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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakangPraktikKerja 

Ilmu pengetahuan telah pesat berkembang di tengah masyarakat, untuk itu 

dibutuhkan kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi 

perkembangan itu terutama di bidang konstruksi. 

Di bidang konstruksi diperlukan pengalaman dan jam kerja yang cukup untuk 

bisa lebih memahami dan memecahkan berbagai masalah yang sering terjadi di 

lingkungan pekerjaan konstruksi. Dengan dilaksanakannya program praktik kerja 

yang diwajibkan oleh Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik 

Soegijapranata ini mahasiswa diharapkan dapat melihat secara langsung pekerjaan 

apa saja dan permasalahan yang terjadi di lapangan selama 90 hari kalender untuk 

bekal pengalaman kerja nantinya. 

 

1.2 Tujuan PraktikKerja 

TujuandaripelaksanaanPraktikKerjaadalah : 

1. MemenuhipersyaratanmatakuliahwajibPraktikKerja Program 

StudiTeknikSipilFakultasTeknikUniversitasKatolikSoegijapranata yang 

harusditempuhdandiselesaikan. 

2. Mahasiswamampu menambah pengetahuan dilapangan. 

3. Mahasiswadapatmemahami proses danpelaksanaanpengerjaansuatuproyek 

yang sesungguhnya menurut peralatan yang digunakan. 

4. Mahasiswadapatmelihat serta memahami segala sesuatu yang terjadi di 

lapangan,baik itu hambatan maupun masalah yang terjadi di lapangan. 

 

1.3 PembatasanMasalah 

MenurutSuratPerintahKerjaPraktikKerjaKerja No : 180/B.3.5/FT-S/VII/2014 

AtasnamaDekanFakultasTeknikUniversitasKatolikSoegijapranata, 

memutuskanuntukdapatmelaksanakanPraktikKerja yang dilaksanakanselama 90 
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harikalenderterhitungmulaitanggal17September 2015sampaidengan17 November 

2015. KarenawaktuKerjaPrektekinijugaterbatas, makapengamatan di lapangan 

pun jugahanyamengetahuisebagiandaripelaksanaanproyel, 

sehinggahanyamengetahuisebagiandaripelaksanaanproyek. 

Laporanpraktekkerjainijugaterbatasbagian yang dipelajariantaralain : 

1. TinjauanUmum 

MengenaigambaranumumProyek Pembangunan GedungHotel Ibis Style 

Candiland Semarang mengenaialatdanperalatan yang digunakan. 

2. TinjauanKhusus 

Dalamhalinimembahaspekerjaan yang dapatdiamatiselama proses 

PraktikKerjaberlangsungyaituMengenaiPeralatan yang 

DipakaiuntukPembangunganGedung bagian atas. 

1.4 MetodePengumpulan Data 

 LaporanPraktikKerjainimenggunakanbeberapametodeuntukmemperoleh 

data – data yang dibutuhkandalampenyusunannya. Adapun metode-metode yang 

digunakan untuk memperoleh data antara lain adalah : 

1. Metodeobservasi (pengamatan) 

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan yang 

meliputialat apa saja yang digunakan dan proses pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan di area proyek Hotel Candiland. 

2. Metodeinterview (wawancaralangsung) 

Metode ini mendapatkan data atau informasi dari wawancara yang 

dilakukan mahasiswa kepada orang – orang yang bersangkutan di proyek 

tersebut. Wawancara biasa ditujukan kepada pihak yang lebih mengetahui 

tentang proyek tersebut untuk efisiensi waktu. 

3. Metodepustaka (Literatur) 

Metode pustaka dilakukan untuk menggali lebih banyak informasi dan 

data yang diperlukan melalui buku, jurnal, mauoun internet. 

 

 



 
LaporanPraktikKerjaProyek 

Pembangunan Hotel 
Ibis Style Candiland 

 

Novan Dwi Pranantya (12.12.0061) 3 
 

4. Metode instrumen 

Metode ini dilakukan dengan media seperti kamera, catatan kecil/note, 

maupun tape recorder untuk merekam dan mencatat apa saja yang 

dilakukan dan dikerjakan di lapangan proyek. 

1.5 SistematikaPenulisanLaporan 

Bab I Pendahuluan  

Bab ini membahas tentang latar belakang dari dilaksanakannya 

praktek kerja, tujuan dilaksanakannya prakter kerka, batasan 

masalah untuk laporan, metode pengumpulan data, dan sistematika 

untuk penulisan laporan 

Bab II Tinjauan Umum Proyek 

Bab ini berisi tentang data dan kondisi situasi proyek secara umum, 

seperti maksud dan tujuan pembangunan proyek, lokasi proyek, 

dan data proyek umum, dan sistem organisasi 

Bab III Peralatan Proyek 

Pada bab peralatan proyek membahas tentang alat yang digunakan 

untuk pembangunan struktur bagian struktur atas. 

 

Bab IV Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil penulis 

untuk hal yang lebih baik lagi kedepan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PROYEK 

2.1 Latar Belakang Proyek 

Seiring dengan berkembangnya suatu negara, daya tarik untuk wisatawan adalah 

kebudayaan dan destinasi wisatanya. Untuk itu diperlukan tempat penginapan yang 

mencukupi salah satunya adalah hotel. 

Sebagai salah satu kota yang sedang berkembang lewat destinasi wisata, budaya, dan 

perkembangan ekonominya. Membuat kota semarang harus mempersiapkan berbagai 

persiapan untuk menampung seluruh pendatang dan wisatawan yang masuk ke kota 

semarang. Pembangunan Hotel dan Apartment menjadi sangat pesat di Kota Semarang. 

Proyek pembangunan Hotel Ibis Style Candiland merupakan salah satu proyek yang 

ditujukan untuk pembangunan penginapan yang cukup strategis yang berlokasi di Jalan 

Diponegoro No.24 – 38 Semarang. Dibilang cukup strategis karena Lokasi Hotel ini 

berada di pusat kota dan berada di ketinggian sehingga dapat melihat pemandangan kota 

Semarang dari daerah atas. 

 

2.2 Lokasi Proyek 

Proyek pembangunan Hotel Ibis Style Candiland terletak di Jalan Diponegoro no.24 - 38, 

Semarang.  

Batas – batas proyek yaitu : 

a. Utara  : Jalan Diponegoro 

b. Selatan  : Apartemen Candiland 

c. Barat   : Rumah Warga. 

d. Timur  : Rumah Warga 
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Gambar 2.1. Lokasi Proyek  

(Sumber: Google Earth, 2015) 

 

Gambar 2.2. Pelaksanaan Proyek  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

 

 

 

   Lokasi Proyek 
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2.3 Data Proyek 

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran secara umum proyek pembangunan Hotel 

Ibis Style Candiland yang sedang belangsung saat ini. 

2.3.1. Data Administrasi 

Data administrasi proyek Hotel Ibis Style Candiland adalah sebagai berikut : 

1. Nama proyek  : Proyek Ibis Style Candiland Hotel – Semarang 

2. Lokasi proyek  : Jalan Diponegoro No.24 - 38 Semarang, Jawa Tengah 

3. Pemberi tugas  : PT. Megatama Putra 

4. Konsultan arsiterktur : PT. Megatika International 

5. Konsultan struktur : PT. Cipta Sukses 

6. Konsultan ME  : PT. Pasada 

7. Konsultan QS  : PT. Total Citra Indonesia 

8. Waktu Pelaksanaan : 540 hari 

9. Masa Pemeliharaan : 365 hari kalender 

10. Jumlah lantai  : 10 lantai + 2 basement + 1 Ground Floor 

11. Nilai Proyek  : Rp. 125.700.000.000,- 

 

2.3.2. Data Teknis 

Data teknis mengenai Proyek Pembangunan Hotel Ibis Style Candiland adalah sebagai 

berikut : 

1. Luas lahan  : 10.000 m

2. Jumlah lantai  : 10 lantai + 2 basement + 1 Ground Floor 

2 

3. Luas bangunan : 8.916,129 m

Terdiri dari, 

2 

a. Lantai Semi Basement 1 : 1.145,436 m2 

b. Lantai Semi Basement 2 : 954,5 m

  
2

c. Lantai Ground Floor  : 1.328,625 m

   
2

d. Lantai 1    : 822,724 m

   
2

e. Lantai 2   : 636,388 m

   
2

f. Lantai 3   : 509,11 m

   
2

g. Lantai 4   : 509,11 m

   
2

h. Lantai 5   : 509,11 m

   
2   
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i. Lantai 6   : 509,11  m2

j. Lantai 7   : 509,11  m

   
2

k. Lantai 8   : 509,11  m

   
2

l. Lantai 9   : 509,11  m

   
2

m. Lantai 10   : 509,11  m

   
2

n. Atap    : 670,11 m

   
2

 

   

4. Tinggi bangunan   : + 32, 95 m 

Terdiri dari, 

a. Lantai STP   : - 19.30 m   

b. Lantai Semi Basement 1  : - 14.80 m 

c. Lantai Semi Basement 2 : - 11.55 m   

  

d. Lantai Ground Floor  : - 8.30 m  

e. Lantai 1   : - 0.30 m   

f. Lantai 2   : + 3.70 m   

g. Lantai 3   : + 6.95 m   

h. Lantai 4   : + 10.20 m   

i. Lantai 5   : + 13.45 m   

j. Lantai 6   : + 23.35 m   

k. Lantai 7   : + 16.70 m   

l. Lantai 8   : + 23.20 m   

m. Lantai 9   : + 26.45 m   

n. Lantai 10   : + 29.70 m   

o. Roof Deck   : + 32.95 m  

  

5. Mutu beton 

a. Kolom   : K -  350 

b. Balok dan pelat lantai : K -  250 

c. Dinding struktur : K – 300 
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2.4. Fungsi Bangunan 

Hotel Ibis Style Candiland sebagai Penginapan tiap unit memiliki ruang tidur, ruang 

duduk, kamar mandi. Fasilitas yang disediakan antara lain kolam renang, restaurant, spa, 

meeting room.  

1. Sewaged Treatment Plant :  

a. Ruang Pengolah Air Limbah 

b. Septick Tank 

2. Lantai Semi Basement 1  : 

a. Ruang Parkir 

b. Tangga 

3. Lantai Semi Basement 2  : 

a. Ground Water Tank 

b. Ruang Parkir 

c. Tangga  

4. Lantai Ground Floor  : 

a. Lobby 

b. Resepsionis 

c. Restoran 

d. Kolam renang 

e. Taman 

f. Toilet  

5. Lantai 1 - 10   : 

a. Kamar Hotel 

b. Lift 

c. Tangga 

6. Atap    : 

a. Atap Dak Beton 
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2.5 Sistem Pelelangan 

Pelelangan adalah salah satu cara yang diberikan dari pemilik proyek kepada 

pelaksana atau pihak pemborong proyek untuk mengajukan penawaran yang dilakukan 

oleh kontraktor yang akan dilaksanakan dilapangan sesuai dengan dokumen Tender. 

Macam pelelangan sebagai berikut : 

a. Pelelangan Umum, adalah pelelangan yang dapat diikuti oleh rekanan yang tercantum 

dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha, ruang lingkup, 

dan klasifikasi kemampuannya 

b. Pelelangan Terbatas, adalah pelelangan yang hanya diikuti oleh rekanan tertentu, 

sekurang – kurangnya 5 rekanan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi 

(DRT) yang dipilih diantara DRM sesuai kualifikasinya. 

c. Penunjukan Langsung, adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui 

pelelangan umum maupun terbatas. Dilakukan dengan membandingkan sekurang – 

kurangnya 3 penawar yang tercatat dalam DRM. 

Beberapa jenis perjanjian kontrak pembayaran pada pengerjaan suatu proyek: 

a. Fixed price adalah Perjanjian kontrak dengan perhitungan yang akurat dari kontraktor 

untuk mencegah pembengkakan biaya tambahan. 

b. unit price adalah suatu kontrak yang menitik beratkan biaya per unit volume, per unit 

panjang atau per unit berat. 

c. cost plus fee yaitu didasarkan jumlah pengeluaran proyek seluruhnya ditambahkan 

dengan fee jasa pelaksana proyek sesuai dengan kesepakatan. 

Pada pelaksanaan proyek Hotel Candiland pihak pemilik proyek melakukan 

penunjukan kepada kontraktor pelaksana secara langsung tanpa dilakukannya pelelangan 

secara umum dengan penetapan perjanjian harga menggunakan cara Fixed Price dan telah 

disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak Owner dan pihak dari kontraktor. Tetapi pihak 

Owner bersedia memberikan biaya tambahan jika ada keperluan tambahan yang mendesak. 

2.6 Besar dan Sumber Dana 

Proyek Proyek ini mempunyai nilai kesepakatan dana yang telah disepakati oleh pihak 

owner dengan pihak pelaksana kontraktor proyek sebesar  Rp 125.700.000.000,- belum 

termasuk pajak.  
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2.7 Organisasi Proyek 

Organisasi proyek 

a. Organisasi Proyek Fungsional, dalam susunan organisasi proyek dibentuk dari fungsi-

fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Organisasi ini digunakan ketika suatu 

bagian fungsional memiliki kepentingan yang lebih penting dalam penyelesaian suatu 

proyek. Top manajer yang berada dalam fungsi tersebut akan diberikan wewenang 

untuk mengkoordinir proyek. 

merupakan sekelompok orang dengan keahlian tertentu  yang 

harus mengkoordinasikan aktivitas – aktvitasnya untuk memenuhi tujuan organisasi. 

Macam organisasi proyek sebagai berikut: 

b. Organisasi Proyek Tim Khusus, organisasi akan membentuk tim yang bersifat 

independen. Tim ini dibentuk dari dalam dan luar organisasi yang akan bekerja 

sebagai suatu unit yang terpisah dari organisasi utama. Seorang manajer proyek full 

time akan ditunjuk dan diberi tanggung jawab untuk memimpin tenaga-tenaga ahli 

yang terdapat dalam tim. 

c. Organisasi Proyek Matriks, Organisasi proyek matriks adalah suatu organisasi proyek 

yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi utama. Dasarnya organisasi ini 

merupakan penggabungan kelebihan yang terdapat dalam organisasi fungsional dan 

organisasi proyek khusus. 

d. Organisasi Proyek Virtual, Organisasi proyek virtual adalah bentuk organisasi proyek 

yang merupakan aliansi dari beberapa organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan 

suatu produk tertentu. Struktur kerjasama ini terdiri dari beberapa organisasi lain yang 

saling bekerjasama dan berada disekeliling perusahaan inti. 

 

Organisasi suatu pekerjaan terutama pekerjaan konstruksi harus bekerja sama dan 

saling berkomunikasi dengan baik agar produk yang dihasilkan sesuasi dengan desain dan 

harapan. Pada proyek pembangunan Hotel Candiland ini melibatkan beberapa pihak yang 

terkait meliputi : 

1. Pemilik Proyek    :   PT. MEGATAMA PUTRA 

2. Konsultan Perencana :    ANTONO SALLY DAN REKAN 
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PT. CIPTA SUKSES 

PT. PASADA 

PT. TOTAL CITRA INDONESIA 

3. Manajemen Konstruksi : PT. MEGATAMA PUTRA 

4. Kontraktor :    PT. PP (PERSERO) TBK 

2.7.1 Pemilik Proyek 

Pemilik Proyek adalah pihak yang menginginkan suatu fasilitas proyek, sekaligus 

yang menanggung pembiayaan proyek yang akan didirikan.  

Pemilik proyek mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

a. Mengambil keputusan terakhir yang berhubungan dengan proyek. 

b. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan surat perjanjian (kontrak) antara 

pemilik proyek dengan kontraktor. 

c. Mengesahkan semua dokumen pembayaran kepada kontraktor. 

d. Menyetujui atau menolak pekerjaan tambah kurang. 

e. Menyediakan dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan proyek. 

f. Menyetujui atau menolak penyerahan pekerjaan. 

g. Memberikan semua instruksi kepada konsultan pengawas. 

2.7.2 Konsultan Perencana 

Konsultan Konsultan perencana merupakan badan yang bertugas memberi tugas 

untuk melakukan pekerjaan perencanaan, perencana bisa berupa perorangan atau badan 

usaha baik swasta maupun dari pemerintah.  

KonsultanPerencanaan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut : 

a. Mengadakan penyesuaian kondisi lapangan terhadap keinginan pemilik proyek 

b. Membuat gambar bestek lengkap atau gambar proyek. 

c. Membuat Rencana Kerja dan Syarat – syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai 

pedoman pelaksanaan proyek. 

d. Membuat rincian RAB bangunan.  
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e. Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik proyek kedalam desain 

bangunan. 

f. Melakukan perubahan desain rencana bila terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan desain terwujud diwujudkan. 

g. Mempertanggungjawabkan rancangan desain dan perhitungan struktur jika terjadi 

kegagalan konstruksi. 

 Pada Proyek Pembangunan Gedung Hotel Ibis Style Candiland Semarang yang ditunjuk 

sebagai konsultan perencana adalah ANTONO SALLY DAN REKAN sebagai konsultan 

perencana arsitektur, PT. CIPTA SUKSES sebagai konsultan perencana struktur, PT. 

PASADA sebagai konsultan perencana mekanikal elektrikal, PT. TOTAL CITRA 

INDONESIA sebagai quantity surveyor. 

2.7.3 Konsultan Manajemen Konstruksi 

Konsultan Manajemen Konstruksi berperan sangat penting di dalam 

keberhasilan suatu proyek. Tugas perusahaan konsultan yaitu memandu klien (owner) 

saat tahap awal proyek (tahap perencanaan dan perancangan) untuk mempersiapkan 

tahap yang lebih lanjut, dan pada masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pelaksanaan 

pembangunan fisik). Job description konsultan secara umum adalah mencurahkan 

keinginan dan kebutuhan klien dengan mendampingi konsultan perencana dalam proses 

desain yang dituangkan ke dalam desain rencana, perhitungan, dan dokumen 

pendukung lainnya. Kontraktor akan terus diawasi dan didampingi oleh Manajemen 

Konstruksi hingga proyek selesai. Perencanaan di awal proyek yang rinci dan matang 

akan menghasilkan sebuah produk pedoman pelaksanaan yang tepat, yang nantinya 

akan sangat menentukan kesuksesan dalam sebuah proyek. 

Pekerjaan konsultan manajemen konstruksi antara lain : 

1. Melakukan Pengawasan terhadap cara kerja kontraktor di bidang struktur. 

2. Mengawasi surveyor dan supervisor 

3. Mengoreksi dan memberikan ijin kerja, penggunaan/ pengetesan  bahan,

kontraktor untuk pekerjaan struktur dalam 

pelaksanaan tugas harian. 

 jadwal 

4. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh kontraktor pelaksana. 

kerja 

dan berita acara progress pekerjaan kontraktor dibidang struktur, jika sudah ditetapkan  

5. Mengoreksi rencana kerja subkontraktor dan kontraktor pelaksana di bidang struktur. 
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6. Memberikan teguran kepada supervisor 

 

kontraktor pada pekerjaan struktur bila terjadi 

ketidaksesuaian pekerjaan struktur. 

2.7.4 Pelaksana Proyek 

Kontraktor Pelaksana adalah badan atau perorangan yang ditunjuk oleh owner 

untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya di bidangnya.  Atau 

dalam arti lain bahwa pihak yang penawarannya telah disetujui dan telah diberi surat 

penunjukan serta telah menandatangani surat perjanjian pemborongan kerja dengan 

pemberi tugas sehubungan dengan pekerjaan proyek. Pada Proyek yang berlangsung di 

area Candiland ini, pemilik proyek memberikan kepercayaan kepada kontraktor untuk 

melaksanakan pekerjaan konstruksi. Peraturan dan persetujuan tentang hak dan 

kewajiban masing-masing pihak diatur dalam dokumen kontrak yang telah 

ditandatangani. 

Kontraktor bertanggung jawab penuh kepada owner dan dalam melaksanakan 

pekerjaannya yang langsung diawasi oleh pihak pengawas dari owner 

1. Melaksanakan pekerjaan konstruksi proyek sesuai dengan peraturan dan spesifikasi 

yang telah direncakan dan ditetapkan didalam kontrak perjanjian, 

serta dapat 

berkonsultasi dengan tim pengawas terhadap masalah yang umum terjadi dalam 

pelaksanaan. Perubahan desain bangunan konstruksi harus segera dikonsultasikan 

sebelum pekerjaan dilaksanakan. 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana adalah sebagai berikut : 

2. Menyusun jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja 

sehingga tidak terjadi kemunduran proses pekerjaan, 

3. Memberikan laporan perkembangan proses pembangunan proyek (progress) yang 

meliputi laporan harian, laporan mingguan, serta laporan bulanan kepada Owner yang 

memuat antara lain: 

a.    Pelaksanaan pekerjaan, 

b.   Progress kerja yang dicapai, 

c.    Jumlah sumber daya manusia yang dipekerjakan, 

d.   Jumlah bahan dan material yang masuk, 
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e.    Keadaan cuaca dan lain-lain termasuk hambatan-hambatan yang terjadi selama 

proyek berlangsung. 

f. Menyediakan pekerja proyek, bahan material, tempat kerja, peralatan, dan alat 

pendukung lain yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dan gambar yang 

telah ditentukan dengan memperhatikan beberapa faktor penting yaitu waktu, 

biaya, kualitas, keamanan, dan kenyamanan pekerjaan, 

g. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan pembangunan konstruksi dan 

metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan, 

h. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal atau time schedule yang telah 

disetujui bersama, 

i. Merawat dan menjaga semua peralatan, material, dan pekerjaan terhadap 

kehilangan dan kerusakan sampai pada penyerahan akhir pekerjaan, 

j. Menjaga dan memperbaiki dengan biaya sendiri terhadap kerusakan jalan 

yang diakibatkan oleh kendaraan proyek yang mengangkut peralatan dan 

bahan ke tempat pekerjaan, 

k. Kontraktor berhak meminta tambahan waktu kepada Owner dikarenakan 

keterlambatan waktu penyelesaian pembangunan dan memberikan alasan logis 

dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, 

l. Bertanggungjawab untuk semua ganti rugi yang disebabkan oleh kecelakaan 

pada waktu pekerjaan proyek, serta harus menyediakan perlengkapan first aid 

maid pada kecelakaan. 

 

Staf-staf yang berada dalam struktur organisasi kontraktor adalah sebagai berikut : 

a.  Project Manager ( Pimpinan Proyek ) 

Project Manager adalah orang yang ditunjuk untuk mengatur segala peraturan dan 

ketentuan yang berdampak dengan pelaksanaan proyek dan ketepatan waktu Proyek 

Pembangunan Gedung Ibis Style Hotel Candiland Semarang. 

. 
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Tugas, kewajiban, dan wewenang Project Manager adalah 

1. Menetapkan rancangan anggaran biaya (RAB) proyek, 

2. Mengawasi dan kontrol pengeluaran Biaya Proyek secara berkala, dengan 

membandingkan ke RAB, 

3. Evaluasi akhir biaya proyek secara menyeluruh terhadap RAB dan menyusun laporan 

akhir biaya proyek, 

4. Menyusun (RKP) beserta sasaran kerja yang akan dicapai dan  diselesaikan paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah penunjukan PM, 

5. Memastikan terlaksananya pekerjaan (termasuk M/E & NSC) sesuai rencana yang 

sudah ditetapkan dalam RKP, 

6. Pengendalian pencegahan terhadap rework dan  program  peningkatan mutu 

pekerjaan, 

7. Mengkoordinasikan pembuatan dan menetapkan Master Schedule, Schedule Man 

Power, Material dan Equipment, 

8. Mengkoordinasi dan menjaga kelancaran pekerjaan proyek.mengelola dana proyek 

seefisien mungkin dengan mempertimbangkan faktor kelayakan teknis sesuai 

denganspesifikasi yang telah ditentukan perencana, 

9. Menjamin keterlambatan dengan sebab yang sama tidak akan terjadi lagi di lain 

waktu, 

10. Membentuk organisasi K3 & Safety dan bertanggungjawab terwujudnya prosedur dan 

cara kerja yang aman  sesuai Program K3 & Safety, 

11. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan pelaksanaan Proyek, Sub Proyek dan Bagian 

Proyek dalam mencapai sasaran usaha yang ditetapkan serta bertanggung jawab baik 

dari segi keuangan maupun fisik atas pelaksanaan proyek yang bersangkutan, 

12.  Meningkatkan efisiensi kerja dan pengendalian mutu secara teliti karena produknya 

akan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, 

13. Monitoring dan kontrol tahapan pelaksanaan untuk memastikan pencapaian sasaran 

kerja sesuai dengan Rencana Kerja Proyek (RKP), 

14. Menjamin pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya semaksimal 

mungkin sehingga pelaksanaan proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai 

perencanaan, 
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15. Membahas pelaksanaan proyek yang sesuai dengan rencana pelaksanaan proyek, 

16. Menyelesaikan permasalahan yang umum terjadi selama pelaksanaan proyek, 

17. Bertanggung jawab penuh untuk tercapainya target proyek. 

 

 

b.   Site Manager 

Tugas dan wewenang Site Manager adalah 

1. Mempersiapkan informasi dan data penyusunan untuk RAB, 

2. Menyusun rencana biaya pengeluaran proyek 2 mingguan dan mengoreksi bukti 

pengeluaran biaya afrekeningstaat, 

3. Mengkoordinasi Laporan RAB dan Real tepat waktu dan Afrekeningstaat, 

4. Mempersiapkan perhitungan rencana final Account dan pekerjaan Tambah Kurang, 

5. Mempersiapkan target kerja yang akan dipenuhi, 

6. Melakukan test & inspeksi terhadap target kerja, 

7. Menjamin tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan,  

8. Mencatat hasil pelaksanaan yang tidak sesuai rencana, 

9. Menyusun  Schedule Man Power, Master Schedule, bahan dan peralatan, 

10. Mengendalikan kegiatan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan jadwal yang sudah 

direncanakan, 

11. Mengoreksi seluruh pembayaran upah borong, pembelian bahan, Subkontraktor dan 

pengeluaran yang rutin lainnya. 

12. Menyiapkan informasi penyusunan untuk RAB. 

 

c.     Engineer 

Tugas dan wewenang Engineer adalah 

1. Menyusun metoda pelaksanaan pekerjaan yang murah dan efektif sesuai Spesifikasi, 

2. Mengumpulkan informasi ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dan Site Instruction 

yang memiliki efek terhadap waktu dan biaya, 

3. Menginspeksi  data kebutuhan biaya untuk pembayaran gaji 2 mingguan dan 

membandingkannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) upah, 

4. Mempersiapkan prosedur pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan memastikan 

pencapaian target kerja, 
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5. Monitoring pelaksanaan pekerjaan yang sesuai persyaratan mutu dan mengelola 

dokumen pengendalian mutu, 

6. Meyiapkan data/informasi untuk penyusunan jadwal pekerjaan/schedule, 

7. Melaporkan dan mengawasi secara intens terhadap pelaksanaan baik 

bulanan/mingguan/harian, 

8. Merevisi jadwal pelaksanaan serta menyusun proposal teknis untuk mencegah 

keterlambatan pekerjaan 

9. Membuat Pedoman K3 & keselamatan kerja, 

 

d.   Pelaksana Lapangan 

Tugas dan wewenang Pelaksana Lapangan adalah 

1. Mengkoordinasi para kepala tukang dan monitoring pekerjaan setiap hari, 

2. Membuat laporan hasil pekerjaan yang akan diteruskan ke site manager untuk arsip 

pelaksanaan proyek. 

 

e. Surveyor  

Tugas dan wewenang surveyor adalah  

1. Melakukan pengukuran bowplank, pagar keselamatan proyek, as tiang pancang, as 

kolom, as balok, dan pengukuran lainnya untuk memudahkan pekerja dalam berkerja, 

2. Melakukan pengecekan kembali terhadap hasil pekerjaan pekerja apakah sesuai 

dengan ukuran yang tertera pada gambar rencana, 

3. Melakukan survei ke lapangan  untuk memperoleh informasi keadaan lapangan real 

yang akan berpengaruh pada penetapan keputusan untuk metode pekerjaan yang tepat 

dan penentuan strategi yang dianggap paling tepat untuk keadaan tersebut. 

 

 

f. Mekanik 

Tugas dan wewenang mekanik adalah 

1. Menyiapkan informasi peralatan yang akan digunakan, 

2. Membuat detail permintaan pengeluaran penggunaan alat dan peralatan selama 2 

mingguan, 
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3. Mengusulka target kerja yang akan dipenuhi dalam hal perbaikan dan perawatan 

peralatan, 

4. Melakukan program perbaikan alat, tset & inspeksi terhadap alat yang digunakan di 

dalam pembangunan proyek tersebut, 

5. Inspeksi alat dan peralatan secara teratur, 

6. Mempersiapkan data alat dan peralatan yang akan dipergunakan dan Menjamin 

peralatan siap dipakai dan tersedia untuk digunakan, 

7. Mengoreksi jadwal service alat secara teratur. 

 

f.    Administrasi dan Logistik  

Tugas dan wewenang Administrasi dan Logistik adalah 

1. Menyiapkan informasi harga satuan material, 

2. Mengusulkan target kerja dalam hal penyimpanan dan penyediaan material sesuai 

persyaratan perjanjian, 

3. Menjamin bahan material yang masuk telah inspeksi dan test, 

4. Pengendalian material sesuai dengan prosedur, 

5. Pencegahan terhadap pelanggaran kerja dan peningkatan mutu dalam pengadaan dan 

penyimpanan material, 

6. Menjamin tidak ada keterlambatan PO dan kedatangan material, 

7. Merealisasi pengadaan material yang sesuai dengan rencana, 

8. Menyiapkan K3 sesuai dengan yang sudah ditentukan baik prasarana dan sarana. 

 

g.  Operator Hydraulic Static Pile Driver 

Tugas dan wewenang Operator Hydraulic Static Pile Driver adalah 

1. Melaksanakan proses pemancangan dari tiang pancang dimasukkan dalam alat  

Hydraulic Static Pile Driver sampai selesai pemancangan, 

2. Membaca dan mencatat tekanan psi pada manometer di setiap meter kedalaman     

tiang pancang sampai dengan maksimum kedalaman dalam laporan pemancangan 

tiang pancang. 

3.  
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h.   Operator Crane Service 

Tugas dan wewenang Operator Crane Service adalah 

1. Melaksanakan pekerjaan pemindahan tiang pancang dari truk yang membawa tiang 

pancang ke lokasi penempatan tiang pancang pancang,  

2. Melaksanakan pekerjaan pemindahan tiang pancang dari lokasi penempatan tiang 

pancang ke tempat penempatan yang lain di luar titik pemancangan, 

3. Melaksanakan pekerjaan pemindahan dari lokasi penempatan tiang pancang ke alat 

pancang hidrolis untuk pelaksanaan pemancangan. 

 

i. Security Proyek 

Tugas dan wewenang keamanan proyek adalah :  

1. menjaga keamanan di lingkungan proyek, 

2. membuat daftar tamu yang datang dan melaporkan kepada kepala proyek setiap 

seminggu sekali. 

2.8 Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab 

Pihak-pihak yang tergabung dalam pelaksanaan proyek mempunyai hubungan untuk 

pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait untuk 

kelancaran pekerjaan proyek, sehingga pekerjaan proyek dapat selesai sesuai rencana. Uraian 

hubungan kerja dan tanggunggung jawab sebagai berikut : 

a. Hubungan kerja antara konsultan perencana dengan pemberi tugas, 

Konsultan perencana ditunjuk oleh pemberi tugas untuk membuat desain rencana, dan 

perhitungan yang mengacu kepada gambar desain tersebut.  Setelah menunjuk bagian 

perencana, maka diadakan kontrak kerja secara tertulis. Konsultasi antara pemberi 

tugas dan bagian perencana harus selalu diadakan dalam mempersiapkan suatu 

rancangan atau rencana pembangunan proyek, agar tercapai hasil yang dikehendaki 

oleh pemberi tugas.   

b. Hubungan kerja pemberi tugas dengan kontraktor, 
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Pemberi tugas dapat menunjuk kontraktor pelaksana melalui lelang ataupun dengan 

cara penunjukan langsung. Setelah ditetapkan kontraktor pelaksana proyek, maka 

diadakan suatu kontrak kerja antara pemberi tugas dan kontraktor pelaksana. 

c. Hubungan kerja pemberi tugas dengan manajemen konstruksi (pengawas), 

Pemilik proyek menunjuk bagian pengawas untuk mengawasi proses pelaksanaan di 

lapangan yang dilakukan oleh kontraktor, yang harus dilaksanakan sesuai dengan 

kontrak kerja. Pertanggung jawaban ini diwujudkan dalam bentuk laporan mingguan 

dan laporan harian pelaksanaan di lapangan, menyampaikan hasil uji bahan dan uji 

pekerjaan, menyampaikan foto-foto dokumentasi, menyampaikan perhitungan 

pekerjaan tambah kurang, dan menyampaikan as built drawing (gambar yang 

dilaksanakan sebenarnya apabila terjadi perubahan gambar yang sebelumnya telah 

disepakati) 

d. Hubungan kerja pelaksana dengan perencana, 

Pihak pelaksana wajib berkonsultasi dengan pihak perencana, jika terjadi kekeliruan 

atau kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja, ataupun 

jika terjadi ketidakjelasan gambar kerja. 

e. Hubungan kerja pengawas dengan pelaksana, 

Pihak pengawas bertugas memantau pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan secara 

langsung yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana proyek. Jika terjadi 

penyimpangan pelaksanaan, maka pihak pengawas berwenang memperingatkan dan 

meminta pihak pelaksana untuk memperbaikinya. 

f. Hubungan kerja pengawas dengan perencana. 

Pihak pengawas dapat menghubungi pihak perencana untuk meminta kejelasan atau 

kepastian gambar kerja, jika dalam proses pengawasan di lapangan terdapat 

kekurangan pada gambar kerja. Hal ini dimaksudkan agar bestek dan kontrak yang 

telah ditetapkan dapat dipraktekkan sebagaimana mestinya oleh pihak pelaksana. 
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BAB III 

PERALATAN PROYEK 

 

3.1. Alat 

Peralatan konstruksi merupakan alat yang digunakan selama  konstruksi, antara lain adalah 

peralatan di lapangan, peralatan dilaboratorium, dan peralatan di kantor. Dengan menggunakan 

peralatan sesuai spesifikasi dan standar mutu, pekerjaan dapat dicapai dengan ketepatan waktu 

yang lebih akurat serta memenuhi spesifikasi teknis. 

 

3.1.1. Dump Truck 

Dump truckadalah truk yang di gunakan untuk mengangkut dan memindahkan material 

dari satu tempat ke tempat lainnya.Sebuah dump truck dilengkapi dengan alat hidrolik yang 

terpasang di bawah bak dump truck untuk melakukan dumping sehingga muatan dapat 

diturunkan dengan mudah melalui bagian belakang bak. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1Dump Truck 

(Sumber: Dokumentasi Proyek, 2015) 
 
 

Dump truck yang digunakan di proyek 

Candiland hanya untuk mengangkut peralatan yang digunakan karena sudah tidak ada pekerjaan 

tanah. Jumlah dump truck yang digunakan relatif tergantung pemesanan peralatan dan bahan 

yang diperlukan oleh kontraktor. Dump truck ini dimiliki oleh subkontraktor yang menyediakan 

peralatan dan bahan. 
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Gambar 3.2BakDump Truck 

(Sumber: Dokumentasi Proyek, 2015) 
 

 

3.1.2. Tower Crane 

Tower Crane adalah suatu alat bantu untuk akses bahan dan material konstruksi dalam 

proyek yaitu untuk mengangakat alat dan bahan serta segala kebutuhan yang ada di area proyek. 

Di proyek menggunakan tower crane jenis MC 205b bermerek Potain buatan China dan 

memiliki mesin buatan Prancis dengan panjang radius 60 m dan tinggi maksimal 200 m. 

Spesifikasi teknis tower cranebisa lihat di lampiran. Spesifikasi Tower Crane Potain MC 205b. 

 
Gambar 3.3Tower Crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 
 
 
 

Bagian – bagian pada tower crane : 
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a. Jib, merupakan lengan tower crane yang bisa berputar secara horizontal  360° terdiri 

dari elemen-elemen besi yang tersusun menjadi satu bagian rangka batang berfungsi 

untuk mengangkat material pada proyek dengan menggunakanSling (kabel baja). 

b. Counter weight, berupa pemberat yang terdapat di bagian belakang tower crane yang 

berguna untuk penyeimbang beban pada tower craneterutama pada beban yang 

diangkat oleh jib agar tower crane dapat digunakan dengan baik. 

 

 
Gambar 3.4Counter Weight 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 
 

c. Mast section, merupakan memiliki fungsi menentukan tinggi dari tower crane, 

dimana pemasangan tiap-tiap bagian mast section dibantu oleh alat hidrolik untuk 

menyusun bagian ini ke arah vertikal. Setiap satu bagian mast section mempunyai 

tinggi 3 meter dengan lebar 2 meter. Untuk menambah tinggi tower crane dapat 

dilakukan dengan menambah mast section sesuai dengan kebutuhan tinggi. Proses 

penambahan tinggi biasanya disebut dengan proses jack-up tower crane. 
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Gambar 3.5Mast Section 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
d. Joint pin, adalah bagian dari tower crane yang merupakan tempat seorang operator 

mengoperasikan tower crane. 

 

 

3.1.3. Pemotong Besi Tulangan (Bar Cutter) 

Pemolong besi tulangan (Bar cutter) yaitu alat pemotong baja tulangan untuk menghasilkan 

ukuran baja tulangan yang diperlukan untuk penulangan beton. Bar cutter yang digunakan untuk 

proyek Candiland berenergi listrik. Bar cutter listrik dapat memotong tulangan baja dengan 

kualitas lebih baik jika dibandingkan memotong besi dengan gergaji manual.Pemotongan baja 

tulangan dilakukan dalam jumlah banyak untuk mempersingkat waktu. 

a. Masukkan baja yang akan dipotong ke dalam gigi

Semakin besar diameter 

baja tulangan yang akan dipotong maka semakin sedikit jumlahnya untuk bisa dipotong secara 

bersamaan.Barcutter merk Toyomade in Japan. Kapasitas maksimal alat yang digunakan yaitu 

diameter 43 mm.  

Cara kerja bar cutter adalah sebagai berikut : 

 

b. Pedal pengendali dipijak 

bar cutter 

c. Dalam waktu beberapa detik tulangan akan terpotong 

Dibutuhkan ketelitian dan kewaspadaan pekerja dalam mengoperasikan alat ini supaya tidak 

terjadi kecelakaan kerja dan hasil dapat sesuai rencana. 
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Gambar 3.6Bar Cutter 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

 
Gambar 3.7SpesifikasiBar Cutter 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 
 

3.1.4. Pembengkok Besi Tulangan (Bar bender) 

Bar Bender (pembengkok tulangan) adalah alat untuk membengkokkan baja tulangan sesuai 

dengan bentuk yang ditentukan. Di proyek Candiland menggunakan bar bender listrik dengan 

kapasitas besi yang dibengkokan maksimal tulangan baja diameter 42 mm. Bar bender merk 

Takeda buatan Jepang. 

Cara kerja bar bender adalah sebagai berikut : 

a. Baja tulangan dimasukkan di sela-sela poros pembengkok dan poros tekan. 

b. Pada pengatur sudut pembengkokan tentukan sudut dan panjang pembengkokan. 
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c. Letakan ujung tulangan di poros pembengkok dikunci dengan kunci pembengkok.  

d. Pedal ditekan maka roda pembengkok akan berotasi sesuai dengan sudut dan 

pembengkokkan yang direncanakan.

 

 

  

 
Gambar 3.8.Bar Bender 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

 
Gambar 3.9.SpesifikasiBar Bender 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 
 
 
 
 

3.1.5. Mesin Pemotong Besi (Circular Saw) 
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Mesin ini bekerja dengan sebuah mata pisau berbentuk lingkaran yang bekerja dalam poros. 

Mata pisau akan berputar memotong besi dan kayu sesuai dengan arah pemotongan. Mesin 

pemotong kayu yang digunakan adalah tipe CC14SF merk Hitachi dengan mata pisau 355 mm 

dan kapasitas pemotongan maksimal tebal 66 mm pada posisi tegak lurus. Penggunaan dalam 

proyek adalah untuk memotong besi hollow dan papan bekisting. Memotong papan lebih efisien 

dan lebih cepat menggunakan mesin dibanding dengan gergaji manual. Spesifikasi teknis 

circular saw lihat lampiran. 

 
Gambar 3.10.Circular Saw Hitachi CC14SF 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 
 

3.1.6. Bor Listrik 

Alat bor yang digunakan adalah Bosch Rotary Hammer (GBH-2-22) dengan mata bor 

diameter 10 mm.Ciri-ciri dari mata bor beton antara lain ujung mata bor tumpul, biasa terbuat 

dari material yang memiliki sifat sangat keras, karena penggunaan alat bor ini juga memukul 

selain memutar.Penggunaan bor listrik di proyek adalah untuk mengebor pelat lantai yang akan 

dipasang stek besi sebagai tumpuan pushpull bekisting kolom dan digunakan untuk mengebor 

beton pada pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing. Spesifikasi teknis bor listrik lihat 

Lampiran. 
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Gambar 3.11.Bor Listrik 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

Cara mengebor beton menggunakan bor listrik : 

a. Mata bor yang dipasang disesuaikan dengan lubang yang akan dibuat. Sebagai contoh 

pada gambar di atas menggunakan mata bor diameter 10 mm untuk memasang besi stek 

10 mm. 

b. Permukaan beton dicek sebelum dibor. Hasil pengeboran lebih maksimal pada 

permukaan beton yang rata. 

c. Titik yang akan dibor ditandai menggunakan alat tulis atau paku supaya pengeboran tepat 

pada titiknya. 

d. Pengeboran dilakukan dengan posisi badan berdiri kaki kiri berada didepan kaki kanan. 

Bor diarahkan tegak lurus dengan bidang. 

e. Posisi tangan kanan memegang bagian bawah bor sekaligus menekan tombol power bor 

sedangkan tangan kiri memegang bagian atas bor. 

 

3.1.7. Ready Mix Truck 

Concrete mixer truck adalah truk dilengkapi dengan concrete mixer yang berfungsi 

mengaduk campuran beton ready mix selama perjalanandari batching plan menuju lokasi 
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proyek

a. Mesin truk dinyalakan dan siap untuk digunakan. Corong diarahkan ke mulut mixer 

supaya tidak ada material yang tercecer ketika proses pengangkutan. Campuran bahan 

beton bisa langsung dituangkan ke dalam mixer sesuai komposisi. 

.truck ready mix tersebut dimiliki oleh perusahaan beton yang sudah dipesan oleh proyek 

Candiland. Spesifikasi teknis ready mix truck lihat lampiran.  

Cara pengoperasian concrete pump truck : 

b. Mixer diputar dengan menekan tombol pemutar mixer di interior truk, mixer berotasi 

berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan 16 – 20 RPM. Ready mix diijinkan 

berangkat ke lokasi proyek setelah adonan tercampur dengan baik 

c. Selama perjalanan mixer 

d. Setelah sampai di lokasi proyek putaran mixer searah jarum jam dan kecepatannya 

dipercepat supaya adonan beton keluar dari mixer. 

terus berputar dengan kecepatan 8-12 putaran per menit 

berlawanan arah jarum jam upaya beton tetap homogen dan beton tidak mengeras.  

 

 
Gambar 3.12.Ready Mix Truck 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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3.1.8. Concrete Bucket 

Concrete bucket adalah tempat untuk mengangkut beton ready mixdari truck mixer 

concretesampai ke tempat pengecoran. Tes slump beton dipastikan memenuhi persyaratan 

sebelum beton dituangkan ke bucket. Dibutuhkan satu orang sebagai operator concrete bucket 

yang bertugas untuk membuka atau mengunci keran supaya tidak tumpah pada saat dibawa ke 

area pengecoran. Penggunaan concrete bucket di proyek hanya untuk pengecoran dengan volume 

beton yang relatif sedikit seperti kolom, rampdan shear wall. Concrete bucket yang digunakan 

pada proyek ini memiliki kapasitas  0,8 m3

 
Gambar 3.13.Concrete Bucket 

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2015) 
 

 dengan berat 300 kg.  

3.1.9. Pipa Tremie 
Pipa tremie adalah pipa yang berfungsi menghubungkan keranconcrete bucket dengan area 

yang akan dilakukan pengecoran. Fungsi pipa ini adalah untuk mengatur tinggi jatuh beton pada 

saat pengecoran. Pipa tremie  dipasang pada ujung bawah concrete bucketuntuk menghindari 

benturan antara adukan beton dengan beton lama atau dengan bekisting. Pipa tremie yang 

digunakan unruk proyek Candilandberjenis hoist tremie pipediameter 8 inch. 
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Gambar 3.14.Pipa Tremie 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 
 

 

 
Gambar 3.15.Proses PenggunaanPipa Tremie 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 
 

3.1.10. Concrete Vibrator 

Concrete vibrator adalah alat yang menghasilkan getaran untuk menggetarkan beton pada 

saat pengecoran.Beton yang digetarkan akan mengisi penuh seluruh ruangan di dalam bekisting 

sehingga tidak terdapat rongga-rongga udara maupun gumpalan kerikil diantara beton yang dapat 

membuat beton keropos karena beton dengan kualitas tinggi harus mempuyai struktur padat tidak 

berongga. Concrete vibrator mempunyai kabel yang cukup panjang sehingga dapat 
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menggetarkan beton di tempat yang agak jauh dari sumber listrik. Semua pekerjaan pengecoran 

di proyek dipadatkan menggunakan concrete vibrator untuk mencegah keropos pada beton yang 

dapat mengurangi kekuatan struktur. Kendala dalam penggunaan alat ini apabila pekerja tidak 

teliti akan mengenai tulangan. Hal ini memungkinan alat terjepit di antara tulangan dan 

menyebabkan tulangan bergeser. Jenis concrete vibrator yang digunakan adalah Mikasa 

Concrete FC 4N dengan panjang selang 6 m. Spesifikasi teknis lihat lampiran.  

 
Gambar 3.16..ConcreteVibrator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

3.1.11. Theodolit 

Theodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang dipergunakan untuk menentukan tinggi 

kontur tanah dengan sudut datar dan sudut tegak. Di proyek alat ini memiliki fungsi yang cukup 

penting antara lain menentukan titik – titik as kolom, menentukan elevasi atau ketinggian, 

mengetahui kerataan dinding dan lantai, menyetting ketinggian bekisting balok dan lain – lain. 

Di proyek Candiland theodolite yang digunakan bermerek Topcon dengan Tipe X74537 buatan 

Jepang.  
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Gambar 3.17.TeodolitTopcon 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Gambar 3.18.Kotak PenyimpananTeodolit 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 
 
 

3.1.12. Demolition Hammer 

Demolition Hammer berfungsi seperti Drill ini digunakan untuk menghancurkan material 

keras seperti batu dan tanah keras seperti pada saat pembuatan galian borepile yang 

menggunakan alat ini untuk membelah batu keras. Alat ini juga digunakan untuk membuat 

lubang pada kolom atau shearwall yang nantinya digunakan untuk stek tulangan. Alat ini 

dimiliki oleh PT.PP dengan merek Hilti type TE 700-AVR buatan Liechtenstein. 
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Gambar 3.19.Demolition Hammer Hilti 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

3.1.13. Air Compressor 

Air Compressormerupakan alat yang berfungsi untuk membersihkan debu dan kotoran yang 

berada di bekisting dengan cara menyemprotkan udara ke bagian bekisting yang ingin 

dibersihkan. Pembersihan debu dan kotoran ini biasanya dilakukan sebelum dilakukan 

pengecoran agar beton mengisi tanpa celah ke begisting untuk menjaga kekuatan beton.Air 

compressor di proyek menggunakan merk Hokuetsu dengan tipe PDS 130S dengan dimensi 2,47 

m x 1,51 m x 1,36 m buatan Jepang. Di area proyek Candiland hanya tersedia 1 uint air 

compressor milik PT. PP yang digunakan bergantian untuk keperluan pembersihan kotoran dan 

debu di Tower B dan Tower C. 

 

 
Gambar 3.20.Air Compressor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Gambar 3.21.Proses Penggunaan Air Compressor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

3.1.14. Alat Las Listrik 

Alat las listrik digunakan untuk menyambung besi agar dapat dibentuk seperti pada 

pembuatan kerangka bekisting kolom yang dibuat dari besi hollow yang dilas sedemikian rupa. 

Alat las juga digunakan untuk mengelas tulangan agar lebih kuat. Alat las yang digunakan di 

proyek bermerk Nyundai buatan Korea. 

 
Gambar 3.22.Alat Las Listrik 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

3.1.15. Bucket angkut 

Bucket angkut berfungsi untuk mengangkut tanah galian dan barang – barang lain seperti 

peralatan dan bahan kecil yang diangkut oleh tower crane untuk mobilisasi atau pergerakannya. 

Bucket ini berbentuk persegi dengan volume 1 m3 yang terbuat dari besi ulir sisa sebagai 

kerangka dan papan kayu sebagai sisi – sisinya.  
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Gambar 3.23.Bucket Angkut 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

3.1.16. Genset Diesel 

Genset diesel digunakan untuk mencukupi kebutuhan daya listrik yang dibutuhkan oleh 

peralatan yang digunakan di area sekitar proyek seperti tower crane, kebutuhan listrik peralatan 

dan lain – lain untuk mendukung pekerjaan di area proyek tersebut. Tetapi pada pertengahan 

bulan September sudah tidak menggunakan diesel generator lagi karena sudah menggunakan 

listrik dari PLN dengan alasan lebih mengirit biaya bahan bakar solar, lebih irit perawatan, dan 

lebih mengirit tempat. 

 
Gambar 3.24.Genset Diesel 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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3.1.17. Scaffholding 

Scaffolding atau perancah digunakan untuk menyangga bekisting atau peralatan 

lainnya. Digunakan juga untuk akses naik turunnya pekerja dari lantai atas ke lantai 

bawah atau sebaliknya bila belum ada tangga sementara. Jenis scaffolding yang 

digunakan di proyek  Candiland ada 3 yaitu tipe 190, 170, dan 90. Semua scaffolding 

menyewa dari subkontraktor dengan jumlah +/- 2000 buah untuk tower hotel.  

 

 
Gambar 3.25.Scaffolding 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 
 

3.1.18. Bekisting 

Bekisting adalah suatu alat bantu yang berfungsi untuk mencetak beton yang telah 

dituangkan ke dalam cetakan bekisting untuk membentuk kolom, balok, pelat, maupun 

shear wall. Di area proyek Candiland bekisting yang digunakan adalah bekisting tipe 

konvensional atau biasa. Untuk bekisting kolom memakai bekisting yang terbuat dari besi 

yang sisi-sisinya dapat diatur sedemikian rupa untuk memperoleh ukuran yang sesuai 

perencanaan. 
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Gambar 3.26.Bekisting Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

Pemasangan atau instalasi bekisting kolom dibantu oleh tower crane yang berperan 

mengangkat bekisting tersebut dan diperlukan minimal dua orang pekerja yang bertugas 

untuk memasukan bekisting ke tempatnya tetapi harus dengan hati-hati karena bekisting 

tidak boleh mebentur tulangan baja yang sudah terpasang 

 
Gambar 3.27.Proses Pemasangan Bekisting Kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
Untuk bekisting balok dirakit dari papan plywood setebal 15 mm dan sisi-sisinya 

diperkuat oleh bantuan besi hollowdan besi siku kemudian disangga oleh 

perancah/scaffolding. Diperlukan handtools seperti gergaji, palu, meteran, dan tang untuk 

merangkai bekisting balok tersebut, dan diperlukan juga teodolit untuk mengatur 

ketinggian bekisting agar sesuai dengan as rencana.  
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Gambar 3.28.Bekisting Balok 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

 
Gambar 3.29.Proses Perakitan Bekisting Balok 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

 
Gambar 3.30.Proses Leveling Bekisting Balok 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Bekisting Shear Wall hampir sama dengan bekisting kolom tetapi bahannya tidak 

terbuat dari besi tetapi dari papan plywood setebal 18 mm. Sisi-sisi nya terdiri dari papan 

plywood tebal 18 mm yang diperkuat oleh besi hollow dan disangga oleh scaffholding agar 

dapat berdiri kokoh. Tinggi bekisting shearwall sama dengan bekisting kolom yaitu 3 

meter dan lebar bekisting shearwall 6 meter. 

 

Gambar 3.31.Bekisting Shearwall 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
Bekisting pelat lantai dan tangga terdiri dari papan plywood yang disangga oleh besi 

hollow dan scaffolding agar kuat saat menahan beton cair saat dicor. Papan plywood yang 

digunakan untuk plat lantai setebal 15 mm.  
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Gambar 3.32.Bekisting Plat Lantai dan Perakitannya 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

 

Gambar 3.33.Bekisting Tangga 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 
 

3.1.19. Concrete Mixer 

Concrete Mixerberguna untuk mencampur dan mengaduk material beton yang terdiri 

dari semen, pasir, kerikil, dan air agar lebih homogen. Di bagian dalam Concrete 

Mixerterdapat sirip-sirip yang berfungsi mengaduk bahan-bahan pembuat beton secara 

merata pada waktu berputar. Proyek ini menggunakan 1 buah Concrete Mixer dengan 

dengan kapasitas 0,7 m3. Alat ini digunakan untuk volume pekerjaan yang relatif kecil, 
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misalnya untuk pekerjaan membuat lantai kerja, finishing, pondasi batu kali, adukan, 

plesteran, dan lain-lain. 

Drum pengaduk mempunyai dua macam gerakan, yaitu : 

a. Gerakan untuk mengatur posisi drum, 

b. Gerakan untuk mencampur adukan. 

Bagian–bagian utama yang menyusun alat ini adalah : 

a. Motor penggerak, 

b. drum pengaduk (container). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian Concrete Mixeradalah : 

a. Lama pengadukan minimal 15 menit, dihitung mulai saat  tercampurnya semua 

material beton termasuk air, 

b. mesin harus berputar secara konstan, 

c. setelah pekerjaan selesai, alat dicuci sampai bersih, agar sisa adukan tidak mengeras 

dalam container. 

Prinsip kerja Concrete Mixer : 

a. Drum pengaduk diputar pada poros yang bergigi dan digerakkan oleh mesin diesel, 

b. selama drum diputar air dan semen dimasukkan kedalamnya agar bercampur 

menghasilkan pasta kemudian dimasukkan pula pasir dan kerikil (agregat halus dan 

agregat kasar) sesuai dengan perbandingan yang sudah diperhitungkan, 

c. pengadukan dilakukan sampai bahan-bahan tersebut benar-benar tercampur secara 

homogen, 

d. stir pengaduk diputar agar drum pengaduk dapat berputar ke arah yang diinginkan 

untuk menumpahkan bahan adukan yang merupakan isi drum pengaduk ke bak 

tampungan yang telah disediakan, 

e. waktu pengadukan tergantung pada kapasitas drum pengaduk, biasanya diambil 1,5 

menit setelah semua bahan dimasukkan ke dalam drum pengaduk. 
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Gambar 3.34.Concrete Mixer 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

3.1.20. Hand Tools 

Hand Tools atau peralatan tangan merupakan peralatan yang mendukung para 

pekerja bangunan untuk menyelesaikan pekerjaannya yang sebagian besar dikerjakan oleh 

tangan tanpa bantuan alat atau mesin tertetu. Macam – macam hand tools yang digunakan di 

area proyek pembangunan Hotel Ibis Style Candiland antara lain : 

a. Gergaji 

Gergaji digunakan untuk memotong kayu dan tripleks bekisting. Gergaji yang 

umum digunakan adalah jenis gergaji kayu karena sebagian besar fungsinya hanya 

untuk memotong kayu dan papan tripleks. Penggunaan gergaji biasanya untuk 

pekerjaan pemasangan dan perakitan bekisting kolom, balok, dan bekisting pelat. 
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Gambar 3.35.Gergaji  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

b.  Palu (Hammer) 

Palu atau hammer sering digunakan untuk memalu paku untuk pekerjaan 

bekisting dan mengencangkan sesuatu dengan cara dipukul. Palu yang umum 

digunakan di lokasi proyek terbuat dari besi dan mempunyai semacam catut 

dibelakangnya yang berfungsi untuk mencatut paku jika terjadi kesalahan atau posisi 

yang tidak pas. 
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Gambar 3.36.Palu atau Hammer 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

c. Alat Sipatan 

Alat sipatan merupakan alat bantu untuk menentukan garis as dan untuk 

memberikan garis tanda elevasi tertentu yang sangat membantu dalam pekerjaan agar 

memperkecil kesalahan struktur karena garis-garis tanda yang dibuat berhubungan 

dengan struktur konstruksi. Alat ini digunakan setelah penandaan dengan alat teodolit, 

setelah menemukan titik yang pas dan sesuai alat sipatan dilumuri dengan tinta dan 

digunakan untuk menandai titik yang sudah ditentukan tadi dengan teodolit 

 

 
Gambar 3.37.Alat Sipatan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

 

 

d. Tang  

Tang di lokasi proyek biasanya digunakan untuk pekerjaan penulangan baja yaitu 

berfungsi untuk memasang dan memotong kawat bendrat.  
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Gambar 3.38.Tang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

 
e. Bolt Cutter 

  Bolt Cutter berfungsi untuk memotong tulangan baja yang berlebih dan tulangan 

wiremesh yang melebihi panjang perencanaan. Bolt cutter tersebut memiliki panjang 60 

cm dan berat 2,5 kg. 

 
Gambar 3.39.Bolt Cutter 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 
 

f. Alat Meteran 

  Alat meteran berfungsi untuk menentukan panjang bahan yang sesuai dengan 

perencanaan. Alat meteran sangat berperan dalam pembangunan konstruksi karena 
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semua keperluan harus sesuai dengan perhitungan dan mempunyai ukuran yang pas 

agar semua sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat 

 

 
Gambar 3.40. Alat Meteran 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

3.2 Pengadaan Alat 
 
 
Di dalam pekerjaan proyek pembangunan Hotel Ibis Style Candiland, menurut keterangan 

dari kontraktor alat yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi hotel harus sesuai dengan 

standar, kondisi di lapangan, dan kebutuhan spesifikasi yang sesuai. Pemilihan alat yang cermat 

sangat mempengaruhi penyelesaian dan kualitas struktur karena setiap alat dan perlengkapan 

memiliki kualitas dan spesifikasi yang berbeda.  Peralatan kerja terdiri dari alat berat dan 

perlengkapan lain yang digunakan secara manual atau mekanis.  

Penyimpanan alat juga mempengaruhi kinerja alat tersebut karena jika penyimpanan 

dilakukan dengan benar dan baik maka kondisi alat tersebut juga pasti selalu prima untuk 

digunakan. Di lokasi proyek Candiland memiliki gudang logistik tetapi gudang logistic tersebut 

cukup sempit dan alat yang disimpan di dalam gudang hanya diletakan seadanya dan tidak semua 

alat bisa disimpan di gudang tetapi dibiarkan di luar. 
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Gambar 3.41.Gudang Logistik 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 
 
 
 

Alat yang digunakan kontraktor juga harus disetujui oleh pihak Manajemen Konstruksi 

(MK). Jika sudah disetujui oleh MK maka kontraktor boleh menggunakan alat tersebut, tetapi 

jika MK tidak setuju maka kontraktor harus menggantinya. 
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Gambar 3.42. Bagan Proses Pengadaan Alat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 
 

Untuk Alat konstruksi yang digunakan PT.PP sebagian besar menyewa dari sub-kontraktor 

yang masih anak perusahaan dari PT.PP. beberapa alat yang dimiliki oleh PT.PP antara lain bar 

bender, bar cutter, bekisting kolom, hand tools, dan besi hollow. 

 

Mulai 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

 Setelah 90 harikalenderberada di lapangandenganbanyaksekalihal yang 

didapatbaikpengalaman, data danilmu yang didapat di 

bidangalatdanperlengkapanproyekdaripembangunan Hotel Ibis Style 

Candilanddapatdiambilkesimpulan : 

1. KondisiAlat 

Kondisialat yang dipakai di proyekpembangunan Hotel Ibis Style 

Candilandsebagianbesarbesardalamkondisibaikdanlayakuntukdigunakansertaselalumenguta

makankeamanandankenyamananpekerja. PT. Megatama Putra 

selakuManajemenKonstruksijugaselalumelakukan checklist 

ataupengecekansehinggakondisialatdanfungsimasing – masingalattetapterjaga. 

 

2. JumlahAlat 

Untukmemenuhi target pekerjaan agar sesuaidenganjadwalmakahal yang 

perludiperhatikanadalahjumlahpekerjadanjumlahalat yang 

digunakanuntukmendukungsepenuhnyaketepatanwaktu. Jumlahalat yang digunakan di 

proyekpembangunan hotel Ibis Style 

Candilandinicukupjadiketerlambatanatauketidaktepatanjadwalsangat minim. Jikaalat yang 

digunakankuranguntukpekerjaantertentumisalnyaalatlas, 

makaalatbisadipinjamdariproyekpembangunanApartemenCandiland yang 

berdekatandanmasihditanganiolehsatukontraktor yang sama, jadikebutuhanalat di area 

proyekaman. 

 

3. SpesifikasiAlat 
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Pihakkontaktor yang 

melaksanakanpekerjaanproyekjugacukupmemperhatikanspesifikasialat yang digunakan. Alat 

yang 

digunakanharussesuaidenganfungsidanspesifikasitetapiuntukmerktidakterlalupentingkarenam

enurutstafperalatanadalah yang 

terpentingalattersebutbisadigunakansesuaikebutuhandanmempunyaikualitas yang cukupbaik.  

 

4.2. Saran 

Saran yang dapatdiberikanuntukproyekiniadalah : 

1. Pengukuranbekistingbalokterkadangkurang pas 

karenapekerjaterkadangtidakmenggunakanmeteransaatbekerjauntukituharusnyakontraktorme

negur para pekerja yang seringmelakukankesalahankarenakurangmenngunakanmeteran. 

 

2. Saatturunhujanlokasipengelasanuntukperakitankerangkabekistingtergenang air dan air 

genangantersebutdibiarkanmenggenangsedangkan para 

pekerjalastetapmelakukanpekerjaannyadisitu. Hal inicukupberbahayakarenagenangan air 

tersebutdapatmeningkatkanrisikokorsletinglistrik yang cukupberbahayajugabagi para pekerja. 
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