAR ASISTENSI .......................................................................................  xii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................  xvi 

DAFTAR TABEL ...............................................................................................  xix 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xx 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xxiii 

BAB I  PENDAHULUAN .................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja ................................................................  1 

1.2 Tujuan Praktik Kerja .............................................................................  1 

1.3 Pembatasan Masalah .............................................................................  2 

1.4 Metode Pengumpulan Data ...................................................................  2 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan .............................................................  3 

BAB II  TINJAUAN UMUM PROYEK .........................................................  4 

2.1 Uraian Umum Proyek ...........................................................................  4 

2.2 Lokasi Proyek .......................................................................................  4 

2.3 Data Proyek ...........................................................................................  6 

2.3.1 Data Umum .................................................................................  6 

2.3.2 Data Teknis ..................................................................................  7 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 
 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  xvii 

 
 

2.4 Sistem Pelelangan .................................................................................  9 

2.5 Besar dan Sumber Dana ........................................................................  13 

2.6 Organisasi Proyek .................................................................................  14 

2.6.1 Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab ........................................  18 

2.6.2 Struktur Organisasi Proyek Pembangunan Hotel Grandhika  

Semarang .....................................................................................  20 

BAB III  PERENCANAAN PROYEK ............................................................  27 

3.1 Uraian Umum ........................................................................................  27 

3.2 Perencanaan Pekerjaan ..........................................................................  27 

3.2.1 Konstruksi Dinding Penahan Tanah ............................................  27 

3.2.1.1. Konstruksi Secant Pile ..................................................  28 

3.2.1.2. Konstruksi Capping Beam ............................................  29 

3.2.2 Pondasi Tiang Pancang................................................................  30 

3.2.2.1. Penyelidikan Tanah .......................................................  30 

3.2.2.2. Perencanaan Pondasi Tiang Pancang ............................  33 

3.2.2.3. Loading Test ..................................................................  35 

3.2.3 Konstruksi Tower Crane .............................................................  39 

3.2.4 Dewatering ..................................................................................  41 

3.2.5 Galian Tanah ...............................................................................  44 

3.2.6 Pilecap .........................................................................................  44 

3.3. Peralatan Kerja dan Material Proyek Pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang ...............................................................................................  46 

3.3.1 Peralatan Kerja ............................................................................  46 

3.3.2 Material Proyek ...........................................................................  50 

BAB IV  PELAKSANAAN PROYEK ............................................................  54 

4.1 Uraian Umum ........................................................................................  54 

4.2 Pelaksanaan Pekerjaan ..........................................................................  55 

4.2.1 Konstruksi Dinding Penahan Tanah ............................................  55 

4.2.2 Pondasi Tiang Pancang................................................................  62 

4.2.2.1. Pelaksanaan Pondasi Tiang Pancang .............................  62 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 
 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  xviii 

 
 

4.2.2.2. Loading Test ..................................................................  66 

4.2.3 Konstruksi Tower Crane .............................................................  72 

4.2.4 Dewatering ..................................................................................  79 

4.2.5 Galian Tanah ...............................................................................  82 

4.2.6 Pilecap .........................................................................................  84 

BAB V PENGENDALIAN DAN PERMASALAHAN ..................................  90 

5.1 Uraian Umum ........................................................................................  90 

5.2 Pengendalian Pekerjaan Pondasi ...........................................................  91 

5.2.1 Mutu Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang .....................................  91 

5.2.2 Biaya Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang ....................................  96 

5.2.3 Waktu Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang ...................................  97 

5.3 Permasalahan dan Pembahasan .............................................................  98 

5.3.1 Penggelembungan (Bulging) Pada Tiang Secant Pile .................  98 

5.3.2 Pemancangan Tidak Mencapai Gaya Jacking Rencana ..............  101 

5.3.3 Pemancangan Tidak Mencapai Kedalaman Rencana ..................  102 

5.3.4 Pemindahan Titik Sumur Recharge .............................................  103 

BAB VI  PENUTUP ..........................................................................................  106 

6.1 Kesimpulan ...........................................................................................  106 

6.2 Saran .....................................................................................................  107 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................  108 

 

 

 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 
 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  xix 

 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1  Perencanaan Secant Pile ...........................................................  29 

Tabel 3.2 Perencanaan Capping Beam ......................................................  29 

Tabel 3.3 Perencanaan Pondasi Tiang Pancang ........................................  33 

Tabel 3.4 Prosedur Pembacaan Uji Beban Tiang Pancang Ukuran                     

45 cm x 45 cm ...........................................................................  39 

Tabel 3.5 Prosedur Pembacaan Uji Beban Tiang Pancang Ukuran                     

30 cm x 30 cm ...........................................................................  39 

Tabel 3.6 Perencanaan Pilecap ..................................................................  45 

Tabel 3.7 Mutu Beton Struktur .................................................................  52 

Tabel 3.8  Mutu Baja Tulangan ..................................................................  53 

Tabel 4.1 Tekanan Yang Diatur Pada Hydraulic Pump ............................  70 

Tabel 5.1 Jumlah Tiang Yang Dipesan .....................................................  96 

Tabel 5.2 Korelasi N-SPT dan Kondisi Tanah ..........................................  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 
 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  xx 

 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Peta Lokasi Proyek ...............................................................  5 

Gambar 2.2 Situasi Di Luar Proyek .........................................................  5 

Gambar 2.3 Situasi Di Dalam Proyek ......................................................  6 

Gambar 2.4 Bagan Organisasi Proyek .....................................................  14 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Proyek Pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang ..............................................................................  21 

Gambar 3.1 Denah Penyelidikan Tanah Di Lapangan .............................  30 

Gambar 3.2 HSPD (Hydraulic Static Pile Driver) ...................................  34 

Gambar 3.3 Genset ...................................................................................  35 

Gambar 3.4 Dolly .....................................................................................  35 

Gambar 3.5 Hydraulic Jack .....................................................................  36 

Gambar 3.6 Hydraulic Pump ...................................................................  36 

Gambar 3.7 Pressure Gauge ....................................................................  37 

Gambar 3.8 Dial Gauge ...........................................................................  37 

Gambar 3.9 Reference Beam ....................................................................  38 

Gambar 3.10 Main Beam ...........................................................................  38 

Gambar 3.11 Excavator Komatsu PC200 ..................................................  47 

Gambar 3.12 HSPD T-Works 320 ton .......................................................  47 

Gambar 3.13 Truk Mixer Beton .................................................................  48 

Gambar 3.14 Bar Cutter .............................................................................  49 

Gambar 3.15 Bar Bender ...........................................................................  49 

Gambar 3.16  Dump Truck ..........................................................................  50 

Gambar 3.17  Concrete Vibrator .................................................................  50 

Gambar 3.18 Tiang Pancang ......................................................................  51 

Gambar 4.1 Fabrikasi Tulangan Capping Beam ......................................  56 

Gambar 4.2 Penggalian Di Sekitar Secant Pile ........................................  56 

Gambar 4.3 Pembobokan Kepala Secant Pile ..........................................  57 

Gambar 4.4 Pemasangan Tulangan Capping Beam .................................  58 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 
 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  xxi 

 
 

Gambar 4.5 Bekisting Plat Baja ...............................................................  59 

Gambar 4.6 Pemasangan Bekisting Bagian Luar .....................................  59 

Gambar 4.7 Perkuatan Bekisting ..............................................................  59 

Gambar 4.8 Pipa PVC Modifikasi ............................................................  60 

Gambar 4.9 Slump Test ............................................................................  60 

Gambar 4.10 Beton Disalurkan Melalui Pipa PVC ....................................  61 

Gambar 4.11 Pemadatan Beton Menggunakan Concrete Vibrator ............  61 

Gambar 4.12 Pembongkaran Bekisting Capping Beam .............................  62 

Gambar 4.13 Patok Penanda Titik Tiang Pancang .....................................  63 

Gambar 4.14 Pengangkatan Tiang Pancang ...............................................  64 

Gambar 4.15 Tiang Dijepit Oleh Clamping Box ........................................  64 

Gambar 4.16 Penyambungan Tiang Menggunakan Las ............................  65 

Gambar 4.17  Hydraulic Jack Diletakkan Di Atas Kepala Tiang ...............  67 

Gambar 4.18 Posisi Main Beam Terhadap Hydraulic Jack .......................  68 

Gambar 4.19 Pemasangan Reference Beam ...............................................  68 

Gambar 4.20 Bantalan ................................................................................  69 

Gambar 4.21 Kaca Sebagai Dasar Dial Gauge ..........................................  69 

Gambar 4.22 Pemasangan Dial Gauge ......................................................  70 

Gambar 4.23 Galian Tanah Menggunakan Excavator ...............................  73 

Gambar 4.24 Air Di Dalam Galian ............................................................  73 

Gambar 4.25 Anyaman Bambu ..................................................................  74 

Gambar 4.26 Pembobokan Tiang Pancang ................................................  74 

Gambar 4.27 Pemasangan Bekisting ..........................................................  75 

Gambar 4.28 Pemasangan Tulangan Bawah ..............................................  76 

Gambar 4.29 Pemasangan Angkur .............................................................  76 

Gambar 4.30 Pemasangan Kaki Tower Crane ...........................................  76 

Gambar 4.31 Pengecoran Pilecap ...............................................................  77 

Gambar 4.32 Pemasangan Mass Section ....................................................  78 

Gambar 4.33 Pemasangan Counter Jib ......................................................  78 

Gambar 4.34 Pemasangan Jib ....................................................................  79 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 
 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  xxii 

 
 

Gambar 4.35 Mesin Bor .............................................................................  80 

Gambar 4.36 Casing Pipa PVC ..................................................................  80 

Gambar 4.37 Pompa Submersible ..............................................................  81 

Gambar 4.38 Sumur Recharge ...................................................................  81 

Gambar 4.39 Sumur Piezometer ................................................................  82 

Gambar 4.40  Galian Di Sela-Sela Tiang Pancang (kiri) dan Tanah  

  Di Dalam Bucket Diangkat (kanan) ......................................  83 

Gambar 4.41 Pencucian Truk .....................................................................  83 

Gambar 4.42 Marking Dari Surveyor ........................................................  84 

Gambar 4.43 Pembobokan Tiang Pancang ................................................  84 

Gambar 4.44 Tulangan Tiang Pancang ......................................................  85 

Gambar 4.45 Bekisting Pilecap ..................................................................  85 

Gambar 4.46 Tulangan Bawah Arah X dan Y ...........................................  86 

Gambar 4.47 Pemasangan Tulangan Kolom ..............................................  87 

Gambar 4.48 Pemasangan Tulangan Atas Arah X dan Y ..........................  87 

Gambar 4.49  Bucket Cor Diangkat Menggunakan Tower Crane ..............  88 

Gambar 4.50 Tremi Lambai Diarahkan Oleh Pekerja ................................  88 

Gambar 4.51 Hasil Cor Pilecap ..................................................................  89 

Gambar 5.1 Formulir Monitoring Pemancangan .....................................  92 

Gambar 5.2 Tiang Pancang Yang Diberi Tanda ......................................  93 

Gambar 5.3 Dial Manometer HSPD ........................................................  94 

Gambar 5.4 Formulir Monitoring Loading Test .......................................  95 

Gambar 5.5 Penggelembungan Secant Pile As-B dan As-C ....................  100 

Gambar 5.6 Penggelembungan Secant Pile As-F ....................................  100 

Gambar 5.7 Pemotongan Secant Pile Yang Menggelembung .................  101 

Gambar 5.8 Hasil Pemotongan Secant Pile Yang Menggelembung ........  101 

Gambar 5.9 Pemotongan Tiang Pancang .................................................  103 

Gambar 5.10 Proses Pengeboran Sumur Recharge ....................................  104 

Gambar 5.11 Sumur Recharge Setelah Selesai Dibor ................................  105 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 
 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  xxiii 

 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar Absensi Praktik Kerja ........................................................... L-01 

Lembar absensi ............................................................................ L-01-1a-1g 

Penyelidikan Tanah .......................................................................... L-02   

Denah Titik Penyelidikan Tanah ................................................. L-02-1 

Hasil CPT dan SPT ..................................................................... L-02-2a-2l 

Gambar Arsitektur ............................................................................ L-03 

Site Plan ...................................................................................... L-03-1 

Denah Rencana Bangunan .......................................................... L-03-2a-2f 

Tampak ........................................................................................ L-03-3a-3c 

Potongan ...................................................................................... L-03-4a-4d 

Konstruksi Dinding Penahan Tanah ................................................ L-04   

Denah Dinding Penahan Tanah ................................................... L-04-1 

Detail Dinding Penahan Tanah ................................................... L-04-2 

Potongan Dinding Penahan Tanah .............................................. L-04-3a-3d 

Pondasi Tiang Pancang .................................................................... L-05   

Denah Pondasi Tiang Pancang .................................................... L-05-1a-1b 

Detail Pondasi Tiang Pancang ..................................................... L-05-2a-2b 

Hasil Monitoring Tiang Pancang ................................................ L-05-3a-3c 

Tabel Konversi Gaya Jacking HSPD .......................................... L-05-4a-4c 

Denah Pondasi Tiang Pancang Tambahan .................................. L-05-5a-5b 

Loading Test ..................................................................................... L-06   

Denah Pengujian Static Loading Test ......................................... L-06-1 

Hasil Monitoring Static Loading Test ......................................... L-06-2a-2h 

Grafik Hasil Static Loading Test ................................................. L-06-3a-3d 

Dewatering ....................................................................................... L-07   

Denah Titik Sumur ...................................................................... L-07-1 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 
 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  xxiv 

 
 

Galian Struktur Bawah ..................................................................... L-08   

Denah Galian Tanah Basement ................................................... L-08-1 

Potongan Galian Tanah Basement .............................................. L-08-2a-2c 

Denah dan Detail Pilecap ................................................................. L-09   

Detail Pilecap Pondasi ................................................................. L-09-1a-1b 

Denah Pilecap Pondasi Tower Crane .......................................... L-09-2 

Detail Pilecap Pondasi Tower Crane .......................................... L-09-3 

Lampiran Kurva S ............................................................................ L-10 

Kurva S ........................................................................................ L-10-1 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja 

Praktik Kerja merupakan kegiatan yang sangat penting dalam perkuliahan di 

program studi Teknik Sipil, karena di bidang konstruksi sangat membutuhkan 

individu yang berpengalaman ketika terjun di proyek. Lulusan sarjana Teknik 

Sipil dituntut untuk mempunyai pengalaman dalam hal membangun sebuah 

bangunan.  

Sebagian besar perkuliahan berada di dalam kelas dengan segala teori yang 

diberikan dosen, namun di dalam dunia kerja sangat dibutuhkan lulusan yang 

berpengalaman di proyek, sehingga Program Studi Teknik Sipil Universitas 

Katolik Soegijapranata menerapkan program Praktik Kerja ini supaya 

mahasiswa mendapatkan pengalaman di proyek. Pengalaman yang didapat 

ketika Praktik Kerja dapat dijadikan bekal bagi mahasiswa untuk menghadapi 

dunia kerja. 

Di proyek yang ditempati, mahasiswa dapat mengamati berbagai macam 

proses dalam membangun sebuah bangunan (gedung, jembatan, jalan, 

bendungan, dan lain-lain). Teori yang sudah didapat selama proses 

perkuliahan bisa langsung dibandingkan dengan praktik yang terjadi di 

lapangan, sehingga mahasiswa mengerti proses dalam membangun sebuah 

bangunan. 

1.2 Tujuan Praktik Kerja 

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja adalah : 

1. Memenuhi persyaratan mata kuliah wajib Praktik Kerja di Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata. 

2. Mahasiswa dapat memahami proses dalam pembangunan sebuah 

bangunan. 
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3. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang didapat di kelas 

dengan praktik di lapangan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan Surat Perintah Kerja No: 003/B.3.8/FT/IX/2015, penulis akan 

membahas lebih dalam mengenai struktur bawah dari Hotel Grandhika 

Semarang yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 80 & 82, Semarang. Masa 

Praktik Kerja yang diberikan terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2015 sampai 

dengan 20 November 2015. Ketika pertama kali penulis terjun di proyek, 

tahap pekerjaan sudah sampai pondasi, jadi penulis tidak dapat mengamati 

pekerjaan sebelumnya, yaitu konstruksi dinding penahan tanah yang 

menggunakan konstruksi secant pile. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk menyusun 

laporan ini. Berikut merupakan metode yang digunakan: 

1. Metode pengamatan 

Penulis mengamati secara langsung proses pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang mulai dari tahapan pekerjaan sampai permasalahan yang terjadi 

dan cara menyelesaikannya. Ketika mengamati pekerjaan di proyek, 

penulis menggunakan kamera untuk mendokumentasikan proses pekerjaan 

di proyek, selain itu penulis juga menggunakan catatan kecil untuk 

menulis segala hal yang terjadi di proyek tersebut. 

2. Metode wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan proyek tersebut. Metode ini juga menjadi ajang diskusi antara 

penulis dan pihak proyek ketika terjadi sebuah permasalahan. Penulis 

menggunakan metode ini untuk membandingkan teori di kelas dan praktik 

di lapangan. 
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3. Metode pustaka 

Penulis mencari informasi yang berhubungan dengan pekerjaan 

pembangunan melalui buku dan internet. 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Bab I Pendahuluan  

Bab ini membahas mengenai latar belakang praktik kerja, tujuan 

praktik kerja, batasan masalah penyusunan laporan, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan.  

Bab II Tinjauan Umum Proyek 

Bab ini membahas mengenai uraian umum proyek, lokasi proyek, 

data proyek, sistem pelelangan, sumber dana, organisasi proyek 

Bab III Perencanaan Proyek 

Bab ini membahas mengenai perencanaan dalam pekerjaan proyek, 

meliputi: konstruksi dinding penahan tanah, pondasi tiang pancang, 

konstruksi tower crane, dewatering, galian tanah, pilecap. 

Bab IV Pelaksanaan Proyek 

Bab ini membahas mengenai pelaksanaan dalam pekerjaan proyek, 

meliputi: konstruksi dinding penahan tanah, pondasi tiang pancang, 

konstruksi tower crane, dewatering, galian tanah, pilecap. 

Bab V    Pengendalian dan Permasalahan 

 Bab ini membahas mengenai pengendalian pekerjaan pondasi, 

meliputi: mutu pekerjaan, biaya pekerjaan pondasi tiang pancang, 

dan waktu yang dibutuhkan. Selain itu, bab ini juga membahas 

mengenai permasalahan yang timbul pada proyek dan 

pembahansannya 

Bab VI Penutup 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diambil 

selama praktik kerja dalam hal pembangunan sebuah gedung hotel. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PROYEK 

2.1 Uraian Umum Proyek 

Kota Semarang merupakan kota besar yang terletak di Provinsi Jawa 

Tengah. Dalam perkembangannya, pemerintah kota mengembangkan 

banyak tempat wisata yang menarik. Kondisi ini berdampak pada 

banyaknya hotel yang mulai dibangun untuk memanfaatkan pariwisata Kota 

Semarang yang mulai berkembang. 

Pembangunan hotel di Kota Semarang merupakan lahan bisnis yang 

menjanjikan karena wisatawan mancanegara maupun domestik akan butuh 

tempat menginap ketika berkunjung ke Semarang. Salah satu hotel yang 

sekarang ini sedang dibangun adalah Hotel Grandhika Semarang yang 

terletak di Jalan Pemuda No. 80 & 82, Semarang.  

Hotel Grandhika Semarang mempunyai lokasi yang strategis untuk para 

wisatawan karena letaknya dekat dengan kawasan Kota Lama yang 

merupakan tempat wisata favorit di Kota Semarang. Selain kawasan Kota 

Lama, lokasi hotel juga dekat dengan Tugu Muda dan Lawang Sewu yang 

merupakan ikon Kota Semarang. Jadi, lokasi Hotel Grandhika Semarang 

sangat strategis. 

2.2 Lokasi Proyek 

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang berlokasi di Jalan Pemuda 

No. 80 & 82, yang mempunyai batas sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara : Jalan Pemuda 

2. Sebelah Timur : Toko Alfamart  

3. Sebelah Barat : Gedung Bank BCA 

4. Sebelah Selatan : Gedung Bank BCA 

Berikut ini merupakan gambar peta lokasi Proyek Pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang: 
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Gambar 2.1 Peta Lokasi Proyek 

(Sumber: Google Earth 2015) 

Gambar dibawah ini merupakan foto situasi di luar maupun di dalam proyek. 

 
Gambar 2.2 Situasi Di Luar Proyek  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

BANK 
BCA 

JL. PEMUDA 

ALFAMART 
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Gambar 2.3 Situasi di Dalam Proyek  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

2.3 Data Proyek 

2.3.1 Data umum 

Nama Proyek : Proyek Pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang 

Lokasi Proyek   : Jalan Pemuda No. 80 & 82, Semarang 

Luas Bangunan   : 13742,42 m² 

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

Hotel 

Konsultan Perencana  

Arsitektur  : LENTERA ARCHITECTURE + DESIGN 

Struktur  : PT. DINAMIKA INTI REKAYASA 

Mekanikal Elektrikal  : RUSLI & ASSOCIATE 

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

Konstruksi VII 

Konsultan Supervisi   : PT. YODYA KARYA (Persero) 

Subkontraktor Pondasi   : PT. MULTI BETON KARYA MANDIRI 
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2.3.2 Data teknis 

Berikut merupakan data teknis Proyek Pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang: 

1. Luas Lahan  : 2346 m² 

2. Luas Bangunan : 13742,42 m² 

Luas Bangunan terdiri dari : 

a. Lantai basement  : 1576,34 m

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

ruang sopir, ruang staf, engineering workshop. 

2 

b. Lantai semi basement  : 1671,2 m

Fungsi bangunan: parkir motor, parkir mobil, tangga, lift, ruang 

security, gudang, ruang pompa, ground water tank, sewage 

treatment plan, ruang sopir, tempat pembuangan sampah. 

2 

c. Lantai 1  : 1883,95 m

Fungsi bangunan: parkir mobil, tangga, lift, restoran, tenant, toilet, 

mushola, ruang genset, ruang trafo, gudang, dapur, workshop, 

ruang pompa. 

2 

d. Mezzanine   : 294,59 m

Fungsi bangunan: ruang klinik, kantor, ruang training. 

2 

e. Lantai 2   : 1151,16 m

Fungsi bangunan : tangga, lift, DK 7 representative office, ruang 

pertemuan, business centre, ruang dokumen, ruang IT, mushola, 

gudang, pantry, toilet. 

2 

f. Lantai 3    : 1160,1 m

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

2 

g. Lantai 4   : 1159,85 m

Fungsi bangunan : tangga, lift, toilet, pantry, kamar, fitness/spa, 

kolam renang, MEP. 

2 

h. Lantai 5   : 944,23 m

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

2 
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i. Lantai 6   : 944,23 m

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

2 

j. Lantai 7   : 944,23 m

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

2 

k. Lantai 8   : 944,23 m

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

2 

l. Lower roof   : 950,13 m

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

2 

m. Upper roof   : 118,18 m

Fungsi bangunan : dak beton. 

2 

3. Jumlah Lantai  :  8 Lantai, 1 semi basement, dan 1 basement 

4. Elevasi Lantai Bangunan 

a. Lantai basement (parkir)   : -4,30 m 

b. Lantai basement (parkir)   : -3,50 m 

c. Lantai basement (staff room)   : -3,40 m 

d. Lantai semi basement (parkir)   : -1,30 m 

e. Lantai semi basement (parkir)   : -0,30 m 

f. Lantai semi basement (GWT dan STP) : -0,20 m 

g. Lantai 1     : +3,20 m 

h. Mezzanine     : +5,75 m 

i. Lantai 2     : +8,50 m 

j. Lantai 3     : +13,50 m 

k. Lantai 4     : +17,15 m 

l. Lantai 5     : +20,80 m 

m. Lantai 6     : +24,45 m 

n. Lantai 7     : +28,10 m 

o. Lantai 8     : +31,75 m 

p. Lower roof     : +35,40 m 

q. Upper roof      +39,05 m 

5. Struktur Bangunan  : beton bertulang 
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2.4 Sistem Pelelangan 

Untuk melaksanakan sebuah pembangunan proyek konstruksi, pemilik 

proyek membutuhkan penjual jasa konstruksi dalam hal ini adalah 

kontraktor. Dalam proses memilih kontraktor dapat ditempuh dengan 

mengadakan tender atau pelelangan. Tender atau pelelangan adalah sebuah 

proses yang dilakukan oleh pemilik proyek dalam memilih kontraktor untuk 

melaksanakan sebuah proyek. Menurut Suteja (2011), pemilihan kontraktor 

dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu: 

1. Pelelangan Umum 

Metode ini dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas 

melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan 

umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan 

memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 

Pemilihan kontraktor (pelaksana konstruksi) dapat dilakukan dengan 

syarat, antara lain: 

a. Diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 

(satu) media cetak dan papan pengumuman. 

b. Dilakukan penilaian kualifikasi baik prakualifikasi maupun pasca 

kualifikasi. 

c. Peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada 

Lembaga. 

d. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha 

atau usaha perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh 

Lembaga. 

2. Pelelangan Terbatas 

Metode ini dilakukan bila diyakini jumlah penyedia barang dan jasa yang 

mampu melaksanakan terbatas. Proses pelelangan terbatas pada intinya 

sama dengan proses pelelangan umum, namun perbedaannya dalam 

proses pelelangan terbatas pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan 

nama penyedia barang atau jasa yang akan diundang. Apabila setelah 
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diumumkan ternyata ada penyedia barang atau jasa yang tidak 

dicantumkan dalam pengumuman berminat dan memenuhi kualifikasi, 

maka wajib diikutsertakan dalam pelelangan terbatas. 

Pemilihan kontraktor (pelaksana konstruksi) dengan metode ini 

dilakukan untuk pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Mempunyai risiko tinggi. 

b. Menggunakan teknologi tinggi. 

Pemilihan kontraktor (pelaksana konstruksi) dapat dilakukan dengan 

syarat, antara lain: 

a. Diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 

(satu) media cetak dan papan pengumuman. 

b. Dilakukan penilaian kualifikasi baik prakualifikasi maupun pasca 

kualifikasi. 

c. Peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada 

Lembaga. 

d. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha 

atau usaha perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh 

Lembaga. 

3. Pemilihan Langsung 

Metode ini dilakukan dengan membandingkan minimal 3 (tiga) 

penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus kualifikasi, serta 

dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan 

melalui pengumuman resmi. 

Pemilihan kontraktor (pelaksana konstruksi) dengan metode ini 

dilakukan untuk pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan 

teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya 

sangat terbatas. 

b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan 

keselamatan negara yang ditetapkan oleh Presiden. 
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c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk kepentingan 

pelayanan umum, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi 

sederhana, dan atau dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang 

perseorangan atau badan usaha kecil.  

Pemilihan kontraktor (pelaksana konstruksi) dilakukan dengan syarat: 

a. Diundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar. 

b. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tidak perlu pada 

waktu yang bersamaan. 

c. Peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada 

Lembaga. 

d. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha 

atau usaha perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh 

Lembaga. 

4. Penunjukan Langsung 

Metode ini dilakukan terhadap satu penyedia barang/jasa dengan cara 

melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga 

yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

Penunjukan langsung pelaksana konstruksi berlaku untuk keadaan 

sebagai berikut: 

a. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan 

teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya 

sangat terbatas. 

b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan 

keselamatan negara yang ditetapkan oleh Presiden. 

c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan 

sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, 

dan atau dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha yang perseorangan 

dan badan usaha kecil. 
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Penunjukan langsung pelaksana konstruksi dilakukan dengan syarat: 

a. Peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada 

Lembaga. 

b. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha 

atau usaha perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh 

Lembaga. 

c. Penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten atau 

pihak lain yang telah mendapat lisensi. 

Setelah mendapatkan penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek 

yang diinginkan, ada sebuah kontrak yang mengikat antara pemilik proyek 

dan penyedia barang/jasa. Berikut merupakan jenis-jenis kontrak kerja 

konstruksi, antara lain: 

1. Lump Sum 

Kontrak Lump Sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti 

dan tetap. Semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian 

pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa selama gambar dan 

spesifikasi tidak berubah. 

2. Harga Satuan 

Kontrak harga satuan merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang 

pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi 

teknis tertentu. Volume pekerjaan didasarkan pada hasil pengukuran 

bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh 

penyedia jasa. 

3. Biaya Tambah Imbalan Jasa 

Kontrak biaya tambah imbalan jasa merupakan merupakan kontrak jasa 

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dimana 

jenis-jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui dengan pasti, 

sedangkan pembayarannya dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya 
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yang meliputi pembelian bahan, sewa peralatan, upah pekerja dan lain-

lain, ditambah imbalan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

4. Turn Key 

Untuk kontrak ini, mulai dari preliminary study, pelaksanaan, dan 

penyediaan dana diatur atau dikerjakan oleh kontraktor. Setelah proyek 

selesai, pemilik proyek harus membayar biaya proyek yang telah 

dikeluarkan oleh pihak kontraktor dari hasi pendapatan pengoperasian 

bangunan proyek.   

5. Negotiated Contract 

Jenis kontrak ini umumnya dilakukan untuk proyek-proyek yang sifatnya 

rahasia atau memerlukan keahlian khusus yang hanya dimiliki oleh 

kontraktor tertentu saja dan belum ada standar harga yang jelas. 

Pada pelaksanaan proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, pihak 

pemilik proyek melakukan penunjukan langsung kepada kontraktor 

pelaksana secara langsung tanpa dilakukannya pelelangan secara umum. 

Pihak pemilik proyek melakukan metode penunjukan secara langsung 

karena pemilik dan kontraktor pelaksana masih satu perusahaan yang sama, 

yaitu PT. Adhi Karya (persero) Tbk. Penetapan perjanjian pembayaran 

menggunakan metode Lump Sum, dimana penyelesaian pekerjaan 

sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa. Sistem pembayaran 

menggunakan metode monthly certificate, yang mana pembayaran 

dilakukan sesuai dengan persentase capaian pekerjaan selama satu bulan. 

2.5 Besar dan Sumber Dana 

Kesepakatan nilai kontrak yang disetujui oleh pihak pemilik proyek dengan 

pihak kontraktor pelaksana senilai  Rp 40.037.808.000 (belum termasuk 

pajak-pajak yang berlaku). Sumber dana dari dana mandiri PT. Adhi Karya 

(Persero), Tbk Divisi Hotel. 
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2.6 Organisasi Proyek 

Proyek merupakan suatu kegiatan usaha yang kompleks, yang 

membutuhkan badan usaha yang ahli di bidang masing-masing. Dalam 

mengatur badan usaha tersebut, maka dibentuk sebuah organisasi proyek. 

Pembentukan organisasi proyek bertujuan untuk mengatur job desc masing-

masing badan usaha. Organisasi proyek disusun sesuai dengan kebutuhan 

proyek agar dapat menjalankan pekerjaan masing-masing dengan efektif 

dan efisien dalam mencapai target pekerjaan. Organisasi proyek juga sangat 

diperlukan untuk mengatur lalu lintas hubungan kerja dalam sebuah proyek. 

Berikut merupakan contoh bagan organisasi proyek. 

 
Gambar 2.4 Bagan Organisasi Proyek 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Berdasarkan bagan di atas, masing-masing badan usaha yang mengelola 

sebuah proyek mempunyai tugas masing-masing. Berikut merupakan 

penjelasan dari masing-masing badan usaha. 

1. Pemilik Proyek 

Menurut Kasmi (2008), pemilik proyek (pemberi tugas) adalah orang 

atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada 

penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut. 
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Pemilik proyek mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menunjuk penyedia jasa. 

b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan 

yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. 

c. Memberikan fasilitas baik berupa saran dan prasarana yang 

dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. 

d. Menyediakan dana yang diperlukan untuk merealisasikan proyek. 

e. Mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan 

dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang 

untuk bertindak atas nama pemilik. 

f. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi). 

g. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai 

dilaksanakan oleh penyedia jasa jika pekerjaannya telah sesuai dengan 

apa yang dikehendaki. 

2. Konsultan Perencana 

Konsultan Perencana adalah badan usaha yang membuat perencanaan 

sebuah bangunan secara lengkap, baik bidang arsitektur, sipil, dan bidang 

lain yang melekat erat membentuk sebuah sistem bangunan. 

Konsultan perencana mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membuat perencanaan secara lengkap meliputi gambar rencana, 

Rencana Kerja dan Syarat (RKS), perhitungan struktur ,serta 

perencanaan anggaran biaya. 

b. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada pemilik proyek, 

konsultan supervisi, dan kontraktor tentang proyek yang sedang 

dikerjakan. 

c. Membuat gambar revisi jika ada perubahan. 

d. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-

hal yang kurang jelas dalam gambar rencana dan RKS. 

e. Bertanggungjawab kepada pemilik proyek, yang dalam hal ini 

diwakili oleh pimpinan proyek akan segala rancangan struktur 

maupun arsitektur yang akan dilaksanakan. 
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3. Konsultan Supervisi (Pengawas) 

Tercapainya kualitas yang sesuai dengan perencanaan sangat ditentukan 

oleh pelaksanaan manajemen di lapangan yang mempunyai hubungan 

kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Konsultan supervisi harus 

selalu mengawasi setiap pekerjaan dalam sebuah proyek, karena 

konsultan supervisi adalah badan usaha yang diberi tanggung jawab oleh 

pemilik proyek supaya pekerjaan di proyek sesuai dengan rencana dan 

kemauan pemilik proyek. 

Berikut merupakan tugas dari konsultan supervisi : 

a. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan 

kontrak. 

b. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam pelaksanaan proyek. 

c. Membuat laporan capaian pekerjaan proyek supaya dapat dilihat oleh 

pemilik proyek. 

d. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing sebagai pedoman 

pelaksanaan pembangunan proyek. 

e. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang 

diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek, 

namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah 

dibuat sebelumnya. 

f. Menegur pihak kontraktor jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak 

kerja. 

4. Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor pelaksana adalah badan usaha yang menerima pekerjaan dan 

menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah 

ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat 

yang ditetapkan. 

Tugas dari kontraktor pelaksana adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, peraturan dan syarat-

syarat, risalah penjelasan pekerjaan. 
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b. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan 

pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. 

c. Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam 

peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan  masyarakat. 

d. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, 

dan bulanan. 

e. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah 

diselesaikannya sesuai ketetapan yang berlaku. 

f. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan, 

dan alat pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan 

gambar yang telah ditentukan. 

g. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan time schedule yang telah 

disepakati. 

5. Sub Kontraktor 

Sub Kontraktor merupakan badan usaha yang ikut dalam pelaksanaan 

proyek di bawah kendali Kontraktor Pelaksana. Sub Kontraktor bekerja 

dan mengikat kontrak dengan Kontraktor Pelaksana. Kontraktor 

Pelaksana mengikat kontrak dengan Sub Kontraktor karena ada jenis 

pekerjaan yang bersifat khusus dan spesialis, sebagai contoh pekerjaan 

pondasi yang akan lebih efektif dan efisien ketika diserahkan kepada Sub 

Kontraktor daripada dikerjakan sendiri oleh Kontraktor Pelaksana. 

Sub Kontraktor dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Sub Kontraktor yang menyediakan tenaga kerja dan alat kerja saja, 

sedangkan bahan bangunan disediakan oleh Kontraktor Pelaksana. 

b. Sub Kontraktor yang menyediakan tenaga kerja, alat kerja, dan bahan 

material, yang artinya Sub Kontraktor melaksanakan pekerjaan yang 

disubkontrakkan secara penuh oleh Kontraktor Pelaksana. 

Tugas dari Sub Kontraktor adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, peraturan dan syarat-

syarat, risalah penjelasan pekerjaan. 
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b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan 

Kontraktor Pelaksana. 

c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar pelaksanaan dari 

Kontraktor Pelaksana. 

d. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah 

diselesaikannya kepada Kontraktor Pelaksana sesuai ketetapan yang 

berlaku. 

e. Menyediakan tenaga kerja, peralatan, dan/atau bahan material yang 

digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang diberikan oleh 

Kontraktor Pelaksana. 

f. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan time schedule yang telah 

disepakati. 

2.6.1 Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab 

Hubungan kerja dalam Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

terdiri atas 4 pihak yang terlibat, antara lain pemilik proyek (owner), 

konsultan perencana, konsultan supervisi, dan kontraktor pelaksana. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, keempat pihak tersebut harus 

mempunyai hubungan kerja yang jelas di dalam menjalankan peranannya 

masing-masing. 

Berikut merupakan hubungan kerja antara pihak yang terlibat di dalam 

proyek: 

a. Hubungan kerja Pemilik Proyek dengan Konsultan Perencana. 

Pemilik Proyek memberikan tanggung jawab perencanaan kepada 

Konsultan Perencana, dan pihak perencana mengajukan jasanya serta 

mendapat imbalan dari Pemilik Proyek. Hubungan ini diikat oleh suatu 

kontrak perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

Konsultan Perencana ditunjuk oleh Pemilik Proyek, dan dipercaya 

untuk merencanakan bangunan tersebut secara menyeluruh, sehingga 

Konsultan Perencana wajib menunjukkan perencanaan bangunan 

tersebut kepada Pemilik Proyek. 
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b. Hubungan kerja Pemilik Proyek dengan Kontraktor Pelaksana. 

Setelah melalui proses tender ataupun penunjukan langsung, maka 

kontraktor yang terpilih akan menjadi pelaksana proyek dan nantinya 

Pemilik Proyek akan memberikan imbalan untuk pelaksana proyek 

yang bersangkutan, hal ini diatur dalam kontrak perjanjian.  

Pihak kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek dengan 

baik dan mampu dipertanggungjawabkan hasilnya kepada Pemilik 

Proyek. Pemilik Proyek berkewajiban membayar semua biaya 

pelaksanaan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kontrak kepada 

pihak kontraktor. 

c. Hubungan kerja Pemilik Proyek dengan Konsultan Supervisi 

(pengawas). 

Pemilik Proyek menunjuk Konsultan Supervisi untuk mengawasi 

pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana. Pengawasan yang 

dilakukan mencakup biaya, mutu, dan waktu. Konsultan Supervisi 

wajib melaporkan kemajuan hasil pekerjaan kepada Pemilik Proyek. 

Pemilik Proyek memberikan imbalan kepada Konsultan Supervisi 

sesuai nilai kontrak yang telah disepakati.  

d. Hubungan kerja Konsultan Perencana dengan Kontraktor Pelaksana. 

Pihak Kontraktor Pelaksana tidak mempunyai jalur koordinasi langsung 

kepada Konsultan Perencana. Jika ada kendala dalam pelaksanaan 

pekerjaan, Kontraktor Pelaksana tidak dapat berkonsultasi langsung 

dengan pihak Konsultan Perencana. Kontraktor Pelaksana dapat 

berkoordinasi dengan Konsultan Supervisi tentang kendala yang 

dihadapi, kemudian Konsultan Supervisi akan berkoordinasi dengan 

Konsultan Perencana untuk menemukan solusi yang tepat dalam 

menghadapi permasalahan di lapangan. Setelah menemukan solusi yang 

tepat, maka pihak Konsultan Supervisi akan berkoordinasi dengan 

Konsultan Pelaksana. 
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e. Hubungan kerja Konsultan Supervisi dengan Kontraktor Pelaksana. 

Konsultan supervisi bertugas melakukan pengawasan kepada kontraktor 

pelaksana sehingga hasilnya sesuai dengan rencana yang telah 

disepakati bersama. Dalam hubungan ini bukan merupakan hubungan 

perintah namun hubungan koordinasi. 

Kontraktor Pelaksana wajib melaksanakan pembangunan proyek 

dengan mengacu pada desain rencana, jika terdapat pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan perencanaan, maka Konsultan Supervisi wajib 

berkoordinasi dengan Kontraktor Pelaksana untuk memperbaiki 

pekerjaan supaya sesuai dengan rencana.  

f. Hubungan kerja konsultan supervisi dengan konsultan perencana. 

Konsultan perencana dan konsultan pengawas berkoordinasi dalam hal 

pengelolaan dan pengawasan jalannya proyek agar sesuai dengan 

rancangan konsultan perencana. Konsultan supervisi berhak meminta 

gambar atau data pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas 

pengawasan di proyek.  

g. Hubungan kerja kontraktor pelaksana dengan kontraktor pondasi. 

Kontraktor pelaksana menunjuk kontraktor pondasi untuk 

melaksanakan pekerjaan pondasi sesuai dengan perencanaan yang 

dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Hubungan ini diikat oleh suatu 

kontrak perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

Kontraktor pondasi mempunyai kewajiban menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan perecanaan, kemudian mendapatkan imbalan sesuai 

dengan kontrak kerja. Kontraktor pelaksana mempunyai kewajiban 

membayar imbalan kepada kontraktor pondasi sesuai dengan nilai 

kontrak. 

2.6.2 Struktur Organisasi Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

Berikut merupakan struktur organisasi dalam proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang: 
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Gambar 2.5 Struktur Organisasi Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

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

Hotel Grandhika Semarang) 

Berikut merupakan tugas dari masing-masing posisi dalam struktur 

organisasi proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang: 

1. Project Manager (PM) 

Project Manager adalah pihak yang bertugas memimpin dan 

mengkoordinasi pelaksanaan proyek, berperan juga sebagai wakil dari 

kontraktor utama yang memimpin sebuah proyek.  

Tugas Project Manager adalah sebagai berikut: 

a. Memimpin management review mingguan di proyek. 

b. Menilai kompetensi personel proyek. 

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

d. Mengkoordinasi pembuatan dan menetapkan master schedule, 

schedule man power, material, dan equipment. 

e. Membuat dan melaporkan progress fisik. 

f. Menyelesaikan administrasi dan teknis penutupan proyek. 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 

 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  22 
 

2. K3/Quality Health Safety Environment (QHSE)  

Quality Health Safety Environment adalah pihak yang memimpin dan 

mengkoordinir pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Fase PQ dan 

tender/penawaran tepat waktu dan akurat. Pelaksanaan QHSE di 

proyek dilakukan sesuai dengan Buku Rencana Proyek serta 

pengembangan sistem K3L agar memberikan dukungan maksimal 

untuk pencapaian terget kerja perusahaan. 

Tugas QHSE adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinir penyusunan QHSE untuk keperluan PQ dan tender 

agar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 

b. Mengkoordinir pembuatan QHSE untuk proyek-proyek yang sudah 

didapat. 

c. Memastikan bahwa QHSE plan pada proyek berjalan sesuai dengan 

yang ada pada Buku Rencana Proyek. 

d. Mengkoordinir pengembangan sistem K3L agar memberikan 

dukungan optimal kepada proses bisnis yang dilaksanakan. 

3. Project Engineering Manager (PEM) 

Project Engineering Manager adalah pihak yang mengkoordinir dan 

mengarahkan proses  implementasi  perencanaan  dan  pengendalian 

proyek sesuai Buku Rencana Proyek, termasuk penyusunan laporan 

kinerja proyek berikut evaluasi dan tindak lanjut penyempurnaan 

pengendalian  proyek, agar dapat mendukung pelaksanaan proyek 

secara efektif dan efisien. 

Tugas Project Engineering Manager adalah sebagai berikut: 

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

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

schedule pelaksanaan. 

b. Melakukan pengendalian proyek sesuai Buku Rencana Proyek. 

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

pelaksanaan  gambar kerja, pelaksanaan procurement, 
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memperbarui WBS (Work Breakdown Structure), schedule,  

variation  order, dan  sub kontraktor. 

d. Mengkoordinir kegiatan administrasi proyek dan menyusun laporan 

kinerja proyek mingguan atau bulanan, serta evaluasi dan tindak 

lanjut penyempurnaan pengendalian proyek (biaya, mutu, waktu) 

dan penyusunan administrasi serah terima proyek. 

4. Planning  

Planning adalah pihak yang mengkoordinir, merencanakan, dan 

mengarahkan proses implementasi perencanaan yang berkaitan 

dengan penyusunan implementasi metode dan segala proses drawing 

sesuai dengan Buku Perencanaan Proyek. 

Tugas Planning adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun metode kerja. 

b. Membuat gambar Shop Drawing. 

c. Pengendalian gambar Shop Drawing. 

d. Membuat gambar As Built Drawing. 

5. Quantity Surveyor (QS) 

Quantity Surveyor adalah pihak yang melakukan penghitungan 

volume pekerjaan, termasuk review dan analisis atas perhitungan yang 

dilakukan agar proyek tetap berjalan efektif dan efisien. 

Tugas Quantity Surveyor adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung volume (RAB dan RAP) awal hingga akhir pekerjaan, 

termasuk realisasi dan perubahannya. 

b. Menyiapkan measurement dan payment method untuk vendor/sub 

kontraktor. 

c. Melakukan cek hasil opname Supervisor. 

d. Membuat laporan progress/kemajuan pekerjaan, laporan harian, 

mingguan, dan laporan kondisi cuaca. 

e. Melakukan identifikasi dokumen dan mengelola perubahannya 

termasuk mengajukan usulan measurement dan payment method ke 

pemilik proyek. 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 

 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  24 
 

f. Mengelola dan menyusun proposal claim (kepada pihak ke-3 dan 

pemilik proyek). 

6. Project Control (PC) 

Project Control adalah pihak yang melaksanakan pengendalian biaya 

di lingkungan  proyek atas dasar Project Plan Book (PBB). 

Tugas Project Control adalah sebagai berikut: 

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

RAP) yang sudah ditetapkan. 

b. Melakukan verifikasi biaya proyek. 

c. Melakukan entry biaya proyek. 

d. Melakukan verifikasi permintaan bahan dengan cek sisa RAP. 

e. Membuat laporan over/minder pengendalian biaya proyek. 

f. Membuat laporan evaluasi dan rekomendasi pengendalian biaya. 

7. Procurement & Logistik (PL) 

Procurement adalah pihak yang mengkoordinir dan mengontrol 

kegiatan pada fase penawaran/tender dan terlaksananya kegiatan 

pembelian peralatan/material, penentuan jasa angkutan dari vendor 

serta sub kontraktor terpilih sesuai evaluasi technical berdasarkan 

spesifikasi yang ditetapkan, tepat waktu, efektif, dan efisien. Logistik 

adalah pihak yang mengontrol keluar masuknya perlatan dan material 

di proyek. 

Tugas Procurement & Logistik adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinir aktivitas pemenuhan kebutuhan administratif dan 

teknis tender/fase penawaran agar memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

b. Melaksanakan kegiatan pengadaan material berikut pengiriman 

maupun penentuan vendor/sub kontraktor yang memenuhi 

persyarat dan dalam kondisi yang paling menguntungkan 

perusahaan. 

c. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pengendalian atas 

pengadaan dan pengiriman barang. 
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d. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pengendalian atas 

pengelolaan barang/alat proyek. 

e. Melakukan kegiatan evaluasi atas semua proses pengadaan dan 

pengendalian barang/alat. 

8. Project Production Manager (PPM) 

Project Production Manager adalah pihak yang menyusun rencana, 

memastikan, dan mengevaluasi pelaksanaan produksi di lapangan agar 

penyelesaian pekerjaan proyek sesuai dengan Buku Rencana Proyek.  

Tugas Project Production Manager adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun Rencana pekerjaan mingguan dan bulanan. 

b. Membuat rencana kebutuhan manpower, material, dan peralatan 

yang dibutuhkan dalam pekerjaan secara periodik setiap minggu. 

c. Melakukan pengawasan terhadap proses produksi di lapangan agar 

sesuai Buku Rencana Proyek. 

d. Melakukan evaluasi atas perhitungan hasil pekerjaan secara 

periodik. 

e. Melakukan evaluasi penggunaan metode kerja pelaksanaan di 

lapangan. 

9. Supervisor (SPV) 

Supervisor adalah pihak yang melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan produksi di lapangan 

berdasarkan Buku Rencana Proyek sehingga target produksi per-hari 

tercapai. 

Tugas Supervisor adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun Rencana Kerja Produksi Harian. 

b. Membuat rencana kebutuhan manpower, material, dan peralatan 

yang dibutuhkan dalam pekerjaan per-hari. 

c. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan. 

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

pekerjaan di lapangan per-hari. 
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10. Surveyor (SVR) 

Surveyor adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang 

berkaitan dengan survey pengukuran dalam kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan konstruksi gedung, meliputi pengoperasian peralatan 

ukur, membaca gambar desain bangunan serta pelaksanaan stake out. 

Tugas Surveyor adalah sebagai berikut: 

a. Penerapan jadwal konstruksi. 

b. Penguasaan peralatan ukur. 

c. Stake out dan monitoring. 

d. Pengukuran dimensi dan perhitungan volume. 

e. Pembuatan laporan pengukuran. 

11. Project Finance Manager (PFM) 

Project Finance Manager adalah pihak kegiatan keuangan dan 

administrasinya yang berhubungan dengan penyediaan dana, 

pengalokasian, pencatatan, perpajakan, dan pelaporan keuangan 

proyek serta kesekretariatan dan rumah tangga proyek agar 

memberikan dukungan optimal kepada pelaksanaan proyek yang 

ditargetkan. 

Tugas Project Finance Manager adalah sebagai berikut: 

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

b. Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan proyek. 

c. Membuat laporan pengalokasian dana proyek. 

d. Membuat dan memonitor masalah perpajakan di proyek. 

e. Melakukan proses termin proyek. 

f. Mengkoordinir kegiatan administrasi, kepegawaian, penyediaan 

sarana, dan prasarana untuk operasional proyek. 

g. Mengkoordinir kegiatan kebersihan dan keamanan lingkungan 

proyek. 
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BAB III 

PERENCANAAN PROYEK 

3.1 Uraian Umum 

Proses pembangunan sebuah bangunan pasti membutuhkan perencanaan 

proyek yang matang. Perencanaan yang dilakukan berupa pembuatan gambar 

kerja, metode kerja, time schedule, rencana anggaran biaya, dan lain-lain. 

Perencanaan merupakan tahap yang sangat vital pada sebuah proyek karena 

berhubungan dengan penyusunan rencana teknis proyek. Perencanaan proyek 

dilakukan bertahap mulai dari pekerjaan struktur bawah hingga struktur atas. 

Perencanaan ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksana untuk 

melakukan pekerjaannya, sehingga pekerjaan yang telah dibuat oleh 

perencana dapat dikerjakan dengan baik. Tahap perencanaan adalah tahap 

yang kompleks karena harus mencakup semua jenis pekerjaan yang 

dibutuhkan dalam pembangunan sebuah bangunan konstruksi.  

Laporan yang penulis susun disesuaikan dengan masa Praktik Kerja penulis 

di proyek yang ditempati. Laporan ini tidak mencakup semua item pekerjaan 

karena masa Kerja Praktik penulis telah habis ketika pekerjaan pada tahap 

pilecap. Jadi, laporan ini hanya mencakup sampai pekerjaan pilecap saja. 

3.2 Perencanaan Pekerjaan 

3.2.1 Konstruksi Dinding  Penahan Tanah 

Menurut Bowles (1986), dinding penahan tanah (retaining wall) 

merupakan konstruksi yang digunakan untuk memberikan stabilitas tanah 

atau bahan lain yang kondisi massa bahannya tidak memiliki kemiringan 

alami, dan juga digunakan untuk menahan atau menopang timbunan tanah. 

Dinding penahan tanah haruslah terdiri dari bagian-bagian yang cukup 

untuk menahan guling dan geser sebagai akibat dari tekanan tanah. Tanah 

di depan dinding mempunyai tekanan pasif karena dinding cenderung 

terdorong ke dalam. 
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Konstruksi dinding penahan tanah pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang menggunakan konstruksi Secant Pile kemudian 

didukung oleh konstruksi Capping Beam di atasnya. 

3.2.1.1. Konstruksi Secant Pile 

Secant Pile adalah jenis dinding penahan tanah yang digunakan dalam 

proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang. Konstruksi Secant Pile 

digunakan untuk menghindari agar tanah dan material lainnya tidak 

longsor dan juga untuk menjaga kestabilan tanah di sekitar proyek. 

Dinding penahan tanah direncanakan mengelilingi wilayah proyek karena 

pada perencanaan pembangunan akan dibangun basement, sehingga 

perencanaan konstruksi Secant Pile mengelilingi wilayah proyek.  

Secant Pile yang digunakan mempunyai 2 jenis, yaitu:  

1. Primary Pile  

Primary Pile yang digunakan memiliki diameter 600 mm yang dicor 

tanpa tulangan. Primary Pile direncanakan memiliki kedalaman     

10 m di bawah permukaan tanah. Jumlah titik bore pile untuk 

Primary Pile sebanyak 227 titik dengan diameter 600 mm. 

2. Secondary Pile 

Secondary Pile yang digunakan ada 2 tipe, yaitu:  

a. Secondary Pile berdiameter 600 mm menggunakan tulangan 

spiral D10-150 dan D10-200, kemudian diikat pada tulangan D22 

dengan jumlah 12 buah. Kedalaman rencana dasar pile ini berada 

pada level -20 m. Jumlah titik Secondary Pile dengan diameter 

600 mm sebanyak 86 titik. 

b. Secondary Pile berdiameter 800 mm menggunakan tulangan 

spiral D10-150 dan D10-200, kemudian diikat pada tulangan D22 

dengan jumlah 16 buah. Kedalaman rencana dasar pile berada 

pada level -20 m. Jumlah titik Secondary Pile dengan diameter 

800 mm sebanyak 141 titik. 
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Berikut merupakan tabel perencanaan Secant Pile yang digunakan. 

Tabel 3.1 Perencanaan Secant Pile 

Tipe Diameter 
(mm) 

Tulangan 

Pokok 

Tulangan Sengkang 

Atas Bawah 

Primary 

Pile 
600 - - - 

Secondary 

Pile 

600 12 D22 D10-150 D10-200 

800 16 D22 D10-150 D10-200 

Sumber: Data Proyek, 2015 

Gambar denah dan detail perencanaan Secant Pile dapat dilihat pada 

Lampiran L-04. 

3.2.1.2. Konstruksi Capping Beam 

Capping Beam merupakan balok penutup pada konstruksi Secant Pile. 

Selain sebagai penutup, Capping Beam juga berfungsi sebagai balok 

pengunci pada konstruksi Secant Pile.  

Konstruksi Capping Beam pada proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang memiliki 2 tipe, yaitu: berukuran 110 cm x 80 cm dan           

90 cm x 80 cm. Capping Beam direncanakan mengelilingi seluruh 

wilayah proyek sesuai dengan perencanaan Secant Pile yang dapat dilihat 

pada Lampiran L-04.  

Untuk melakukan monitoring terhadap kemajuan pekerjaan Capping 

Beam, dilakukan melalui kurva S yang dapat dilihat pada Lampiran L-10. 

Berikut merupakan tabel perencanaan Capping Beam yang digunakan. 

Tabel 3.2 Perencanaan Capping Beam 

Tipe 
Ukuran  

(mm) 
Tulangan Pokok Tulangan Sengkang 

CB1 1100 x 800  24 D22  D10-200 

CB2 900 x 800 20 D22 D10-200 

Sumber: Data Proyek, 2015 
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3.2.2 Pondasi Tiang Pancang 

Menurut Bowles (1986), tiang pancang adalah bagian-bagian konstruksi 

yang dapat dibuat dari kayu, beton, dan baja. Fungsi dari tiang pancang 

adalah untuk membawa beban-beban konstruksi di atas tanah, ke dalam 

lapisan tanah. Hal ini merupakan distribusi vertikal dari beban sepanjang 

tiang pancang atau pemakaian beban secara langsung terhadap lapisan 

yang lebih rendah melalui ujung tiang pancang. 

3.2.2.1. Penyelidikan Tanah 

Sebelum penentuan jenis pondasi yang akan dipakai dalam sebuah 

konstruksi bangunan, perlu diadakan penyelidikan tanah terlebih dahulu. 

Penyelidikan tanah merupakan suatu upaya memperoleh data tanah untuk 

merencanakan pondasi bangunan.  

Melalui hasil penyelidikan tanah akan diperoleh daya dukung tanah pada 

kedalaman tertentu, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan 

jenis pondasi yang akan dipakai sesuai dengan rencana beban konstruksi. 

Dalam penyelidikan tanah, juga akan didapatkan data lapisan tanah 

sehingga mengetahui sifat tanah pada kedalaman tertentu.  

Berikut merupakan denah penyelidikan tanah di lapangan. 

 
Gambar 3.1 Denah Penyelidikan Tanah Di Lapangan 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 

Penyelidikan tanah di lapangan pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang dilakukan dengan 2 metode, yaitu: 
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1. Cone Penetration Test (CPT)/Sondir 

Sondir merupakan salah satu pengujian tanah untuk mengetahui 

karakteristik tanah pada lokasi yang akan dilakukan pembangunan 

konstruksi. Tujuan dari penyelidikan sondir ini adalah untuk 

mendapatkan nilai pengukuran langsung tahanan ujung (qc) di suatu 

titik dan besar perlawanan geser (fs

Peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

) sepanjang lubang yang dilewati 

konus. 

a. Alat sondir ringan manual tipe Gouda/Dutch Cone Penetrometer 

dengan kapasitas 2,5 ton dan tahanan konus (qc) sebesar           

250 kg/cm2

b. Stang sondir sebanyak 25 batang, dengan panjang masing-masing 

1 m. 

. 

c. Manometer 2 buah yaitu manometer kapasitas 0-60 kg/cm2 dan 

manometer kapasitas 0-250 kg/cm2

d. 1 buah bikonus dan 1 single konus. 

. 

e. 1 set angkur terdiri dari 4 buah angkur dan besi kanal penjepit 

(penahan). 

f. Kunci-kunci dan perlengkapan lain yang digunakan untuk 

penunjang pekerjaan 

Berikut merupakan prosedur pelaksanaan uji sondir: 

a. Mesin sondir dipasang dengan posisi tegak lurus dengan dasar 

tanah dan ditahan oleh angkur dan besi kanal dalam keadaan 

stabil. 

b. Oli dalam piston dalam kondisi penuh, baru stang dan konus 

dipasang, manometer pada kondisi awal dalam keadaan baik. 

c. Pembacaan dilaksanakan, pada penekanan pertama dari ujung 

konus, dan penekanan kedua adalah pembacaan ujung konus dan 

mantel. 
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d. Penekanan stang dilaksanakan pada setiap jarak (interval) 

kedalaman 20 cm. 

e. Pekerjaan sondir dihentikan apabila dalam keadaan: 

i. Pembacaan manometer tiga kali berturut-turut menunjukkan 

nilai konus (qc) > 200 kg/cm2

ii. Pembacaan manometer menunjukkan nilai konus (q

. 

c

iii. Apabila pada kedalaman kurang dari 2 m sudah mencapai nilai 

konus (q

) kecil 

tetapi nilai total lekatan (jumlah hambatan pelekat) besar               

(>1000 kg/cm) sehingga mengakibatkan angkur terangkat, 

maka kanal penahan diberi beban (pemberat). 

c) = 250 kg/cm2

2. Standard Penetration Test (SPT) 

, maka untuk meyakinkan hasil sondir, 

alat digesert sejauh ± 2 m. Apabila kondisinya sama, maka 

pekerjaan dihentikan dan lapisan tanah dapat diyakini dalam 

kondisi padat atau keras. 

Uji SPT adalah salah satu metode penyelidikan tanah yang bertujuan 

untuk mengetahui kedalaman lapisan tanah keras, serta sifat tanah 

pada setiap kedalaman tertentu. 

Peralatan yang digunakan untuk uji SPT ini adalah sebagai berikut: 

a. Hammer 63,50 kg (140 lb) 

b. Split Spoon Sampler 

c. Kop penumbuk 

Berikut merupakan metode kerja uji SPT: 

a. Pengujian SPT dilakukan setiap interval -2,00 m. 

b. Split Spoon Sampler ditumbuk dengan palu (hammer) dengan 

tinggi jatuh 75 cm. 

c. Nilai N-SPT dihitung berdasarkan banyaknya tumbukan yang 

diperlukan untuk memasukkan Split Spoon Sampler 30 cm yang 

terakhir. 
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3.2.2.2. Perencanaan Pondasi Tiang Pancang 

Berdasarkan hasil penyelidikan tanah, pihak Konsultan Perencana 

menentukan pondasi yang dipakai. Proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang menggunakan tiang berbentuk persegi dengan        

2 jenis ukuran penampang, yaitu: 30 cm x 30 cm dan 45 cm x 45 cm. 

Penanaman pondasi direncanakan hingga kedalaman 30 m ditambah 2 m 

dolly (Gambar 3.4), sehingga total panjang tiang yang tertanam adalah  

32 m dari permukaan tanah. Dolly digunakan untuk menekan tiang yang 

sudah tidak dapat dijangkau oleh clamping box. Panjang dolly yang 

digunakan mempunyai panjang 5 m. 

Dengan kedalaman rencana sedalam 30 m, konfigurasi tiang yang 

digunakan adalah lower sepanjang 15 m dan upper sepanjang 15 m yang 

disambung menggunakan las. Jumlah titik keseluruhan yang 

direncanakan adalah 289 titik, dengan 136 titik untuk tiang berukuran   

30 cm x 30 cm dan 153 titik untuk tiang berukuran 45 cm x 45 cm.  

Gambar denah dan detail pondasi tiang pancang bisa dilihat pada 

Lampiran L-05. Berikut merupakan tabel perencanaan pondasi tiang 

pancang. 
Tabel 3.3 Perencanaan Pondasi Tiang Pancang 

Ukuran 

Penampang 

(cm) 

Jenis 

Tiang 

Panjang 

(m) 

Tulangan 

Pokok 

Tulangan Sengkang 

Atas Tengah Bawah 

30 x 30 Lower 15 
PC Strand 

6 Ø9,5 
Ø6-100 Ø6-150 Ø6-100 

30 x 30 Upper 15 
PC Strand 

6 Ø9,5 
Ø6-100 Ø6-150 Ø6-100 

45 x 45 Lower 15 
PC Strand 

5 Ø12,7 
Ø6-100 Ø6-150 Ø6-100 

45 x 45 Upper 15 
PC Strand 

5 Ø12,7 
Ø6-100 Ø6-150 Ø6-100 

Sumber: Data Proyek, 2015 
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Metode pemancangan pada proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang menggunakan metode pemancangan hidrolis, menggunakan 

alat Hydraulic Static Pile Driver atau sering disebut HSPD (Gambar 3.2) 

yang mempunyai kapasitas gaya jacking maksimal 320 ton. Perencanaan 

gaya jacking mempunyai perbedaan pada 2 jenis ukuran tiang tersebut. 

Pada tiang berukuran 30 cm x 30 cm gaya jacking rencananya adalah  

160 ton dengan peletakan clamping box berada pada alat bagian depan, 

kemudian untuk tiang berukuran 45 cm x 45 cm gaya jacking rencananya 

adalah 320 ton dengan peletakan clamping box berada pada alat bagian 

tengah. 

Alat HSPD tidak bisa beroperasi jika tidak ada sumber listrik. Sumber 

listrik yang digunakan untuk HSPD pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang adalah genset (Gambar 3.3) yang mempunyai 

kapasitas 175 KVA. 

 
Gambar 3.2 HSPD (Hydraulic Static Pile Driver)  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 3.3 Genset 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Gambar 3.4 Dolly 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.2.2.3. Loading Test 

Metode uji pembebanan tiang pancang pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang menggunakan metode Static Load Test. Metode ini  

menguji tiang vertikal untuk menentukan daya dukung terhadap 

pembebanan statis pada tiang yang diuji. Metode ini dapat dipakai untuk 

semua jenis pondasi dalam.  

Berikut merupakan peralatan yang digunakan untuk metode Static Load 

Test: 

1. Mesin HSPD (Hydraulic Static Pile Driver) 

Alat yang dipakai untuk melakukan Static Load Test menggunakan 

alat yang sama ketika proses pemancangan. Alat ini digunakan untuk 

memberikan gaya perlawanan menggunakan counterweight ketika 

Hydraulic Jack melakukan penekanan. 
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2. Dongkrak Hidrolis (Hydraulic Jack) 

Hydraulic Jack yang digunakan (Gambar 3.5) mempunyai kapasitas 

maksimum 500 ton untuk membebani sebuah tiang. Alat ini 

menggunakan merk ENERPAC tipe CLR 5006 dengan area silinder 

efektif sebesar 730 cm2

 

. 

Gambar 3.5 Hydraulic Jack 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3. Pompa Hidrolis (Hydraulic Pump) 

Hydraulic Pump menggunakan merk ENERPAC (Gambar 3.6) 

dengan kapasitas maksimum 10.000 psi. 

 
Gambar 3.6 Hydraulic Pump 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Pressure Gauge 

Pressure Gauge menggunakan merk ENERPAC tipe GP 10 S 

(Gambar 3.7) dengan kapasitas maksimum 10.000 psi. Pressure 

Gauge tersebut dapat digunakan dengan 2 jenis satuan, yaitu: Psi 
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(Pound Square Inch) dan Bar. Pada perencanaannya, Pressure Gauge 

menggunakan satuan Psi. 

 

 

 
Gambar 3.7 Pressure Gauge 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

5. Dial Gauge 

Dial Gauge menggunakan merk MITUTOYO (Gambar 3.8) dengan 

ketelitian 1/100 mm. 

 
Gambar 3.8 Dial Gauge 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

6. Reference Beam 

Reference Beam digunakan sebagai tempat dudukan Dial Gauge dan 

dihubungkan pada jarak yang tidak terganggu oleh gerakan tanah 

akibat tekanan. Reference Beam tersebut menggunakan profil baja 

UNP (100 x 50 x 5) mm. Gambar Reference Beam dapat dilihat pada 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 3.9 Reference Beam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

7. Main Beam 

Main Beam (Gambar 3.10) menggunakan profil baja WF 700.300 

(double). Main Beam digunakan untuk menyalurkan tekanan dari 

hydraulic jack ke counterweight yang ada di atas alat HSPD. 

 
Gambar 3.10 Main Beam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

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

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

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

digunakan dalam tes sebesar 256 ton (100%). 

Tabel prosedur pembacaan penurunan tiang pada tiap tipe tiang pancang 

dapat dilihat pada halaman selanjutnya. 
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Tabel 3.4 Prosedur Pembacaan Uji Beban Tiang Pancang Ukuran 45 cm x 45 cm 

Tahapan 
Beban 

(%) 

Beban 

(ton) 

Durasi 

(menit) 

Pembacaan Penurunan Tiang 

(menit ke-) 

0 0 0 0 0 

1 25 64 5 0, 5 

2 50 128 5 0, 5 

3 75 192 5 0, 5 

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

5 75 192 10 0, 5, 10 

6 50 128 10 0, 5, 10 

7 25 64 10 0, 5, 10 

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

Sumber: Data Proyek, 2015 

Tabel 3.5 Prosedur Pembacaan Uji Beban Tiang Pancang Ukuran 30 cm x 30 cm 

Tahapan 
Beban 

(%) 

Beban 

(ton) 

Durasi 

(menit) 

Pembacaan Penurunan Tiang 

(menit ke-) 

0 0 0 0 0 

1 25 32 5 0, 5 

2 50 64 5 0, 5 

3 75 96 5 0, 5 

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

5 75 96 10 0, 5, 10 

6 50 64 10 0, 5, 10 

7 25 32 10 0, 5, 10 

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

Sumber: Data Proyek, 2015 

3.2.3 Konstruksi Tower Crane 

Tower Crane adalah alat berat yang dipakai untuk melayani pekerjaan 

bangunan tingkat tinggi dan memiliki lahan yang cukup luas. Alat ini 

merupakan suatu alat bantu yang berhubungan dengan akses bahan dan 

material dalam sebuah proyek. Fungsi dari Tower Crane adalah membantu 
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mobilisasi vertikal dan horisontal bahan maupun material yang dibutuhkan 

untuk pekerjaan di proyek.  

Penempatan Tower Crane memerlukan perencanaan yang matang dan 

tepat. Perencanaan ini harus memperhatikan struktur bangunan yang akan 

dibangun, jangan sampai mengganggu struktur bangunan yang akan 

dibangun. Tower Crane harus ditempatkan sebaik mungkin agar dapat 

menjangkau seluruh wilayah kerja proyek dengan menggunakan panjang 

lengan (jib length). Selain itu, kapasitas Tower Crane yang dipilih juga 

harus mendapat perhatian terkait dengan kapasitas angkut alat yang 

digunakan untuk mengangkut bahan dan material dalam pekerjaan di 

proyek.  

Tower Crane memiliki bagian-bagian, seperti: 

1. Pondasi 

Bagian ini berfungsi untuk meneruskan beban dari Tower Crane ke 

dalam tanah, dan juga sebagai penahan agar Tower Crane tidak jatuh. 

Pada bagian inilah kaki Tower Crane ditanam pada pondasi beton untuk 

menahan struktur atas Tower Crane agar tidak jatuh. 

2. Mass Section 

Bagian ini merupakan bagian vertikal dari Tower Crane yang bisa 

bertambah tinggi seiring dengan kebutuhan proyek. Pada bagian ini 

terdapat tangga vertikal yang digunakan oleh operator untuk naik. 

3. Jib 

Jib merupakan lengan dari Tower Crane yang panjang dan bisa berputar 

secara horisontal sebesar 360º. Bagian ini berfungsi untuk mengangkat 

bahan dan material pada proyek. 

4. Counter Jib 

Pada bagian ini terdapat susunan beton yang berfungsi sebagai counter 

balance untuk lengan Tower Crane. Pada bagian ini juga terdapat motor 

penggerak Tower Crane.  
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5. Counter Weight 

Bagian ini merupakan susunan beton pemberat yang terdapat pada 

bagian Counter Jib. Bagian ini berfungsi untuk memberikan 

keseimbangan pada Tower Crane. 

6. Joint Pin 

Bagian ini merupakan tempat operator bekerja mengoperasikan Tower 

Crane. 

Berikut merupakan spesifikasi Tower Crane yang dipakai pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

1. Merk/tipe  : ZCJJ QTC 6015 

2. Tinggi   : 60 m (freestanding) 

3. Panjang Jib  : 60 m 

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

     Jib awal 

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

Selain struktur atas, Tower Crane juga mempunyai struktur bawah yaitu 

berupa pondasi beton. Perencanaan pondasi Tower Crane pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang menggunakan pondasi tiang 

pancang yang mempunyai ukuran penampang 45 cm x 45 cm dan 

direncanakan memiliki kedalaman 30 m. 

Gambar denah dan detail pondasi Tower Crane dapat dilihat pada 

Lampiran L-09. 

3.2.4 Dewatering 

Dewatering adalah pekerjaan yang bertujuan untuk menurunkan level 

muka air tanah di wilayah kerja proyek agar tidak mengganggu proses 

pekerjaan struktur bawah, meliputi: galian tanah, pembuatan pilecap, dan 

pekerjaan basement. Proses dewatering ini menggunakan sistem pompa 

yang memompa air dari dalam tanah lalu dibuang ke permukaan tanah. 
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Ada 3 jenis metode dewatering yang dapat dilakukan, antara lain: 

1. Open Pumping 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan air permukaan dan 

rembesan dari tepi galian. Setelah dikumpulkan, lalu air dibuang ke 

saluran menggunakan pompa. Metode Open Pumping dipilih bila: 

a. Karakteristik dari tanah merupakan tanah padat, bergradasi baik dan 

berkohesi. 

b. Debit rembesan air tidak besar. 

c. Sumur atau selokan untuk pemompaan tidak mengganggu atau 

merugikan bangunan yang akan dikerjakan.  

2. Predrainage 

Metode ini dilakukan dengan menurunkan level muka air tanah terlebih 

dahulu sebelum pekerjaan galian dimulai. Metode ini dipilih bila: 

a. Karakteristik dari tanah merupakan tanah lepas, berbutir seragam, 

cadas lunak dengan banyak celah. 

b. Debit rembesan cukup besar dan tersedia saluran pembuangan air. 

c. Tanah mudah terjadi longsor. 

Ada 2 jenis metode Dewatering predainage, yaitu: 

a. Well Point 

Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan collecting point 

yang terhubung dengan pompa dalam suatu sumur. Collecting point 

umumnya ditempatkan setiap interval tertentu antara 0,8-2 m dan 

biasanya memiliki panjang 100 cm dengan diameter 5-7 cm. Pipa ini 

memiliki lubang di sekelilingnya untuk membantu air masuk ke 

dalam pipa.   

b. Deep Well 

Metode Deep Well adalah metode predrainage menggunakan 

bantuan pompa submersible (jenis pompa yang dapat diletakkan di 

dalam air). Metode ini dilakukan dengan membuat sumur bor di 

dekat zona penggalian. Pompa submersible dimasukkan dalam 

sumur yang telah dibuat dengan disambung menggunakan pipa, 
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sehingga air dari tanah dipompa keluar. Setelah pompa dihidupkan, 

maka air tanah  akan mengalir masuk ke dalam lubang sumur secara 

gravitasi dengan adanya beda level muka air tanah di dalam sumur 

dan di sekitar sumur. 

3. Cut Off 

Prinsip metode cut off adalah memotong aliran bidang air tanah dengan 

cara mengurung daerah galian dengan dinding. Dinding untuk metode 

ini dapat menggunakan steel sheet pile, concrete diaphragma wall, atau 

concrete secant pile. Metode ini dipilih bila: 

a. Kondisi sama dengan pemilihan predrainage. 

b. Penurunan muka air tanah akan mengganggu lingkungan sekitarnya. 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang menggunakan 

sistem dewatering dengan metode deep well. Direncanakan ada 3 sumur 

dewatering, 3 sumur recharge, dan 2 sumur piezometer. Denah sistem 

dewatering dapat dilihat pada Lampiran L-07. 

Sumur dewatering adalah sumur yang digunakan untuk meletakkan pompa 

submersible. Sumur ini direncanakan dengan kedalaman 16 m dengan 

letak pompa di kedalaman 14 m. Diameter sumur dewatering yang 

direncanakan sebesar 8 inchi dan diameter casing PVC sebesar 6 inchi. 

Pompa submersible yang digunakan mempunyai kapasitas 200 liter/menit. 

Sumur recharge adalah sumur yang digunakan untuk mengembalikan air 

dari proses penyedotan di wilayah kerja proyek ke wilayah luar proyek. 

Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjaga kestabilan tanah di luar 

proyek agar tidak ambles ketika proses dewatering berjalan. Selain itu juga 

untuk menjaga ketersediaan air di luar wilayah proyek. Sumur ini 

direncanakan dengan kedalaman 10 m dengan diameter casing PVC 

sebesar 4 inchi. 

Sumur piezometer adalah sumur yang digunakan untuk pengamatan muka 

air tanah akibat pemompaan dewatering. Alat yang digunakan untuk 

mengetahui level muka air tanah adalah water level control. 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 

 

 
Yohanes Indra Surya Aji 12.12.0049  44 
 

3.2.5 Galian Tanah 

Galian tanah merupakan tahap pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah 

proyek untuk mendukung pekerjaan struktur bawah (pilecap, tie beam, dan 

basement). Pekerjaan struktur bawah tidak akan dapat dimulai ketika 

belum memulai pekerjaan galian tanah. Pada perencanaan proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang terdapat lantai basement      

(elev. -3,50 m) dan lantai semi basement (elev. -0,30 m), sehingga 

pekerjaan galian tanah ini menjadi penting dan vital untuk memulai 

pekerjaan struktur bawah. 

Pada pekerjaan galian tanah ini memerlukan alat berat untuk membantu 

melakukan galian, yaitu excavator. Proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang menggunakan 2 unit excavator. Selain excavator, alat yang 

digunakan adalah dump truck untuk mengangkut tanah hasil galian ke luar 

wilayah proyek. 

Gambar denah dan potongan rencana galian dapat dilihat pada Lampiran 

L-08. 

3.2.6 Pilecap 

Pilecap adalah bagian penting dalam struktur bawah, karena pilecap 

merupakan bagian untuk menyalurkan beban dari kolom ke tiang pondasi, 

dalam hal ini adalah tiang pancang. Bentuk pilecap bervariasi bergantung 

pada konfigurasi pondasi tiang kelompok. Pembuatan pilecap ini berada 

pada elevasi tertentu di dalam galian sehingga yang harus diperhatikan 

adalah muka air di dalam galian. Pada proses pekerjaan ini, kondisi 

permukaan dasar galian harus kering karena pilecap ini berupa cor beton 

bertulang, sehingga tidak boleh terganggu oleh air. 

Gambar denah dan detail pilecap dapat dilihat pada Lampiran L-09. 

Berikut merupakan tabel perencanaan pilecap yang digunakan pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 
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Tabel 3.6 Perencanaan Pilecap 

Tipe 
Jumlah Tiang Tebal 

(cm) 

Tulangan  

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

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

P2A  

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

P2A  

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

P2A (TIPE 

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

P2A  

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

P2A 

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

P3A  

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

P3A  

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

P4A 

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

P4A  

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

P4A 

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

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

P6A  

(TIPE 1) 
6 - 100 8 D16 8 D22 19 D16 19 D22 

P6A  

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

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

P8A  

(TIPE 1) 
8 - 110 23 D19 23 D25 15 D19 15 D25 
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Tipe 
Jumlah Tiang Tebal 

(cm) 

Tulangan  

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

P8A 

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

P8A  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sumber: Data Proyek, 2015 

3.3 Peralatan Kerja dan Material Proyek Pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang 

3.3.1 Peralatan Kerja 

Berikut merupakan peralatan kerja yang digunakan pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

1. Excavator 

Excavator adalah alat berat yang terdiri dari lengan (arm), bahu (boom), 

alat keruk (bucket), kabin operator, dan digerakkan oleh tenaga hidrolis 

yang dimotori dengan mesin diesel yang berada di atas roda rantai 

(trackshoe). Excavator memiliki fungsi utama untuk pekerjaan 

penggalian, alat ini dibutuhkan ketika pekerjaan galian. 
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Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang menggunakan 

excavator dengan merk Komatsu tipe PC200 (Gambar 3.11) berjumlah 

2 buah. Excavator tersebut memiliki kapasitas bucket sebesar 0,8 m3

 

 

dengan kedalaman maksimum penggalian sedalam 6,62 m.   

Gambar 3.11 Excavator Komatsu PC200 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) 

Proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang menggunakan 

metode pemancangan hidrolis, sehingga membutuhkan alat Hydraulic 

Static Pile Driver (HSPD). Alat ini memiliki kapasitas yang bermacam-

macam, namun yang digunakan dalam proyek ini adalah HSPD dengan 

kapasitas gaya jacking maksimum 320 ton. HSPD yang digunakan 

bermerk T-Works yang diproduksi oleh Tiongkok (Gambar 3.12).  

 
Gambar 3.12 HSPD T-Works 320 ton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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3. Truk Mixer Beton 

Truk Mixer Beton merupakan alat yang digunakan untuk membawa 

beton yang dipesan oleh pihak proyek ke badan usaha penyedia beton 

ready mix. Truk ini dapat mengangkut volume beton maksimum 

sebanyak 8 m3

Di bawah ini merupakan gambar salah satu truk mixer beton yang 

dipakai pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

. Truk ini berfungsi untuk mengaduk campuran beton 

(air, kerikil, semen, pasir, dan/atau bahan tambah lainnya) sesuai 

kebutuhan proyek.  

 
Gambar 3.13 Truk Mixer Beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Bar Cutter 

Bar Cutter adalah alat pemotong baja tulangan sesuai dengan ukuran 

yang diinginkan (Gambar 3.14). Kebutuhan panjang tulangan yang ada 

dalam perencanaan pekerjaan sangat bervariasi, sehingga dibutuhkan 

alat ini untuk memotong tulangan sesuai dengan perencanaan. 
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Gambar 3.14 Bar Cutter 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

5. Bar Bender 

Bar Bender adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan 

tulangan baja dalam berbagai macam sudut sesuai dengan perencanaan. 

Dalam perencanaan, ada berbagai macam bentuk tulangan yang perlu 

dibengkokkan, alat ini sangat penting dalam pekerjaan proyek.  

Di bawah ini merupakan gambar dari Bar Bender. 

 
Gambar 3.15 Bar Bender 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

6. Dump Truck 

Dump Truck adalah truk yang dapat mengkosongkan isinya sendiri 

dengan cara mengangkat dump atau bucket. Pada proyek pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang, alat ini digunakan untuk mengangkut tanah 

hasil galian tanah. Truk ini mempunyai kapasitas sebesar 7 m3. 
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Di bawah ini merupakan gambar dump truck. 

 
Gambar 3.16 Dump Truck 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

7. Concrete Vibrator 

Concrete Vibrator adalah alat yang digunakan untuk memadatkan beton 

yang baru saja dituang ke bekisting. Cara kerja dari alat ini adalah 

memberikan getaran supaya beton dapat merata memenuhi bekisting 

yang telah dibuat. Alat ini digunakan supaya beton tidak keropos ketika 

bekisting dibuka. 

 
Gambar 3.17 Concrete Vibrator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3.3.2 Material Proyek 

Berikut merupakan material proyek yang digunakan pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 
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1. Tiang Pancang 

Tiang pancang yang digunakan berbahan dasar beton dengan mutu     

K-500 (fc

Di bawah ini merupakan gambar tiang pancang yang digunakan untuk 

proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

' = 42 MPa). Tulangan pokok dari tiang pancang ini berupa 

PC Strand dengan diameter 9,5 mm untuk tiang ukuran penampang           

30 x 30 cm dan diameter 12,7 mm untuk tiang ukuran penampang       

45 x 45 cm. Mutu PC Strand ini sesuai dengan ASTM A416 Grade 270. 

Tulangan sengkang dari tiang pancang ini berupa tulangan polos 

dengan diameter 6 mm yang dipasang spiral untuk kedua tipe tiang 

pancang.  

 
Gambar 3.18 Tiang Pancang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Beton Ready Mix 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, proses 

pengecoran menggunakan beton ready mix. Beton ini merupakan beton 

siap pakai yang dipesan dari badan usaha penyedia beton ready mix. 

Penggunaan beton ready mix ini dinilai efektif dari sisi waktu, biaya, 

dan mutu. Dalam memesan beton ready mix ini cukup memesan volume 

dan mutu yang diinginkan, sehingga efektif untuk sisi mutu dapat 

dipertanggungjawabkan.   
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Pengangkutan beton dari tempat pembuatan beton ready mix (batching 

plant) ke lokasi proyek menggunakan truk mixer beton yang disediakan 

oleh pihak supplier.  

Berikut merupakan mutu beton yang digunakan untuk tiap pekerjaan 

pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

Tabel 3.7 Mutu Beton Struktur 

Struktur 
Mutu Beton 

Karakteristik fc ' (MPa) 

Dinding Penahan Tanah:   

- Primary Pile K-175 15 

- Secondary Pile K-350 29 

Capping Beam K-350 29 

Plat Lantai  K-400 33 

Pilecap K-400 33 

Tie Beam K-400 33 

Sumber: Data Proyek, 2015  

3. Baja Tulangan 

Baja tulangan digunakan untuk menahan gaya tarik yang dihasilkan dari 

pembebanan struktur. Baja tulangan ini digunakan untuk tiap pekerjaan 

struktur, antara lain: dinding penahan tanah (secondary pile), pilecap, 

kolom, balok, plat lantai, tangga, dan lain-lain. 

Berdasarkan jenisnya, baja tulangan terdiri dari 2 jenis, yaitu: 

a. Baja Tulangan Polos 

Baja tulangan polos yaitu baja tulangan beton berpenampang bundar 

dengan permukaan tidak berulir.  

b. Baja Tulangan Ulir 

Baja tulangan ulir adalah baja tulangan yang permukaannya 

memiliki sirip melintang untuk meningkatkan daya lekat beton pada 

tulangan baja. 
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Berikut merupakan mutu baja tulangan yang digunakan pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

Tabel 3.8 Mutu Baja Tulangan 

Diameter fy (MPa) 

D < 10 mm 240 (BJTP 24) 

D ≥ 10 mm 400 (BJTD 40) 

Sumber: Data Proyek, 2015 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PROYEK 

4.1 Uraian Umum 

Pekerjaan pelaksanaan merupakan kelanjutan dari perencanaan yang telah 

dibuat. Pekerjaan pelaksanaan ini berpedoman dari perencanaan yang telah 

disusun. Pelaksanaan merupakan tahapan vital karena tahap ini dapat disebut 

sebagai eksekusi dari teori-teori yang dipakai dalam perencanaan. Dalam 

tahap ini akan ditemukan berbagai macam permasalahan yang timbul dari 

berbagai faktor. Banyak hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan 

pekerjaan sehingga meminimalisir permasalahan yang timbul. 

Pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan bahan, alat kerja, dan tenaga 

kerja yang dibutuhkan. Bahan yang digunakan harus mempunyai spesifikasi 

mutu sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati. Alat kerja yang 

digunakan harus memadai untuk melakukan pekerjaan dalam sisi kualitas dan 

kuantitas. Tenaga kerja yang digunakan juga harus memadai dalam sisi 

kualitas dan kuantitas supaya pekerjaan yang dilakukan akan mendapat hasil 

yang baik. 

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan 

sebuah bangunan adalah pelaksanaan time schedule. Waktu penyelesaian 

pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan time schedule yang telah 

disusun. Pada pelaksanaan pekerjaan terkadang ada permasalahan yang 

terkait dengan faktor cuaca, maka dari itu manajemen waktu diperlukan 

dalam hal ini untuk mengoptimalkan waktu pekerjaan yang telah disepakati 

dalam kontrak kerja. 

Dalam pelaksanaan, koordinasi kepada pihak yang terkait juga harus 

diperhatikan dengan benar, karena hal ini akan menimbulkan permasalahan 

tersendiri ketika tidak diperhatikan dengan benar. Koordinasi dari pelaksana 

ke perencana harus intensif terutama ketika menyangkut mengenai 

permasalahan yang timbul dalam sebuah pekerjaan. 
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4.2 Pelaksanaan Pekerjaan 

4.2.1 Konstruksi Dinding  Penahan Tanah 

Masa Praktik Kerja penulis dimulai ketika pekerjaan Capping Beam 

hampir selesai, yaitu pekerjaan pada As A2 sampai B2, sehingga pada bab 

ini dimulai pada pekerjaan Capping Beam. 

Capping Beam dilakukan dengan berbagai tahapan pekerjaan. Berikut 

merupakan tahapan pekerjaan Capping Beam. 

1. Fabrikasi Tulangan 

Fabrikasi tulangan dilakukan di dalam wilayah proyek menggunakan 

alat bar bender dan bar cutter. Fabrikasi tulangan dilakukan di tempat 

yang tidak mengganggu pekerjaan yang lainnya. Tulangan dipersiapkan 

terlebih dahulu supaya pekerjaan akan cepat selesai. Seperti yang telah 

dijelaskan pada Tabel 3.2, ada 2 jenis tipe ukuran Capping Beam yang 

digunakan pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, 

yaitu: CB1 (110 cm x 80 cm) dan CB2 (90 cm x 80 cm). Letak CB1 dan 

CB2 dapat dilihat pada Lampiran L-04. 

Tulangan pokok yang digunakan untuk CB1 adalah baja tulangan ulir 

berdiameter 22 mm yang berjumlah 24 buah, sedangkan tulangan 

sengkang yang digunakan adalah baja tulangan ulir berdiameter 10 mm 

dengan jarak antarsengkang 20 cm. Tulangan pokok yang digunakan 

untuk CB2 adalah baja tulangan ulir berdiameter 22 mm yang 

berjumlah 20 buah, sedangkan tulangan sengkang yang digunakan 

adalah baja tulangan ulir berdiameter 10 mm dengan jarak 

antarsengkang 20 cm.  

Gambar fabrikasi tulangan Capping Beam dapat dilihat pada halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 4.1 Fabrikasi Tulangan Capping Beam 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 

2. Penggalian Tanah 

Setelah pekerjaan Secant Pile selesai, tahapan selanjutnya adalah 

penggalian tanah di sekeliling Secant Pile (Gambar 4.2) untuk 

keperluan pembuatan Capping Beam. Penggalian ini dilakukan 

menggunakan excavator dengan elevasi galian -1,10 m dari tanah asli. 

Penggalian ini dilakukan dengan tujuan agar proses pembobokan tiang 

dapat dilakukan dengan mudah, selain itu juga digunakan untuk 

pemasangan bekisting sesuai dimensi yang telah direncanakan. Dimensi 

galian yang dilakukan kurang lebih 150 cm x 110 cm. 

 
Gambar 4.2 Penggalian Di Sekitar Secant Pile 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 
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3. Pembobokan Tiang Secant Pile 

Setelah penggalian tanah selesai, pekerjaan yang harus dilakukan 

adalah pembobokan Secant Pile (Gambar 4.3). Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan tulangan dari Secant Pile yang akan di-stek ke Capping 

Beam. Pembobokan ini dilakukan secara manual oleh pekerja 

menggunakan palu dan pahat. Pembobokan tiang ada pada elevasi         

-1,00 m. Tulangan yang di-stek ke Capping Beam sepanjang 50 cm. 

 
Gambar 4.3 Pembobokan Kepala Secant Pile 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 

4. Pemasangan Tulangan 

Penulangan Capping Beam dilakukan sesuai perencanaan. Berikut 

merupakan tahapan pelaksanaan pemasangan tulangan Capping Beam. 

a. Sebelum pemasangan tulangan, dilakukan pekerjaan pembersihan 

lahan dari sisa-sisa pembobokan tiang Secant Pile. Selain itu 

dilakukan juga pemotongan tulangan yang akan di-stek ke Capping 

Beam sesuai dengan perencanaan. 

b. Proses pemasangan tulangan dimulai dari pemasangan tulangan 

pokok bagian bawah terlebih dahulu. Tulangan bawah diletakkan 

pada dasar rencana Capping Beam. 

c. Setelah tulangan bawah diletakkan, lalu diikat dengan tulangan 

sengkang menggunakan kawat bendrat.  
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d. Setelah tulangan sengkang terpasang semua, lalu dilanjutkan dengan 

memasang tulangan pokok bagian samping yang diikat dengan 

tulangan sengkang.  

e. Kemudian dilanjutkan dengan memasang tulangan pokok bagian atas 

yang telah disiapkan. 

Berikut merupakan gambar dari proses pemasangan tulangan. 

 
Gambar 4.4 Pemasangan Tulangan Capping Beam 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 

5. Pemasangan Bekisting 

Bekisting yang digunakan untuk pekerjaan Capping Beam ini adalah 

bekisting yang terbuat dari plat baja (Gambar 4.5) yang berukuran    

300 cm x 80 cm. Bekisting jenis ini dapat digunakan terus menerus 

karena terbuat dari plat baja yang kuat terhadap air. Perkuatan bekisting 

ini menggunakan besi yang ditanamkan ke tanah kemudian diikatkan 

dengan besi yang ada di sisi lainnya.  

Berikut merupakan tahapan pemasangan bekisting. 

a. Dimulai dengan pemasangan bekisting bagian luar terlebih dahulu 

seperti tampak pada Gambar 4.6.  

b. Setelah bekisting bagian luar terpasang, dilakukan pemasangan 

tulangan Capping Beam.  

c. Kemudian dilanjutkan dengan memasang bekisting di sisi yang 

lainnya.  
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d. Setelah 2 sisi bekisting terpasang, dilanjutkan dengan memasang 

perkuatan 2 sisi bekisting menggunakan besi yang tampak pada 

Gambar 4.7.  

 
Gambar 4.5 Bekisting Plat Baja 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 

 
Gambar 4.6 Pemasangan Bekisting Bagian Luar  

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 

 
Gambar 4.7 Perkuatan Bekisting 

(Sumber: Dokumen Proyek, 2015) 
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6. Pengecoran 

Pengecoran dilakukan dengan bantuan pipa PVC berdiameter 8 inci 

yang sudah dipotong setengah penampang (Gambar 4.8) untuk 

mengalirkan beton dari truk mixer masuk ke dalam bagian yang akan 

dicor. Pipa PVC yang digunakan memiliki panjang sekitar 3 m yang 

disangga menggunakan besi penyangga agar memudahkan proses 

pengecoran. Mutu beton yang digunakan untuk Capping Beam adalah 

K-350 dengan nilai slump 10 cm. 

 
Gambar 4.8 Pipa PVC Modifikasi 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 

Berikut merupakan tahapan pekerjaan pengecoran Capping Beam. 

a. Sebelum pengecoran dimulai, hal yang dilakukan adalah slump test 

(Gambar 4.9). 

 
Gambar 4.9 Slump Test 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 
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b. Setelah slump test selesai, lalu dilakukan pengecoran dengan 

memasukkan beton ke dalam bekisting yang sudah disiapkan. Beton 

yang keluar dari truk ready mix disalurkan menggunakan pipa PVC 

masuk ke bagian yang dicor (Gambar 4.10).  

 
Gambar 4.10 Beton Disalurkan Melalui Pipa PVC 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 

c. Ketika beton sudah masuk ke dalam bekisting dilakukan juga 

pemadatan menggunakan concrete vibrator (Gambar 4.11). 

Penggunaan concrete vibrator pada proses pengecoran sangat 

penting karena alat ini digunakan agar beton tidak keropos ketika 

sudah mengeras.  

 
Gambar 4.11 Pemadatan Beton Menggunakan Concrete Vibrator 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 
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d. Setelah proses pengecoran selesai, beton ditunggu sampai berumur 

kurang lebih 3-5 hari kemudian dilakukan pekerjaan pembongkaran 

bekisting (Gambar 4.12). 

 
Gambar 4.12 Pembongkaran Bekisting Capping Beam 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2015) 

4.2.2 Pondasi Tiang Pancang 

4.2.2.1. Pelaksanaan Pondasi Tiang Pancang 

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan pekerjaan Pondasi Tiang 

Pancang. 

1. Penentuan Titik Pancang 

Sebelum dilakukan pemancangan oleh alat HSPD, dilakukan 

penentuan titik yang akan dipancang sesuai dengan koordinat yang 

telah ditentukan. Pekerjaan ini dilakukan oleh Surveyor menggunakan 

alat Total Station.  

Tahapan pertama penentuan posisi tiang pancang adalah menyiapkan 

alat Total Station dengan mendirikan statif terlebih dahulu, lalu 

memasang alat ke atas statif yang telah berdiri. Setelah alat siap 

bekerja, lalu Surveyor memasukkan koordinat ke Total Station dengan 

mengacu kepada titik acuan, alat tersebut lalu mengarah otomatis ke 

titik yang dituju. Lalu setelah menemukan titik yang dituju, dilakukan 

pemasangan patok sebagai tanda titik tiang yang akan dipancang 

(Gambar 4.13). 
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Gambar 4.13 Patok Penanda Titik Tiang Pancang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Pelaksanaan Pemancangan Tiang  

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang menggunakan 

metode pemancangan secara hidrolis karena berbagai pertimbangan, 

salah satunya adalah pemancangan hidrolis tidak menimbulkan suara 

yang berisik dan juga tidak menimbulkan getaran yang besar 

dibandingkan dengan metode hammer. Pemancangan secara hidrolis 

ini menggunakan alat HSPD yang mempunyai kapasitas maksimum 

320 ton. 

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan pemancangan pada clamping 

box tengah untuk tiang berukuran 45 cm x 45 cm. 

a. Tiang diangkat menggunakan crane yang ada di alat HSPD 

(Gambar 4.14). Pengangkatan tiang dilakukan dengan 1 (satu) titik 

pengangkatan yang berjarak ± 3 m dari ujung tiang. Pengangkatan 

ini menggunakan sling yang kemudian diangkat dan diarahkan ke 

clamping box. Pengangkatan tiang yang pertama adalah tiang lower 

kemudian yang kedua adalah tiang upper. 
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Gambar 4.14 Pengangkatan Tiang Pancang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

b. Setelah diangkat dan diarahkan ke clamping box, tiang dijepit oleh 

clamping box (Gambar 4.15) kemudian ditekan ke dalam tanah 

dengan syarat yang telah ditentukan oleh pihak perencana. Untuk 

tiang berukuran 30 cm x 30 cm, clamping box yang dipakai berada 

di ujung alat karena gaya jacking rencana yang diberikan untuk 

tiang ini hanya sebesar 160 ton. Kemudian untuk tiang berukuran 

45 cm x 45 cm, clamping box yang dipakai berada di tengah alat 

karena gaya jacking rencana yang diberikan untuk tiang ini sebesar 

320 ton. 

 
Gambar 4.15 Tiang Dijepit Oleh Clamping Box 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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c. Setelah dijepit oleh clamping box, kemudian tiang ditekan ke dalam 

tanah sesuai dengan gaya jacking rencana. Clamping box turun 

sejauh 2 m kemudian melepaskan jepitannya dan naik lalu menjepit 

tiang kemudian turun lagi. Proses itu diulang terus sampai tiang 

masuk sesuai kedalaman dan gaya jacking rencana. 

d. Setelah tiang lower selesai ditekan, kemudian dilakukan 

pengangkatan tiang upper dan diarahkan masuk ke dalam clamping 

box. 

e. Setelah itu dilakukan penyambungan antara tiang lower dan upper 

menggunakan las listrik (Gambar 4.16). Penyambungan dilakukan 

di plat baja yang ada di ujung tiang lower dan upper. Plat baja ini 

memiliki tebal 1 cm. Las dilakukan secara penuh mengelilingi 

penampang tiang sampai benar-benar tersambung antara tiang 

lower dan upper. 

 
Gambar 4.16 Penyambungan Tiang Menggunakan Las 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

f. Setelah menyambung tiang lower dan upper, dilakukan penekanan 

lagi hingga kedalaman pemancangan dan gaya jacking rencana.   

g. Jika clamping box sudah tidak mampu lagi menjangkau tiang 

pancang, maka digunakan dolly untuk membantu menekan tiang 

pancang sesuai kedalaman pemancangan dan gaya jacking rencana. 
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h. Dalam pelaksanaan di proyek, tidak semua tiang pancang berhasil 

mencapai kedalaman rencana, ada beberapa tiang yang tidak 

mampu menjangkau kedalaman 32 m. Sebagai upaya untuk 

memudahkan mobilisasi alat, maka dilakukan pemotongan tiang 

yang menonjol di atas permukaan tanah sehingga rata dengan 

tanah. Ada 2 jenis metode pemotongan yang dilakukan, yaitu: 

- Ditekan menggunakan dolly 

Metode ini digunakan ketika tiang yang menonjol sepanjang     

± 50 cm di atas permukaan tanah. Kepala tiang yang menonjol 

ditekan menggunakan dolly hingga remuk dan rata dengan 

tanah. 

- Pemotongan manual 

Metode ini digunakan ketika tiang yang menonjol sepanjang     

> 50 cm di atas permukaan tanah. Pemotongan ini dilakukan 

oleh pekerja menggunakan palu dan martil. 

Tahapan pelaksanaan pemancangan pada clamping box tepi sama 

seperti tahapan pemancangan pada clamping box tengah. 

Perbedaannya adalah clamping box tepi digunakan untuk tiang 

berukuran 30 cm x 30 cm. 

4.2.2.2. Loading Test 

Sistem Loading Test yang digunakan pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang menggunakan sistem Static Loading Test. Sebelum 

dilakukan tes pembebanan, dilakukan pencarian tiang yang akan dites 

sesuai dengan rekomendasi Konsultan Perencana. Berdasarkan 

perencanaan ada 4 titik tiang yang dites, yaitu: SLA1 (30 cm x 30 cm) 

yang terletak pada As D-1, SLA2 (30 cm x 30 cm) yang terletak pada   

As P-2, SLB1 (45 cm x 45 cm) yang terletak pada As H-2, dan SLB2               

(45 cm x 45 cm) yang terletak pada As M-4. Pada pelaksanaan, titik 
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SLA1 diubah pada As D-2. Gambar denah pengujian dapat dilihat pada 

Lampiran L-06. 

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan Static Loading Test yang 

dilakukan pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

1. Tahapan persiapan pelaksanaan Static Loading Test. 

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

penggalian di sekeliling kepala tiang sedalam ± 30 cm. Penggalian 

dilakukan dengan tujuan untuk memberikan ruang bagi dudukan 

Hydraulic Jack yang berbentuk persegi, sehingga Hydraulic Jack  

tidak akan terganggu oleh tanah di sekitarnya ketika terjadi 

penurunan tiang. 

b. Permukaan kepala tiang diratakan menggunakan campuran semen, 

pasir, dan air supaya penekanan Hydraulic Jack bekerja maksimal 

pada permukaan yang datar. 

c. Setelah diratakan, Hydraulic Jack diletakkan di atas kepala tiang 

(Gambar 4.17). 

 
Gambar 4.17 Hydraulic Jack Diletakkan Di Atas Kepala Tiang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

d. Ketika Hydraulic Jack telah terpasang, alat HSPD di-setting 

sedemikian rupa sehingga Main Beam terletak di atas Hydraulic 

Jack (Gambar 4.18). 
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Gambar 4.18 Posisi Main Beam Terhadap Hydraulic Jack 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

e. Setelah posisi Main Beam tepat di atas Hydraulic Jack, kegiatan 

selanjutnya adalah memasang Reference Beam (Gambar 4.19). 

Reference Beam dipasang sebagai acuan penurunan tiang.  

 
Gambar 4.19 Pemasangan Reference Beam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

f. Ketika Reference Beam sudah terpasang, kemudian dipasang 

bantalan besi berbentuk silinder sebagai penghubung antara 

Hydraulic Jack dan Main Beam (Gambar 4.20). 
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Gambar 4.20 Bantalan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

g. Setelah bantalan terpasang, selanjutnya adalah memasang kaca 

sebagai dasar jarum pada Reference Beam. Kaca ini dipasang agar 

jarum Dial Gauge berada pada dasar yang rata sehingga 

pembacaan akurat. Kaca yang dipasang berukuran 10 cm x 5 cm 

dengan jumlah 4 titik (Gambar 4.21). 

 
Gambar 4.21 Kaca Sebagai Dasar Dial Gauge 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

h. Setelah kaca terpasang, dilakukan pemasangan Dial Gauge yang 

berjumlah 4 buah (Gambar 4.22). 
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Gambar 4.22 Pemasangan Dial Gauge 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Setelah memasang Dial Gauge, kemudian dilakukan penekanan sesuai 

prosedur pelaksanaan Static Loading Test. Pemberian tekanan 

dilakukan menggunakan Hydraulic Pump, kemudian penurunan tiang 

dibaca melalui Dial Gauge. 

2. Pelaksanaan Pembacaan Hasil Uji Beban 

Pembacaan penurunan tiang dilakukan sesuai dengan prosedur 

pembacaan yang telah dijelaskan pada Subbab 3.2.2.3. Tekanan diatur 

melalui Hydraulic Pump yang disambungkan ke Hydraulic Jack. 

Berikut tabel tekanan yang diatur pada Hydraulic Pump. 

Tabel 4.1 Tekanan Yang Diatur Pada Hydraulic Pump  

Beban (Ton) Tekanan (Psi) 

32 623 

64 1247 

96 1870 

128 2493 

192 3740 

256 4987 

Sumber: Data Proyek, 2015 
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Berikut merupakan perhitungan konversi yang digunakan pada 

pelaksanaan Static Loading Test. 

Area silinder efektif = 730 cm

1 kg/cm

2 
2 

1 ton = 1000/730 x 14,219 Psi 

= 14,219 Psi 

1 ton = 19,48 Psi 

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

Berikut merupakan tahapan pembacaan hasil uji beban pada tiang 

berukuran 45 cm x 45 cm: 

a. Pembacaan pertama kali dilakukan tanpa pembebanan. Pada waktu 

yang telah ditentukan dibaca jarum Dial Gauge yang menunjukkan 

besarnya penurunan. 

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

dengan 1247 Psi. Hydraulic Pump di-setting hingga mencapai 

tekanan 1247 Psi, setelah mencapai tekanan itu langsung dibaca 

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

pembacaan selanjutnya dengan tekanan yang sama. 

c. Kemudian masuk pada pembebanan 50%, yaitu 128 ton        

(=2493 Psi), dan pembebanan 75%, yaitu 192 ton (=3740 Psi). 

Prosedur pembacaan pada pembebanan 50% dan 75% sama dengan 

pembebanan 25%. 

d. Setelah pembebanan 75%, kemudian masuk pada pembebanan 

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

di-setting hingga mencapai tekanan 4987 Psi, setelah mencapai 

tekanan itu langsung dibaca jarum pada 4 Dial Gauge. Pembacaan 

ini berdurasi 60 menit dengan interval pembacaan selama 5 menit 

sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan interval 15 menit 

sebanyak 3 kali. 
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e. Ketika pembebanan 100% telah selesai, dilanjutkan dengan 

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

Hydraulic Pump di-setting hingga mencapai tekanan 3740 Psi, 

setelah mencapai tekanan itu lansung dibaca jarum pada 4 Dial 

Gauge. Pembacaan ini berdurasi 10 menit dengan interval 

pembacaan selama 5 menit dilakukan sebanyak 2 kali. 

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

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

pembacaan pada pembebanan 50% dan 25% sama dengan 

pembebanan 75%. 

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

dibebani sama sekali. Pembebanan ini berdurasi 90 menit dengan 

interval pembacaan 5 menit sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan 

dengan interval pembacaan 15 menit sebanyak 5 kali. 

Prosedur pembacaan penurunan tiang berukuran 30 cm x 30 cm sama 

dengan prosedur pembacaan penurunan tiang berukuran                    

45 cm x 45 cm. Perbedaannya adalah beban yang digunakan untuk 

tiang berukuran   30 cm x 30 cm, beban 100% sebesar 128 ton atau 

sama dengan 2493 Psi. 

Grafik hasil Static Loading Test yang dilakukan dapat dilihat pada 

Lampiran L-06. 

4.2.3 Konstruksi Tower Crane 

Tower Crane dilakukan dengan berbagai tahapan pekerjaan. Berikut 

merupakan tahapan pekerjaan Tower Crane. 

1. Galian Tanah 

Pekerjaan galian tanah dilakukan untuk keperluan pilecap pondasi 

Tower Crane yang berukuran 4,650 m x 5,039 m dengan tebal 2,2 m. 

Galian tanah yang dibutuhkan pada pondasi Tower Crane ini dimulai 

pada elevasi -0,30 m dan berakhir pada elevasi -5,97 m, jadi tinggi 
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galian yang dilakukan adalah 5,67 m. Alat yang digunakan untuk 

pekerjaan galian tanah ini adalah 1 unit excavator (Gambar 4.23).  

Pada proses galian tanah ini, terdapat air yang menggenang di dalam 

galian (Gambar 4.24). Air ini mengganggu proses pekerjaan sehingga 

disedot menggunakan pompa permukaan. Selain air, yang menjadi 

permasalahan adalah tanah di sekitar galian mengalami longsor 

sehingga diberi anyaman bambu yang ditahan menggunakan batang 

pohon (Gambar 4.25). Anyaman bambu ini digunakan sebagai penahan 

tanah agar tanah tidak longsor ke area kerja pilecap pondasi Tower 

Crane.  

 
Gambar 4.23 Galian Tanah Menggunakan Excavator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Gambar 4.24 Air Di Dalam Galian  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 4.25 Anyaman Bambu  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Pembobokan Tiang Pancang 

Setelah pekerjaan galian tanah selesai, tahapan selanjutnya adalah 

pembobokan tiang pancang. Pembobokan ini dilakukan untuk 

mendapatkan tulangan yang ada pada tiang pancang yang mana 

tulangan tersebut akan di-stek ke pilecap. Tulangan yang akan di-stek 

sepanjang 120 cm.  

Berikut gambar proses pembobokan tiang pancang. 

 
Gambar 4.26 Pembobokan Tiang Pancang  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

3. Pemasangan Bekisting 

Bekisting yang dipakai dalam pembuatan pilecap pondasi Tower Crane 

ini adalah multiplex dengan tebal 12 mm yang diberi perkuatan 

menggunakan balok kayu. Bentuk pilecap yang digunakan adalah segi 
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empat. Bekisting yang digunakan hanya 3 sisi saja karena pilecap ini 

berhimpitan dengan dinding penahan tanah. 

Di bawah ini merupakan gambar bekisting pilecap pondasi Tower 

Crane. 

 
Gambar 4.27 Pemasangan bekisting  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Penulangan Pilecap 

Pekerjaan penulangan pilecap ini dilakukan setelah pekerjaan bekisting 

selesai. Berikut merupakan tahapan penulangan pilecap pondasi Tower 

Crane. 

a. Sebelum memasang tulangan, hal yang dilakukan adalah 

pembersihan lahan dari sisa pembobokan tiang pancang.  

b. Pemasangan tulangan bawah arah x dan y, tulangan bawah ini diberi 

dasar paving segi enam yang memiliki tebal 6 cm untuk memberi 

jarak dengan tanah dasar agar mendapatkan selimut beton.  

c. Setelah tulangan bawah selesai dikerjakan, selanjutnya adalah 

pemasangan tulangan samping yang mengelilingi pilecap. 

d. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan angkur berupa tulangan 

yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat dipakai sebagai 

dudukan kaki Tower Crane.  

e. Setelah kaki Tower Crane terpasang, selanjutnya adalah pemasangan 

tulangan atas arah x dan y. 
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Berikut merupakan gambar penulangan, pemasangan angkur, dan 

pemasangan kaki Tower Crane. 

 

Gambar 4.28 Pemasangan Tulangan Bawah  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 4.29 Pemasangan Angkur   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 4.30 Pemasangan Kaki Tower Crane   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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5. Pengecoran 

Tahapan selanjutnya adalah pengecoran. Pengecoran dilakukan tanpa 

menggunakan bucket cor, karena lokasi pengecoran yang masih bisa 

dijangkau oleh truk mixer beton. Mutu beton yang digunakan untuk cor 

pilecap ini adalah K-400.  

Berikut merupakan tahapan pengecoran pilecap pondasi Tower Crane. 

a. Sebelum memulai pengecoran, dilakukan slump test terlebih dahulu. 

Hasil slump test untuk pilecap pondasi Tower Crane adalah 8 cm. 

b. Metode yang dilakukan sama seperti pengecoran Capping Beam, 

yaitu beton truk mixer beton, disalurkan menggunakan pipa PVC 

yang sudah dipotong jadi setengah penampang sehingga bisa 

menyalurkan beton ke pilecap (Gambar 4.29).  

 
Gambar 4.31 Pengecoran Pilecap   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

c. Ketika beton sudah masuk ke dalam bekisting, dilakukan pemadatan 

menggunakan concrete vibrator untuk menghindari keropos pada 

pilecap. 

d. Tahapan yang terakhir adalah pembongkaran bekisting. Pekerjaan ini 

dilakukan ketika beton sudah berumur 3 hari. 
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6. Pemasangan Tower Crane 

Setelah beton pilecap berumur 2 minggu, tahapan selanjutnya adalah 

memasang Tower Crane. Pemasangan ini dilakukan bertahap dari mulai 

mass section hingga jib. Pemasangan mass section ke kaki Tower Crane 

menggunakan mobile crane. 

Di bawah ini merupakan gambar pemasangan Tower Crane. 

 
Gambar 4.32 Pemasangan Mass Section   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 4.33 Pemasangan Counter Jib   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 4.34 Pemasangan Jib   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4.2.4 Dewatering 

Berikut merupakan tahapan pekerjaan dewatering. 

1. Penentuan Titik Sumur Dewatering 

Sebelum dilakukan pengeboran sumur, dilakukan penentuan titik sumur 

dewatering. Penentuan titik ini dilakukan oleh Surveyor dengan 

menggunakan alat Total Station. Penentuan titik ini dilakukan supaya 

titik sumur dewatering tidak mengganggu pekerjaan pilecap yang akan 

dilakukan setelah galian tanah. Sumur dewatering terletak di dalam area 

galian (di dalam area dinding penahan tanah).    

2. Penentuan Titik Sumur Recharge dan Piezometer 

Proses penentuan titik sumur recharge dan piezometer sama dengan 

proses penentuan titik sumur dewatering, yaitu dilakukan oleh Surveyor 

dengan menggunakan alat Total Station. Letak titik sumur recharge dan 

piezometer berada di luar area galian (di luar area dinding penahan 

tanah). 

3. Pemboran Titik Sumur Dewatering, Recharge, dan Piezometer 

Pemboran titik sumur dewatering, recharge, dan piezometer dilakukan 

menggunakan mesin bor (Gambar 4.35). Pengeboran sumur dewatering 

dilakukan sedalam 16 m. 
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Gambar 4.35 Mesin Bor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4. Pemasangan Instalasi Sumur Dewatering 

Setelah dilakukan pengeboran, kemudian dipasang casing berupa pipa 

PVC berdiameter 6 inci yang berlubang (Gambar 4.36). Pipa casing 

dilubangi agar air tanah dapat masuk ke dalam sumur. Setelah 

dilubangi, pipa diberi filter berupa jaring-jaring kecil agar tanah tidak 

masuk ke dalam sumur. Setelah casing dipasang, pompa submersible 

berkapasitas 200 liter/menit (Gambar 4.37) dimasukkan ke dalam 

sumur dewatering sedalam 14 m. 

 
Gambar 4.36 Casing Pipa PVC 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 4.37 Pompa Submersible 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

5. Pemasangan Instalasi Sumur Recharge 

Setelah pengeboran sumur recharge selesai, dilakukan pemasangan 

casing pipa PVC berdiameter 4 inci yang berlubang (Gambar 4.38). 

Konstruksi sumur recharge digunakan untuk memasukkan air dari 

sumur dewatering ke dalam tanah di luar wilayah proyek, supaya 

ketersediaan air di wilayah luar proyek tetap terjaga serta mengurangi 

risiko ambles di wilayah luar proyek. 

 
Gambar 4.38 Sumur Recharge 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)  
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6. Pemasangan Instalasi Sumur Piezometer 

Setelah dilakukan pengeboran, langkah selanjutnya adalah memasang 

casing pipa PVC berdiameter 2 inci (Gambar 4.39). Sumur Piezometer 

digunakan untuk mengontrol level air di luar wilayah proyek. 

 
Gambar 4.39 Sumur Piezometer 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

4.2.5 Galian Tanah 

Galian tanah merupakan pekerjaan penting yang ada dalam sebuah proyek 

bangunan. Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, galian 

ini meliputi galian untuk basement dan pilecap. Perencanaan elevasi lantai 

basement terdalam yang ada pada proyek tersebut ada pada level -4,7 m, 

sedangkan untuk elevasi dasar pilecap bermacam-macam sesuai dengan 

perencanaan pilecap. 

Metode galian yang ada pada proyek tersebut dimulai dari As A hingga 

berakhir pada As Q (Gambar dapat dilihat pada Lampiran L-08). Galian 

dilakukan dari As A terlebih dahulu karena sebagai pertimbangan 

mobilisasi excavator saat pekerjaan galian tanah sudah selesai nantinya. 

Galian tanah ini menggunakan excavator sebanyak 2 buah dan dibantu 

dengan tenaga kerja. Galian ini butuh bantuan tenaga kerja karena 

excavator tidak dapat mencapai tanah yang ada pada sela-sela tiang 

pancang (Gambar 4.40). Setelah tanah digali oleh tenaga kerja, tanah 

tersebut dimasukkan ke dalam bucket yang kemudian diangkat 

menggunakan Tower Crane (Gambar 4.41), lalu kemudian dibuang ke 
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tempat yang telah ditentukan. Selain excavator, alat yang digunakan 

adalah dump truck untuk mengangkut tanah hasil galian ke luar wilayah 

proyek. Dump truck yang digunakan pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang berjumlah 25 buah. 

Tanah hasil galian yang akan dibuang ke luar wilayah proyek, diangkut 

menggunakan dump truck. Ketika di wilayah proyek, dump truck ini kotor 

karena tanah yang menempel di roda dan badan truk. Maka dari itu, 

sebelum keluar dari wilayah proyek dilakukan pencucian truk        

(Gambar 4.42) agar tanah yang menempel di roda maupun badan truk 

tidak tercecer di jalan ketika truk meninggalkan lokasi proyek. Jika tanah 

itu tercecer di jalan, maka risikonya adalah pengguna jalan yang lain dapat 

terganggu karena ceceran tanah tersebut, sehingga berisiko terjadi 

kecelakaan. 

     
Gambar 4.40 Galian Di Sela-Sela Tiang Pancang (kiri) dan Tanah Di Dalam Bucket Diangkat 

(kanan) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 4.41 Pencucian Truk 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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4.2.6 Pilecap 

Berikut merupakan tahapan pekerjaan pilecap. 

1. Pembobokan Tiang Pancang 

Pembobokan tiang pancang merupakan tahap awal pekerjaan pilecap. 

Pekerjaan ini dilakukan untuk mendapatkan tulangan dari tiang pancang 

yang akan di-stek ke pilecap. Tujuan dari stek ini adalah untuk 

menyambungkan tiang pancang ke beton pilecap. 

Elevasi pembobokan tiang pancang dilakukan sesuai dengan 

perencanaan elevasi dasar pilecap. Sebelum dibobok, tiang di-marking 

oleh Surveyor untuk menentukan elevasi titik bobok (Gambar 4.42). 

Pembobokan dilakukan secara manual dengan menggunakan palu dan 

pahat. Setelah pembobokan selesai akan didapat tulangan tiang pancang 

yang akan di-stek ke pilecap (Gambar 4.43). 

 
Gambar 4.42 Marking Dari Surveyor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 4.43 Pembobokan Tiang Pancang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 4.44 Tulangan Tiang Pancang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

2. Pemasangan Bekisting 

Setelah proses pembobokan tiang selesai, tahap selanjutnya adalah 

pemasangan bekisting untuk pilecap. Pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang, bekisting yang digunakan untuk pilecap berupa 

multiplex 12 mm dengan perkuatan balok kayu (Gambar 4.45). 

Penggunaan bekisting jenis ini ada sisi negatifnya, yaitu tidak dapat 

dipakai terus menerus karena multiplex tidak tahan air (tidak sekali 

pakai).  

 
Gambar 4.45 Bekisting Pilecap 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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3. Penulangan Pilecap 

Penulangan pilecap merupakan tahapan setelah pemasangan bekisting. 

Tulangan pilecap ada 4 jenis, yaitu tulangan bawah arah x, tulangan 

bawah arah y, tulangan atas arah x, tulangan atas arah y, dan tulangan 

samping. Pada penulangan pilecap, disambung juga tulangan kolom dan 

tie beam. Berikut adalah tahapan penulangan pilecap. 

a. Tahapan pertama yang dipasang adalah tulangan bawah arah x dan y 

(Gambar 4.46). 

b. Langkah selanjutnya adalah memasang tulangan samping.  

c. Setelah terpasang, lalu dipasang tulangan kolom sesuai marking 

yang telah dilakukan oleh Surveyor (Gambar 4.47).  

d. Setelah tulangan kolom dipasang, selanjutnya adalah memasang 

tulangan tie beam.  

e. Tahap terakhir adalah memasang tulangan pilecap atas arah x dan y 

(Gambar 4.48). Semua pemasangan tulangan dilakukan 

menggunakan bendrat agar tidak terlepas satu sama lain. 

 
Gambar 4.46 Tulangan Bawah Arah X dan Y 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 4.47 Pemasangan Tulangan Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 4.48 Pemasangan Tulangan Atas Arah X dan Y 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

4. Pengecoran 

Proses pengecoran merupakan tahapan akhir dari pembuatan pilecap. 

Proses ini dilakukan menggunakan bantuan bucket cor yang diangkat 

menggunakan Tower Crane. Mutu beton yang digunakan adalah K-400 

(fc' = 33 MPa). 

Berikut merupakan tahapan pengecoran pilecap. 

a. Sebelum memulai proses pengecoran, dilakukan slump test terlebih 

dahulu. Hasil  slump test yang dilakukan adalah 10 cm. 
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b. Setelah itu, beton dari truk ready mix dimasukkan ke bucket cor, dan 

diangkat menggunakan Tower Crane ke tempat pilecap yang akan 

dicor (Gambar 4.49).  

c. Tahap berikutnya, bucket cor dibuka agar beton turun melalui tremi 

lambai dan diarahkan oleh pekerja pada pilecap (Gambar 4.50).  

d. Beton dipadatkan menggunakan concrete vibrator dengan tujuan 

agar beton di dalam pilecap dapat merata sehingga mengurangi 

keropos. 

e. Tahapan terakhir proses pengecoran pilecap adalah bongkar 

bekisting yang dilakukan 3-5 hari setelah proese pengecoran selesai. 

 
Gambar 4.49 Bucket Cor Diangkat Menggunakan Tower Crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Gambar 4.50 Tremi Lambai Diarahkan Oleh Pekerja 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Berikut merupakan gambar hasil pengecoran pilecap. 

 
Gambar 4.51 Hasil Cor Pilecap 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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BAB V 

PENGENDALIAN DAN PERMASALAHAN 

5.1 Uraian Umum 

Pengendalian proyek adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk 

menentukan standar pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan. Pengendalian 

ini dilakukan untuk mengontrol biaya, mutu, dan waktu dalam sebuah proyek. 

Sebuah proyek harus melakukan pengontrolan terhadap biaya, mutu, dan 

waktu, karena 3 (tiga) hal tersebut merupakan aspek yang penting untuk 

dikontrol selama waktu pengerjaan proyek. 

Pemantauan hasil pekerjaan bertujuan untuk menghindari keterlambatan 

pekerjaan, kurang baiknya mutu, dan pembengkakan biaya di luar rencana 

pekerjaan. Pengendalian proyek dilakukan agar proses pekerjaan dalam 

sebuah proyek berjalan dengan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu.  

Sebuah proyek konstruksi tidak akan terlepas dari permasalahan yang timbul 

baik teknis maupun nonteknis. Permasalahan yang timbul dalam sebuah 

proses pembangunan tidak dapat diprediksi, namun dapat diantisipasi. 

Banyak faktor yang dapat menimbulkan permasalahan di proyek, dari segi 

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

Permasalahan tersebut harus segera ditanggulangi agar tidak terjadi masalah 

berikutnya, karena sebuah permasalahan juga dapat menimbulkan 

pembengkakan biaya dan waktu. 

Pada bab ini, penulis membahas mengenai permasalahan yang berkaitan 

dengan struktur bawah, karena konsentrasi laporan yang penulis susun adalah 

struktur bawah. Struktur bawah merupakan struktur yang penting sebagai 

dasar untuk berdirinya struktur atas, seperti: kolom, balok, plat lantai, dan 

tangga. Permasalahan yang terjadi di struktur bawah harus ditanggulangi 

dengan benar agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. 
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5.2 Pengendalian Pekerjaan Pondasi 

5.2.1 Mutu Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang 

Pekerjaan pondasi merupakan tahapan pekerjaan yang paling dasar dalam 

sebuah bangunan konstruksi. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan teliti 

dan hati-hati, karena pondasi adalah dasar berdirinya sebuah bangunan. 

Jika pekerjaan pondasi tidak dilakukan dengan benar, maka struktur di 

atasnya akan mengalami kegagalan. Selain faktor kualitas pekerjaan, mutu 

material pondasi yang digunakan juga merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikan.. 

Pekerjaan pondasi tiang pancang dilakukan dengan teliti. Hal ini didukung 

dengan adanya monitoring pekerjaan pemancangan. Monitoring dilakukan 

dengan tujuan untuk mengawasi dengan teliti pekerjaan pemancangan agar 

jika terjadi permasalahan dapat diatasi dengan cepat. Monitoring ini 

dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap pekerjaan pondasi. Item 

monitoring yang dilakukan antara lain: tanggal pemancangan, posisi titik 

pancang, kedalaman pemancangan, dan gaya jacking alat HSPD. Data 

yang dicatat pada hasil monitoring sangat berguna bagi kontraktor untuk 

mengambil keputusan pekerjaan selanjutnya.  

Pada proyek ini, berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa ada 

beberapa tiang pancang yang tidak sesuai dengan perencanaan. Maka dari 

itu, pihak perencana mengambil keputusan untuk menambah jumlah tiang 

pancang. Penambahan ini dimaksudkan agar struktur pondasi dapat 

menopang beban dari struktur atas. Hasil monitoring dapat dilihat pada 

Lampiran L-05. 

Salah satu formulir monitoring pekerjaan tiang pancang dapat dilihat pada 

halaman selanjutnya.  
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Gambar 5.1 Formulir Monitoring Pemancangan 

(Sumber: Data Proyek, 2015) 

Berikut merupakan penjelasan pengisian formulir monitoring di atas. 

1. Kolom "Point" diisi dengan posisi As titik tiang pancang yang kerjakan.  
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2. Kolom "Modul Tiang Pancang" diisi dengan panjang konfigurasi tiang, 

untuk tiang pancang pada proyek ini memiliki konfigurasi tiang lower 

15 m dan tiang upper 15 m.  

3. Kolom "Panjang TP Terangkat" diisi dengan panjang total tiang 

pancang yang berhasil diangkat dan dimasukkan ke dalam clamping 

box.  

4. Kolom "Panjang TP Terpancang" diisi dengan panjang tiang pancang 

yang berhasil masuk ke dalam tanah. Pengontrolan panjang tiang 

pancang yang berhasil masuk ke dalam tanah adalah dengan pemberian 

tanda pada tiang pancang berupa tulisan dengan interval panjang 2 m 

(Gambar 5.2).  

 
Gambar 5.2 Tiang Pancang Yang Diberi Tanda 

(Sumber: Data Proyek, 2015) 

5. Kolom "Jumlah Luas" diisi dengan jumlah luasan yang disambung. 

Konfigurasi tiang pancang dalam 1 (satu) titik terdapat 2 (dua) tiang, 

sehingga jumlah luasan yang disambung adalah 1 join. 

6. Kolom "Bacaan Dial" diisi dengan gaya jacking dari alat HSPD yang 

digunakan untuk menekan tiang pancang. Bacaan tersebut didapat dari 

dial manometer (Gambar 5.3). 
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Gambar 5.3 Dial Manometer HSPD 

(Sumber: Data Proyek, 2015) 

Tahap selanjutnya pada pekerjaan tiang pancang adalah uji beban (loading 

test). Loading test dilakukan untuk mengetahui besarnya penurunan tiang 

pancang ketika diberi beban. Hal ini berguna untuk mengetahui 

kemampuan tiang menerima beban di atasnya. Pekerjaan ini juga sebagai 

evaluasi untuk dilakukan penambahan tiang pancang atau tidak. Pada 

proyek ini, setelah mengetahui hasil loading test, kemudian dievaluasi oleh 

pihak konsultan perencana, lalu diputuskan untuk menambah jumlah tiang 

pancang agar struktur pondasi mampu menerima beban dari struktur di 

atasnya. 

Pekerjaan loading test memerlukan pengawasan/monitoring untuk 

mengetahui besarnya penurunan tiang sesuai beban dan waktu yang 

direncanakan. Hasil monitoring loading test dapat dilihat pada Lampiran      

L-06. Berikut merupakan salah satu hasil monitoring loading test yang 

dilakukan. 
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Gambar 5.4 Formulir Monitoring Loading Test 

(Sumber: Data Proyek, 2015) 

Berikut merupakan penjelasan pengisian formulir monitoring di atas. 

1. Kolom "Standard Local Time" diisi waktu ketika pembacaan 

berlangsung. 

2. Kolom "Time Eloapsed" diisi dengan interval waktu pembacaan. 

3. Kolom "Load" diisi dengan beban rencana yang diberikan kepada tiang 

yang dites.  

4. Kolom "Dial Gauge Reading" diisi dengan pembacaan pada Dial 

Gauge. Pembacaan ini dilakukan pada keempat Dial Gauge yang 

mempunyai ketelitian 1/100 mm.  

5. Kolom "Pilehead Settlement" diisi selisih antara pembacaan Dial 

Gauge awal dan setelahnya. Kolom ini menunjukkan besarnya 

penurunan atau naiknya tiang terhadap pembacaan sebelumnya. 

6. Kolom "Accumulative Pilehead Settlement" diisi jumlah antara hasil 

"Pilehead Settlement" awal dan setelahnya. Kolom ini menunjukkan 

besarnya akumulasi penurunan atau naiknya tiang.  
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5.2.2 Biaya Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang 

Biaya merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian 

khusus karena aspek ini berpengaruh besar kepada keterlanjutan sebuah 

proyek. Biaya harus dikontrol karena aspek ini merupakan dasar dari 

pelaksanaan proyek. Biaya yang membengkak akan mempengaruhi proses 

pekerjaan selanjutnya. 

Kontrak pekerjaan dengan subkontraktor pondasi adalah kontrak 

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

Pihak kontraktor dalam hal ini adalah PT. Adhi Karya, Tbk. (Persero) 

hanya bertanggungjawab untuk mobilisasi dan demobilisasi alat yang 

digunakan. 

Konfigurasi panjang tiang yang digunakan pada proyek pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang adalah  tiang lower dengan panjang 15 m dan 

tiang upper dengan panjang 15 m. Jumlah total titik tiang pancang yang 

digunakan adalah 289 titik, dengan uraian 153 titik untuk tiang berukuran 

45 cm x 45 cm dan 136 titik untuk tiang 30 cm x 30 cm.  

Tabel pemesanan tiang pancang yang dilakukan untuk proyek ini dapat 

dilihat pada halaman selanjutnya. 

Tabel 5.1 Jumlah Tiang Yang Dipesan 

Ukuran Tiang  
Jumlah Tiang 

Lower Upper 

30 cm x 30 cm  136 buah 136 buah 

45 cm x 45 cm  153 buah 153 buah 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2016 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, ada tahapan 

pekerjaan pemancangan tiang tambahan. Hal ini dilakukan karena 

pemancangan tahap sebelumnya mengalami masalah, yaitu: pemancangan 

tidak mencapai gaya jacking rencana. Berdasarkan hasil monitoring, ada 

36 titik tiang pancang berukuran 30 cm x 30 cm yang tidak mencapai gaya 
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jacking rencana, lalu ada 19 titik tiang pancang berukuran 45 cm x 45 cm 

yang tidak mencapai gaya jacking rencana.  

Pengendalian pekerjaan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

menambah titik pancang. Titik pemancangan tambahan ini berjumlah      

20 titik dan rencana kedalaman 30 m ditambah 2 m dolly. Tiang pancang 

tambahan ini mempunyai penampang bentuk persegi ukuran                    

40 cm x 40 cm. Konfigurasi panjang tiang yang digunakan adalah tiang 

lower dengan panjang 12 m, tiang middle dengan panjang 6 m, dan tiang 

upper dengan panjang 12 m. Pemesanan tiang yang dilakukan adalah tiang 

lower sejumlah 20 buah, tiang middle sejumlah 20 buah, dan tiang upper 

sejumlah 20 buah. 

Dengan menambah tiang pancang untuk kebutuhan struktur pondasi, 

konsekuensinya adalah biaya pada item pekerjaan ini menjadi 

membengkak. Biaya dikeluarkan untuk kebutuhan struktur pondasi, antara 

lain: penyelidikan tanah (sondir/Cone Penetration Test dan Standard 

Penetration Test), pekerjaan tiang pancang, pekerjaan loading test, dan 

pekerjaan tiang pancang tambahan. Biaya ini harus dikeluarkan untuk 

memenuhi kebutuhan struktur pondasi yang merupakan struktur dasar 

yang penting untuk menopang struktur di atasnya. 

5.2.3 Waktu Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang 

Waktu pelaksanaan merupakan hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan, karena menyangkut dengan kontrak penyelesaian proyek 

serta biaya yang dikeluarkan. Waktu penyelesaian sebuah proyek sudah 

ditentukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan membuat sebuah 

kesepakatan yang berbentuk kontrak kerja. Kontrak kerja ini mengikat 

pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek, baik owner, konsultan 

supervisi, konsultan perencana, dan kontraktor pelaksana. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi, pengendalian waktu sangat 

diperhatikan karena proses pekerjaan pondasi cukup kompleks. Hal 
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tersebut menyangkut mengenai struktur tanah yang tidak dapat diprediksi 

keadaannya. 

Pihak kontraktor mempunyai target penyelesaian pemancangan 8 titik per 

hari, jika diakumulasi terhadap jumlah total tiang yang digunakan menjadi   

37 hari. Waktu penyelesaian 37 hari tersebut adalah target yang 

direncanakan oleh pihak kontraktor, namun pihak owner menginginkan 

penyelesaian pekerjaan dipercepat. Pada pelaksanaannya, pekerjaan 

pancang membutuhkan waktu 45 hari mulai dari 14 Agustus 2015 sampai 

dengan 28 September 2015. Jika dihitung, keterlambatan pekerjaan 

pemancangan adalah 8 hari. 

Target waktu 8 titik per hari di atas sudah diperhitungkan dengan jam kerja 

pemancangan. Pekerjaan pemancangan dilakukan selama 10 jam, yaitu 

mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00. Pada tanggal             

31 Agustus 2015 terjadi sebuah permasalahan, yaitu alat HSPD 

menimbulkan getaran yang cukup besar karena ketika itu sudah tidak 

mampu menekan tiang padahal belum memenuhi gaya jacking rencana. 

Getaran tersebut mengganggu aktivitas di gedung Bank BCA yang 

terdapat di sebelah barat wilayah proyek sehingga muncul komplain dari 

pihak Bank BCA supaya dicari solusi dari permasalahan tersebut. Solusi 

dari permasalahan tersebut adalah pergantian jam kerja pemancangan 

menjadi pukul 17.00 sampai dengan pukul 03.00. Namun terkadang 

pekerjaan dimulai pukul 19.00 sampai pukul 05.00. Pengendalian waktu 

ini dilakukan supaya pekerjaan tetap berjalan dan tidak mengganggu 

pihak-pihak di luar lingkup proyek. 

5.3 Permasalahan dan Pembahasan 

5.3.1 Penggelembungan (Bulging) Pada Tiang Secant Pile 

Proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang terletak di Jl. Pemuda 

No.80 & 82, Semarang, kondisi tanah di lokasi tersebut dapat dikatakan 

tanah lunak. Berdasarkan data hasil Standard Penetration Test (SPT) 
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digambarkan bahwa jenis tanah pada kedalaman 1 m - 4 m rata-rata 

merupakan tanah pasir lepas. Menurut penulis, tanah jenis tersebut 

merupakan tanah yang mempunyai butiran yang mudah disusupi beton, 

jadi pantas jika terjadi penggelembungan tiang Secant Pile. 

Penggelembungan yang terjadi terletak pada As-B, As-C, dan As-F. 

Penggelembungan yang dapat dilihat terjadi pada kedalaman 1 m - 3 m. 

Peninjauan dilakukan pada hasil bore log titik DB. 3 karena titik tersebut 

dekat dengan As-B, As-C, dan As-F. Berdasarkan hasil bore log pada titik 

DB. 3 diketahui bahwa Nilai SPT di kedalaman 2 m adalah 10, dan di 

kedalaman 4 m adalah 8. Muka air tanah di titik tersebut berada pada level 

-4 m. 

Tabel korelasi N-SPT dan kondisi tanah dapat dilihat pada halaman 

selanjutnya. 

Tabel 5.2 Korelasi N-SPT dan Kondisi Tanah 

 
Sumber: File Presentasi Mata Kuliah Desain Pondasi, 2013 

Berdasarkan tabel di atas, Nilai SPT pada kedalaman 2 m dan 4 m 

menunjukkan kondisi tanah sedang, yang artinya tidak terlalu lunak. Muka 

air berada di level -4 m sedangkan penggelembungan terjadi pada 

kedalaman 1 m sampai 3 m. Jika dilihat dari hasil bore log dan level muka 

air tanah, seharusnya tidak akan terjadi penggelembungan. 

Antisipasi penggelembungan tiang sudah dilakukan dengan memakai 

casing baja pada saat pengecoran berlangsung. Panjang casing yang 

digunakan hanya 4 m, karena jika terlalu panjang akan sulit diangkat 

ketika proses pengecoran selesai.  

NSPT Konsistensi
su atau cu 
(kN/m2)

< 2 sangat lunak < 20
2 - 4 lunak 20 - 40
4 - 10 sedang 40 - 75
10 - 20 kuat 75 - 150
> 20 sangat kuat > 150
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Berikut merupakan gambar dari penggelembungan tiang Secant Pile.   

 

Gambar 5.5 Penggelembungan Secant Pile As-B dan As-C 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Gambar 5.6 Penggelembungan Secant Pile As-F 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, di bagian depan Secant Pile 

akan dibuat dinding basement yang mempunyai tebal 25 cm. Solusi untuk 

mengatasi itu adalah dengan memotong beton yang menggelembung 

tersebut sehingga permukaannya rata. Alat yang digunakan untuk 

memotong beton tersebut adalah palu, martil, dan concrete breaker. 

Gambar proses pemotongan beton dan hasilnya dapat dilihat pada halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 5.7 Pemotongan Secant Pile Yang Menggelembung 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 5.8 Hasil Pemotongan Secant Pile Yang Menggelembung 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

5.3.2 Pemancangan Tidak Mencapai Gaya Jacking Rencana 

Salah satu persyaratan pekerjaan pondasi tiang pancang berhasil adalah 

gaya jacking dari alat HSPD sesuai dengan perencanaan. Berikut adalah 

gaya jacking yang disyaratkan pihak perencana. 

1. Gaya jacking minimum untuk tiang berukuran 30 cm x 30 cm adalah  

18 MPa = 126,35 ton. 

2. Gaya jacking minimum untuk tiang berukuran 45 cm x 45 cm adalah  

16 MPa = 141,25 ton. 
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Permasalahan yang timbul adalah ada beberapa tiang pancang yang gaya 

jacking-nya tidak memenuhi persyaratan, namun kedalaman sudah sesuai 

dengan perencanaan, yaitu 30 m ditambah 2 m dolly. Menurut penulis, hal 

tersebut menjadi masalah karena daya dukung tiang yang mengalami hal 

tersebut tidak akan maksimal. Tiang pancang yang mengalami hal tersebut 

artinya tiang itu belum mencapai daya dukung yang direncanakan baik dari 

faktor kedalaman tanah keras maupun friksi yang terjadi. 

Solusi dari permasalahan tersebut adalah menambahkan tiang pancang 

pada kelompok tiang yang tidak memenuhi daya dukung sesuai 

perencanaan. Titik tiang pancang yang ditambahkan berjumlah 20 titik 

dengan ukuran tiang 40 cm x 40 cm. Kedalaman rencana tiang tambahan 

adalah 30 m ditambah 2 m dolly. Denah titik tiang pancang tambahan 

dapat dilihat pada Lampiran 9. Persyaratan gaya jacking untuk tiang 

tambahan ada 2 (dua), yaitu: 

1. Gaya jacking minimum tiang tambahan berukuran 40 cm x 40 cm 

adalah 10 MPa = 81,65 ton. 

2. Gaya jacking minimum tiang tambahan berukuran 40 cm x 40 cm 

adalah 16 MPa = 126,35 ton. 

5.3.3 Pemancangan Tidak Mencapai Kedalaman Rencana 

Salah satu persyaratan pekerjaan pondasi tiang pancang berhasil adalah 

kedalaman tiang pancang sesuai dengan perencanaan. Pada proyek ini 

direncanakan kedalaman tiang pancang adalah 30 m ditambah 2 m dolly. 

Dalam pelaksanaanya, tidak semua tiang pancang memenuhi kedalaman 

yang direncanakan, yaitu 30 m ditambah 2 m dolly.  

Dari segi daya dukung tiang, hal tersebut tidak menjadi masalah karena 

jika tiang pancang sudah tidak dapat masuk lagi ke dalam tanah, artinya 

tiang tersebut sudah memiliki daya dukung yang memenuhi untuk 

menerima beban di atasnya. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan 

ketika ditinjau dari segi waktu pekerjaan. Waktu yang digunakan untuk 

menyelesaikan pekerjaan 1 (satu) titik tiang pancang akan lebih lama, 
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karena ketika tiang pancang sudah tidak dapat masuk lagi ke dalam tanah, 

maka ada sisa tiang pancang yang menonjol dan itu harus dilakukan 

pemotongan tiang agar rata dengan tanah (Gambar 6.5). Pemotongan tiang 

dilakukan manual oleh pekerja menggunakan palu dan martil. Waktu 

normal yang diperlukan untuk menyelesaikan 1 (satu) titik tiang pancang 

kurang lebih 30 menit, namun dengan adanya pekerjaan pemotongan tiang 

ini waktu yang diperlukan kurang lebih 45 menit sampai 60 menit. 

Pemotongan tiang dilakukan jika sisa tiang pancang yang berada di atas 

permukaan tanah sepanjang lebih dari 50 cm, tetapi jika sisa tiang yang 

berada di atas permukaan tanah sepanjang 50 cm atau kurang, maka tiang 

dihancurkan menggunakan dolly yang ditekankan ke tiang hingga tiang 

hancur. 

 
Gambar 5.9 Pemotongan Tiang Pancang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

5.3.4 Pemindahan Titik Sumur Recharge 

Sumur Recharge merupakan hal yang penting dalam sistem dewatering. 

Pada proyek ini, terdapat 3 sumur recharge yang disiapkan. Seperti yang 

sudah dijelaskan pada Subbab 3.2.4, tujuan dari sumur recharge adalah 

untuk mengembalikan air dari proses penyedotan di wilayah kerja proyek 

ke wilayah luar proyek. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan tanah 
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di luar proyek agar tidak ambles ketika proses dewatering berjalan. Selain 

itu juga untuk menjaga ketersediaan air di luar wilayah proyek. 

Berdasarkan tujuan dari sumur recharge tersebut, maka dalam sistem 

dewatering yang digunakan harus membuat sumur recharge agar tidak 

menimbulkan permasalahan di wilayah luar proyek. Jika terjadi 

permasalahan di wilayah luar proyek, maka penyelesaiannya akan panjang 

karena berhubungan dengan kepentingan orang lain. Permasalahan 

tersebut juga dapat menimbulkan pembengkakan biaya karena harus 

mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat proses pekerjaan di dalam 

proyek.  

Permasalahan yang terjadi ketika pengeboran sumur recharge adalah mata 

bor tidak dapat masuk ke kedalaman rencana karena terkena tiang Secant 

Pile yang mengalami penggelembungan (bulging). Hal tersebut terjadi 

karena pekerja tidak mengetahui keadaan tanah yang di bor. Solusi yang 

diambil adalah pemindahan titik sumur recharge yang tidak jauh dari titik 

awal.  

Berikut merupakan gambar proses pengeboran sumur recharge. 

 

Gambar 5.10 Proses Pengeboran Sumur Recharge 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 5.11 Sumur Recharge Setelah Selesai Dibor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melaksanakan praktik kerja di proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang. Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang penulis 

ambil. 

1. Struktur dinding penahan tanah yang digunakan adalah struktur Secant 

Pile. Struktur ini memiliki 2 (dua) tipe tiang yaitu Primary Pile dan 

Secondary Pile. 

2. Struktur pondasi yang digunakan dalam proyek ini adalah tiang pancang. 

Terdapat 2 (dua) tipe tiang pancang yang digunakan, yaitu tiang berukuran 

penampang 30 cm x 30 cm dan 45 cm x 45 cm. 

3. Dalam pelaksanaan pondasi tiang pancang mengalami banyak kendala, 

antara lain: kedalaman tiang pancang yang tidak sesuai dengan kedalaman 

rencana, dan gaya jacking yang diberikan alat HSPD tidak sesuai dengan 

perencanaan. 

4. Tiang pancang tambahan yang digunakan berjumlah 20 titik dengan tipe 

tiang pancang berukuran 40 cm x 40 cm.  

5. Tower Crane yang digunakan untuk proyek ini memiliki kapasitas 

maksimal 8 ton. Memiliki tinggi 60 m dan panjang jib 60 m. 

6. Penggunaan sistem dewatering metode deep well sangat tepat untuk 

proyek ini karena memiliki lantai basement yang memerlukan penyedotan 

air agar memudahkan pekerjaan basement.  
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6.2 Saran 

Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, penulis mencoba 

memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak 

yang bersangkutan. Berikut merupakan saran dari penulis. 

1. Penentuan titik Static Loading Test lebih dipertimbangkan lagi supaya 

tidak terjadi perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. 

2. Koordinasi dengan pihak subkontraktor lebih ditingkatkan untuk 

mengatasi keterlambatan pengiriman material. 

3. Pengawasan/monitoring pekerjaan sebaiknya dilakukan oleh pihak 

kontraktor, sehingga jika terjadi kesalahan ada garis tanggung jawab yang 

jelas. Selama penulis melaksanakan praktik kerja, sebagian besar tanggung 

jawab monitoring diserahkan kepada mahasiswa praktik kerja atau 

magang. 
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