
Laporan Praktik Kerja 

PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL GRANDHIKA SEMARANG 

JALAN PEMUDA NOMOR 80 & 82, SEMARANG 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DisusunOleh : 

Fauzi Ahmad 

12.12.0071 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 

2016 



i 
 

LaporanPraktik Kerja 

PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL GRANDHIKASEMARANG 

JALAN PEMUDA NOMOR 80 & 82, SEMARANG 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DisusunOleh : 

Fauzi Ahmad 

12.12.0071 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 

2016 

 



ii 
 

LEMBAR PENGESAHAN PRAKTIK KERJA 

PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL GRANDHIKASEMARANG 

JALAN PEMUDA NOMOR 80 & 82, SEMARANG 

 

 

 
 
 

 
 

Disusun Oleh: 

Fauzi Ahmad 

12.12.0071 

 
Telah diperiksa dan disetujui 

Semarang, ……………… 

 
 

Disahkan oleh, 
Dekan Fakultas Teknik, 

 

 
 

 

 

 

 

 

( Dr. Ir. Djoko Suwarno, M.Si. ) 

Pembimbing, 

 

 

 

 

 

(Dr. Maria Wahyuni, MT.) 

 

 



iii 
 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

KATA PENGANTAR 
 

PujidansyukurpenulishaturkankepadakehadiratTuhan YME, 

karenaataslimpahanrahmatdankaruniaNyalaporanpraktikkerja yang berjudulProyek 

Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

dapatdiselesaikandenganbaikdansesuaidenganwaktuperencanaan yang telahditentukan. 

Laporaninitidaklepasdariperansertabeberapapihaksebagaipendukungsekaliguspembimbin

gdalampraktikkerja, untukitupenulismengucapkanterimakasihkepada: 

1. Bapak Dr. 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 di Fakultas Teknik 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

3. IbuDr. Maria Wahyuni, MT. selaku Dosen Pembimbing selama praktikkerja dan 

selama penyusunan laporanpraktikkerja ini. 

4. PT. AdhiKaryakantor cabang Semarang yang telah memberi kesempatan untuk 

praktik kerja selama 90 hari kalender. 

5. Bapak Soenaryo PS,BapakJohan Christian, Bapak Ahmad Fathoni danBapak Agung 

Nugrohoyang telah banyak membimbing selama pelaksanaan praktik kerja di 

lapangan. 

6. Orang Tua yang selalu mendukung dan memberi dorongan motivasi kepada penulis. 

7. Teman-teman Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang dari semua angkatan atas 

segala dukungannya. 

8. Semua pihak yang telah banyak membantu penyusun, baik secara moril maupun 

materil, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Penulismenyadaribahwadalampenyusunanlaporaninimasihmemilikibanyakkekuranganda

nmasihkurangsempurna. Untukitupenyusunberharapadanya saran dankritik yang membangun 

demi kesempurnaanlaporanini. 

Akhirnyapenulisberharapsemogalaporaninidapatbermanfaatbagisemuapihakkhususnyabagikal

anganTeknikSipil. 

 Semarang,   Januari 2016 

 

 

 



v 
 

  Penulis 

SURAT PENDAFTARANPRAKTIK KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

SURAT PENGANTARPRAKTIK KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

SURAT BALASAN DARI PROYEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

SURAT PERINTAH PRAKTIK KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

SURAT SELESAI PRAKTIK KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

SURAT UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiii 
 

LEMBAR ASISTENSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR ISI 
 

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

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

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

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

FORMULIR 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 ..............................................................................................  xxiv 

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

1.1. LatarBelakang Praktik Kerja ............................................................................  1 

1.2.  Tujuan Praktik Kerja .......................................................................................  2 

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

1.4. Pengumpulan Data ...........................................................................................  3 

1.5. SistematikaPenulisanLaporan ..........................................................................  4 

BAB II.TINJAUAN UMUM PROYEK .................................................................  6 

2.1.  Uraian Umum Proyek .....................................................................................  6 

2.2.  Lokasi Proyek .................................................................................................  7 

2.3.  Data Proyek .....................................................................................................  8 

2.3.1. Data Umum ..........................................................................................  8 

2.3.2. Data Teknis ..........................................................................................  9 

2.4.  Sistem Pelaksanaan Pelelangan ......................................................................  10 

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

 



xvii 
 

2.6.  Organisasi Proyek ...........................................................................................  13 

2.6.1. Pemilik Proyek .....................................................................................  15 

2.6.2. Konsultan Pengawas ............................................................................  16 

2.6.3. Konsultan Perencana ............................................................................  17 

2.6.4. Kontraktor Pelaksana ...........................................................................  18 

2.6.5. Sub Kontraktor .....................................................................................  26 

2.7. Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab ............................................................  27 

BAB III.PERENCANAAN PROYEK ....................................................................  31 

3.1.  Uraian Umum ..................................................................................................  31 

3.2. Perencanaan Pekerjaan .....................................................................................  32 

 3.2.1. Penyelidikan Tanah ..............................................................................  33 

 3.2.2. Secant Pile ............................................................................................  37 

 3.2.3. Capping Beam ......................................................................................  40 

 3.2.4. Pondasi Tiang Pancang ........................................................................  42 

 3.2.5. Loading Test .........................................................................................  43 

 3.2.6. Tower Crane(TC) .................................................................................  45 

 3.2.7. Dewatering ...........................................................................................  47 

 3.2.8. Pekerjaan Galian Tanah .......................................................................  48 

 3.2.9. Pile Cap ................................................................................................  49 

3.3.  Peralatan dan Bahan ........................................................................................  54 

 3.3.1. Peralatan Proyek ..................................................................................  55 

 3.3.2. Bahan dan Material Proyek ..................................................................  61 

BAB IV.PELAKSANAAN PROYEK ....................................................................  63 

4.1.  Uraian Umum ..................................................................................................  63 

4.2.  Tahapan Pelaksanaan Struktur Bawah ............................................................  64 

 4.2.1. Pelaksanaan Capping Beam .................................................................  64 

 4.2.2.Pelaksanaan Pondasi Tiang Pancang ....................................................  71 

 4.2.3. Pelaksanaan Loading Test ....................................................................  77 

 4.2.4. Pelaksanaan Konstruksi Tower Crane .................................................  86 

 4.2.5.Pelaksanaan Dewatering .......................................................................  98 

 4.2.6  Pelaksanaan GalianBasement ...............................................................  101 

 4.2.7. Pelaksanaan Pile Capdan Tie Beam .....................................................  105 



xviii 
 

BAB V.PENGENDALIANdan PERMASALAHAN PROYEK ..........................  113 

5.1.  Uraian Umum ..................................................................................................  113 

5.2.  Pengendalian Mutu .........................................................................................  114 

 5.2.1. Slump Test ............................................................................................  114 

 5.2.2. Uji Beton di Laboratorium ...................................................................  116 

 5.2.3. Uji Baja di Laboratorium .....................................................................  119 

5.3.  Pengendalian Waktu .......................................................................................  121 

5.4. Pengendalian Biaya ..........................................................................................  122 

5.5. Pengendalian Kualitas Pekerjaan .....................................................................  122 

 5.5.1. Rapat Evaluasi Proyek .........................................................................  122 

 5.5.2. Laporan Evaluasi Proyek .....................................................................  123 

5.6. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ..........................................................  124 

 5.6.1. Alat Pelindung Diri (APD) ..................................................................  125 

 5.6.2. Rambu-rambu di Sekeliling Proyek .....................................................  126 

 5.6.3. Safety Morning .....................................................................................  127 

 5.6.4. Meeting Khusus Tim K3 ......................................................................  128 

 5.6.5. Pengawasan K3 Terhadap Lingkungan ................................................  128 

5.7. Permasalahan Proyek .......................................................................................  130 

 5.7.1. Komplain Dari Tetangga ......................................................................  130 

 5.7.2. Pemancangan Tidak Sesuai dengan Kedalaman Rencana ...................  131 

 5.7.3. Kerusakan Alat .....................................................................................  133 

 5.7.4. Terjadi Penggelembungan Pada Secant Pile ........................................  134 

 5.7.5. Air PAM Proyek Mati ..........................................................................  135 

 5.7.6. Kurangnya Pengawasan Pekerjaan ......................................................  136 

 5.7.7. Tidak Adanya Gudang Penyimpanan Material ....................................  137 

 5.7.8. Faktor K3 Pada Pekerja ........................................................................  137 

BAB VI.PENUTUP ..................................................................................................  138 

6.1.Tinjauan Umum ................................................................................................  138 

6.2. Kesimpulan ......................................................................................................  138 

6.3. Saran ................................................................................................................  139 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................  140 

 

 



xix 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel2.1.Data Fungsi Bangunan .........................................................................  9 

Tabel 3.1.Data Hasil Sondir ................................................................................  35 

Tabel 3.2. Data Hasil Uji SPT ............................................................................  35 

Tabel 3.3. Prosedur Pembacaan Penurunan Tiang Pancang  

 Dimensi 450 x 450 mm ......................................................................  44 

Tabel 3.4. Prosedur Pembacaan Penurunan Tiang Pancang  

 Dimensi450 x 450 mm .......................................................................  44 

Tabel 3.5. Data Teknis Sistem Sumur Dewatering .............................................  48 

Tabel 4.1. Konversi Tekanan ..............................................................................  83 

Tabel 5.1. Data Hasil Uji Bengkok Baja ............................................................  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 2.1. PetaLokasiProyek ........................................................................  7 

Gambar 2.2.  Peta LokasiProyek .......................................................................  7 

Gambar 2.3.  Situasi Proyek ..............................................................................  8 

Gambar 2.4.  Struktur Organisasi Proyek .........................................................  14 

Gambar 2.5.  Struktur Organisasi Proyek Pembangunan Hotel Grandhika  

 Semarang .................................................................................................  19 

Gambar 2.6.  Skema Hubungan Kerja ..............................................................  30 

Gambar 3.1.  Denah Penyelidikan Tanah .........................................................  33 

Gambar 3.2.  Gambar Denah Secant PileParsial 1 ...........................................  37 

Gambar 3.3.  Gambar Denah Secant PileParsial 2 ...........................................  38 

Gambar 3.4.  Detail Primary PileØ60 cm ........................................................  38 

Gambar 3.5. Detail Secondary PileØ60 cm .....................................................  39 

Gambar 3.6.  Detail Secondary PileØ80 cm .....................................................  39 

Gambar 3.7.  Tipikal Pemasangan Secant Pile .................................................  40 

Gambar 3.8.  Denah Capping BeamParsial 1 ....................................................  41 

Gambar 3.9.  Denah Capping BeamParsial 2 ....................................................  41 

Gambar 3.10.  Bagian-bagian dari Tower Crane ................................................  45 

Gambar 3.11. BarBender ...................................................................................  55 

Gambar 3.12.  Bar Cutter ....................................................................................  56 

Gambar 3.13.  Alat Genset pada Hotel Grandhika Semarang ............................  56 

Gambar 3.14.  Alat Las Listrik ...........................................................................  57 

Gambar 3.15. Excavator ....................................................................................  58 

Gambar 3.16. Alat HSPD ...................................................................................  58 

Gambar 3.17. Truck Mixer .................................................................................  59 

Gambar 3.18. Dump Truck .................................................................................  59 

Gambar 3.19. Concrete Vibrator .......................................................................  60 

Gambar 3.20. Trailer Truck ...............................................................................  60 

Gambar 3.21. Dolly ............................................................................................  61 

Gambar 4.1. Proses Penggalian Tanah di Sekitar Secant Pile .........................  65 

Gambar 4.2. Proses Pembobokan Secant Pile .................................................  66 

Gambar 4.3. Proses Pemasangan Tulangan .....................................................  68 



xxi 
 

Gambar 4.4. Pemasangan Tulangan .................................................................  69 

Gambar 4.5. Proses Pengecoran Capping Beam ..............................................  70 

Gambar 4.6. Pembongkaran Bekisting dan Penampang Capping Beam .........  71 

Gambar 4.7. Pembersihan Lahan dari Bekas Bangunan Lama ........................  72 

Gambar 4.8. Alat Hydraulic Static Pile Driver ...............................................  72 

Gambar 4.9. Proses Penembakan Titik Pancang oleh Surveyor ......................  73 

Gambar 4.10. Pengukuran Tiang Pancang .........................................................  73 

Gambar 4.11. Pengangkatan Lower Pile ............................................................  74 

Gambar 4.12. Proses Pemancangan Lower Pile ................................................  75 

Gambar 4.13. Pengelasan Tiang Pancang ..........................................................  76 

Gambar 4.14. Penekanan Upper Pile .................................................................  76 

Gambar 4.15. Pengangkatan Dolly ....................................................................  77 

Gambar 4.16. Penempatan Hydraulic Jack ........................................................  78 

Gambar 4.17. Penempatan alat HSPD ...............................................................  79 

Gambar 4.18 Pemasangan Reference Beam ......................................................  79 

Gambar 4.19. Pemasangan Bantalan ..................................................................  80 

Gambar 4.20. Hydraulic Pump ..........................................................................  80 

Gambar 4.21. Pemasangan Kaca pada Reference Beam ....................................  81 

Gambar 4.22. Pemasangan Dial Gauge .............................................................  81 

Gambar 4.23. Jam Dinding sebagai Beker .........................................................  82 

Gambar 4.24. Galian Tanah untuk Pondasi Tower Crane .................................  86 

Gambar 4.25. Persiapan untuk Melakukan Penyedotan Air dalam Galian ........  87 

Gambar 4.26. Pemberian Anyaman Bambu .......................................................  87 

Gambar 4.27. Pembobokan Tiang Pancang .......................................................  88 

Gambar 4.28. Pemasangan Bekisting ................................................................  89 

Gambar 4.29. Perakitan Tulangan ......................................................................  90 

Gambar 4.30. Pengangkatan Bagian-bagian Bawah Tower Crane ....................  90 

Gambar 4.31. Pemasangan Bagian-bagian Bawah Tower Crane ......................  91 

Gambar 4.32. Pengecoran Pondasi Tower Crane ..............................................  92 

Gambar 4.33. Pembongkaran Bekisting Pondasi Tower Crane .........................  92 

Gambar 4.34. Pemasangan Base Section ...........................................................  93 

Gambar 4.35. Pemasangan Mast Section ...........................................................  94 

Gambar 4.36. Pemasangan Climbing Frame .....................................................  95 

Gambar 4.37. Pemasangan Support Seat ...........................................................  95 



xxii 
 

Gambar 4.38. Pemasangan Cat Head ................................................................  96 

Gambar 4.39. Pemasangan Jib ...........................................................................  96 

Gambar 4.40. Pemasangan Cabin Set ................................................................  97 

Gambar 4.41. Pemasangan Counter Weight ......................................................  97 

Gambar 4.42. Pemasangan Trolleydan Hook .....................................................  98 

Gambar 4.43. Alat-alat yang Digunakan untuk  

  Pembuatan Sumur Dewatering ...................................................  99 

Gambar 4.44. Sumur Recharge yang Disambungkan Sumur Dewatering ........  100 

Gambar 4.45. Pengeboran Sumur OW ...............................................................  101 

Gambar 4.46. Proses Galian Tanah Basement ...................................................  102 

Gambar 4.47. Pengisian BucketSecara Manual .................................................  103 

Gambar 4.48. Pengangkatan Bucketdengan Bantuan Tower Crane ..................  103 

Gambar 4.49. Pelatakan Pelat Baja ....................................................................  104 

Gambar 4.50. Pemindahan Tanah Galian ke dalam Dump Truck ......................  105 

Gambar 4.51. Pencucian Dump Truck ...............................................................  105 

Gambar 4.52. Pemberian Tanda untuk Elevasi Titik Bobok .............................  106 

Gambar 4.53. Proses Pembobokan Tiang Pancang untuk Pile Cap ..................  107 

Gambar 4.54. Pemasangan Bekisting untuk Pile Cap .......................................  108 

Gambar 4.55. Penulangan Pile Cap ...................................................................  109 

Gambar 4.56. Proses Pengecoran Pile Cap ........................................................  111 

Gambar 5.1. Slump Test pada Pekerjaan Capping Beam ................................  115 

Gambar 5.2. Slump Test pada Pekerjaan Pile Cap ..........................................  116 

Gambar 5.3. Pengambilan Sampel Beton Capping Beam ...............................  117 

Gambar 5.4. Hasil Uji Laboratorium Beton Capping Beam ............................  117 

Gambar 5.5. Pengambilan Sampel Beton Pile Cap .........................................  118 

Gambar 5.6. Hasil Uji Laboratorium Beton Pile Cap ......................................  118 

Gambar 5.7. Alat Uji Tarik Baja ......................................................................  119 

Gambar 5.8. Hasil Uji Tarik Baja ....................................................................  120 

Gambar 5.9. Sampel Uji Bengkok Baja ...........................................................  120 

Gambar 5.10. Standar Alat Pelindung Diri (APD) ............................................  126 

Gambar 5.11. Himbauan dan Upaya safetydari K3 ...........................................  127 

Gambar 5.12. Kegiatan Safety Morning ............................................................  128 

Gambar 5.13. Proses Pencucian Dump Truck ...................................................  129 

Gambar 5.14. Proses Pembersihan Lingkungan di Luar Proyek .......................  129 



xxiii 
 

Gambar 5.15. Kebijakan Mutu dan K3L ............................................................  130 

Gambar 5.16. Pemotongan Tiang Pancang Secara Manual ...............................  132 

Gambar 5.17. Hasil Pendorongan Tiang Pancang  

  dengan Menggunakan Dolly .......................................................  132 

Gambar 5.18. Ring Gerigi Excavator yang Patah ..............................................  134 

Gambar 5.19. Penggelembungan Secant Pile ....................................................  135 

Gambar 5.20. Bak Tandon Penampung Air .......................................................  136 

Gambar 5.21. Pekerja yang Tidak Menggunakan Safety ...................................  137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

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

 Lembar Absensi .....................................................................................  L-01-01a-01g 

Hasil Uji Beton dan Uji Baja ....................................................................  L-02 

 Hasil Uji Beton di Laboratorium ...........................................................  L-02-01 

 Hasil Uji Tarik dan Uji Bengkok Baja ...................................................  L-02-02a-02l  

Penyelidikan Tanah ................................................................................... L-03 

 Denah Titik Penyelidikan Tanah ...........................................................  L-03-01 

 Hasil Uji CPT  ........................................................................................ L-03-02a-02f 

 Hasil Uji SPT ......................................................................................... L-03-03a-03c 

Gambar Arsitektur .................................................................................... L-04 

 Site Plan ................................................................................................. L-04-01 

 Denah Rencana Bangunan ..................................................................... L-04-02a-02f 

 Tampak .................................................................................................. L-04-03a-03c 

 Potongan ................................................................................................ L-04-04a-04d 

Konstruksi Dinding Penahan Tanah ......................................................... L-05 

 DenahDindingPenahan Tanah ............................................................... L-05-01 

 Detail DindingPenahanTanah ................................................................ L-05-02 

 Potongan Denah Penahan Tanah ...........................................................  L-05-03a-03d 

Pondasi Tiang Pancang ............................................................................. L-06 

 DenahPondasiTiangPancang .................................................................. L-06-01a-01b 

 Detail PondasiTiangPancang ................................................................. L-06-02a-02b 

 Hasil MonitoringTiang Pancang ............................................................  L-06-03a-03c 

 Denah Pondasi Tiang Pancang Tambahan .............................................  L-06-04a-04b 

Loading Test ............................................................................................. L-07 

 DenahPengujianStatic Loading Test ...................................................... L-07-01 

 Hasil Monitoring Static Loading Test ....................................................  L-07-02a-02d 

 GrafikHasilStatic Loading Test .............................................................. L-07-03a-03d 

Dewatering ................................................................................................ L-08 

 Denah Sumur Dewatering ......................................................................  L-08-01 

 



xxv 
 

Galian Struktur Bawah .............................................................................. L-09 

 DenahGalian Tanah Basement ............................................................... L-09-01 

 PotonganGalian Tanah Basement .......................................................... L-09-02a-02c 

Denah dan Detail Pile Cap .......................................................................  L-10 

 DenahPile CapTower Crane (TC) ......................................................... L-10-01 

 Detail Pile CapTower Crane (TC) ......................................................... L-10-02  

 Detail Pile CapPondasi .......................................................................... L-10-03a-03b 

Lampiran Kurva S .....................................................................................  L-11 

 Kurva S ..................................................................................................  L-11-01 

 



 
LaporanPraktikKerja 

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 

 
Fauzi Ahmad 12.12.0071  1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LatarBelakangPraktikKerja 

Semakin berkembangnya tingkat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan 

tempat tinggal menjadikan bidang konstruksi menjadi bidang yang paling sibuk di 

masa modern ini. Seiring dengan hal tersebut bidang pekerjaan konstruksi juga 

mengalami perubahan dan penyempurnaan baik dari segi teknologi, metode 

pelaksanaan, dan informasi. Proses pekerjaan konstruksi yang makin mengalami 

kemajuan tentu harus diimbangi dengan pengalaman dalam praktik langsung di 

lapangan.  

Program 

StudiTeknikSipilFakultasTeknikUniversitasKatolikSoegijapranataSemarang turut 

mewajibkanpesertadidiknyamengikutimatakuliahPraktikKerja, sehingga dapat 

mengaplikasikan teori-teori dalam pelaksanaan secara langsung serta mencari 

pengalaman di lapangan dan diharapkan menjadi profesional yang terampil di 

bidang dunia konstruksi. Manfaat lain dari adanya praktik kerja diantaranya 

adalah dapat menjalin relasi dengan penyedia jasa di bidang konstruksi dan 

merupakan langkah awal yang baik untuk menjalani karir di dunia konstruksi. 

Praktik Kerja dapat dilaksanakan pada berbagai jenis proyek konstruksi 

sesuai dengan berbagai ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan serta disetujui 

oleh Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang. Di dalam 

praktik kerja mahasiswa dapat mengamati dan memperoleh pengalaman serta 

gambaran secara langsung proses pelaksanaansuatu proyek berdasarkan masa 

praktik kerja yang telah ditentukan. 

Dalam Praktik Kerja ini penyusun mendapat kesempatan untuk melakukan 

pengamatan secara langsung dalam Pembangunan Hotel Grandhika Pemuda 

Semarang di Jalan Pemuda nomor 80 & 82 Semarang, Jawa Tengah.  
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1.2. Tujuan PraktikKerja 

TujuandaripelaksanaanPraktikKerjaadalah : 

1. MemenuhipersyaratanmatakuliahwajibPraktikKerja Program 

StudiTeknikSipilFakultasTeknikUniversitasKatolikSoegijapranata. 

2. Mahasiswadapatmengaplikasikan teori yang didapat dibangku perkuliahan 

dengan kenyataan yang ada di dalamproyek. 

3. Mahasiswadapatmengetahuidanmemahamiserta 

mengenalpersamaanmaupunperbedaanantarateoridankondisinyata di 

dalamproyek. 

4. Mahasiswadapatberadaptasidenganlingkungan proyek serta kondisi yang 

ada di dalamnya. 

5. Mahasiswamulai mengenal dan memahami tentang hambatan serta 

permasalahan yang ada di proyek sekaligus dapat mengetahui serta 

mencari solusi penyelesaian permasalahan tersebut. 

1.3. PembatasanMasalah 

MenurutSuratPerintahKerjaPraktikKerja No : 

002/B.3.8/F/IX/2015AtasnamaDekanFakultasTeknikUniversitasKatolikSoegijapra

nata, memutuskanuntukdapatmelaksanakanPraktikKerja yang dilaksanakanselama 

90 harikalenderterhitungmulaitanggal20 Agustus 2015sampaidengan20November 

2015. Dengan waktu yang sangat terbatas maka Praktik Kerja hanya dapat 

melakukan pengamatan dari sebagian pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, maka 

laporan dibatasi pada bagian-bagian pekerjaan yang diamati selama proses 

pelaksanaan Praktik Kerja, antara lain: 

1. TinjauanUmum 

MengenaigambaranumumProyek Pembangunan Hotel Grandhika Jalan 

Pemuda nomor 80 & 82, Semarang. 

2. TinjauanKhusus 

Dalamhalinimembahaspekerjaan yang dapatdiamatiselama proses 

PraktikKerjaberlangsungyaitupekerjaanstrukturbawah, yang 

dibahassecarakhususpadabagianmanajemen. 
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1.4. Pengumpulan Data 

 LaporanPraktikKerjayang disusun oleh penulis 

menggunakanbeberapametodeuntukmemperoleh data – data yang dibutuhkan. 

Adapun metode-metode yang digunakan untuk memperoleh data antara lain 

adalah : 

1. Metodeobservasi (pengamatan) 

Dalam metode observasi, cara pengambilan data proyek menggunakan 

pengamatan secara langsung terhadap Proyek Pembangunan Hotel 

Grandhikatanpa menggunakan alat standar lain untuk keperluan tersebut.  

Pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai proses pelaksanaan pekerjaan, 

kondisi lingkungan dan masalah yang timbul selama proses pelaksanaan 

berlangsung. 

2. Metodeinterview (wawancaralangsung) 

Dalam metode wawancara, dilakukan proses untuk memperoleh data 

proyek dengan cara tanya jawab terhadap seluruh pihak yang terkait dalam 

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika. Metode wawancara biasa 

dilakukan dengan tatap muka dan mengajukan pertanyaan mengenai hal-

hal yang berkaitan di dalam proses pelaksanaan proyek. 

3. Metode instrumen (alat) 

Metode instrumen adalah cara pengumpulan data proyek dengan 

menggunakan media dokumentasi seperti kamera sehingga mendapatkan 

data berupa foto maupun video dalam pelaksanaan proyek, merupakan 

metode pendukung dari metode pengamatan. 

4. Metodepustaka (literatur) 

Melalui metode pustaka, dilakukan proses pengumpulan data proyek 

melalui media internet dan buku yang terkait dengan proses pelaksanaan 

selama praktik kerja. 
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1.5. SistematikaPenulisanLaporan 

Bab I  Pendahuluan 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang diadakannya 

praktik kerja, tujuan diadakannya praktik kerja, batasan masalah 

pada laporan yang dikerjakan, metode pengumpulan data, serta 

susunan yang akan digunakandalam penulisan laporan.  

Bab II Tinjauan Umum Proyek 

Pada bab ini membahas tentang data umum dan data teknis proyek, 

mulai dari uraian umum proyek, lokasi proyek, sistem pelelangan 

yang ada dalam proyek, sumber dana, organisasi proyek, tugas dan 

kewenangan dari masing-masing bagian dalam organisasi proyek, 

serta hubungan kerja dari pihak-pihak terkait yang ada di dalam 

proyek. 

Bab III Perencanaan Proyek 

Pada bab ini membahas mengenai rencana yang ada dalam proyek 

serta hubungan pelaksanaan dalam proyek yang meliputi pekerjaan 

struktur bawah seperti bore pile, capping beam, pekerjaan pondasi 

tiang tekan,  loading test, galian, dewatering serta pile cap.  

Bab IV Pelaksanaan Pekerjaan 

Pada bab ini membahas tentang proses pelaksanaan proyek bagian 

struktur bawah seperti capping beam, pekerjaan pondasi tiang 

tekan,  loading test, galian, dewatering serta pile cap. 

Bab V Pengendalian dan Permasalahan Proyek 

Pada bab ini membahas tentang proses pengendalian terhadap hasil 

perkembangan dari proyek yang dikerjakan meliputi pengendalian 

dari segi mutu, biaya, waktu, kualitas pekerjaan dan K3L 

sertabeberapa permasalahan yang terjadi selama proyek dan 

solusipemecahan masalah tersebut. 
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Bab VI Penutup 

Pada bab kesimpulan dan saran membahas mengenai poin penting 

yang diambil selama praktik kerja serta penarikan saran untuk hal 

yang lebih baik kedepannya. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PROYEK 

2.1. Uraian Umum Proyek 

Persaingan bisnis di dunia perhotelan terutama Kota Semarang semakin 

mengalami peningkatan, ditandai dengan banyaknya pembangunan hotel yang 

menawarkan berbagai macam fasilitas serta kualitas yang beraneka ragam. Selain 

persaingan bisnis, keberadaan hotel sebagai tempat beristirahat, menginap atau 

transit sejenak merupakan hal yang mutlak dibutuhkan terutama untuk kota 

Semarang yang dikenal sebagai jalur lintasan antar kota/ kota transit.  Industri 

perhotelan adalah salah satu investasi pembangunan kepariwisataan yang 

merupakan bagian dari pembangunan nasional. Salah satu aspek yang harus 

dipenuhi dalam pembangunan kepariwisataan adalah lingkungan hijau dan 

berkelanjutan dengan turut serta memperhatikan aspek-aspek peningkatan 

kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan serta sumber 

daya alam. 

Latar belakang pembangunan Hotel Grandhika Pemuda Semarang yaitu 

semakin meningkatnya mobilitas masyarakat untuk mengunjungi Kota Semarang 

sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan bisnis serta meningkatnya 

kebutuhan tempat tinggal sementara yang berfungsi untuk para pendatang serta 

penunjang sektor pariwisata di Kota Semarang. 

Maksud dan tujuan pembangunan Hotel Grandhika Pemuda Semarang 

adalah: 

1. Menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara bagi para pendatang 

dengan kepentingan bisnis, kantor, maupun kepentingan lainnya seperti 

wisata dan kepentingan keluarga 

2. Memberikan variasi pilihan tempat tinggal sementara di Kota Semarang. 

3. Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Semarang. 

4. Meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Kota Semarang. 

5. Meningkatkan pendapatan Kota Semarang secara tidak langsung. 
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2.2. Lokasi Proyek 

Proyek Pembangunan Pembangunan Hotel Grandhika Pemuda 

Semarangberlokasi di Jalan Pemuda nomor 80 &82 Semarangyang berbatasan 

dengan : 

1. Sebelah Utara  : Jalan Pemuda 

2. Sebelah Timur  : Alfamart Pemuda  

3. Sebelah Barat  : Bank BCA 

4. Sebelah Selatan : Bank BCA 

Gambar di bawah ini menunjukkan lokasi proyek dimana penulis 

melaksanakan Praktik Kerja. 

Gambar 2.1 Peta Lokasi Proyek 

(Sumber :Google Map2015) 

 

BANK 
BCA 

A 
L 
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JL. PEMUDA 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel GrandhikaSemarang 
 

 

 
Fauzi Ahmad 12.12.0071  8 
 

Gambar 2.2 Peta Lokasi Proyek 

(Sumber :Google Map2015) 

Gambar di bawah ini merupakan fotosituasi proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang. 

 
Gambar 2.3Situasi Proyek 

(Sumber : Data Pribadi 2015) 

2.3. Data Proyek 

2.3.1. Data umum 

Nama Proyek  :Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

Lokasi Proyek  : Jalan Pemuda nomor 80 & 82, Semarang 

Luas Bangunan  : ± 13742,72 m² 

Pemilik proyek : PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. DIVISI HOTEL 

Konsultan Perencana  

Arsitektur : LENTERA ARCHITECTURE + DESIGN 

Struktur : PT. DINAMIKA INTIREKAYASA 

Mekanikal Elektrikal : RUSLI & ASSOCIATE 

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

Konstruksi VII 

Kontraktor Pondasi : PT. MULTI BETON KARYA MANDIRI 

Konsultan MK : PT. YODYA KARYA (Persero) 
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Sumber Dana : PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. DIVISI HOTEL 

2.3.2. Data Teknis 

Data teknis mengenai Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

sebagai berikut. 

1. Luas Lahan   :2346m² 

2. Luas Bangunan  :13742,42m² 

3. Jumlah Lantai  : 8 Lantai + 1 Semi Basement+ 1 Basement 

4. Struktur Bangunan   : beton bertulang 

Data Fungsi Bangunan Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

ditampilkan dalam tabel 2.1. 
Tabel 2.1. Data Fungsi Bangunan 

Lantai 
Elevasi 

(m) 
Luas (m2 Fungsi Bangunan ) 

Basement -3,50 1567,34 

Parkir motor dan mobil, tangga, lift, toilet, 

ruang staff, house keeping, engineering 

workshop 

Semi 

basement 
-0,30 1671,2 

Parkir motor dan mobil, tangga, lift, toliet, 

gudang, ruang pompa, area pembuangan 

sampah, security room, STP, GWT 

Lantai 1 3,20 1883,95 

Parkir VIP, tangga, lift, toilet, dapur, 

gudang, workshop, musholla, ruang trafo, 

ruang genset, ruang pompa 

Mezzanine 5,75 294,59 Kantor, ruang informasi, ruang training 

Lantai 2 8,50 1151,16 

DK 7 representative office, meeting room, 

musholla, tangga, lift, toilet, pantry, gudang, 

business centre, ruang dokumen dan IT. 

Lantai 3 13,50 1160,10 kamar, tangga, lift, toilet, pantry, MEP. 

Lantai 4 17,15 1159,85 
kamar, tangga, lift, toilet, ruang ganti, 

fitness/ spa, kolam renang, pantry, MEP 

Lantai 5 20,18 944,23 kamar, tangga, lift, toilet, pantry. 

Lantai 6 24,45 944,23 
kamar, tangga, lift, toilet, pantry. 
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Lantai 
Elevasi 

(m) 
Luas (m2 Fungsi Bangunan ) 

Lantai 7 28,10 944,23 kamar, tangga, lift, toilet, pantry. 

Lantai 8 31,75 944,23 kamar, tangga, lift, toilet, pantry. 

Lower roof 35,40 950,13 tangga, lift, ruang kendali lift, dak beton 

Upper roof 39,05 118,18 dak beton 

 

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

Grandhika Semarang) 

2.4. Sistem Pelaksanaan Pelelangan 

Pelelangan atau tenderadalah bagian dari kegiatan pemasaran yang 

menerapkan sistem pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan keadaan yang 

dibutuhkan. Dalam bidang jasa konstruksi, pemilik proyek memberikan 

kesempatan kepada perusahaan jasa konstruksi atau kontraktor untuk mengajukan 

penawaran besarnya rencana dana yang dibutuhkan, serta pertanggungjawaban 

untuk pelaksanaan proyek baik dari segi waktu, mutu maupun kualitas. 

Metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Keputusan 

Presiden Nomor 18 Tahun 2000 dapat dilakukan sebagai berikut. 

1. Pelelangan yaitu kegiatan yang diadakan untuk menyediakan kebutuhan 

barang/ jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara 

penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan 

metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-

pihak terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik. 

2. Pemilihan Langsung yaitu pengadaan barang/ jasa dengan cara 

membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/ jasa yang 

memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang atau permintaan teknis 

dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk 

teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara 

teknis dapat dipertanggungjawabkan. 
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3. Penunjukkan Langsung yaitu pengadaan barang/ jasa yang penyedia 

barang/ jasanya ditentukan oleh kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin 

proyek/ bagian proyek/ pejabat yang disamakan/ ditunjuk dan diterapkan 

untuk : 

a. pengadaan barang/ jasa berskala kecil; atau 

b. pengadaan barang/ jasa yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang 

hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau 

c. pengadaan yang bersifat mendesak/ khusus setelah mendapat 

persetujuan dari Menteri/ kepala Lembaga Pemerintah Non 

Departemen/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ direksi BUMN/ BUMD; 

atau 

d. penyedia barang/ jasa tunggal  

4. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan 

dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau 

upah borongan tenaga.  

Beberapa jenis perjanjian kontrak pembayaran pada pengerjaan suatu proyek: 

1. Kontrak Lump Sum adalah perjanjian kontrak atas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan 

tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi sepenuhnya ditanggung oleh 

penyedia barang/ jasa. 

2. Kontrak Harga Satuanadalah perjanjian kontrakatas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti 

dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis 

tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, 

sedangkan pembayarannya akan didasarkan pada hasil pengukuran 

bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh 

penyedia barang/jasa.  
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3. Kontrak Terima Jadi adalah perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa 

pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu 

tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh 

bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya 

dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah 

ditetapkan. 

4. Kontrak Persentase adalah perjanjian kontrak pelaksanaan konstruksi atau 

pekerjaan pemborongan tertentu, dimana kontraktor yang bersangkutan 

menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan 

fisik konstruksi/ pemborongan tersebut. 

Menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 penyedia jasa 

(kontraktor) dikelompokkan menjadi : 

1. Usaha Kecil dan Koperasi Kecil untuk pengadaan sampai dengan senilai 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

2. Perusahaan/ Koperasi menengah untuk pengadaan dengan nilai di atas 

harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan nilai harga 

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

3. Perusahaan/ Koperasi Besar untuk pengadaan dengan nilai : 

a. Di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

b. Di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib 

bekerjasama dengan Usaha Kecil/ Kperasi Kecil atau Perusahaan/ 

Koperasi Menengah di wilayah Propinsi/ Kabupaten/ Kota setempat 

4. Perusahaan asing dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai lebih dari 

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan wajib 

bekerjasama dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, 

subkontrak dan lain-lain. 
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5. Penyedia jasa pemborongan yang melaksanakan pekerjaan sampai dengan 

nilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

diusahakandiprioritaskan untuk Usaha Kecil/ Koperasi Kecil atau 

Perusahaan/ Koperasi Menengah setempat. 

Pada pelaksanaan proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang pihak 

pemilik proyek melakukan penunjukanlangsung kepada kontraktor pelaksana 

tanpa dilakukannya pelelangan secara umum.Pihak pemilik proyek melakukan 

penunjukan secara langsung karena melihat dari track record yang baik dari 

kontraktor pada proyek-proyek yang telah dikerjakan sebelumnya. 

Penetapan perjanjian kontrak pembayaran menggunakan metodeKontrak 

Lump Sumdimana sistem pembayaran sesuai dengan harga pada penawaran yang 

sudah saling disepakati. Dengan cara pembayarannya sendiri adalah monthly 

certificate yaitu pembayaran yang dilakukan sebulan sekali sesuai dengan 

progress pekerjaan yang dilakukan. 

2.5. Besar dan Sumber Dana 

Besar Dana sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak pemilik 

proyek dengan pihak kontraktor pelaksana senilai Rp 40.037.808.000,- belum 

termasuk pajak yang berlaku dengan sumber dana berasal dari PT. ADHI 

KARYA (Persero) Tbk. Divisi Hotel. 

2.6. Organisasi Proyek 

Dalam penyelenggaraan suatu proyekpasti akan ada banyak jenis kegiatan 

dan berbagai permasalahan yang ditemui sehingga dalam penyelenggaraan suatu 

proyek harus disertai dengan adanya manajemen proyek yang baik. Manajemen 

proyek adalah cara pengelolaan proyek dalam suatu pekerjaan proyek dengan 

tujuan mengatur tahapan dalam pelaksanaan proyek. Salah satu bagian dari 

manajemen proyek yang memegang peranan penting adalah organisasi proyek. 

Organisasi proyek merupakan sistem yang melibatkan banyak pihak yang 

saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan dalam proyek. Dalam 

pelaksanaannya pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi proyek harus 
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mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas serta kewajiban terhadap 

wewenang yang diberikan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing 

sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang 

optimal. 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang ini melibatkan 

beberapa pihak yang terkait meliputi : 

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

2. Konsultan Perencana :LENTERA ARCHITECTURE + DESIGN 

PT. DINAMIKA INTI REKAYASA 

RUSLI & ASSOCIATE 

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

4. Kontraktor  : PT. ADHI KARYA Divisi Konstruksi 7 

5. Sub-Kon Pondasi : PT. MULTI BETON KARYA MANDIRI 

Berikut merupakan struktur organisasi dalam proyek Pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang : 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.Struktur Organisasi Proyek 

(Sumber :Data Pribadi 2015) 

Konsultan 
Pengawas : 

PT. Yodya Karya 
Persero 

 
 

Kontraktor 
Pelaksana : 

PT. Adhi Karya 
Divisi Konstruksi 

VII 

Konsultan Perencana : 
Arsitektur 

Lentera Architecture + 
Design 

Struktur 
PT. Dinamika Inti Rekayasa 

MEP 
Rusli & Associate 

 
 

Sub Kon Pondasi : 
PT. Multi Beton 
Karya Mandiri 

Pemilik Proyek: 
PT. Adhi Karya  

Divisi Hotel 
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Penjelasan lebih lanjut untuk bagian-bagian dalam struktur organisasi 

proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang adalah sebagai berikut: 

2.6.1. Pemilik Proyek 

Pemilik proyek atau pemberi tugas adalah seseorang, badan atauinstansi 

yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan 

yang membayar biaya pekerjaan tersebut. 

Pemilik proyek mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

1. Menyediakan lahan dan ruang untuk tempat pelaksanaan pekerjaan. 

2. Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor) sebagai pihak 

pelaksana pekerjaan dalam proyek. 

3. Mengadakan kontrak dengan penyedia jasa/ kontraktor yang memuat 

tugas dankewajiban sesuai prosedur yang berlaku. 

4. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia 

jasa sejumlah biaya yang diperlukan sesuai kebutuhan pekerjaan. 

5. Memberikan fasilitas baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. 

6. Meminta laporan secara periodik mengenai hasil pelaksanaan pekerjaan 

yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. 

7. Menandatangani surat perjanjian pemborongan dan surat perintah kerja. 

8. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan 

dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk 

bertindak atas nama pemilik. 

9. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi). 

10. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara 

memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-

hal di luar kontrak yang ditetapkan. 

11. Mengambil keputusan terakhir yang mengikat mengenai pembangunan 

proyek setelah berkonsultasi dengan konsultan perencana / pengawas. 

Pada Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang pemilik proyek 

adalah PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. Divisi Hotel. 
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2.6.2. Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek untuk 

melaksanakan pekerjaan pengawasan, pengendalian dan mengontrol jalannya 

proyek agar mencapai hasil kerja yang optimal sesuai dengan perencanaan. 

Tugas dari konsultan pengawas : 

1. Sebagai wakil dari pemilik proyek (owner) di lapangan. 

2. Sebagai quality control untuk menjaga pengendalian mutu, biaya dan 

waktu terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di 

lapangan. 

3. Melakukan pengarahan dan pengawasan secara periodik dalam 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

4. Mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang tidak pasti 

dan mengatasi kendala terbatasnya waktu pelaksanaan. 

5. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi secara cepat dan tanggap 

serta menghindari pembengkakan biaya. 

6. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan 

kontraktor. 

7. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar 

dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, 

kuantitas serta waktu pelaksanaan yang ditetapkan. 

8. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang 

berlaku. 

9. Memantau prestasi dan kemajuan proyek yang telah dicapai serta 

menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan). 

10. Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan tambah atau 

berkurangnya pekerjaan. 

Pada Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang yang bertugas 

sebagai konsultan pengawas adalah PT. Yodya Karya Persero. 
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2.6.3. Konsultan Perencana 

Konsultan Perencana adalah badan usaha atau seseorang diberi tugas oleh 

pemberi tugas untuk merencanakan dan mendesain bangunan sesuai dengan 

keinginan pemilik proyek. Selain itu juga memberikan saran dan pertimbangan 

akan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan proyek tersebut. 

Pekerjaan perencanaan meliputi perencanaan arsitektur, struktur, mekanikal dan 

elektrikal, anggaran biaya serta waktu pelaksanaan. 

Konsultan Perencana mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut : 

1. Membuat perencanaan lengkap meliputi gambar rencana, RencanaKerja 

danSyarat (RKS),perhitungan struktur, serta perencanaan anggaran 

biaya. 

2. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan 

3. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek, 

konsultan pengawas, dan kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan 

4. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek 

5. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-

halyang kurang jelas dari gambar bestek dan Rencana Kerja dan 

Syarat(RKS). 

6. Membantu pemilik proyek mengurus surat-surat ijin dari pemerintah 

dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan 

proyek tersebut. 

7. Bertanggungjawab kepada pemilik proyek, yang dalam hal ini diwakili 

oleh pimpinan proyek akan segala rancangan struktur maupun arsitektur 

yang akan dilaksanakan. 

Pada Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarangterdapat tiga 

konsultan perencana, yaitu konsultan perencana arsitektur oleh Lentera 

Architecture + Design, konsultan perencana struktur oleh Dinamika Inti Rekayasa 

serta konsultan perencana mekanikal + elektrikal oleh Rusli & Associate. 
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2.6.4. Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor pelaksana adalah badan usaha atau perorangan yang ditunjuk 

oleh pemilik proyek (owner) untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan 

biaya yang telah disepakati bersama berdasarkan gambar rencana, peraturan dan 

syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kontraktor bertanggung jawab langsung 

kepada pemilik proyek (owner) dan dalam melaksanakan pekerjaannya diawasi 

oleh tim pengawas dari owner serta dapat berkonsultasi secara langsung dengan 

tim pengawas terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan. 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab kontraktor pelaksana 

adalahsebagaiberikut : 

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, syarat-syarat, 

peraturan, risalah penjelasan pekerjaan, yang ditetapkan oleh pemilik 

proyek. 

2. Membuat rencana kerja, jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan 

pekerjaan sehingga tidak terjadi keterlambatan pekerjaan. 

3. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, peralatan, dan alat 

pendukung lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

4. Menjaga kualitas mutu, biaya dan waktu dari pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan. 

5. Memberikan laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi 

laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek. 

6. Bertanggung jawab atas segala proses kegiatan konstruksi dan metode 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

7. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal atau time schedule yang 

telah disetujui bersama. 

8. Melindungi semua perlengkapan, bahan, dan pekerjaan terhadap 

kehilangan dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan, 

9. Memelihara dan memperbaiki dengan biaya sendiri terhadap kerusakan 

di lingkungan sekitar. 
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10. Kontraktor berhak mengejar target kepada konsultan perencana apabila 

progress pekerjaan masih jauh dari progress rencana yang telah 

disepakati. 

11. Mengganti semua ganti rugi yang diakibatkan oleh kecelakaan sewaktu 

pelaksanaan pekerjaan, serta wajib menyediakan perlengkapan 

pertolongan pertama pada kecelakaan. 

12. Bertanggung jawab terhadap segala risiko atas bangunan baik sebelum 

bangunan itu berdiri, sudah selesai dan selama masa pemeliharaan. 

Pada Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semaranguntuk kontraktor 

struktur oleh PT. Adhi Karya Divisi Konstuksi VII. 

Berikut merupakan struktur organisasi dalam Proyek Pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang. 

 
Gambar 2.5.Struktur Organisasi Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

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

Grandhika Semarang) 
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Staf-staf yang berada dalam struktur organisasi kontraktor adalah sebagai 

berikut : 

A. Project Manager( Pimpinan Proyek ) 

Project Manageradalah orang yang ditunjuk serta bertanggung jawab atas 

pengawasan dan jalannya organisasi di lapangan agar sesuai dengan mutu, waktu 

dan biaya yang telah ditetapkan untuk dipertanggungjawabkan kepada pemilik 

proyekt. 

Tugas, kewajiban, dan wewenang Project Manager adalah: 

1. Bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek atas seluruh kegiatan 

di lapangan berkaitan dengan mutu, biaya dan waktu. 

2. Menyusun Rencana Kerja Proyek (RKP) beserta sasaran kerja yang akan 

dicapai dan  diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penunjukan 

project manager. 

3. Menentukan kebijaksanaan dan peraturan dalam pelaksanaan di lapangan. 

4. Melaksanakan koordinasi untuk semua kegiatan pelaksanaan proyek 

termasuk fasilitas-fasilitas pendukung sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

5. Menetapkan rancangan anggaran biaya proyek (RAB) dan mengontrol time 

schedule. 

6. Monitoring dan kontrol pekerjaan proyek, pengeluaran biaya proyek secara 

berkaladengan membandingkan ke RAB serta membuat laporan biaya 

akhir. 

7. Membentuk organisasi Safety& K3 dan menjamin terlaksananya prosedur 

dan cara kerja yang aman  sesuai Program Safety& K3, 

8. Meningkatkan mutu dan efisiensi kerja untuk meningkatkan kualitas dari 

bangunan yang akan berdiri. 

9. Memimpin pelaksanaan pekerjaan dengan memanfaatkan sumber daya 

semaksimal mungkin sehingga proyek dapat selesai sesuai dengan jadwal 

yang sudah ditentukan 

10. Mengevaluasi pelaksanaan di lapangan dengan rencana pelaksanaan 

proyek. 
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11. Memastikan bahwa keterlambatan dengan penyebab yang sama tidak akan 

terjadi lagi, 

12. Memecahkan permasalahan yang terjadi selama proyek berlangsung, 

13. Bertanggung jawab atas tercapainya tujuan proyek. 

B. K3/ Qualitiy Health Safety Environment(QHSE) 

Qualitiy Health Safety Environment (QHSE) adalah orang yang memimpin 

dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Fase PQ dan 

Tender/Penawaran tepat waktu dan akurat (Divisi/Proyek), dan pelaksanaan 

QHSE di proyek sesuai Buku Rencana Proyek serta pengembangan Sistem K3L 

agar memberikan dukungan maksimal untuk pencapaian target kerja perusahaan. 

Tugas, kewajiban, dan wewenang Qualitiy Health Safety Environment adalah: 

1. Mengkoordinir penyusunan QHSE untuk keperluan PQ dan Tender agar 

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (QHSE Divisi/Proyek) 

2. Mengkoordinir pembuatan QHSE untuk proyek yang sudah didapat 

3. Memastikan bahwa QHSE plan pada proyek berjalan sesuai dengan yang 

ada pada Buku Rencana Proyek 

4. Mengkoordinir pengembangan sistem K3L agar memberikan dukungan 

optimalkepada proses bisnis yang dilaksanakan. 

C. Project Engineering Manager (PEM) 

Project Engineering Manager adalah orang yang bertugas mengkoordinir dan 

mengarahkan proses implementasi perencanaan dan pengendalian proyek sesuai 

buku rencana proyek, termasuk penyusunan laporan kinerja proyek 

berikutevaluasi dan tindak lanjut penyempurnaan pengendalian proyek, agar dapat 

mendukung pelaksanaan proyek secara efektif dan efisien. 

Tugas dan wewenang Project Engineering Manageradalah: 

1. Menyusun Buku Perencanaan Proyek antara laincost plan, metode kerja, 

procurement plan, kebutuhan bahan dan alat, dan schedule pelaksanaan,  

2. Melakukan pengendalian proyek sesuai buku rencana proyek. 
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3. Mengkoordinir kegiatan ke-engineering-an proyek antara lainpelaksanaan 

gambar kerja,pelaksanaan procurement, schedule, variation order, dan 

Sub Kontraktor 

4. Mengkoordinir kegiatan administrasi proyek dan menyusun laporan 

kinerja proyekmingguan/ bulanan, berikut evaluasi dan tindak lanjut 

penyempurnaan pengendalian proyek (waktu, biaya, mutu) dan 

penyusunan administrasi serah terima proyek. 

D. Project Planning 

Project Planningadalah orang yang bertugas mengkoordinir, merencanakan 

dan mengarahkan proses implementasi perencanaan yang berkaitan dengan 

penyusunan implementasi metode dan segala proses drawing sesuai dengan buku 

perencanaan proyek. 

Tugas dan wewenang Project Engineering Manageradalah: 

1. Menyusun Metode Kerja 

2. Membuat Gambar Shop Drawing 

3. Pengendalian Gambar Shop Drawing 

4. Membuat Gambar Asbuilt Drawing 

E. Quantity Surveyor(QS) 

Quantity Surveyor adalah orang yang bertugas untuk melakukan 

penghitungan volume pekerjaan, termasuk review dan analisis atas perhitungan 

yang dilakukan agar proyek tetap berjalana secara efektif dan efisien. 

Tugas dan wewenang Quantity Surveyoradalah: 

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

termasuk realisasidan perubahannya. 

2. Menyiapkan measurement dan payment method untuk 

vendor/subkontraktor. 

3. Melakukan cek hasil opnamesupervisor. 

4. Membuat laporan progress/kemajuan pekerjaan, laporan harian, mingguan, 

danlaporan kondisi cuaca. 
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5. Melakukan identifikasi dokumen dan mengelola perubahannya termasuk 

mengajukanusulan measurement dan payment method ke pemilik proyek. 

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

proyek) 

F. Project Control(PC) 

Project Controladalah orang yang bertugas untukMelaksanakan pengendalian 

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

Tugas dan wewenang Project Controladalah: 

1. Menyusun master cost control sesuai dengan rencana (RAB & RAP) yang 

sudahditetapkan. 

2. Melakukan verifikasi biaya proyek (lonstad) 

3. Melakukan entry biaya proyek 

4. Melakukan verifikasi permintaan bahan dengan cek sisa RAP 

5. Membuat laporan over/minder pengendalian biaya proyek 

6. Membuat laporan evaluasi dan rekomendasi pengendalian biaya. 

G. Procurement & Logistic 

Procurement & Logisticadalah orang yang bertugas untuk mengkoordinir dan 

mengontrol kegiatan pada fase penawaran/tender dan terlaksananyakegiatan 

pembelian peralatan/material, penentuan jasa angkutan dari vendor serta 

subkontraktror terpilih sesuai evaluasi teknikal berdasarkan spesifikasi yg 

ditetapkan, tepat waktu, efektif dan efisien. 

Procurementsendiri adalah orang yang bertugas untuk melakukan pembelian 

peralatan/ material untuk kebutuhan proyek, sedangkan logistic adalah orang yang 

bertugas sebagai penerima peralatan/ material yang tiba di proyek setelah adanya 

pembelian oleh pihak procurement. 

Tugas dan wewenang Procurement & Logisticadalah : 

1. Mengkoordinir aktivitas pemenuhan kebutuhan administratif dan teknis 

tender/fasepenawaran agar memenuhi persyaratan yang ditentukan. 
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2. Melaksanakan kegiatan pengadaan material berikut pengiriman maupun 

penentuanvendor/subkontraktor yang memenuhi persyaratan dan dalam 

kondisi yang palingmenguntungkan perusahaan. 

3. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pengendalian atas pengadaan 

danpengiriman barang. 

4. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pengendalian atas pengelolaan 

barang/alatproyek. 

5. Melakukan kegiatan evaluasi atas semua proses pengadaan dan 

pengendalianbarang/alat. 

H. Project Production Manager (PPM) 

Project Production Manager adalah orang yang bertugas untuk menyusun 

rencana, memastikan dan mengevaluasi pelaksanaan produksi di lapanganagar 

penyelesaian pekerjaan proyek sesuai dengan Buku Rencana Proyek. 

Tugas dan wewenang Project Production Manageradalah : 

1. Menyusun rencana pekerjaan mingguan dan bulanan 

2. Membuat rencana kebutuhan manpower, material dan peralatan yang 

dibutuhkandalam pekerjaan secara periodik setiap minggu 

3. Melakukan pengawasaan terhadap proses produksi di lapangan agar sesuai 

bukurencana proyek 

4. Melakukan evaluasi atas perhitungan hasil pekerjaan secara periodik 

5. Melakukan evaluasi penggunaan metode kerja pelaksanaan di lapangan. 

I. Project Finance Manager (PFM) 

Project Finance Manager adalah orang yang bertugas untuk menjalankan 

kegiatan keuangan dan administrasinya yang berhubungan denganpenyediaan 

dana, pengalokasian, pencatatan, perpajakan dan pelaporan keuangan Proyek serta 

kesekretariatan dan rumah tangga proyek agar memberikan dukungan optimal 

kepada pelaksanaan proyek yang ditargetkan. 

Tugas dan wewenang Project Finance Manager adalah : 

1. Mengkoordinir kegiatan arus kas, sarana dan prasarana proyek 
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2. Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan proyek 

3. Membuat laporan pengalokasian dana proyek 

4. Membuat dan memonitor masalah perpajakan di proyek 

5. Melakukan Proses Termyn Proyek 

6. Menkoordinir kegiatan administrasi, kepegawaian, penyediaan sarana dan 

prasaranauntuk operasional proyek 

7. Mengkoordiniar kegiatan kebersihan dan keamanan lingkungan proyek. 

J. Supervisor(SPV) 

Supervisor adalah orang yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan produksidi lapangan berdasarkan 

buku rencana proyek sehingga target produksi per-hari tercapai. 

Tugas dan wewenang Supervisoradalah : 

1. Menyusun Rencana Kerja Produksi Harian 

2. Membuat rencana kebutuhan manpower, material dan peralatan yang 

dibutuhkandalam pekerjaan perhari. 

3. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan 

4. Melakukan evaluasi atas penggunaan material, peralatan dan upah 

pekerjaan dilapangan perhari. 

K. Surveyor(SPR) 

Surveyor adalah orang yang bertugas untuk 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 dan wewenang Surveyor adalah : 

1. Penerapan Jadwal Konstruksi 

2. Penguasaan Peralatan Ukur 

3. Stake out dan Monitoring 

4. Pengukuran Dimensi dan Perhitungan Volume 

5. Pembuatan Laporan Pengukuran 
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2.6.5. Sub Kontraktor 

Subkontraktor adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh pihak kontraktor 

utama untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang terbit dari kontrak 

konstruksi antara pihak kontraktor utama dengan pihak pemilik proyek, pekerjaan 

yang dilakukan oleh subkontraktor adalah untuk dan atas nama pihak kontraktor 

utama. Menurut Fuady,1998. Alasan diperlukan pihak subkontraktor tersebut 

antara lain tetapi tidak terbatas pada ketidakmungkinan pelaksanaan semua 

pekerjaan oleh pihak kontraktor karena keterbatasan man power, keterbatasan 

expertise, keterbatasan dana dan keterbatasan peralatan. 

Jenis pekerjaan yang sering di sub kontraktorkan meliputi pekerjan yang 

tidak dikuasai atau merupakan pekerjaan-pekerjaan khusus, seperti pekerjaan 

dewatering, pekerjaan pemancangan, pekerjaan bored pile, pekerjaan mekanikal-

elektrikal, dan lain-lain. 

Tugas dari Sub Kontraktor adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pekerjaan yang dibebankan dari kontraktor sesuai dengan 

gambar rencana, peraturan-peraturan, dan syarat-syarat yang ditetapkan. 

2. Bertanggung jawab langsung terhadap kontraktor mengenai hasil 

pekerjaan yang telah dilaksanakannya. 

3. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada kontraktorsesuai dengan batas 

waktu yang telah ditetapkan. 

4. Menerima sejumlah biaya pelaksanaan biaya pelaksanaan pekerjaan dari 

kontraktor berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. 

Pada pembangunan Hotel Grandhika Semarang pekerjaan yang dilimpahkan 

kepada sub kontraktor meliputi pekerjaan secant pile, pemancangan yang 

dikerjakan oleh PT. Multi Beton Karya Mandiri. 
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2.7. Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab 

Hubungan kerja adalah hubungan yang dilakukan antara pihak-pihak yang 

terlibat di dalam proyek yang mempunyai tanggung  jawab terhadap pelaksanaan 

dan wewenang untuk menjamin kelancaranjalannya proyek, sehingga proyek 

dapat selesai tepat pada waktunya. Hubungan kerja antar organisasi dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Hubungan kerja pemilik proyek dengan konsultan perencana 

Pemilik proyekberhak menunjuk konsultan perencana untuk melakukan 

tugas diantaranya merencanakan dan mendesain bangunan sesuai dengan 

keinginan pemilik. Selain itu konsultan perencana berhak memberikan 

saran dan pertimbangan akan hal yang berhubungan dengan keadaan dan 

perkembangan proyek, namun tetap keputusan akhir ada di pemilik. 

Pertemuan antara pemilik proyek dan konsultan perencana harus selalu 

diadakan baik dalam rapat mingguan ataupun evaluasi kinerja proyek 

dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 minggu sekali untuk mencapai 

hasil yang dikehendaki oleh pemilik proyek. 

2. Hubungan kerja pemilik proyek dengan konsultan pengawas 

Pemilik proyekberhak menunjuk konsultan pengawas untuk melakukan 

tugas yang diantaranya melaksanakan pekerjaan pengawasan, controlling, 

dan mengendalikan jalannya proyek agar mencapai hasil kerja optimal 

sesuai dengan perencanaan. Konsultan pengawas merupakan wakil dari 

pemilik proyek di lapangan dan jembatan antara pemilik proyek dengan 

kontraktor pelaksana. Konsultan pengawas harus memberikan laporan 

secara periodik berupa laporan mingguan dan laporan harian pelaksanaan 

di lapangan, serta seluruh hal yang berkaitan dalam proses pelaksanaan di 

lapangan. 
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3. Hubungan kerja pemilik proyek dengan kontraktor pelaksana 

Pemilik proyekberhak menunjuk kontraktor pelaksana dengan berbagai 

metode penunjukkan yang ada untuk melakukan tugas yang diantaranya 

melaksanakan pekerjaan di dalam proyek sesuai dengan biaya yang telah 

disepakati bersama berdasarkan gambar rencana, peraturan yang berlaku di 

dalam proyek serta syarat-syarat lain yang telah ditetapkan. Kontraktor 

pelaksana berhak meminta segala sesuatu untuk keperluan proyek kepada 

pemilik proyek dengan alasan yang jelas, logis dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

4. Hubungan kerja konsultan pengawas dengan konsultan perencana. 

Pihak konsultan pengawas merupakan jembatan pemilik proyek, konsultan 

perencana, maupun kontraktor pelaksana. Dalam hal ini hubungan antara 

konsultan pengawas dengan konsultan perencana hanya sebatas 

menanyakan kepastian gambar rencana jika dalam proses pengawasan 

pelaksanaan di dalam proyek masih terdapat kekurangan maupun 

kekeliruan. Konsultan perencana harus mengerjakan revisi yang diminta 

dari konsultan pengawas jika terdapat kekurangan maupun kekurangan 

untuk mencapai hasil kerja yang optimal. 

5. Hubungan kerja konsultan pengawas dengan kontraktor pelaksana. 

Pihak konsultan pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Berbagai jenis 

masalah di dalam proyek harus dikonsultasikan oleh pihak kontraktor 

pelaksana kepada konsultan pengawas, dan konsultan pengawas berhak 

memberikan solusi atau mengambil keputusan dari permasalahan yang 

timbul dalam proyek. Jika terjadi penyimpangan maupun kekeliruan dalam 

proses pelaksanaan, pihak konsultan pengawas wajib memberikan 

peringatan kepada kontraktor pelaksana. Jika dalam peringatan lebih dari 

3x masih dihiraukan oleh pihak kontraktor pelaksana, maka konsultan 

pengawas berhak melapor kepada pemilik proyek. 
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6. Hubungan kerja kontraktor pelaksana dengan konsultan perencana. 

Pihak kontraktor pelaksanadan pihak konsultan pengawas sebenarnya 

tidak terdapat hubungan kontrak yang saling mengikat, namun dalam 

pelaksanaan di lapangan keduanya tidak bisa dipisahkan. Konsultan 

perencana wajib memberikan desain gambar rencana dan memberikan 

penjelasan kepada pihak pelaksana. Pihak pelaksana harus melaksanakan 

pembangunan proyek sesuai dengan desain rencana dari konsultan 

perencana. Hal yang berkaitan dengan perubahan desain rencana dalam 

lapangan harus selalu dikonsultasikan oleh pihak kontraktor pelaksana 

kepada konsultan perencana. 

7. Hubungan kerjakontraktor dengan sub kontraktor. 

Pihak kontraktor dalam hal ini langsung berhubungan dengan sub 

kontraktor baik untuk mengawasi, memberikan arahan, melakukan 

warning hingga menegur sub kontraktor jika dalam pelaksanaan masih 

terdapat kesalahan. Pihak sub kontraktor juga bertanggung jawab kepada 

kontraktor terhadap hasil kerja yang sudah dijalankan, hingga menanyakan 

jika dalam pelaksanaan terdapat suatu permasalahan yang harus diatasi 

oleh konsultan pengawas. 
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Berikut merupakan skema hubungan kerja dari pihak-pihak terkait yang ada 

dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.6.Skema Hubungan Kerja 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Keterangan : 

= Pemberian Tugas/ Komando 

= Koordinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik Proyek 
PT. Adhi Karya Divisi Hotel 
 

 

Konsultan Perencana 

Kontraktor 
PT.Adhi Karya Divisi Kontruksi VII 

 

Konsultan Pengawas 
PT. Yodya Karya (Persero) 

Sub Kontraktor Pondasi 
PT. Multi Beton Karya Mandiri 
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BAB III 

PERENCANAAN PROYEK 

3.1. Uraian Umum 

Pada suatu proyek pasti tidak terlepas dari sebuah perencanaan. Perencanaan 

ini meliputi perencanaan gambar, perencanaan jadwal hingga estimasi biaya yang 

akan digunakan dalam proyek sehingga dalam proses pelaksanaan nanti dapat 

dijadikan acuan untuk pengendalian dalam proyek. 

Perencanaan proyek merupakan langkah awal yang menjadi acuan, sasaran 

serta target dalam pelaksanaan suatu proyek. Perencanaan proyek harus 

diperhatikan dengan baik, teliti dan cermat untuk mencapai hasil yang optimal. 

Pembuatan perencanaan proyek sbaiknya harus diikuti dengan pembuatan 

“perencanaan ulang” yang bertujuan agar pekerja selalu mempunyai dasar/ acuan 

yang telah ditetapkan. 

Perencanaan proyek yang disusun secara sistematis dan mampu diterapkan 

dengan baik dalam proyek dapat berfungsi sebagai berikut: 

1. Sarana komnikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. 

2. Dasar pengaturan alokasi sumber daya di dalam proyek. 

3. Alat untuk perencana dan pelaksana untuk menyadari pentingnya unsur 

waktu dalam pelaksanaan proyek. 

Menurut Eddy, Herjanto (2003:331) unsur-unsur dalam perencanaan proyek 

meliputi : 

1. Sasaran 

Sasaran merupakan target dimana semua kegiatan diarahkan dan 

diusahakan untuk mencapainya. Pada umumnya bentuk dari sasaran 

proyek meliputi waktu, biaya dan mutu. Sasaran dari masing-masing 

kegiatan merupakan milestone (tonggak kemajuan), yang menjadi patokan 

dalam memantau dan mengendalikan perkembangan di dalam proyek. 
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2. Organisasi 

Organisasi merupakan sarana dimana anggota bekerja sama untuk 

mencapai tujuan proyek. Organisasi dalam suatu proyek harus diusahakan 

efisien serta memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas. 

3. Jadwal 

Jadwal sebenarnya merupakan salah satu perencanaan yang paling penitng 

yang mencakup urutan langkah-langkah kegiatan yang sistematis untuk 

mencapai tujuan yangg direncanakan. Penjadwalan berfungsi sebagai 

sarana integrasi dan koordinasi bagi para pelaku konstruksi menjadi suatu 

rangkaian yang berurutan. 

4. Anggaran Biaya 

Anggaran merupakan salah satu bentuk perencanaan yang harus sudah 

ditentukan sejak awal. Anggaran merupakan bagian penting karena 

menyangkut penggunaan dana dalam melaksanaan pekerjaan tertentu 

dalam proyek. 

3.2. Perencanaan Pekerjaan 

Perencanaan pekerjaan meliputi semua pekerjaan yang nantinya akan ada di 

dalam pelaksanaan proyek. Dimulai dari perencanaan pagar proyek, perencanaan 

direksi keet, lokasi lahan parkir, pengaturan penempatan material, akses masuk 

dan keluar alat berat dari proyek, penempatan tower crane, hingga masuk ke 

pekerjaan struktur sampai pekerjaan finishing. 

Hal yang perlu diperhatikan pada perencanaan pekerjaan proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang adalah saat penentuan lokasi dan akses 

yang digunakan, dimana proyek ini bersebelahan dengan gedung bank serta 

berada di pusat kota dengan situasi sekitar proyek yang tidak pernah sepi. 

Selain beberapa perencanaan pekerjaan awal proyek, ada pula perencanaan 

pekerjaan proyek yang meliputi pekerjaan struktur bawah seperti penyelidikan 

tanah, secant pile, capping beam, pondasi tiang pancang, loading test, pondasi 

tower crane, dewatering, galian sampai pile cap yang akan dijelaskan pada 

penjelasan di bawah ini. 
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3.2.1. Penyelidikan Tanah 

Penyelidikan tanah di lapangan diperlukan untuk data perancangan pondasi 

bangunan konstruksi seperti gedung, dinding penahan tanah, bendungan, jalan, 

dermaga dan bangunan konstruksi lainnya. Dari data penyelidikan tanah diperoleh 

sifat-sifat teknis dari tanah dan kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menganalisa kapasitas dukung dan penurunan. 

Ketelitian dari penyelidikan tanah sangat diperlukan tergantung dari 

besarnya beban bangunan, tingkat keamanan yang diinginkan, kondisi lapisan 

tanah dan biaya yang tersedia. Tujuan penyelidikan tanah antara lain adalah 

mengetahui jenis dan sifat tanah pada lapisan tanah tertentu, menentukan daya 

dukung tanah terhadap pondasi, menentukan tipe dan kedalaman pondasi, 

mengetahui posisi muka air tanah. 

Berikut ini merupakan denah penyelidikan tanah yang dilakukan di proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarangdan terlampir pada lampiran L-03. 

 
Gambar 3.1.Denah Penyelidikan Tanah 

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

Grandhika Semarang) 

Keterangan : 

Untuk titik yang diberi kode S merupakan uji sondir/ CPT yang dalam 

proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang terdapat 6 titik yaitu S1 – S6. 

Untuk titik yang diberi kode DB adalah uji deep boring (bor dalam)/ SPT yang 

terdapat 3 titik yaitu DB1 – DB3. Penjelasan mengenai uji penyelidikan tanah 

tersebut ada pada halaman berikutnya. 
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Dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, metode 

penyelidikan tanah di lapangan dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 

1. Sondir/ Cone Penetration Test (CPT) 

Sondir/ CPT adalah pengujian tanah yang sering digunakan untuk jenis 

tanah di Indonesia. Uji sondir dilakukan untuk mengetahui tahanan ujung 

(qc) di suatu titik dan tahanan friksi (fs

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang alat yang 

dipergunakan adalah sondir ringan manual type Gouda/ Dutch Cone 

Penetrometer dengan kapasitas 2,50 ton dan tahanan konus (q

) sepanjang lubang setelah 

dilewati konus. Dari data ini dapat diperkirakan jenis tanah dan mampu 

memperhitungkan daya dukung tiang pancang. 

c) sebesar 

250 kg/cm2

2. Standard Penetration Test (SPT) 

. Pengujian sondir dilakukan dengan kecepatan konstan 2 

cm/detik setiap interval 20 cm. 

Uji SPT dilakukan untuk mengetahui kedalaman lapisan tanah sampai 

menyentuh lapisan tanah keras serta mengetahui sifat dan klasifikasi 

tanah pada kedalaman tertentu. Dalam uji SPT didapat nilai N-SPT. 

Perencanaan metode kerja dari uji SPT pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian dilakukan setiap interval -2,00 m 

b. Split Spoon Sampler dtumbuk dengan palu (hammer) dengan tinggi 

jatuh 75 cm 

c. Nilai N-SPT dihitung dari banyaknya tumbukan untuk memasukkan 

split spoon sampler pada 30 cm yang terakhir. 

Untuk data dari hasil uji CPT dan uji SPT dapat dilihat pada lembar 

lampiran L-03. 

 

 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel GrandhikaSemarang 
 

 

 
Fauzi Ahmad 12.12.0071  35 
 

Dari hasil penyelidikan tanah pada proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Data Hasil Sondir direkap pada tabel 3.1. 
Tabel 3.1. Data Hasil Sondir 

No Titik Kedalaman (m) 
Nilai qc 

(kg/cm2) 

1 S1 -20,00 90 

2 S2 -20,00 35 

3 S3 -20,00 28 

4 S4 -20,00 33 

5 S5 -20,00 32 

6 S6 -20,00 35 

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

Grandhika Semarang) 

2. Dari hasil ke-6 (enam) titik sondir dari S1 – S6 menunjukkan kemiripan 

stratifikasi lapisan tanah dimana: 

a. Kedalaman ±0,00 m s/d -1,00 m terdapat lapisan tanah timbunan. 

b. Kedalaman -1,00 m s/d -3,00 m terdapat lapisan lempung dengan 

konsistensi sangat lunak sampai lunak. 

c. Kedalaman -3,00 m s/d -6,00 m terdapat lapisan lensa pasir 

d. Kedalaman -6,00 m s/d -17,00 m terdapat lapisan lempung 

e. Kedalaman -17,00 m s/d -20,00 m terdapat lapisan tanah dengan 

konsistensi kaku 

3. Data hasil bor direkap pada tabel 3.2. 
Tabel 3.2. Data Hasil Uji SPT 

No Kedalaman (m) 
N-SPT 

BH 1 BH 2 BH 3 

1 -2,00 6 15 10 

2 -4,00 5 9 8 

3 -6,00 4 3 6 
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4 -8,00 2 1 1 

No Kedalaman (m) 
N-SPT 

BH 1 BH 2 BH 3 

5 -10,00 1 1 1 

6 -12,00 1 2 2 

7 -14,00 2 3 2 

8 -16,00 3 8 9 

9 -18,00 23 12 19 

10 -20,00 33 19 27 

11 -22,00 35 32 32 

12 -24,00 34 25 33 

13 -26,00 28 26 37 

14 -28,00 33 32 38 

15 -30,00 36 30 44 

16 -32,00 34 34 > 60 

17 -34,00 41 36 34 

18 -36,00 42 37 > 60 

19 -38,00 41 41 39 

20 -40,00 39 36 35 

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

Grandhika Semarang) 

4. Secara umum dari hasil ke-3 (tiga) titik bor mesin dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Kedalaman ±0,00 m s/d -6,00 m terdapat lapisan lanau kepasiran. 

b. Kedalaman -6,00 m s/d -18,00 m terdapat lapisan lempung dengan 

konsistensi sangat lunak sampai lunak. 

c. Kedalaman -18,00 m s/d -20,00 m terapat lapisan lempung dengan 

konsistensi teguh sampai kaku. 

d. Kedalaman -20,00 m s/d -40,00 m terapat lapisan lempung dengan 

konsistensi sangat kaku sampai keras. 
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5. Muka Air Tanah (MAT) pada ke-3 (tiga) titik DB1 – DB3 terdapat pada 

kedalaman -3,80 m s/d -6,00 m dari permukaan tanah proyek. 

3.2.2. Secant Pile 

Dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang dinding penahan 

tanah yang digunakan adalah secant pile. Secant Pile merupakan salah satu jenis 

dari bored pile yang berfungsi sebagai dinding penahan tanah untuk mengurangi 

resiko longsor, menahan rembesan air dari sekitar proyek dan menjaga kestabilan 

tanah. Untuk gambar denah dan detailsecant pile yang digunakan pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang terlampir dalam lembar lampiran L-05. 

Secant pile yang digunakan dalam Hotel Grandhika Semarang ada 2 jenis yaitu: 

1. Primary Pile 

Primary pileyang digunakan memiliki diameter 60 cm, ditanam dengan 

elevasi 10 m dari permukaan tanah dan dicor tanpa tulangan hanya 

dipasangi casing sepanjang 4 m. Total titik untuk primary pile adalah 227 

titik. 

2. Secondary Pile 

Secondary pile yang digunakan ada 2 tipe, yaitu: 

a. Secondary Pile dengan diameter 60 cmdengan jumlah total86titik 

serta menggunakan tulangan spiral D10-150 dan D10-200, kemudian 

diikat pada tulangan D22 dengan jumlah 12 buah. Kedalaman rencana 

sedalam -20 m.Secondary pile tipe ini dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 

Secondary pile 
Ø60 cm 

Secondary pile 
Ø80 cm 

Secondary pile 
Ø60 cm 
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Gambar 3.2.Gambar Denah Secant PileParsial 1 

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

Grandhika Semarang) 

b. Secondary pile dengan diameter 80 cm dengan jumlah total 141 titik 

serta menggunakan tulangan spiral D10-150 dan D10-200, kemudian 

diikat pada tulangan D22 dengan jumlah 16 buah. Kedalaman rencana 

sedalam -20 m.Secondary pile tipe ini dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 
Gambar 3.3.Gambar Denah Secant Pile Parsial 2 

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

Grandhika Semarang) 

Berikut merupakan gambar detail dari secant pile untuk jenis primary dan 

secondary pile. 
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Gambar 3.4.Detail Primary Pile Ø60 cm 

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

Grandhika Semarang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.5.Detail Secondary PileØ60 cm 

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

Grandhika Semarang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6.Detail Secondary PileØ80 cm 

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

Grandhika Semarang) 
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Berikut merupakan detail tipikal pemasangan dari secant pile. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7.Tipikal Pemasangan Secant Pile 

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

Grandhika Semarang) 

3.2.3. Capping Beam 

Capping beam merupakan balok penutup pada konstruksi bangunan bawah, 

biasanya digunakan pada dinding penahan tanah sebagai pengikat antara sheet 

pile. Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, capping beam ini 

digunakan sebagai balok penutup pada secant pile serta untuk pengikat dari 

adanya secant pile yang sudah ditanam. 

Perencanaan untuk capping beam di proyek akan diletakkan pada sekeliling 

proyek sesuai dengan denah rencana dari secant pile dengan elevasi -30 cm dari 

permukaan tanah. Panjang rencana dari capping beam yang akan dikerjakan 

adalah + 235 m. Untuk gambar denah rencana capping beam proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang terlampir pada lembar lampiran L-05. 

Untuk capping beam yang digunakan ada 2 dimensiyaitu sebagai berikut. 

1. Capping beam dengan dimensi 900 x 800 mm terletak antara sepanjang 

as M – PQ dengan menggunakan tulangan pokok 20 D22 dan tulangan 

sengkang D10-200.  
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Berikut merupakan gambar letak posisi dari capping beam dengan dimensi 

900 x 800 mm. 

 
Gambar 3.8.Denah Capping Beam Parsial 1 

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

Grandhika Semarang) 

2. Capping beam dengan dimensi 1100 x 900 mm terletak antara sepanjang 

as A – M dengan menggunakan tulangan pokok 24 D22 dan tulangan 

sengkang D10-200. Capping beam tipe ini terdapat pada gambar berikut. 

 

Capping Beam 
900 x 800 mm 

Capping Beam 
1100 x 900 mm 

Capping Beam 
1100 x 900 mm 
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Gambar 3.10.Denah Capping BeamParsial 2 

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

Grandhika Semarang) 

3.2.4. Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang adalah bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton dan 

atau baja yang digunakan untuk meneruskan (mentransmisikan) beban permukaan 

ke tingkat permukaan yang lebih rendah dalam massa tanah. Beban diteruskan 

sebagai beban vertikal dari beban sepanjang poros tiang pancang atau pemakaian 

beban secara langsung terhadap lapisan yang lebih rendah melalui ujung tiang 

pancang, Bowless (1991). 

Berdasarkan hasil dari penyelidikan tanah, pihak Konsultan Perencana dapat 

menarik kesimpulan sehingga mampu memberikan usulan mengenai perencanaan 

pondasi untuk proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang adalah pondasi 

tiang pancang sebanyak 289 titik dengan rincian dimensi yang digunakan adalah 

450 x 450 mm sebanyak 153 titik dan dimensi 300 mm x 300 mm sebanyak 136 

titik dengan penampang yang digunakan berbentuk kubus. Untuk pondasi tiang 

pancang tersebut ditanam dengan kedalaman rencana 30 m dan ditambah dengan 

ditekan oleh dolly 2 m. Untuk jenis panjang tiang tersebut terbagi menjadi lower 

structure dan upper structure dengan panjang per tiangnya 15 m. 

Berikut merupakan rincian perencanaan pondasi tiang pancang yang ada 

dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang: 

1. Untuk lower dan upper pile ukuran 300 mm x 300 mm menggunakan 

tulangan pokok PC Strand 6 Ø9,5 ; tulangan sengkang atas Ø6-100, 

tulangan sengkang tengah Ø6-150 dantulangan sengkang bawah Ø6-100. 

2. Untuk lower dan upper pile ukuran 450 mm x 450 mm menggunakan 

tulangan pokok PC Strand 6 Ø12,7 ; tulangan sengkang atas Ø6-100, 

tulangan sengkang tengah Ø6-150 dantulangan sengkang bawah Ø6-100. 

Metode pemancangan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

pancang hidrolis dimana tiang tersebut akan didorong dengan menggunakan alat 

HSPD (Hydraulic Static Pile Driver) dengan kapasitas maksimal 320 ton. 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel GrandhikaSemarang 
 

 

 
Fauzi Ahmad 12.12.0071  43 
 

Pemilihan alat dikarenakan lokasi proyek yang berdekatan dengan bangunan-

bangunan ramai sehingga penekanan hidrolis menjadi pilihan yang sangat aman 

dan tidak menimbulkan gangguan suara yang berlebihan. Alat tersebut bekerja 

dengan memberikan gaya doronganyang disebut dengan gaya jackingsesuai 

dengan ketentuan rencana gaya berdasarkan ukuran tiang yang digunakan. Untuk 

tiang pancang dengan dimensi 300 mm x 300 mm gaya jacking rencana yang 

diberikan sebesar 160 ton dan dimensi 450 mm x 450 mm gaya jacking rencana 

sebesar 320 ton. 

Untuk gambar denah titik pancang dan detail tiang pancang pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang terlampir pada lembar lampiran L-06. 

3.2.5. Loading Test 

Loading test atau uji beban merupakan metode pengujian yang dilakukan 

setelah proses pekerjaan pondasi telah selesai dilaksanakan. Tujuan dilakukan 

loading test sendiri adalah untuk mengetahui tingkat keamanan dari pondasi yang 

digunakan agar bangunan yang berada di atasnya tidak mengalami penurunan 

yang ekstrim.Metode loading test yang digunakan pada proyek pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang adalah metode Static Loading Test. 

Static Loading Test merupakan uji beban yang dilakukan untuk 

membuktikan bahwa daya dukung pondasi sesuai dengan daya dukung rencana 

dengan cara memberikan beban pada ujung atas pondasi sebebsar beban rencana 

pondasi. Untuk pembebanan yang diberikan biasanya 200% dari daya dukung 

rencana. Metode ini mengacu pada ASTM Standard D-1143-81. 

Perencanaan untuk uji beban terhadap pondasi pada proyek pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang dilakukan uji dengan beban yang berbeda. Untuk 

pondasi dimensi 300 mm x 300 mm beban yang diberikan untuk uji beban adalah 

128 ton dan untuk pondasi dimensi 450 mm x 450 mm beban yang diberikan 

adalah 256 ton. Perencanaan titik pondasi yang akan diuji beban dalam proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang adalah titik 118 dan 27 dengan dimensi 

pondasi 450 x 450 mm serta titik 128 dan 29 dimensi pondasi 300 x 300 mm. 
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Untuk denah dari titik yang diuji beban terdapat pada denah pengujian static 

loading test yang terlampir pada lembar lampiran L-07. 

Berikut ini merupakan tabel prosedur siklus pembacaan penurunan tiang 

untuk masing-masing dimensi tiang pancang: 

Tabel 3.3. Prosedur Pembacaan Penurunan Tiang Pancang Dimensi 450 mm x 450 mm 

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

Grandhika Semarang 

Tabel 3.4. Prosedur Pembacaan Penurunan Tiang Pancang Dimensi 300 mm x 300 mm 

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

Grandhika Semarang 
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3.2.6. Tower Crane (TC) 

Tower crane merupakan alat yang sering digunakan pada proyek bangunan 

bertingkat. Alat ini digunakan sebagai alat pemindah material dari satu tempat ke 

tempat lain baik secara vertikal maupun horizontal. Penempatan lokasi dari tower 

crane harus direncanakan dengan matang karena dengan posisi yang tepat dan 

jangkauan yang luas dari tower crane sangat efektif dalam membantu pekerjaan di 

dalam proyek. Kapasitas dari tower crane juga harus direncanakan dengan matang 

agar mampu membawa bahan dan material dengan efektif dan efisien.  

Berikut merupakan gambar bagian-bagian dari Tower Crane: 

 
Gambar 3.10.Bagian-bagian dari Tower Crane 

(Sumber :Google.com 2015) 

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing bagian Tower Crane: 

1. Base merupakan tempat dudukan tower crane berfungsi menahan gaya 

aksial dan gaya tarik di balok beton/ tiang pancang 

2. Base Section merupakan bagian paling dasar dari badan tower crane 

yang langsung dipasang ke pondasi. 
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3. Mast Section merupakan bagian dari badan tower crane yang berupa 

segmen kerangka yang dipasang untuk menambah ketinggian tower 

crane. 

4. Climbing Frame merupakan bagian dari tower crane yang berfungsi 

sebagai penyangga saat penambahan mast. 

5. Support Seat merupakan tumpuan yang menyokong slewing ring dalam 

mekanisme putar, terdiri dari bagian atas (upper) dan bagian bawah 

(lower). 

6. Cat Head merupakan puncak tower crane yang berfungsi sebagai 

tumpuan kabel penahan jib dan counter jib. 

7. Jibmerupakan lengan pengangkut beban dengan panjang bermacam – 

macam tergantung kebutuhan 

8. Counter Jibmerupakan lengan penyeimbang terhadap beban jib 

9. Counter Weightmerupakan blok beton yang merupakan pemberat, yang 

dipasang pada ujung counter jib. 

10. Cabin Setmerupakan ruang operator pengendali tower crane. 

11. Trolley merupakan alat untuk membawa hook sehingga dapat bergerak 

secara horizontal sepanjang lenganjib. 

12. Hook merupakan alat pengait beban yang terpasang pada trolley 

Perencanaan tower crane tidak terlepas dari perencanaan pondasi tower 

crane. Untuk pondasi TC pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

disatukan dalam pile cap yang terdiri dari 5 tiang pancang dengan dimensi adalah 

450 mm x 450 mm dan kedalaman rencana 30 m. Pondasi tower crane dan detail 

pondasinya terlampir pada lembar lampiran L-08. 

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 
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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 

3.2.7. Dewatering 

Dewatering merupakan suatu pekerjaan yang diperlukan untuk 

mengeringkan lahan galian di bawah muka air tanah. Perencanaan pekerjaan 

dewatering mengacu pada data spesifikasi teknis rencana bangunan (luas galian 

dan kedalaman tanah), data penyelidikan tanah, pertimbangan kondisi lahan di 

sekitar proyek dan pengalaman sejenis yang telah dilakukan. 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang metode yang 

digunakan adalah metode deep well. Metode ini adalah suatu metode pengeringan 

dengan menggunakan gaya gravitasi yang umumnya menggunakan bantuan 

pompa submersible (jenis pompa yang mampu diletakkan dalam air). Metode ini 

dilakukan dengan membuat sumur bor terlebih dahulu dengan kedalaman sesuai 

rencana dan berdiameter antara 6 – 8 inchi. Air dari dalam sumur bor akan 

dipompa keluar dengan pompa submersible. 

Perencanaan untuk sumur piezometer adalah dengan membuat 2 sumur  

sedalam 16 meter dengan diamater sumur adalah 4 inchi dan diameter casing pipa 

PVC sebesar 2 inchi. Tujuan dari adanya sumur ini adalah untuk mengontrol 

penurunan muka air tanah. 

Perencanaan untuk sumur recharge adalah dengan membuat 3 sumur 

sedalam 10 m dengan diameter sumur adalah 6 inchi dan diameter casing pipa 

PVC sebesar 4 inchi. Tujuan dari sumur recharge adalah untuk pengisian kembali 

air akibat pemompaan dari sumur dewatering supaya muka air tanah diluar galian 

tidak mengalami penurunan secara drastis. 

Perencanaan untuk sumur dewatering adalah dengan membuat 3 sumur 

sedalam 16 meter dan dimasukkan pompa submersible sedalam 14 meter untuk 

menyedot air keluar. Rencana untuk diameter sumur dewatering sendiri adalah 8 

inchi dan diameter untuk casing pipa PVC sebesar 6 inchi. Kapasitas dari pompa 

submersible adalah 5 liter/ detik. 
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Untuk denah sumur dewatering, sumur recharge dan sumur OW terlampir 

pada lembar lampiran L-08. 

 

Berikut merupakan data teknis untuk sumur dewatering: 

Tabel 3.5. Data Teknis Sistem Sumur Dewatering 

No Item Keterangan 

1 Jumlah Sumur 3 titik 

2 Kedalaman 16 meter 

3 Elevasi Screen -3 m s/d -16 m 

4 Diameter Sumur 8 inch 

5 Diameter Casing 6 inch 

6 Filter/ Saringan Streamin 

7 Kapasitas Pompa ± 200 lt/ menit 

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

Grandhika Semarang) 

3.2.8. Pekerjaan Galian Tanah 

Galian merupakan pekerjaan pengambilan, pengerukan dan pembuangan 

tanah oleh tenaga manusia maupun alat berat dengan maksud memindahkan tanah 

tersebut untuk mendukung pekerjaan struktur bawah (basement, pile cap, capping 

beam, dan lain-lain). Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, 

perencanaan pelaksanaan pekerjaan galian dilaksanakan setelah pekerjaan 

dewatering dilaksanakan. 

Pada perencanaan proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

direncanakan untuk lantai basement berada pada elevasi -3,50 m dan lantai semi 

basement berada pada elevasi -0,30 m. Pekerjaan struktur bawah  belum akan 

dimulai jika pekerjaan galian belum berjalan. Untuk gambar denah rencana galian 

dan detail rencana galian dari proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

terlampir pada lembar lampiran L-09. 
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3.2.9. Pile Cap 

Pile cap merupakan bagian struktur yang berfungsi sebagai penyalur beban 

struktur atas (kolom, balok & pelat) ke struktur bawah (pondasi). Selain itu pile 

cap juga berfungsi menyatukan/ mengikat beberapa tiang pancang yang sudah 

dikerjakan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan awal dari struktur atas setelah 

pekerjaan struktur bawah selesai dilaksanakan. Dalam peencanaan pile cap 

memiliki berbagai variasi baik dari segi bentuk, elevasi kedalaman serta dimensi 

dari pile cap itu sendiri. Untuk gambar rencana denah pile capdan detail pile cap 

terlampir pada lembar lampiran L-10. 

Berikut merupakan rincian perencanaan pile cap yang ada dalam proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang: 

1. Tipe P1A, tebal = 700 mm 

a. Jumlah Tiang 300x 300 mm = 1 buah 

b. Tulangan :Atas X (5 D15) ; Atas Y (5 D15) 

Bawah X (6 D16) ; Bawah Y (6 D16) 

2. Tipe P2A (tipe 1), tebal = 800 mm 

a. Jumlah Tiang 300x 300 mm = 2 buah 

b. Tulangan :Atas X (D16-125) ; Atas Y (D16-125) 

Bawah X (7 D16) ; Bawah Y (7 D16) 

3. Tipe P2A (tipe 2), tebal = 800 mm 

a. Jumlah Tiang 300x 300 mm = 2 buah 

b. Tulangan :Atas X (D16-125) ; Atas Y (D16-125) 

Bawah X (9 D16) ; Bawah Y (9 D16) 

4. Tipe P2A (tipe 3), tebal = 800 mm 

a. Jumlah Tiang 300x 300 mm = 2 buah 

b. Tulangan :Atas X (7 D16) ; Atas Y (7 D19) 
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Bawah X (D16-125) ; Bawah Y (D16-125) 

 

5. Tipe P2A (tipe 4), tebal = 800 mm 

a. Jumlah Tiang 300x 300 mm = 2 buah 

b. Tulangan :Atas X (9 D16) ; Atas Y (5 D19) 

Bawah X (D16-125) ; Bawah Y (D16-125) 

6. Tipe P2A (tipe 5), tebal = 800 mm 

a. Jumlah Tiang 300x 300 mm = 2 buah 

b. Tulangan :Atas X (D16-125) ; Atas Y (D16-125) 

Bawah X (6 D16) ; Bawah Y (6 D19) 

7. Tipe P3A (tipe 1), tebal = 800 mm 

a. Jumlah Tiang 300x 300 mm = 3 buah 

b. Tulangan :Atas X (11 D19) ; Atas Y (11 D19) 

Bawah X (11 D19) ; Bawah Y (11 D19) 

8. Tipe P3A (tipe 2), tebal = 800 mm 

a. Jumlah Tiang 300x 300 mm = 3 buah 

b. Tulangan :Atas X (11 D19) ; Atas Y (11 D19) 

Bawah X (12 D19) ; Bawah Y (12 D19) 

9. Tipe P4A (tipe 1), tebal = 800 mm 

a. Jumlah Tiang 300x 300 mm = 4 buah 

b. Tulangan :Atas X (8 D16) ; Atas Y (16 D19) 

Bawah X (8 D16) ; Bawah Y (16 D19) 

10. Tipe P4A (tipe 2), tebal = 800 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 mm = 4 buah 

b. Tulangan :Atas X (11 D19) ; Atas Y (11 D19) 

Bawah X (14 D19) ; Bawah Y (14 D19) 
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11. Tipe P4A (tipe 3), tebal = 800 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 mm = 4 buah 

b. Tulangan :Atas X (8 D16) ; Atas Y (16 D19) 

Bawah X (9 D16) ; Bawah Y (18 D19) 

12. Tipe P5A, tebal = 1000 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 mm = 5 buah 

b. Tulangan :Atas X (8 D16) ; Atas Y (8 D22) 

Bawah X (19 D16) ; Bawah Y (19 D22) 

13. Tipe P6A (tipe 1), tebal = 1000 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 mm = 6 buah 

b. Tulangan :Atas X (8 D16) ; Atas Y (8 D22) 

Bawah X (19 D16) ; Bawah Y (19 D22) 

14. Tipe P6A (tipe 2), tebal = 1000 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 mm = 6 buah 

b. Tulangan :Atas X (13 D19) ; Atas Y (13 D22) 

Bawah X (28 D19) ; Bawah Y (28 D22) 

15. Tipe P7A, tebal = 1000 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 mm = 7 buah 

b. Tulangan :Atas X (24 D16) ; Atas Y (24 D22) 

Bawah X (18 D16) ; Bawah Y (18 D22) 

16. Tipe P8A (tipe 1), tebal = 1000 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 mm = 8 buah 

b. Tulangan :Atas X (23 D19) ; Atas Y (23 D25) 

Bawah X (15 D19) ; Bawah Y (15 D25) 
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17. Tipe P8A (tipe 2), tebal = 1000 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 mm = 8 buah 

b. Tulangan :Atas X (10 D19) ; Atas Y (10 D19) 

Bawah X (23 D19) ; Bawah Y (23 D19) 

18. Tipe P8A (tipe 3), tebal = 1000 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 mm = 8 buah 

b. Tulangan :Atas X (17 D16) ; Atas Y (17 D22) 

Bawah X (20 D16) ; Bawah Y (20 D22) 

19. Tipe P1B, tebal = 700 mm 

a. Jumlah Tiang 450 x 450 mm = 1 buah 

b. Tulangan :Atas X (5 D19) ; Atas Y (5 D19) 

Bawah X (5 D19) ; Bawah Y (5 D19) 

20. Tipe P3B, tebal = 800 mm 

a. Jumlah Tiang 450 x 450 mm = 3 buah 

b. Tulangan :Atas X (13 D19) ; Atas Y (13 D19) 

Bawah X (12 D19) ; Bawah Y (12 D19) 

21. Tipe P4B, tebal = 900 mm 

a. Jumlah Tiang 450 x 450 mm = 4 buah 

b. Tulangan :Atas X (15 D19) ; Atas Y (15 D25) 

Bawah X (15 D19) ; Bawah Y (15 D25) 

22. Tipe P6B, tebal = 1000 mm 

a. Jumlah Tiang 450 x 450 mm = 6 buah 

b. Tulangan :Atas X (15 D19) ; Atas Y (15 D25) 

Bawah X (20 D19) ; Bawah Y (20 D25) 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel GrandhikaSemarang 
 

 

 
Fauzi Ahmad 12.12.0071  53 
 

 

 

23. Tipe P7B, tebal = 1000 mm 

a. Jumlah Tiang 450 x 450 mm = 7 buah 

b. Tulangan :Atas X (20 D16) ; Atas Y (20 D22) 

Bawah X (21 D16) ; Bawah Y (21 D22) 

24. Tipe P8B, tebal = 1100 mm 

a. Jumlah Tiang 450 x 450 mm = 8 buah 

b. Tulangan :Atas X (24 D16) ; Atas Y (24 D22) 

Bawah X (27 D16) ; Bawah Y (27 D22) 

25. Tipe P9B, tebal = 1200 mm 

a. Jumlah Tiang 450 x 450 mm = 9 buah 

b. Tulangan :Atas X (27 D19) ; Atas Y (27 D25) 

Bawah X (27 D19) ; Bawah Y (27 D25) 

26. Tipe P2A dan 3B, tebal = 900 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 = 2 buah ; 450 x 450 mm = 3 buah 

b. Tulangan :Atas X (21 D19) ; Atas Y (21 D19) 

Bawah X (11 D19) ; Bawah Y (11 D25) 

27. Tipe P2A dan 4B, tebal = 1100 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 = 2 buah ; 450 x 450 mm = 4 buah 

b. Tulangan :Atas X (17 D16) ; Atas Y (17 D22) 

Bawah X (22 D16) ; Bawah Y (22 D22) 

28. Tipe P2A dan 5B, tebal = 1100 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 = 2 buah ; 450 x 450 mm = 5 buah 

b. Tulangan :Atas X (15 D19) ; Atas Y (15 D25) 

Bawah X (25 D19) ; Bawah Y (25 D19) 
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29. Tipe P3A dan 6B, tebal = 1200 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 = 3 buah ; 450 x 450 mm = 6 buah 

b. Tulangan :Atas X (27 D19) ; Atas Y (27 D25) 

Bawah X (22 D19) ; Bawah Y (22 D25) 

30. Tipe P8A dan 6B, tebal = 1200 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 = 8 buah ; 450 x 450 mm = 6 buah 

b. Tulangan :Atas X (28 D22) ; Atas Y (28 D22) 

Bawah X (21 D22) ; Bawah Y (21 D22) 

31. Tipe P4A dan 12B, tebal = 1200 mm 

a. Jumlah Tiang 300 x 300 = 4 buah ; 450 x 450 mm = 12 buah 

b. Tulangan :Atas X (23 D22) ; Atas Y (23 D22) 

Bawah X (29 D22) ; Bawah Y (29 D22) 

3.3. Peralatan dan Bahan 

Peralatan dan bahan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam 

perencanaan proyek. Peralatan meliputi alat-alat apa saja yang nantinya akan 

digunakan dalam pelaksanaan di lapangan, sedangkan bahan adalah material 

penunjang yang sangat penting dalam proses pelaksanaan di lapangan. Peralatan 

danbahan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga 

mampu digunakan secara lebih maksimal. Perencanaan peralatan dan bahan 

sangat dibutuhkan untuk memperkirakan efisiensi waktu, biaya yang diperlukan 

dan menjaga kualitas mutu dari produk yang akan dibuat. Selain itu perencanaan 

peralatan dan bahan juga dapat digunakan sebagai metode pelaksanaan dalam 

lapangan. 

Dalam hal ini penulis akan menyajikan mengenai peralatan dan bahan yang 

rencananya akan digunakan dalam pelaksanaan di proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang yang dapat dilihat pada halaman berikutnya. 
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3.3.1. Peralatan Proyek 

Peralatan merupakan hal penunjang yang sangat penting dalam pelaksanaan 

proyek. Jika terjadi trouble pada alat, bisa dipastikan proyek akan berhenti atau 

tidak dapat melanjutkan pekerjaannya.Berikut merupakan peralatan-peralatan 

yang digunakan dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

1. Bar Bender 

Bar benderadalah alat yang digunakan untuk membengkokkan besi 

tulangan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dengan berbagai macam 

sudut sesuai dengan perencanaan. Bar bender yang ada pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang mempunyai batas 

pembengkokkan besi tulangan maksimal diameter 32 mm. Berikut 

merupakan bar bender yang digunakan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11.Bar Bender 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

2. Bar Cutter 

Bar cutter adalah alat pemotong besi tulangan sesuai dengan ukuran 

yang direncanakan. Dalam pelaksanaan di lapangan pasti untuk besi 

tulangan mempunyai ukuran dan dimensi yang berbeda-beda sesuai 

dengan perencanaan. Bar cutter yang ada pada proyek pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang mempunyai batas pemotongan besi 

tulangan maksimal diameter 25 mm. 
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Berikut merupakan bar cutter yang digunakan dalam proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12.Bar Cutter 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

3. Genset 

Genset merupakan peralatan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan listrik. Genset dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika 

digunakan untuk alat HSPD dan tower crane. Kapasitas dari genset 

untuk alat HSPD adalah 175 KVA dan kapasitas dari genset untuk 

tower crane adalah 250 KVA. Berikut merupakan genset yang 

digunakan dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Genset Alat HSPD           b. Genset Tower Crane  

Gambar 3.13.Alat Genset pada Hotel Grandhika Semarang 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 
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4. Alat Las 

Alat las dipergunakan sebagai penyambung tiang pancang antara lower 

piledan juga upper pile. Penggunaan alat las ini harus disambungkan 

dengan listrik. Alat las yang digunakan adalah Nikko Steel RD-260 

panjang 400 mm dan diameter kawat 40 mm. Berikut merupakan alat 

lasyang digunakan dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14.Alat Las Listrik 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

5. Excavator 

Excavator adalah alat berat yang digunakan untuk melakukan 

pengerukan/ pengambilan tanah di lokasi proyek dan mendistribusikan 

ke dump truck untuk dibawa keluar proyek. Selain itu excavator juga 

digunakan sebagai alat bantu pengangkutan beberapa material/ bahan 

yang ada pada proyek. Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang perencanaan penggunaan excavator pada pekerjaan galian 

sebanyak 2 unit dengan merk Komatsu tipe PC 200 dengan kapasitas 

bucketsebesar 1,8 – 2,5 m3 dan jangkauan bucket mencapai 8,7 meter 

dan tinggi jangkauan maksimum mencapai 8,8 meter. Penggunaan 

excavator harus dioptimalkan untuk membantu item-item pekerjaan di 

dalam pelaksanaan proyek. Selain itu optimalisasi penggunaan 

excavator harus diimbangi dengan tingkat efisiensi agar mengurangi 
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penggunaan bahan bakar yang berlebihan dan menghindari tingkat 

keausan dari bagian-bagian yang terdapat pada excavator. 

Berikut merupakan excavator yang digunakan pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

 
Gambar 3.15.Excavator 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

6. Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) 

Hydraulic Static Pile Driver/ HSPD merupakan alat yang digunakan 

untuk melakukan pekerjaan pondasi. Berfungsi sebagai pengangkat 

tiang dan juga melakukan pendorongan tiang untuk melakukan 

penekanan ke dalam tanah sesuai dengan gaya yang bekerja 

berdasarkan besaran dimensi masing-masing tiang pancang. Kapasitas 

maksimal dari alat HSPD adalah 320 ton. Berikut merupakan alat 

HSPD yang digunakan dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang. 

 
Gambar 3.16.Alat HSPD 
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(Sumber :Dokumen Pribadi) 

 

7. Truck Mixer 

Truck mixer merupakan truk pembawa beton ready mix ke lokasi 

proyek, dilengkapi dengan pengaduk beton atau yang sering disebut 

dengan molen. Kapasitas dari truck mixer sebesar 7 – 8 m3

 

. Berikut 

merupakan truck mixer dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang. 

Gambar 3.17.Truck Mixer 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

8. Dump Truck 

Dump truck digunakan sebagai alat pemindah tanah galian dari dalam 

proyek menuju ke luar proyek. Untuk kapasitas dari dump truck untuk 

sekali angkut adalah ± 6 m3

 

. Berikut merupakan dump truck yang 

digunakan pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

Gambar 3.18.Dump Truck 
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(Sumber :Dokumen Pribadi) 

 

9. Concrete Vibrator 

Concrete vibrator digunakan untuk menggetarkan adonan beton yang 

telah dituang kedalam bekisting agar beton yang sudah dicor tidak 

berongga dan persebaran kerikilnya merata. Untuk mencegah beton 

keropos dan kerikil yang tidak merata. Kapasitas alat 4.000 vpm/70 Hz 

(vibration per minute). Berikut merupakan concrete vibrator yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19.Concrete Vibrator 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

10. Trailer Truck 

Trailer truckmerupakan alat untuk membawa material tiang pancang 

dan besi tulangan. Trailer yang dengan panjang 12,24 m, lebar 2,5 m 

dan tinggi 1,44 m dengan muatan maksimal 50 Ton. Berikut merupakan 

trailer truck yang digunakan dalam proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang. 
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Gambar 3.20.Trailer Truck 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

11. Dolly 

Dolly merupakan alat yang digunakan sebagai pendorong tiang pancang 

untuk bagian upper pileketika sudah mencapai rata tanah. Panjang dari 

dolly adalah 5 m. Dalam perencanaan tiang pancang yang sudah rata 

dengan tanah akan ditekan lagi sedalam 2 m dengan menggunakan 

dolly. 

 
Gambar 3.21Dolly 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

3.3.2. Bahan dan Material Proyek 

1. Tiang Pancang 

Tiang pancang terbuat dari beton bertulang yang diambil dari PT. Multi 

Beton Karya Mandiri dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. Dimensi 450 x 450 mm : 

Mutu beton : K-500 

Tulangan  : 4 D19 

Mutu Baja  :BJ 40, fy : 400 MPa (D19) 

Sengkang Spiral : Ø6-50, Ø6-100, Ø6-150 

i. Pc Strand : 5 Ø12,7 mm 

b. Dimensi 300 x 300 mm : 

Mutu beton : K-500 

Tulangan  : 4 D16 

Mutu Baja  : BJ 40, fy : 400 MPa (D19) 
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Sengkang Spiral : Ø6-50, Ø6-100, Ø6-150, 

Pc Strand  :6 Ø9,5 mm 

2. Besi Tulangan 

Besi tulangan merupakan material yang rata-rata digunakan pada 

pekerjaan struktur baik struktur bawah maupun struktur atas. 

Perencanaan material besi sangat diperhatikan terkait dengan mutu dan 

biaya. Besi yang digunakan pada proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang adalah besi diameter 10 sampai dengan diameter 25. 

3. Beton Ready Mix 

Beton ready mix merupakan material beton yang digunakan dalam 

kebutuhan pelaksanaan proyek diantaranya dinding penahan tanah, 

capping beam, pondasi tower crane, pile cap dan pekerjaan struktur atas. 

Dalam penggunaan masing-masing pekerjaan beton yang digunakan juga 

berbeda sesuai dengan mutu beton yang direncanakan. Berikut beberapa 

mutu beton yang direncanakan pada masing-masing pekerjaan: 

a. Dinding Penahan Tanah Tipe Secant Pile. 

Primary Pile  : K-175 (fc’ = 15 MPa) 

Secondary Pile  : K-350 (fc’ = 29 MPa) 

b. Capping Beam  : K-350 (fc’ = 29 Mpa) 

c. Pelat Lantai  : K-400 (fc’ = 33 MPa) 

d. Pile Cap + Tie Beam : K-400 (fc’ = 33 MPa) 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PROYEK 
 

4.1. Uraian Umum 

Perencanaan pekerjaan yang telah dibuat oleh konsultan perencana harus 

diwujudkan melalui pelaksanaan di proyek oleh kontraktor. Pelaksanaan proyek 

merupakan tahapan paling penting dalam realisasi sebuah proyek sehingga 

dibutuhkan sistem yang baik dari segi pengaturan, pengawasan dan pengendalian 

untuk memperoleh hasil yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan yaitu 

tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya. Pada tahapan ini perlu dipersiapkan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan setiap detail pekerjaan mulai dari teknis 

pekerjaan, rencana kerja yang akan dilaksanakan serta tenaga kerja yang 

profesional dan terampil untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan 

tersebut.Sebelum dimulainya pekerjaan, kontraktor harus memiliki segala 

kebutuhan mengenai proyek baik itu metode kerja maupun dokumen proyek yang 

dapat digunakan sebagai acuan dan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga 

dalam proses pelaksanaan di lapangan, hal-hal yang berkaitan dengan data serta 

kebutuhan di dalam proyek sudah tersedia dan tidak menghambat jalannya 

pekerjaan. 

Dalam bab pelaksanaan proyek ini akan ditinjau proses pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan 

selama Praktik Kerja berlangsung pada proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang, pekerjaan yang dimaksud antara lain: 

1. Pekerjaan Capping Beam 

2. Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang 

3. Pekerjaan Loading Test 

4. Pekerjaan Tower Crane 

5. Pekerjaan Dewatering 

6. Pekerjaan GalianBasement 

7. Pekerjaan Pile Cap 
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4.2. Tahapan Pelaksanaan Struktur Bawah 

Pelaksanaan struktur bawah harus sangat diperhatikan karena pada tahapan 

ini merupakan proses awal untuk suatu gedung dapat berdiri. Struktur bawah 

merupakan pekerjaan kompleks yang sering dijumpai dalam pelaksanaan proyek 

di lapangan. Banyak anggapan bahwa pekerjaan struktur bawah hanya mencakup 

mengenai pekerjaan pondasi, namun untuk pekerjaan gedung yang mempunyai 

lantai basement pekerjaan struktur bawahnya akan menjadi lebih kompleks lagi.  

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang yang juga terdapat 

lantai basement, di sini penulis dapat mengamati banyak hal terkait dengan 

pelaksanaan struktur bawah mulai dari pekerjaan capping beam, pondasi tiang 

pancang, loading test, tower crane, dewatering, galian hingga pile cap. Untuk 

tahapan pelaksanaan struktur bawah yang menjadi bagian dari pengamatan 

penulis akan dijelaskan pada pembahasan berikut. 

4.2.1. Pelaksanaan Capping Beam 

Pekerjaan capping beam merupakan pekerjaan lanjutan setelah pekerjaan 

secant pile selesai dilaksanakan. Pada saat penulis mulai praktik kerja, pekerjaan 

capping beam tinggaltersisa untuk bagian pada As A2 – B3. Berikut merupakan 

tahapan pelaksanaan dari pekerjaan capping beam: 

1. Penggalian Tanah 

Pekerjaan galian tanah merupakan pekerjaan awal dari capping beam 

setelah pekerjaan secant pile selesai dilaksanakan. Penggalian dilakukan 

di sekitar secant pile dengan menggunakan excavator dan secara manual 

agar tidak merusak secant pile secara keseluruhan. Penggalian tanah 

diawasi oleh surveyordengan tujuan untuk menentukan tinggi elevasi 

dalam melakukan pembobokan pada secant pile dan bagi pekerja 

bertujuan untuk area saat akan melakukan pembobokan pada tiang 

tersebut. Kedalaman galian yang dilaksanakan sedalam 1,00 meter dan 

lebar 1,50 meter. Tanah galian yang sudah diambil lalu didistribusikan ke 

dump truck untuk dibawa keluar proyek. 
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Tahapan dari pelaksanaan penggalian tanah: 

a. Persiapan dari alat excavator diposisikan di dekat tanah yang akan 

digali 

b. Setelah jangkauan dari excavator sudah diperkirakan cukup, galian 

tanah langsung dimulai. 

c. Galian tanah dilakukan secara berkelanjutan, dan jika elevasi terlihat 

sudah memenuhi kedalaman yang direncanakan kemudian surveyor 

melakukan pengukuran kedalaman galian dan elevasi pembobokan 

secant piledengan menggunakan alat waterpass. 

Berikut merupakan proses penggalian tanah di sekitar secant pile. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Proses Penggalian Tanah  b. Proses Penentuan Elevasi 

Gambar 4.1.Proses Penggalian Tanah di Sekitar Secant Pile 

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

Grandhika Semarang) 

2. Pembobokan Secant Pile 

Pembobokan secant pile dilakukan setelah penentuan elevasi selesai 

dilaksanakan. Pembobokan sendiri dilakukan manual dengan bantuan 

palu dan pahat yang terbuat dari besi sesuai dengan elevasi yang telah 

ditentukan yaitu -1,00 m. Setelah pembobokan beton maka tulangan juga 

dipotong hingga kedalaman -0,30 m sesuai dengan rencana elevasi untuk 

capping beam.  

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 

 
Fauzi Ahmad 12.12.0071  66 
 

Tahapan Pelaksanaan Pembobokan Secant Pile. 

a. Setelah penentuan elevasi kedalaman galian dan pembobokan tiang 

dilakukan oleh surveyor, langsung dilakukan pembobokan secant 

pile. 

b. Pembobokan secant pile dilakukan manual dengan menggunakan 

concrete breaker, palu,tatah (pahat dari besi) dan penjepi tatah. 

c. Setelah pembobokan telah selesai, dilakukan pemotongan tulangan 

sampai kedalaman -0,30 m dari titik ±0,00 pada lokasi proyek, 

pemotongan dilakukan dengan menggunakan las listrik. 

Berikut merupakan pelaksanaan pembobokan secant pile. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Proses Pembobokan 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pemotongan Tulangan Secant Pile 

Gambar 4.2.Proses Pembobokan Secant Pile 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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3. Pembersihan Lahan 

Pembersihan lahan dilakukan pada saat proses pembobokan dan 

pemotongan tulangan secant pile telah dilaksanakan. Pembersihan lahan 

dilakukan untuk menjaga area di sekitar secant pile bersih dari 

bongkahan-bongkahan pembobokan pada secant pile yang selanjutnya 

akan dilakukan proses pemasangan tulangan. Pembersihan area ini 

dilakukan dengan menggunakan alat excavator yang kemudian 

bongkahan tersebut diangkut ke dalam truk untuk dibawa keluar dari 

proyek. Tahapan dari pembersihan lahan di area secant pile sebagai 

berikut. 

a. Alat excavator diposisikan berdekatan dengan area secant pile. 

b. Alat tersebut menunggu para pekerja yang sedang melakukan 

pembobokan dan pemotongan tulangan sampai benar-benar selesai. 

c. Bongkahan-bongkahan yang ada pada sekitar area secant pile 

langsung dikeruk dengan bucket dari excavator. 

d. Dari excavator, bongkahan tersebut diangkut ke dalam truk untuk 

dibawa keluar dari proyek. 

4. Pemasangan Bekisting dan TulanganCapping Beam 

Pemasangan bekisting dan tulangan dilakukan setelah area di sekitar 

secant pile sudah dibersihkan dari bongkahan-bongkahan sisa bobok 

beton. Pemasangan bekisting dan tulangan merupakan tahapan persiapan 

untuk pengecoran capping beam. Berikut tahapan pemasangan bekisting 

dan tulangan. 

a. Penentuan titik posisi bekisting yang akan dipasang dengan 

menggunakan alat total station yang dilakukan oleh surveyor. 

b. Pemberian tanda untuk titik posisi bekisting dengan memberi patok 

dengan tujuan agar posisi tulangan yang akan dipasang sesuai dengan 

perencanaan awal. 
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c. Pemasangan bekisting tahap awal adalah bekisting yang berada pada 

posisi luar dari capping beam. Bekisting yang digunakan adalah pelat 

baja berukuran 300 x 80 cm. Setelah itu dihimpitkan besi hollow 

untuk menahan pelat baja tersebut agar berdiri tegak dan lurus dan 

diberi perkuatan pada bagian bawah dengan menggunakan besi 

tulangan dan balok kayu yang ditahankan pada sisi luar besi tersebut. 

d. Pemasangan tulangan segera dilaksanakan dengan tulangan yang 

digunakan yaitu tulangan utama berukuran D22 dan tulangan 

sengkang berukuran D10-200. Pemasangan tulangan dimulai dari 

pemasangan tulangan utama terlebih dahulu kemudian pemasangan 

tulangan sengkang dengan jarak antar sengkang 200 mm. Sengkang 

dengan tulangan utama disambung dengan menggunakan bendrat. 

e. Pemasangan bekisting berikutnya adalah bekisting pada bagian dalam 

capping beam. Pelat baja diletakkan pada posisi yang sudah 

ditentukan dan dihimpitkan dengan tulangan yang sudah dipasang. 

Setelah itu besi hollow juga dihimpitkan pada pelat baja tersebut dan 

diberikan perkuatan pada bagian bawah dengan besi tulangan dan 

balok kayu. Untuk perkuatan atas,antar besi hollow dipasangkan besi 

tulangan yang kemudian dikunci dengan mur dan baut. 

Berikut merupakan proses pemasangan bekisting dan tulangan yang 

dilakukan. 

 
Gambar 4.3.Proses Pemasangan Tulangan 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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Berikut merupakan pemasangan bekisting pada capping beam. 

a. Perkuatan Bawah    b. Perkuatan Atas 

 
c. Bekisting dari Pelat Baja 

Gambar 4.4.Pemasangan Bekisting 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

5. PengecoranCapping Beam 

Pengecoran capping beam dilakukan setelah proses pemasangan 

bekisting dan tulangan selesai dilaksanakan.Berikut tahapan proses 

pengecoran yang dilakukan. 

a. Pengecekan kembali dilakukan pada bekisting untuk memastikan 

bahwa pemasangan bekisting sudah sesuai dengan perencanaan. 

b. Alat-alat bantu yang digunakan pada proses pengecoran diletakkan 

pada area capping beam yang akan di cor diantaranya concrete 

vibrator, cangkul dan pipa penyalur beton (pipa PVC yang dipotong 

setengah dengan ukuran 8 inci). 
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c. Siklus pengecoran untuk capping beam untuk sekali pengecoran 

adalah 14 m. 

d. Pengecoran menggunakan ready mix dari PT. Varia Usaha Beton 

dengan nilai slump adalah 10 ± 2. Pengecoran dilakukan dengan 

bantuan pipa penyalur beton dan diarahkan oleh pekerja pada bagian 

yang sudah siap di cor. Selama proses pengecoran, concrete vibrator 

terus dioperasikan agar beton dapat memadat dengan baik. Selain itu, 

ada beberapa pekerja yang melakukan perataan pada permukaan 

capping beam agar terbentuk dengan baik dan rapi. 

Berikut merupakan proses pengecoran capping beamyang dilakukan. 

a. Penyaluran Beton dengan Pipa Penyalur          b.Pemadatan Beton dengan Concrete Vibrator 

Gambar 4.5.Proses Pengecoran Capping Beam 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

6. Pembongkaran BekistingCapping Beam 

Setelah pengecoran selesai dilaksanakan, maka beton tersebut didiamkan 

selama waktu 3 – 5 hari untuk kemudian dilakukan pembongkaran 

bekisting.Berikut merupakan tahapan pembongkaran bekisting. 

a. Melepaskan pengunci atas dengan mencopot mur baut yang mengikat 

besi hollow sebagai penghimpit pelat baja. 

b. Melepaskan pengunci bawah dengan mengambil balok kayu dan besi 

tulangan yang menekan pada pelat baja. 
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c. Pelat baja bagian dalam dilepaskan terlebih dahulu, setelah itu baru 

pelat baja bagian luar yang dilepaskan. 

Berikut merupakan pembongkaran dari bekisting dan penampang dari 

capping beam yang sudah terbentuk. 

a. Pembongkaran Bekisting  b.  Penampang Capping Beam 

Gambar 4.6.Pembongkaran Bekistingdan Penampang Capping Beam 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

4.2.2. Pelaksanaan Pondasi Tiang Pancang 

Pekerjaan pondasi tiang pancang merupakan pekerjaan lanjutan setelah 

pekerjaan capping beam selesai dilaksanakan. Hasil monitoringterlampir pada 

lampiran L-06. Berikut tahapan pelaksanaan dari pondasi tiang pancang. 

1. Pembersihan Lahan 

Pekerjaan persiapan merupakan bagian awal dalam pelaksanaan 

pekerjaan pondasi tiang pancang. Berikut tahapan dari pembersihan lahan 

untuk pekerjaan pondasi tiang pancang. 

a. Persiapan yang dilakukan adalah pembersihan lahan dari bekas 

bangunan lama seperti pondasi yang masih terpendam.  

b. Surveyor melakukan penembakan titik dari bekas pondasi bangunan 

lama sesuai data yang telah diberikan.  

c. Galian dilakukan dengan excavator dan mengambil material dari 

bangunan lama. Material tersebut diangkut menggunakandump truck 

lalu dibawa keluar dari lokasi proyek. Setelah diangkut, lahan 

kembali diratakan dengan excavator untuk proses pemancangan. 
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Berikut merupakan proses pembersihan lahan yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7.Pembersihan Lahan dari Bekas Bangunan Lama 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

2. Persiapan Alat Pancang 

Persiapan alat merupakan tahapan berikutnya dari pelaksanaan 

pemancangan. Alat yang digunakan adalah Hydraulic Static Pile Driver 

(HSPD) dengan kapasitas 320 ton. Alat dibawa dengan menggunakan 9 

armada truck trailer dan kemudian langsung diposisikan di dalam lokasi 

proyek. 

Berikut ini adalah alat HSPD yang digunakan pada proyek pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang. 

 
Gambar 4.8.Alat Hydraulic Static Pile Driver 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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3. Penembakan Titik Pancang oleh Surveyor 

Penembakan titik pancang dilakukan sesuai dengan koordinat yang 

diperoleh dari konsultan perencana. Penembakan titik pancang 

menggunakan alat total stationmerk TOPCON tipe GTS-102N. 

Penembakan dilakukan oleh 3 orang surveyor dimana 1 orang bertugas 

untuk membawa data titik koordinat, 1 orang bertugas melakukan 

penembakan serta 1 orang bertugas membawa prisma sebagai alat bantu 

penembakan dan memasang patok sebagai penanda titik pancang. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Penembakan Titik Pancang  b. Patok Penanda Titik Pancang 

Gambar 4.9.Proses Penembakan Titik Pancangoleh Surveyor 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

4. Pengukuran Tiang Pancang 

Pengukuran tiang pancang dilakukan dengan memberikan penanda pada 

tiang menggunakan cat putih dengan interval 2 m. Tujuan pemberian 

tanda pada tiang pancang adalah untuk mengetahui kedalaman tiang saat 

ditekan dan ketika akan melakukan pembobokan tiang. 

 
Gambar 4.10.Pengukuran Tiang Pancang 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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5. Pemancangan Tiang Bagian Bawah (Lower Pile) 

Pemancangan siap dilakukan setelah pentuan titik pancang dan 

pengukuran pada tiang selesai dilaksanakan. Berikut tahapan pelaksanaan 

dari pemancangan lower pile. 

a. Alat HSPD diposisikan pada titik dimana tiang pancang akan ditekan. 

b. Sling dipasang pada lower pile untuk membantu pengangkatan 

dengan menggunakan alat HSPD. Jarak sling yang dipasang adalah 

0,2L dari total panjang tiang pancang. 

c. Tiang diangkat menuju clamp box, ada satu pekerja yang berada di 

atas alat yang memastikan pemasangan tiang pancang harus lurus. 

d. Tiang pancang mulai ditekan dengan gaya jacking yang sudah 

direncanakan. 

e. Penekanan dilakukan dengan menggunakan 2 piston terlebih dahulu, 

jika 2 piston sudah tidak mampu menekan tiang lagi ke dalam maka 

digunakan 4 piston sekaligus. Pencatatan tekanan dari tiang pancang 

dilakukan dengan interval 2 m masuk ke dalam tanah. 

Berikut merupakan proses pengangkatanlower pile. 

 
Gambar 4.11.Pengangkatan Lower Pile 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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Berikut merupakan proses pelaksanaan penempatan tiang pada clamp box 

dan penekanan pada tiang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Penempatan Tiang pada Clamp Box b. Penekanan Lower Pile 

Gambar 4.12.Proses Pemancangan Lower Pile 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

6. Pengelasan Tiang Pancang 

Pengelasan tiang pancang merupakan proses penyambungan tiang bagian 

bawah (lower pile) dan tiang bagian atas (upper pile). Berikut tahapan 

pengelasan pada tiang pancang. 

a. Pengangkatan upper pile dengan memasangkan sling pada bagian 

yang sudah ditentukan. 

b. Tiang diangkat menuju clamp box dan diposisikan tepat di atas dari 

lower pile. 

c. Alat las langsung diarahkan menuju tiang dan siap untuk melakukan 

pengelasan. 

d. Pengelasan dilakukan dengan metode pengelasan penuh yang 

dilakukan pada sekeliling tiang pancang. 

e. Pekerja yang melakukan pengelasan memberikan tanda jika proses 

pengelasan sudah selesai dilakukan, sehingga pemancangan dapat 

dijalankan kembali 
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Berikut merupakan proses pelaksanaan dari pengelasan. 

 
Gambar 4.13.Pengelasan Tiang Pancang 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

7. Pemancangan Tiang Bagian Atas (Upper Pile) 

Proses pelaksanaan pemancangan tiang bagian atas (upper pile) hampir 

sama dengan lower pile. Berikut tahapan dari pemancangan upper pile. 

a. Penekanan upper pile dilakukan setelah proses pengelasan selesai 

dilaksanakan. Tiang pancang mulai ditekan dengan gaya jacking yang 

sudah direncanakan. Penekanan dilakukan dengan menggunakan 2 

piston, jika 2 piston sudah tidak mampu menekan tiang ke dalam 

maka digunakan 4 piston sekaligus. 

b. Pencatatan dilakukan pada interval 2 m masuk ke dalam tanah. 

Berikut merupakan proses pelaksanaan pada upper pile. 

 
Gambar 4.14.Penekanan Upper Pile 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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8. Pemberian Dorongan kepada Tiang Pancang dengan Dolly 

Setelah pemancangan untuk lowerdan upper pile sudah pada kondisi rata 

tanah, tiang pancang tersebut ditekan lagi dengan dolly hingga 

kedalaman 2 m dari permukaan tanah. Sehingga total penanaman untuk 

tiang pancang tersebut adalah 32 m. Patokan yang digunakan dalam 

proses pemancangan adalah kedalaman tiang dan besaran tekanan. 

 

Gambar 4.15.Pengangkatan Dolly 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

4.2.3. Pelaksanaan Loading Test 

Loading Testmerupakan pekerjaan uji beban yang dilakukan setelah 

pekerjaan pemancangan selesai dilaksanakan. Metode loading test yang 

digunakan adalah metode Quick Static Load Test dimana uji beban ini hanya 

memakan waktu kurang lebih 3 jam. Dalam pelaksanaan terdapat 4 titik yang 

dilakukan uji beban yaitu titik118 dan titik 27 (tiang ukuran 450 x 450 mm) serta 

titik 128 dan titik 29 (tiang ukuran 300 x 300 mm). Hasil monitoring dan grafik 

dari loading testdapat dilihat pada lampiran L-07. Berikut merupakan tahapan 

pelaksanaan dari pekerjaan loading test. 

1. Persiapan Lahan 

Persiapan lahan dilakukan untuk memulai pekerjaan loading testdengan 

cara membersihkan daerah yang akan dilakukan uji beban. Pembersihan 

lahan dengan menggunakan excavator. 
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2. Penentuan Titik Pancang yang akan Diuji 

Titik pancang yang akan diuji ditentukan oleh perencana, kemudian 

surveyor di lapangan bertugas untuk mencari letak titik tersebut sesuai 

dengan koordinat sesuai data dengan menggunakan alat total station dan 

diberi patok sebagai penanda. 

3. Pengecekan Kepala Tiang 

Pengecekan kepala tiang dilakukan untuk mengetahui kondisi kepala 

tiang dalam keadaan baik atau tidak. Jika terjadi kerusakan pada kepala 

tiang maka dilakukan perataan menggunakan campuran semen dan air 

supaya penekanan bekerja maksimal pada permukaan yang datar. 

4. Setting Alat 

Setting alat dilakukan setelah semua yang berhubungan dengan titik yang 

akan diuji telah selesai dilaksanakan. Berikut tahapan dari setting alat 

untuk loading test : 

a. Penggalian tanah dilakukan secara manual di sekeliling kepada tiang 

dengan kedalaman ±30 cm. Penggalian bertujuan untuk memberikan 

ruang bagi dudukan hydraulic jack. 

b. Hydraulic jackdiletakkan tepat di atas kepala tiang. Berikut 

merupakan penempatan hydraulic jack pada tanah yang sudah digali 

dengan kedalaman ±30 cm. 

 
Gambar 4.16.Penempatan Hydraulic Jack 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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c. Alat HSPD diposisikan dengan posisi yang tepat sehingga main beam 

terletak tepat di atas hydraulic jack. Berikut pemasangan main beam 

yang dilakukan. 

 
Gambar 4.17.Penempatan alat HSPD 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

d. Tahapan selanjutnya adalah pemasanganreference beam dan 

diletakkan di antara hydraulic jack yang berfungsi sebagai tumpuan 

dial gauge yang digunakan sebagai bacaan penurunan dari tiang 

tersebut.Berikut merupakan pemasangan reference beam. 

 
Gambar 4.18.Pemasangan reference beam 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

e. Pemasangan bantalan baja berbentuk silinder yang digunakan sebagai 

penghubung antara main beam dan hydraulic jackdan juga berfungsi 

untuk mentransferkan gaya dari  hydraulic jackke main beam 

sehingga pembacaan penurunan dapat diketahui. 

 

Main beam 

Reference beam 
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Berikut merupakan bantalan baja yang dipasang. 

 
Gambar 4.19.Pemasangan Bantalan 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

f. Dipasang hydraulic pump pada posisi yang mudah dijangkau dan 

aman dari gangguan aktivitas. Hydraulic pump berfungsi sebagai alat 

yang digunakan untuk mengatur tekanan yang bekerja terhadap tiang 

yang diuji. Pengaturan tekanan dapat diatur dengan melihat 

perubahan tekanan pada pressure gauge yang menjadi satu set 

dengan hydraulic pump. Alat ini disambungkan pada hydraulic jack 

dengan menggunakan selang, sehinggahydraulic jack mampu 

memberikan gaya tekan pada counter weight di atasnya. Berikut 

merupakan hydraulic pump yang digunakan. 

 
Gambar 4.20.Hydraulic Pump 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

 

Bantalan 
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g. Dipasang kaca di reference beam sebagai alat bantu tumpuan dial 

gauge. Kaca ini berjumlah 4 dan berukuran 10 x 5 cm. Di atas kaca 

diberi lem sebagai perekat untuk jarum yang terdapat pada dial gauge 

yang bertujuan sebagai pengikat antara jarum dan kaca sehingga tidak 

terjadi pergeseran dial gauge saat dilakukan pengujian beban. Berikut 

merupakan pemasangan kaca pada reference beam. 

 
Gambar 4.21.Pemasangan Kaca pada Reference Beam 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

h. Dipasang dial gauge pada kaca yang sudah diletakkan pada reference 

beam. Dial gaugemerupakan alat yang digunakan untuk membaca 

penurunan yang terjadi pada tiang setelah mendapat gaya tekan 

dengan tingkat ketelitian 1/100. Dial gauge ini berjumlah 4 buah dan 

pada saat pembacaan harus dilakukan secara bersamaan. 

 
Gambar 4.22.Pemasangan Dial Gauge 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 

 
Fauzi Ahmad 12.12.0071  82 
 

i. Dipasang timer sebagai pengingat waktu untuk pembacaan 

penurunan. Timer yang digunakan adalah jam dinding sebagai 

berikut. 

 
Gambar 4.23.Jam Dinding sebagai Timer 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

5. Pembacaan Penurunan 

Pembacaan penurunan dilakukan setelah semua persiapan telah selesai 

dilaksanakan. Pembacaan dilakukan dengan prosedur pembacaan sesuai 

metode yang terlampir dan kemudian dicatat pada form yang telah 

disediakan. Berikut merupakan tahapan pembacaan penurunan : 

a. Pembacaan pertama dilakukan dengan beban 0%, dan pembacaan 

pada ke-4 dial gauge dicatat dalam form 

b. Beban ditingkatkan menjadi 25% dengan cara mengatur hydraulic 

pump hingga mencapai konversi tekanan sesuai dengan beban 

tersebut. Ketika tekanan sudah sesuai maka langsung dilakukan 

pembacaan pada ke-4 dial gauge. Kemudian ditunggu 5 menit dan 

dilakukan pembacaan berikutnya untuk beban 25%. 

c. Kemudian beban ditingkatkan menjadi 50% sampai mencapai 

konversi tekanan yang sesuai. Kemudian dilakukan pembacaan pada 

ke-4 dial gaugeuntuk menit ke-0 dan menit ke-5 pada beban 50%. 

Pada beban 75% prosedur yang dilakukan sama. 

d. Beban ditingkatkan menjadi 100% sampai mencapai konversi 

tekanan yang sesuai. Kemudian dilakukan pembacaan pada ke-4 dial 
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gauge untuk menit ke-0, menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, menit 

ke 30, menit ke-45 dan menit ke-60. 

e. Pembebanan turun lagi menjadi 75% dan disesuaikan dengan 

konversi tekanan untuk beban tersebut. Kemudian dilakukan 

pembacaan pada ke-4 dial gauge untuk menit ke-0, menit ke-5 dan 

menit ke-10. Lalu diatur pada beban 50% dan beban 25%, untuk 

pembacaan penurunan sama prosedurnya dengan beban 75%. 

f. Pembebanan kemudian turun mencapai 0%. Dilakukan pembacaan 

pada ke-4 dial gauge untuk menit ke-0, menit ke-5, menit ke-10, 

menit ke-15, menit ke 30, menit ke-45, menit ke-60, menit ke-75 dan 

menit ke-90. 

Berikut merupakan konversi tekanan untuk pengaturanhydraulic pump 

baik untuk tiang dimensi 300 x 300 mm maupun 450 x 450 mm. 

Tabel 4.1. Konversi Tekanan 

Dimensi (mm) Beban (%) Beban (Ton) Tekanan (Psi) 

300 x 300 

25 32 623 

50 64 1247 

75 96 1870 

100 128 2493 

450 x 450 

25 64 1247 

50 128 2493 

75 192 3740 

100 256 4987 

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

Hotel Grandhika Semarang) 
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Berikut merupakan hasil grafik dari loading test yang dilakukan proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

a. Titik 118 berukuran 450 x 450 mm (As M) 

 
Grafik 4.1. Grafik Loading Test untuk Titik 118 

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

Hotel Grandhika Semarang) 

b. Titik 128 berukuran 300 x 300 mm (As P) 

 
Grafik 4.2. Grafik Loading Test untuk Titik 128 

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

Hotel Grandhika Semarang) 
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c. Titik 27 berukuran 450 x 450 mm (As H) 

 
Grafik 4.3. Grafik Loading Test untuk Titik 27 

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

Hotel Grandhika Semarang) 

d. Titik 29 berukuran 300 x 300 mm (As H) 

 
Grafik 4.4. Grafik Loading Test untuk Titik 29 

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

Hotel Grandhika Semarang) 
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4.2.4. Pelaksanaan Konstruksi Tower Crane 

Tower Crane merupakan bagian dari alat berat membantu pekerjaan di 

dalam pelaksanaan proyek yang perakitannya pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang dilakukan setelah pekerjaan loading testtelah selesai 

dilaksanakan. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan dari pekerjaan tower 

crane: 

1. Galian Tanah untuk Pondasi Tower Crane 

Pekerjaan galian tanah merupakan pekerjaan awal dalam pelaksanaan 

kontruksi tower crane yang diperlukan untuk pembobokan tiang serta 

membuat pondasi tower crane. Berikut merupakan tahapan galian untuk 

pondasi tower crane. 

a. Excavator diposisikan pada area lahan yang akan digali untuk 

pondasi tower crane. 

b. Penggalian dimulai pada elevasi awal -0,30 m, penggalian terus 

dilakukan hingga cukup dalam kemudian dilakukan pengukuran 

tinggi kedalaman oleh surveyor sampai kedalaman -5,97 m. 

c. Tanah hasil galian dipindahkan ke dalam dump truck dan kemudian 

dibawa keluar dari proyek. 

Berikut merupakan galian tanah yang dilakukan untuk pondasi tower 

crane. 

 
Gambar 4.24.Galian Tanah untuk Pondasi Tower Crane 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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2. Penyedotan Air di Lokasi Galian Tower Crane 

Dalam pelaksanaan galian tanah untuk tower crane, pada elevasi -3 m 

muka air tanah mulai naik sehingga cukup menggenangi area galian. 

Untuk mengatasi masalah air tersebut dilakukan penyedotan dengan 

menggunakan pompa permukaan. 

 
Gambar 4.25.Persiapan Untuk Melakukan Penyedotan Air dalam Galian 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

3. Pemberian Anyaman Bambu 

Pemberian anyaman bambu dilakukan karena tanah di sekitar galian 

menjadi mudah longsor dan ambles. Anyaman bambu diletakkan pada 

tanah yang rawan longsor dan kemudian ditahan dengan menggunakan 

batang pohon sehingga anyaman bambu mampu menahan tanah dari 

kelongsoran. Berikut merupakan anyaman bambu yang diberikan. 

 
Gambar 4.26.Pemberian Anyaman Bambu 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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4. Pembobokan Tiang Pancang untuk Pondasi Tower Crane 

Pembobokan tiang pancang dilakukan setelah penyedotan selesai 

dilaksanakan. Pembobokan dilakukan untuk pembuatan pile cap. Setelah 

dilakukan pembobokan kemudian tulangan dari tiang pancang disisakan 

dengan panjang 120 cm yang akan disambungkan ke pile cap (stek 

tulangan). Pembobokan dilakukan manual dengan menggunakan palu 

dan pahat yang terbuat dari besi. Proses pembobokan cukup sulit 

dilakukan karena daerah galian yang akan dilakukan pembobokan masih 

tergenang air. Sehingga pekerjaan pembobokan dan penyedotan 

genangan air dilakukan bersamaan. Berikut proses pembobokan tiang 

pancang yang dilakukan. 

 
Gambar 4.27.Pembobokan Tiang Pancang 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

5. Pembuatan Pondasi Tower Crane 

Pembuatan pondasi dapat dilakukan setelah proses pembobokan selesai 

dilaksanakan. Berikut tahapan pembuatan pondasi tower crane. 

a. Pemasangan Bekisting 

Pemasangan bekisting dilakukan setelah pembobokan tiang pancang 

selesai dilaksanakan. Pemasangan bekisting bersamaan dengan 

pekerjaan penyedotan genangan air, karena genangan air yang ada di 

dalam galian masih cukup banyak. Bekisting yang digunakan dalam 

pondasi tower crane adalah multiplex dengan tebal 12 mm yang 

diberi perkuatan dengan menggunakan balok kayu. Bentuk pile cap 
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adalah segi empat namun bekisting yang dibuat hanya pada ketiga 

sisi karena pile cap berhimpitan dengan dinding penahan tanah. 

Multiplex dipasang sesuai dengan bentuk pile cap. Multiplex 

dipasang terlebih dahulu. Kemudian untuk menambah perkuatan dari 

bekisting tersebut, letakkan balok kayu secara sejajardan menempel 

pada multiplex lalu ditekankanbalok kayu secara tegak lurus kepada 

balok kayu yang berhimpitan dengan multiplex. Balok kayu ini juga 

berfungsi sebagai pengunci.Berikut pemasangan bekisting yang 

dilakukan. 

 
Gambar 4.28.Pemasangan Bekisting 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

b. Perakitan Tulangan, Pemasangan Angkur dan Kaki Tower Crane 

Perakitan tulangan untuk pondasi tower crane dilakukan setelah 

bekisting selesai dipasang. Berikut tahapan dari perakitan tulangan. 

a) Dilakukan pembersihan lahan dari sisa pembobokan tiang 

pancang dengan menggunakan excavator. 

b) Perakitan tulangan di area pondasi tower crane untuk tulangan 

bawah arah x dan y. Kemudian pemasangan tulangan samping. 

c) Dilakukan penembakan titik oleh surveyor untuk menentukan 

posisi angkur dari tower crane. Diberikan tanda berupa semprot 

piloxpada posisi yang sudah ditentukan. 

d) Pemasangan angkur dapat dilakukan. Sebelumnya angkur sudah 

dirakit terlebih dahulu di atas dan dibentuk sesuai dengan 
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perencanaan. Terdapat 4 titik peletakkan untuk angkur tower 

crane yang berfungsi sebagai penumpu dari kaki tower crane. 

Pengangkatan angkur ini dilakukan dengan bantuan mobile crane. 

Dipasang sling pada bagian atas angkur dan diarahkan menuju 

posisi yang sudah ditentukan. 

e) Pemasangan kaki tower crane dilakukan tepat di atas angkur. 

Pengangkatan kaki tower crane menggunakan bantuan mobile 

crane. Dipasang sling pada keempat sisi dari kaki tower crane 

dan diarahkan pada posisi yang sudah ditentukan. 

Berikut perakitan tulangan yang dilakukan. 

 
Gambar 4.29.Perakitan Tulangan 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

Berikut pengangkatan angkur dan kaki tower crane dengan 

menggunakan alat mobile crane yang dilakukan. 

a.   Pengangkatan Angkur  b. Pengangkatan Kaki Tower Crane 

Gambar 4.30.Pengangkatan Bagian-bagian Bawah Tower Crane 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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Berikut pemasangan angkur dan kaki tower crane yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pemasangan Angkur     b. Pemasangan Kaki Tower Crane 

Gambar 4.31.Pemasangan Bagian-bagian Bawah Tower Crane 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

c. Pengecoran Pondasi Tower Crane 

Pengecoran pondasi tower crane dilaksanakan setelah perakitan 

tulangan dan pemasangan angkur serta kaki tower crane telah selesai 

dilakukan.Berikut merupakan tahapan dari pengecoran pondasi tower 

crane. 

a) Kedatangan truck mixer langsung diarahkan pada lokasi yang 

aman. Langsung dilakukan slump test di lokasi proyek. Nilai 

slump dari cor beton untuk pondasi tower crane adalah 8 cm. 

b) Proses pengecoran dilakukan dengan bantuan pipa penyalur yang 

terbuat dari pipa PVC berukuran 8 inci yang telah dipotong 

menjadi setengah bagian. 

c) Dilakukan pendorongan beton oleh pekerja dengan menggunakan 

cangkul. Pada saat beton sudah tertuang, dilakukan pemadatan 

dengan menggunakan concrete vibrator. Pemadatan terus 

dilakukan selama proses pengecoran berlangsung.  

d) Dilakukan perataan cor beton yang sudah tertuang dengan 

menggunakan cangkul, agar hasil dari pile cap baik dan rapi. 
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Berikut merupakan pengecoran yang dilakukan. 

 
Gambar 4.32.Pengecoran Pondasi Tower Crane 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

d. Pembongkaran Bekisting Pondasi Tower Crane 

Pembongkaran bekisting dilakukan setelah umur beton mencapai usia 

3 hari. Pembongkaran dilakukan dengan cara melepas balok kayu 

pengunci yang dipasang tegak lurus, lalu melepas balok kayu yang 

dipasang sejajar dengan multiplex dan yang terakhir adalah melepas 

multiplex yang dipasang secara sejajar. 

Berikut merupakan pembongkaran bekisting yang dilakukan. 

 
Gambar 4.33.Pembongkaran Bekisting Pondasi Tower Crane 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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6. Perakitan Tower Crane 

Perakitan tower crane dapat dilakukan setelah semua proses pembuatan 

pondasi telah selesai dilaksanakan.Perakitan ini merupakan tahapan akhir 

dalam pelaksanaan konstruksi tower crane, setelah semua terpasang maka 

pekerjaan di dalam proyek akan lebih mudah dijalankan terutama dalam 

mobilisasi pengangkutan bahan dan material. Perakitan bagian-bagian 

tower crane menggunakan alat mobile crane, kait pengangkat dan juga 

sling yang digunakan sebagai pengait. Berikut tahapan perakitan dari 

tower crane. 

a. Pemasangan base section awal yang langsung dipasangkan ke kaki 

tower crane.Pengangkatan dilakukan dengan menggunakan mobile 

crane. Dipasang sling pada keempat sisi dari base section dan 

kemudian langsung diarahkan pada posisi di atas kaki tower crane. 

Dilakukan penguncian pada ke empat sisi dari base section dan juga 

kaki tower crane. Penguncian dilakukan dengan melakukan 

pemukulan pada mur menggunakan palu dan dikunci dengan baut 

secara manual dengan menggunakan kunci pas. 

 
Gambar 4.34.Pemasangan Base Section 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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b. Pemasangan mast section yaitu section yang berupa kerangka untuk 

menambah ketinggian dari tower crane. Pengangkatan untuk mast 

section menggunakan alat mobile crane yang sebelumnya 

dipasangkan sling pada keempat sisinya. Mastsection yang sudah 

terangkat langsung diarahkan pada base section yang sudah 

terpasang. Di atas dari base section sudah ada pekerja yang mengatur 

agar mast section yang akan dipasangkan berada pada posisi yang 

tepat. Teknik penguncian yang dilakukan sama dengan base section 

awal pada pekerjaan sebelumnya. Berikut merupakan pemasangan 

mast section. 

 
Gambar 4.35.Pemasangan Mast Section 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

c. Pemasangan climbing frame yang digunakan sebagai penyangga saat 

penambahan mast section pada saat erection atau penambahan tinggi 

dari tower crane. Climbing frame ini cukup panjang jika 

dibandingkan dengan bagian badan dari tower crane yang lainnya. 

Pengangkatan dilakukan dengan menggunakan mobile crane yang 

sebelumnya sudah dipasang sling dan pengait pada keempat sisi dari 

climbing frame. Di atas dari mast section sudah ada pekerja yang 

mengatur agar climbing frame yang akan dipasangkan berada pada 

posisi yang tepat. Teknik penguncian yang dilakukan sama dengan 

mast section pada pekerjaan sebelumnya.  
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Berikut merupakan pemasangan mast section. 

 
Gambar 4.36.Pemasangan Climbing Frame 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

d. Pemasangan support seat yang merupakan tumpuan dalam 

mekanisme putar dari tower crane. Pengangkatan dilakukan dengan 

menggunakan mobile crane yang sebelumnya sudah dipasang sling 

dan pengait pada kedua sisi dari support seat. Di atas dari climbing 

frame sudah ada pekerja yang mengatur agar support yang akan 

dipasangkan berada pada posisi yang tepat. Teknik penguncian yang 

dilakukan sama dengan climbing frame pada pekerjaan sebelumnya.  

Berikut merupakan pemasangan dari support seat. 

 
Gambar 4.37.Pemasangan Support Seat 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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e. Pemasangan cat head yang merupakan puncak dari tower crane. 

Berfungsi sebagai tumpuan kabel penahan jib dan counter jib. 

Pengangkatan dilakukan pada dengan mobile crane. Pemasangan 

sling pada cat head diatur dengan posisi yang tepat, agar ketika 

diangkat posisi dari cat head dapat stabil dan lurus. Berikut 

pemasangan dari cat head. 

 
Gambar 4.38.Pemasangan Cat Head 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

f. Pemasangan jibmerupakan lengan dari tower crane yang nantinya 

berfungsi sebagai pengangkut beban. Pengangkatan dilakukan pada 

dengan mobile crane. Pemasangan sling pada cat head diatur dengan 

posisi yang tepat, agar ketika diangkat posisi dari jib dapat stabil dan 

lurus. Berikut merupakan pemasangan dari jib. 

 
Gambar 4.39.Pemasangan Jib 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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g. Pemasangan Cabin Set yang merupakan ruang operator untuk 

mengendalikan tower crane. Pengangkatan dilakukan dengan mobile 

crane dan sling dipasang pada bagian atas dari cabin set. Di bagian 

cat head sudah ada beberapa pekerja yang melakukan pengarahan 

untuk penempatan dari cabin set. Berikut pemasangan dari cabin set. 

 
Gambar 4.40.Pemasangan Cabin Set 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

h. Pemasangan counter weightmerupakan balok beton yang digunakan 

sebagai pemberat dan penyeimbang dari tower crane. Untuk 

pemasangannya sendiri nantinya akan menggantung pada ujung 

counter jib dan dikunci pada bagian atas dari balok beton tersebut. 

Berat dari counter weight per balok beton adalah2 ton. Berikut 

merupakan pemasangan dari counter weight. 

 
Gambar 4.41.Pemasangan Counter Weight 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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i. Pemasangan trolley dan hook merupakan bagian akhir dari perakitan 

bagian-bagian tower crane. Trolley merupakan alat penggerak dari 

hook yang dapat digerakkan secara horizontal sesuai dengan panjang 

jib. Hook adalah pengait dari beban yang akan diangkat dan terpasang 

pada trolley. 

 
Gambar 4.42.Pemasangan Trolley dan Hook 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

4.2.5. Pelaksanaan Dewatering 

Dewatering merupakan kegiatan yang biasa ditemui dalam pekerjaan 

proyek yang struktur bawahnya terdapat basement. Pada proyek pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang dengan muka air tanah yang cukup tinggi pekerjaan 

deatering mutlak sangat dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan berikutnya. 

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan dari pekerjaan dewatering. 

1. Penentuan Titik Sumur 

Penentuan titik sumur dewatering merupakan pekerjaan awal dari seluruh 

proses dewatering. Penentuan titik ini didapat dari perencana yang 

kemudian oleh surveyor mulai melakukan penembakan titik dengan alat 

total station. Kemudian diberikan tanda patok untuk setiap titik sumur 

yang sudah ditembak. Ada beberapa macam sumur yang ada pada proses 

dewatering yaitu sumur dewatering, sumur recharge dan sumur 

observation well (OW). 

 

Trolley 
 

Hook 
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2. Pembuatan Sumur Dewatering 

Pembuatan sumur dewatering dapat dilakukan setelah titik sumur 

dewatering diberi penanda dari patok.Berikut merupakan tahapan 

pelaksanaan dari pembuatan sumur dewatering.  

a. Pengeboran dilakukan dengan sistem wash boring sampai kedalaman 

-16 m dengan diameter 8 inci. Pipa yang digunakan untuk 

pengeboran hanya sepanjang 2 m, sehingga setiap interval 2 m harus 

dilakukan penyambungan.Proses pengeboran dihentikan setelah 

kedalaman bor sudah mencapai 16 m.  

b. Dipasangcassing dari pipa PVC dengan diameter 6 inci. Cassing 

tersebut dilapisi dengan jaring-jaring yang digunakan sebagai 

penyaring air tanah yang akan disedot keluar. Cassing tersebut 

dipasang hingga ± 40 cm di atas permukaan tanah 

c. Dipasang pompa submersible dengan kapasitas 200 lt/ menit sampai 

dengan kedalaman -14 m.  

d. Pompa submersible disambungkan dengan pipa penyalur untuk 

mengalirkan air keluar proyek/ disambungkan ke dalam sumur 

recharge yang nantinya akan didistribusikan ke luar dari proyek. 

Berikut merupakan peralatan yang digunakan dalam pembuatan sumur 

dewatering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Alat Bor Sumur    b. Pipa Pengebor 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 

 
Fauzi Ahmad 12.12.0071  100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pipa Penyaring     d. Pompa Submersible 

Gambar 4.43.Alat-alat yang Digunakan untuk Pembuatan Sumur Dewatering 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

3. Pembuatan Sumur Recharge 

Proses pelaksanaan pembuatan sumur rechargehampir sama dengan 

sumur dewatering.Perbedaannya hanya pada lubang sumur yang lebih 

kecil yaitu 6 inci dan casing yang digunakan sebesar 4 inci. Jumlah dari 

sumur recharge sendiri ada 3 buah. Fungsinya adalah untuk pengisian 

kembali air akibat dari pemompaan sumur dewatering supaya air tidak 

terbuang semuanya. Berikut posisi dari sumur recharge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.44.Sumur Recharge yang Disambungkan Sumur Dewatering  

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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4. Pembuatan Sumur Observation Well(OW) 

Proses pelaksanaan pembuatan sumur OWhampir sama dengan sumur 

dewatering. Perbedaannya hanya pada lubang sumur yang lebih kecil 

yaitu 4 inci dan casing yang digunakan sebesar 2 inci. Jumlah dari sumur 

OW sendiri adalah 2 buah. Fungsinya adalah untuk mengetahui dan 

mengontrol penurunan muka air tanah di sekitar daerah rencana 

galian.Berikut proses pelaksanaan pembuatan sumur OW. 

 
Gambar 4.45.Pengeboran Sumur OW 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

4.2.6. Pelaksanaan GalianBasement 

Galian merupakan pekerjaan awal untuk dimulainya pekerjaan pada lantai 

basement. Metode dalam pekerjaan galian harus sangat diperhatikan agar tidak 

mengganggu mobilitas di dalam proyek. Pekerjaan galian pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang dilaksanakan setelah pekerjaan 

dewatering sehingga kondisi tanah saat digali sudah cukup kering dan tidak 

timbul banyak genangan sehingga memudahkan alat berat dalam penggalian 

tanah. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan dari pekerjaan galian. 

1. Penggalian Lahan 

Proses penggalian lahan dimulai dari As A terlebih dahulu/ posisi yang 

paling ujung dari jalan raya. Pertimbangan dilakukan galian pada As A 

terlebih dahulu adalah nantinya untuk memudahkan pergerakan alat-alat 
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berat yang akan melakukan tahapan pekerjaan berikutnya. Galian 

dilakukan dengan menggunakan 2 buah excavator dan dibantu secara 

manual oleh beberapa tenaga pekerja untuk daerah yang tidak dapat 

dijangkau oleh bucket dari excavator. Daerah yang tidak terjangkau oleh 

bucket adalah galian di sela-sela dari tiang pancang. Setelah dilakukan 

pengerukan, tanah galian tersebut diletakkan sementara pada daerah yang 

cukup aman dan tidak mengganggu mobilitas dari excavator maupun 

dump truck yang akan mengangkut tanah galian tersebut (gambar 4.49). 

Berikut proses penggalian lahan yang dilakukan. 

 

a. Penggalian Lahan dengan Alat Excavator        b.  Penggalian Lahan Secara Manual 

 
c. Peletakkan Tanah Galian Sementara 

Gambar 4.46.Proses Galian Tanah Basement 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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Sementara itu ketika area galian tanah sudah semakin meluas, dump truck 

tidak mampu mendekat ke area galian. Padahal masih ada tanah yang 

harus digali secara manual pada sela-sela tiang pancang. Maka diberikan 

bantuan 2 buah bucket tambahan dengan ukuran 0,8 m3 dan 1,0 m3

 

. 

Tanah yang digali secara manual tersebut diletakkan pada bucketdengan 

menggunakan cangkul dan setelah terisi penuh diangkat dengan bantuan 

tower crane. Berikut pengisian tanah galian ke dalam bucket. 

Gambar 4.47. Pengisian Bucket Secara Manual 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

Berikut pengangkatan bucket yang sudah terisi penuh oleh tanah dengan 

bantuan tower crane. 

 
Gambar 4.48. Pengangkatan Bucket dengan Bantuan Tower Crane 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 

 
Fauzi Ahmad 12.12.0071  104 
 

2. Peletakkan Pelat Baja untuk Akses Truk 

Pelat baja diletakkan untuk memberikan kemudahan mobilitas bagi dump 

truck yang akan mengangkut tanah galian keluar proyek. Tanpa adanya 

pelat baja yang disusun, biasanya ban truk akan mudah selip karena 

kondisi tanah yang licin dan berlumpur. Peletakkan pelat baja dilakukan 

dengan menggunakan bantuan dari tower crane. Berikut peletakkan pelat 

baja yang dilakukan. 

 
Gambar 4.49. Peletakkan Pelat Baja 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

3. Pemindahan Tanah Galian ke dalam Truk dan Pencucian Truk  

Setiap proses galian tanah sudah berjalan, langsung dilakukan 

pemindahan tanah galianke dalam dump truck. Dalam pelaksanaan dump 

truck sekali datang langsung berjumlah 4-5 buah, dan saling bergantian 

dalam pengambilan tanah galian tersebut. Ada satu buah excavator yang 

bertugas sebagai pemindah tanah galian ke dalam dump truck. Setelah 

terisi penuh oleh tanah, truk segera menuju keluar proyek dan bergantian 

dengan truk lain. Truk terlebih dahulu dicuci dan disemprot untuk bagian 

yang masih ada sisa tanah menempel, sehingga ketika sudah keluar dari 

proyek tanah tidak akan tercecer ke jalan raya yang dapat menimbulkan 

risiko bagi pengguna jalan. 
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Berikut proses pemindahan tanah galian ke dalam dump truck. 

 
Gambar 4.50. Pemindahan Tanah Galian ke dalam Dump Truck 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

Berikut proses pencucian dump truck sebelum keluar dari area proyek. 

 
Gambar 4.51. Pencucian Dump Truck 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

4.2.7. Pelaksanaan Pile Capdan Tie Beam 

Pile cap merupakan pekerjaan awal untuk bagian struktur atas setelah 

pekerjaan struktur bawah telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pekerjaan pile 

cap biasanya bersamaan dengan tie beam serta kolom struktur di atasnya. Dalam 

proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, pelaksanaan pile capbersamaan 

dengan pelaksanaan galian lahan bisa dikatakan saling kejar-mengejar.Berikut 
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tahapan pelaksanaan dari pekerjaan pile cappada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang. 

1. Pembobokan Tiang Pancang untuk Pile Cap 

Pembobokan tiang pancang merupakan pekerjaan awal dari pelaksanaan 

pile cap. Pekerjaan pembobokan dilakukan untuk memotong tiang 

pancang sesuai dengan elevasi bobokan rencana dan mendapatkan 

tulangan tiang pancang yang nantinya akan di-stek ke pile cap. Tujuan 

dari stek tulanganadalah sebagai penyambung tiang pancang ke lapisan 

pile cap dan juga sebagai pengikat antara keduanya. 

Berikut tahapan pelaksanaan pembobokan tiang pancang untuk Pile Cap. 

a. Ditentukan elevasi titik bobok yang dilakukan oleh surveyor dengan 

menembak menggunakan alat waterpass. Setelah itu diberikan tanda 

dengan menggunakan pilox untuk mengetahui elevasi titik bobok 

yang akan dilakukan.  

b. Pembobokan dilakukan secara manual dengan menggunakan palu dan 

juga pahat yang terbuat dari besi.  

c. Tahapan selanjutnya setelah tiang sudah dibobok sesuai dengan 

elevasi, tulangan tersebut dirapikan yang nantinya digunakan untuk 

stek ke pile cap. Tulangan tiang pancang yang akan di-stek sepanjang 

±60 cm. Berikut pemberian tanda untuk mengetahui elevasi titik 

bobok. 

 
Gambar 4.52. Pemberian Tanda untuk Elevasi Titik Bobok 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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Berikut pembobokan tiang pancang yang dilakukan secara manual. 

a. Pembobokan Tiang Pancang   b.  Tulangan Stek 

Gambar 4.53.Proses Pembobokan Tiang Pancang untuk Pile Cap 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

2. Pemasangan BekistingPile Cap dan Tie Beam 

Pemasangan bekisting dilakukan setelah pembobokan selesai 

dilaksanakan dan tulangan dari tiang pancang sudah dalam kondisi siap 

untuk di-stek. Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, 

bekisting yang digunakan untuk pile cap dan tie beam berupa multiplex 

dengan tebal 12 mm serta menggunakan balok kayu sebagai 

perkuatannya. 

Tahapan pemasangan dari bekisting adalah sebagai berikut. 

a. Pemasanganmultiplex terlebih dahulu secara vertikal dan disesuaikan 

dengan bentuk pile capdan tie beamyang akan dibuat.  

b. Diberikan perkuatan dengan balok kayu yang disusun berhimpit 

dengan multiplex tersebut.  

c. Untuk perkuatan terakhir letakkan balok kayu secara tegak lurus dan 

ditekankan pada balok kayu yang berhimpit dengan multiplex. 

Penggunaan bekisting jenis ini tidak begitu awet, karena sifat dari 

multiplex yang tidak terlalu kuat dan tidak tahan lama jika terkena air. 

Dalam pelaksanaannya jika multiplex masih layak untuk digunakan, 

maka akan kembali dipakai untuk pemasangan bekisting selanjutnya. 
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Berikut gambar pemasangan bekisting yang dilakukan. 

a. Pemasangan Bekisting          b. Perkuatan pada Bekisting 

Gambar 4.54. Pemasangan Bekisting untuk Pile Cap 

  (Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

3. Penulangan Pile Capdan Tie Beam 

Penulangan pile cap merupakan tahapan setelah pemasangan bekisting. 

Tulangan yang digunakan beragam mulai dari tulangan D16-D25. 

Tulangan dibawa ke dalam lokasipile cap dengan menggunakan tower 

crane. Untuk tulangan atas, tulangan bawah dan tie beam dirakit di 

tempat/ perakitan langsung. Namun untuk tulangan kolom perakitan 

dilakukan di area pembesian. Ada beberapa pekerja yang bertugas 

melakukan perakitan tulangan kolom. Tahapan penulangan dari pile cap 

adalah sebagai berikut. 

a. Dilakukan pemasangan tulangan bawah arah x dan arah y, perakitan 

ini dilakukan langsung di area dari pile cap. 

b. Dilakukan marking oleh surveyor untuk menentukan posisi dari 

tulangan kolom, dan diberi penanda pilox pada tulangan bawah. 

c. Pemasangan tulangan kolom yang sebelumnya sudah dirakit di atas 

terlebih dahulu. Pengangkatan dibantu dengan tower crane.  

Tulangan kolom dan tulangan bawah di bendrat agar saling terikat 

satu sama lain. 
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d. Tulangan kolom diberikan tahanan/ pengunci yang terbuat dari besi 

tulangan D19 yang diposisikan pada ketiga sisi dari tulangan kolom. 

Tujuannya adalah untuk memastikan tulangan kolom berdiri secara 

tegak dan lurus. 

e. Dilakukan pemasangan tie beam dan dirakit langsung di tempat. 

Tidak lupa tulangan tie beam juga di bendrat dengan tulangan bawah 

dan tulangan kolom. 

f. Pemasangan tulangan atas arah x dan arah y yang juga di bendrat 

dengan tulangan kolom dan juga tulangan tie beam. 

Berikut merupakan pemasangan tulangan bawah dan tulangan kolom. 

a. Tulangan Bawah         b.  Tulangan Kolom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tulangan Atas    d.  Pemasangan Bendrat 

Gambar 4.55.Penulangan Pile Cap 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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4. PengecoranPile Cap dan Tie Beam 

Proses pengecoran merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan pile cap. 

Dalam pelaksanaan menggunakan truck mixer dari SCG Jaya Mix. 

Tahapan pengecoran adalah sebagai berikut. 

a. Kedatangan dari truck mixer dan memposisikan diri untuk 

kemudahan akses dari bucket cor yang akan membawa cor menuju 

pile capdan tie beam. 

b. Dilakukan slump test terlebih dahulu sebelum proses pengecoran 

dilakukan. Pekerja dari SCG Jaya Mix mulai melakukan proses slump 

test di area yang sudah disediakan. Jika nilai slump sudah memenuhi, 

proses pengecoran siap dilakukan. 

c. Beton lalu dimasukkan ke dalam bucket cor yang diangkut 

menggunakan tower cranehingga terisi penuh. Bucket tersebut di 

atasnya ada 1 orang pekerja yang bertugas sebagai pembuka dan 

penutup dari lubang bucket untuk cor yang akan dituang.  

d. Bucket kemudian diangkut menuju ke pile capdan tie beamyang 

sudah siap untuk di cor. Pengangkutan dilakukan dengan 

menggunakan bantuan dari tower crane. 

e. Setelah sampai pada posisi yang sudah tepat, kemudian lubang pada 

bucket dibuka sehingga cor akan turun dan disalurkan dengan 

menggunakan tremi lambai.  

f. Ada 2 orang pekerja yang membantu untuk mengatur posisi dari 

tremi lambai agar cor tidak bertumpahan di luar area pile cap dan 

satu orang pekerja bertugas meratakan cor tersebut menggunakan 

concrete vibrator. Penggunaan concrete vibrator terus digunakan 

sampai beton terisi merata pada pile cap. 

g. Setelah terisi penuh, beberapa pekerja melakukan perataan pada area 

pile cap dan tie beam dengan menggunakan cangkul dan alat untuk 

meratakan lainnya. 

 



 
Laporan Praktik Kerja  

Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Semarang 
 
 

 
Fauzi Ahmad 12.12.0071  111 
 

Berikut merupakan proses pelaksanaan dari pengecoran pile cap. 

 

a 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

a. Pengangkutan Bucket  b. Penggunaan Tremi Lambai 

 
c. Perataan Beton dengan Concrete Vibrator 

Gambar 4.56.Proses Pengecoran Pile Cap dan Tie Beam 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

5. Pembongkaran Bekisting Pile Cap dan Tie Beam 

Pembongkaran bekisting dari pile cap dan tie beam dilakukan setelah 

usia beton mencapai 3 hari. Pembongkaran cukup mudah karena bahan 

yang digunakan adalah multiplex dan balok kayu. 
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Berikut tahapan pembongkaran dari bekistingpile cap dan tie beam. 

a. Melepaskan sekur dan balok kayu yang dipasang secara tegak lurus 

dan berfungsi sebagai balok pengunci. 

b. Melepaskan balok kayu yang dipasang secara sejajar dan menghimpit 

pada multiplex. 

c. Melepaskan multiplex dan ditempatkan menumpuk pada area yang 

cukup aman dan tidak mengganggu. 

d. Bekisting yang masih dalam kondisi baik akan digunakan lagi untuk 

pemasangan dari pile cap dan tie beam lainnya, sehingga 

pembongkaran bekisting dilakukan dengan cukup hati-hati karena 

bekisting mudah rusak dan tidak terlalu kuat. 
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BAB V 

PENGENDALIAN dan PERMASALAHAN PROYEK 

5.1. Uraian Umum 

Kontraktor sebagai pelaksana proyek adalah orang yang bertanggung jawab 

melaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat 

sebelumnya. Maka dari itu kontraktor harus mempunyai ide dan strategi untuk 

dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Ide dan strategi 

tersebut diwujudkan dalam bentuk pengendalian proyek. 

Pengendalian proyek seringkali disebut sebagai pengawasan yang dilakukan 

secara teknis maupun administratif yang biasanya meliputi pengendalian dari segi 

biaya, mutu dan waktu. Pengawasan harus dilakukan dengan teratur dan disiplin 

untuk menghindari terjadinya pembengkakan biaya yang dikeluarkan, kurang 

baiknya mutu dan kualitas pekerjaan serta kemunduran waktu pekerjaan proyek. 

Selain itu pengawasan bertujuan untuk memberikan solusi dengan cepat dan tepat 

jika dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat permasalahan.  

Pelaksanaan proyek yang berlangsung dalam waktu yang cukup panjang tidak 

selalu lancar dan mulus. Selama masa waktu tersebut, pekerjaan yang dilakukan 

oleh kontraktor seringkali menemui masalah dan hambatan yang dapat 

mengganggu jalannya pelaksanaan proyek. Hal-hal yang dapat mengganggu dan 

menghambat pelaksanaan proyek biasanya terkait permasalahan teknis maupun 

non teknis. Permasalahan teknis basanya berkaitan dengan adanya masalah dalam 

pelaksanaan di lapangan, kerusakan alat, dan keterlambatan material. Untuk 

permasalahan non teknis lebih kepada faktor human error, kurangnya pengawasan 

dan gangguan dari lingkungan sekitar proyek. Hal-hal inilah yang disebut sebagai 

permasalahan proyek. 

Untuk pengendalian dan permasalahan pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang akan dibahas pada pembahasan pada halaman berikutnya. 
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5.2. Pengendalian Mutu 

Pengendalian mutu merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk 

menjaga dan memenuhi kualitas dari bahan/ produk yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan proyek agar sesuai dengan perencanaan. Pada proyek pembangunan 

Hotel Grandhika Semarang juga dilakukan pengendalian mutu terhadap bahan 

material yang digunakan yaitu beton dan juga baja tulangan. Pengendalian mutu 

terhadap bahan material tersebut dilakukan dengan berbagai macam pengujian 

yang dilakukan pada laboratorium. Pengujian yang dilakukan pada beton adalah 

slump test dan uji kuat beton sedangkan pengujian yang dilakukan pada baja 

tulangan adalah uji tarik dan bengkok serta melakukan pengecekan terhadap 

diameter tulangan yang terdapat pada lembar lampiran L-02. 

5.2.1. Slump Test 

Slump test merupakan uji yang dilakukan di lapangan sebelum proses 

pengecoran dilaksanakan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelecakan 

dari beton guna kemudahan pelaksanaan di lapangan. Campuran beton yang 

terlalu kental akan mudah mengeras dan akan sulit untuk diarahkan menuju area 

yang akan di cor dan jika campuran beton terlalu cair akan menurunkan kualitas 

dari beton tersebut. Slump test biasanya dilakukan oleh teknisi dari readymix yang 

dipesan dan diawasi oleh pengawas yang ada di lapangan. Slump 

testdilakukandengancarasebagai berikut. 

1. Menggunakankerucut Abrams yang bagianbawahberdiameter 30cm dan 

bagianatasberdiameter 10cm, tempat penuangan beton, dan sekop. 

2. Adukan beton dari truck mixer dikeluarkan dan dituangkan ke tempat 

penuangan beton.Adukanbetondimasukankekerucut Abrams 

sebanyaktiga lapis dantiap lapis 

ditusukmenggunakantongkatbajaberdiameter 16mm, panjang 60cm, 

sebanyak25 kali. 

3. Adukan diisikan sampai penuh pada kerucut Abrams, kemudian 

diratakan dengan menggunakan tongkat baja. 
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4. Tahapan selanjutnya setelah terisi penuh, 

kerucutditarikvertikalkeatassehinggaadukanbetonturundandicekberapake

tinggianpenurunanbeton yang diperoleh. 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang slump test dilakukan 

pada saat pengecoran bore pile, capping beam dan pile cap. 

1. Slump Test pada Capping Beam 

Pada pengecoran capping beam, kedatangan truck mixer diposisikan 

dekat dengan area capping beam yang akan di cor. Teknisi dari ready 

mix langsung mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk 

slump test. Adonan cor dituangkan pada tempat penuangan beton dari 

truck mixer oleh teknisi. Lalu teknisi melakukan tahapan slump test yang 

sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Setelah itu diukur 

ketinggian penurunan beton dan dicatat oleh tim pengawas yang ada di 

proyek. Untuk nilai slump test pada adukan cor capping beam ini 

bernilai 10 ± 2 cm. Berikut slump test yang dilakukan pada adonan 

beton untuk pekerjaan capping beam. 

 
Gambar5.1.Slump Test pada Pekerjaan Capping Beam 

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

Hotel Grandhika Semarang) 

2. Slump Test pada Pile Cap 

Pada pekerjaan pile cap, area penempatan dari truck mixer ditempatkan 

pada area yang tidak mengganggu mobilitas pekerjaan proyek. Slump 

test dilakukan oleh teknisi sesuai dengan tahapan yang sudah dijelaskan 

pada pembahasan sebelumnya. Pengecekan dan pencatatan penurunan 
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dari slump test adukan untuk pile cap dilakukan oleh pengawas yang ada 

di proyek. Untuk nilai slump test dari adukan beton untuk pile cap 

adalah 10 ± 2 cm. Berikut slump test yang dilakukan pada adonan beton 

pada pekerjaan pile cap. 

 
Gambar5.2.Slump Test pada Pekerjaan Pile Cap 

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

Hotel Grandhika Semarang) 

5.2.2. Uji Beton di Laboratorium 

Uji beton selain dilakukan di lapangan, juga dilakukan di laboratorium. 

Pengujian di laboratorium untuk proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang berupa 

uji kuat tekan. Kuat tekan beton adalah kemampuan beton untuk menerima gaya 

tekan per satuan luas dan hal ini mengidentifikasikan mutu dari adonan beton 

tersebut. Pada saat pelaksanaan, diambil sampel dari  adonan beton yang akan 

diuji. Adonan tersebut dituangkan pada silinder beton (tinggi 30 cm dan diameter 

15 cm) yang kemudian didiamkan selama ± 2 hari di proyek sebelum dibawa ke 

laboratorium untuk diuji. 

1. Uji Beton di Laboratorium pada Pekerjaan Capping Beam 

Pengambilan sampel untuk beton capping beam dilakukan ke dalam 

benda uji berbentuk silinder sebanyak 2 buah. Pengisian benda uji 

dilakukan 3 lapisan dengan menggunakan sekop hingga penuh dan 

dilakukan pemadatan dengan menggunakan tongkat baja. Dilakukan 

perataan pada benda uji dengan tujuan ketika dilakukan uji kuat tekan 

akan menghasilkan nilai yang paling maksimal jika ditekan pada 
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permukaan yang datar. Sampel tersebut kemudian dibawa ke 

laboratorium untuk dilakukan uji kuat tekan beton. Berikut pengambilan 

sampel yang dilakukan di lapangan. 

 
  Gambar5.3.Pengambilan Sampel Beton Capping Beam 

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

Hotel Grandhika Semarang) 

Hasil dari uji beton di laboratorium untuk pekerjaan capping beam 

adalah sebagai berikut. 

 
Gambar5.4.Hasil Uji Laboratorium Beton Capping Beam 

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

Grandhika Semarang) 
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2. Uji Beton di Laboratorium pada Pekerjaan Pile Cap 

Uji di laboratorium untuk beton pile cap dilakukan pada benda uji 

berbentuk silinder sebanyak 2 buah. Berikut pengambilan sampel untuk 

beton pile cap. 

 
Gambar5.5.Pengambilan Sampel Beton Pile Cap 

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

Hotel Grandhika Semarang) 

Berikut merupakan hasil uji laboratorium untuk beton pada pekerjaan 

pile cap. 

 
Gambar5.6.Hasil Uji Laboratorium Beton Pile Cap 

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

Hotel Grandhika Semarang) 
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5.2.3. Uji Baja di Laboratorium 

Uji baja merupakan salah satu pengujian yang dilakukan terhadap material 

tulangan yang digunakan pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

Pengujian yang dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Diponegoro 

adalah uji tarik baja dan uji bengkok baja. Pengujian ini mengambil beberapa 

sampel tulangan yang digunakan pada proyek dan diawasi oleh salah satu 

pengawas yang ada di lapangan. 

1. Uji tarik baja adalah suatu metode yang dilakukan untuk menguji 

kekuatan suatu bahan/ material dengan cara memberikan beban gaya 

yang berlawanan arah. Pengujian uji tarik digunakan untuk mengukur 

ketahanan suatu material terhadap gaya yang diberikan. Uji tarik baja 

menggunakan mesin uji tarik yang disebut Universal Testing Machine 

(UTM) yang dilengkapi dengan plotter yang berfungsi untuk membuat 

grafik hasil pengujian secara otomatis. Benda uji diletakkan pada mesin 

uji kemudian benda uji akan ditarik hingga benda uji putus akibat gaya 

tarik yang diberikan. Pencatatan dilakukan oleh pengawas dari proyek 

dan dilakukan dokumentasi dari hasil pengujian. 

Berikut merupakan alat yang digunakan untuk uji tarik baja. 

 
Gambar5.7.Alat Uji Tarik Baja 

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

Hotel Grandhika Semarang) 
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Sampel yang digunakan untuk uji tarik baja adalah besi ulir D10. D16, 

D19 dan D22 mm. Berikut merupakan hasil uji tarik baja. 

 
Gambar5.8.Hasil Uji Tarik Baja 

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

Hotel Grandhika Semarang) 

2. Uji bengkok bajamerupakan salah satu pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui ketahanan bengkok dari besi tulangan yang digunakan. Alat 

untuk uji bengkok baja adalah UTM dengan menggunakan Bending Test 

Equipment.  

Sampel yang diambil untuk uji bengkok baja adalah sebagai berikut. 

 
Gambar5.9.Sampel Uji Bengkok Baja 

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

Hotel Grandhika Semarang) 
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Berikut merupakan hasil uji bengkok baja yang dilakukan pada proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

Tabel 5.1. Data Hasil Uji Bengkok Baja 

No 

Diameter  

Benda uji  

(mm) 

Diameter 

plunger 

(mm) 

Sudut 

Bengkok 

(derajat) 

Hasil 

Pengujian 

1 D10 40 180º Tidak ada retak 

2 D16 62 180º Tidak ada retak 

3 D19 76 180º Tidak ada retak 

4 D22 88 180º Tidak ada retak 

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

Hotel Grandhika Semarang) 

Hasil kesimpulan dari data uji bengkok adalah benda uji yang dilakukan 

uji bengkok baja dinyatakan lulus pengujian daktilitas, karen pasca uji 

bengkok tidak ditemukan retakan pada permukaan lengkung luar benda 

uji. 

5.3. Pengendalian Waktu 

Pengendalian waktu dilakukan dengan perencanaan tahapan dan waktu 

pelaksanaan dengan melihat kondisi serta situasi yang ada di lapangan. 

Pengendalian waktu bertujuan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan waktu 

perencanaan yang telah dibuat sehingga mampu menghemat secara ekonomi dari 

proyek. Pengendalian waktu dilakukan dengan membuat perencanaan waktu 

pekerjaan dalam bentuk time schedule dan kurva S yang menggambarkan 

hubungan waktu dan persentase pekerjaan di lapangan. Kurva S dapat dilihat pada 

lembar lampiran L-11. Dari hasil hubungan tersebut biasa dibawakan dalam rapat-

rapat yang dilakukan secara berkala setiap satu atau dua kali seminggu yang 

melibatkan pihak-pihak terkait yang ada dalam pembangunan proyek. 
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5.4. Pengendalian Biaya 

Pengendalian biaya biasa dilakukan dengan membuat perencanaan 

pembiayaan secara rinci dari tiap item pekerjaan yang ada di proyek dan 

pengeluaran secara tunai yang terjadi dalam pelaksanaan proyek. Untuk 

pengendalian biaya ini ada pihak dari proyek yang bertugas mengawasi 

pembiayaan yang ada dalam proyek yaituproject cost control yang selalu 

berkoordinasi dengan kontraktor terkait dengan perhitungan ulang volume 

pekerjaan dan membuat analisa harga satuan pekerjaan, biaya umum pekerjaan 

dan biaya lain yang masih berkaitan dengan proyek. Jika terjadi kelebihan atau 

pun kekurangan biaya dalam proyek, maka pihak kontraktor harus memiliki solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

5.5. Pengendalian Kualitas Pekerjaan 

Pengendalian kualitas pekerjaan dalam suatu pelaksanaan proyek harus 

dilakukan dengan tujuan untuk melakukan kontrol terhadap progress dan hasil 

pekerjaan yang ada di lapangan sesuai dengan perencanaan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan 

sudah pasti akan ditolak oleh owner dan pihak terkait lainnya, sehingga 

pengawasan harus dilakukan dengan penuh ketelitian.  

Pengendalian kualitas pekerjaan dalam proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang dilakukan melalu beberapa hal sebagai berikut. 

5.5.1. Rapat Evaluasi Proyek 

Rapat evaluasi proyek merupakan hal yang mendukung pemenuhan kualitas 

pekerjaan yang ada di proyek, karena dalam rapat ini pembahasan yang dibahas 

sangat kompleks tergantung dari kondisi dan pelaksanaan di lapangan. Pada setiap 

proyek pasti selalu ada rapat evaluasi proyek yang diadakan minimal satu minggu 

sekali untuk membahas permasalahan dan progress yang ada di lapangan, 

sehingga tiap item pekerjaan di lapangan dapat dipantau dan disesuaikan dengan 

perencanaan yang sudah direncanakan.  
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Selain rapat secara berkala yang rutin diadakan, dalam suatu proyek 

seringkali diadakan rapat dadakan. Rapat ini merupakan rapat yang diadakan 

karena kondisi yang cukup genting di lapangan, sehingga perlu dibawa ke dalam 

forum rapat untuk mendapatkan solusi yang terbaik. 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang untuk rapat evaluasi 

proyek diadakan satu minggu sekali (weekly meeting) yang diikuti oleh owner, 

konsultan pengawas serta kontraktor pelaksana. Dengan adanya rapat mingguan 

ini diharapkan pelaksanaan proyek selalu dalam kontrol dan pengawasan di bawah 

kendali PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 

5.5.2. Laporan Evaluasi Proyek 

Hasil pekerjaan dari suatu proyek pasti selalu dicatat dalam laporan 

pertanggung jawaban yang disebut laporan evaluasi proyek. Laporan ini 

merupakan hasil laporan dari kontraktor dan diserahkan kepada konsultan 

pengawas yang selanjutnya dilakukan kroscek terhadap hasil laporan tersebut. 

Laporan evaluasi ini dapat dilihat pada lembar lampiran dan untuk 

pembahasannya adalah sebagai berikut.. 

1. Laporan Harian 

Laporan harian merupakan laporan mengenai segala pelaksanaan proyek 

setiap hari yang bertujuan untuk memudahkan penyusunan laporan 

harian, rekap pelaksanaan per hari di proyek dan untuk laporan 

pertanggung jawaban jika diadakan audit internal. Laporan harian 

biasanya berisi tentang jam kerja, pekerjaan yang telah dikerjakan dan 

jumlah pekerja di proyek. 

2. Laporan Mingguan 

Laporan mingguan merupakan laporan mengenai gambaran kemajuan 

per minggu pada suatu proyek. Laporan ini disusun berdasarkan hasil 

laporan harian selama seminggu. Laporan mingguan berisi tentang jenis 

pekerjaan yang telah dilaksanakan, volume dan persentase pekerjaan, 

progress kemajuan pekerjaan, catatan-catatan yang diperlukan. Untuk 

laporan mingguan dapat terlihat realisasi kumulatif prestasi kerja yang 
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dilakukan dan kemudian dibandingan dengan rencana kumulatif prestasi 

kerja dengan minggu yang bersangkutan. Dari hasil perbandingan 

tersebut akan diketahui persentase kemajuan atau kemunduruan dari 

proyek yang dilaksanakan. Jika mengalami kemajuan itu merupakan 

prestasi kerja dari kontraktor, jika mengalami kemunduran maka owner 

berhak berkoordinasi dengan pengawas dan kontraktor untuk mengejar 

kemunduran tersebut dengan berbagai cara yang dianggap terbaik. 

3. Laporan Bulanan 

Laporan bulanan disusun berdasarkan laporan mingguan dan dilaporkan 

kepada konsultan pengawas dan owner.Dalam laporan bulanan biasanya 

dilengkapi dengan hasil dokumentasi pekerjaan selama sebulan. Laporan 

ini pada prinsipnya untuk memberikan gambaran tentang kemajuan 

pekerjaan yang ada di lapangan selama satu bulan pelaksanaan dan 

digunakan sebagai pengambilan solusi jika terdapat kemunduran di 

dalam proyek. 

4. Laporan 3 Bulanan (Triwulan) 

Laporan triwulan merupakan rekapitulasi dari hasil laporan bulanan 

yang diserahkan kepada pihak owner. Laporan ini memberikan 

gambaran mengenai realisasi pekerjaan dalam kurun waktu 3 bulan 

pelaksanaan. Dalam laporan ini biasanya terdapat hasil gambaran untuk 

realisasi proyek yang dijalankan. 

5.6. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

Dalam pelaksanaan proyek yang di dalamnya penuh dengan risiko akan 

kelangsungan hidup dari para pekerja maka perlu adanya rencana program 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Dalam pelaksanaan proyek, K3 bertugas 

sebagai pengendali dan pengawas terhadap lingkungan kerja dan pekerja proyek. 

Fungsi K3 sangat vital demi menjaga dan meminimalisir kecelakaan kerja yang 

terjadi. Pihak K3 harus selalu siap menegur siapapun yang melanggar peraturan 

terkait dengan keselamatan kerja.  
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Pengendalian dari segi K3 dalam proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang dilakukan dengan memberikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja, 

rambu-rambu pemberitahuan yang dipasang di sekeliling proyek, safety morning, 

dan meeting khusus K3. Berikut pembahasan mengenai K3 dalam proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang. 

5.6.1. Alat Pelindung Diri (APD) 

Alat pelindung diri (APD) adalah alat yang digunakan oleh pekerja yang ada 

di proyek untuk melindungi bagian-bagian tubuh terhadap segala risiko yang ada 

di lapangan dan menghindari adanya kecelakaan kerja. 

Pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang, APD yang 

diberikan berupa safety boots, helm proyek, rompi, masker dan sarung tangan. 

Tim K3 bekerja sama dengan security yang ada di proyek untuk melakukan 

pengawasan dan kontrol terhadap para pekerjanya untuk memberikan himbauan 

penggunaan APD. Dalam tiga jam sekali, K3 maupun security akan keliling untuk 

melakukan pengecekan. Sanksi yang cukup tegas dilakukan oleh tim K3 jika ada 

pekerja yang nakal dengan tidak menggunakan APD, yaitu memberikan denda 

berupa pemotongan upah. Dari denda tersebut nantinya akan dibelikan 

perlengkapan APD kembali untuk pemenuhan kebutuhan pekerja di lapangan. 

Tim K3 juga menyediakan helm khusus visitor yang disediakan untuk pihak-

pihak luar yang datang ke proyek. Himbauan yang diberikan kepada mahasiswa 

dan siswa yang melakukan praktik kerja maupun magang juga dilakukan oleh tim 

K3 dengan memberikan himbauan untuk kewajiban menggunakan helm proyek 

serta rompi untuk digunakan ketika berada di dalam area proyek. Himbauan 

tersebut cukup efektif karena selama penulis melakukan kerja praktik disana, 

penulis melihat beberapa mahasiswa dan siswa yang sedang kerja praktik maupun 

magang semuanya tertib dan menggunakan helm proyek serta rompi sesuai 

dengan himbauan dari K3. 
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Berikut himbauan yang ditempel oleh tim K3. 

 
Gambar5.10.Standar Alat Pelindung Diri (APD) 

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

Hotel Grandhika Semarang) 

5.6.2. Rambu-rambu di Sekeliling Proyek 

Pengawasan K3 yang cukup terlihat dalam proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang adalah dengan memberikan rambu-rambu yang dipasang di 

beberapa titik yang cukup mudah terlihat. Rambu-rambu ini dicetak seperti MMT 

sehingga tulisan yang ada di dalamnya sangat jelas serta  pemasangannya terdapat 

di pagar proyek, dinding sekeliling proyek, dan ada pula yang khusus dipasang 

pada balok kayu yang ditancapkan pada tanah sehingga mampu terlihat secara 

jelas oleh para pekerja. Rambu-rambu ini berfungsi sebagai himbauan kepada para 

pekerja untuk mematuhi safety yang diterapkan oleh pihak K3. Himbauan ini 

berisi hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam area proyek. 

Selain itu diberikan pula pagar pembatas ketika pekerjaan galian sudah dimulai. 

Pagar pembatas diberikan untuk menjaga area aman bagi para pejalan kaki yang 

melintas di daerah atas, sehingga terhindar dari kecelakaan kerja seperti tergelincir 

maupun jatuh ke dalam area galian. 

 

Berikut merupakan rambu-rambu yang diberikan oleh pihak K3 sebagai 

himbauan bagi para pekerja di proyek. 
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a. Rambu-rambu K3 dan Tata Tertib di Proyek 

 

 

 

 

 

 

b. Pagar Pembatas    c.  Papan Larangan 

Gambar5.11.Himbauan dan Upaya Safety dari K3 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

5.6.3. Safety Morning 

Kegiatan yang dilakukan oleh tim K3 dalam pemberian layanan safety 

kepada para pekerja terus diupayakan, salah satunya dengan mengadakan kegiatan 

safety morning. Kegiatan ini adalah kegiatan yang diadakan dua minggu sekali 

untuk memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada para pekerja di dalam 

proyek mengenai pentingnya menggunakan APD yang sesuai standar. Dari 

kegiatan safety morning diharapkan para pekerja dapat lebih memahami mengenai 

risiko dan bahaya yang ada dalam pelaksanaan proyek. Safety morning biasanya 

dilakukan pagi hari jam 08.00 dan menurut penulis kegiatan ini seperti apel pagi 

yang memberikan pengarahan mengenai keselamatan kerja di lapangan.  

Berikut merupakan kegiatan safety morning yang dilakukan. 
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Gambar5.12.Kegiatan Safety Morning 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

5.6.4. Meeting Khusus Tim K3 

Meeting khusus tim K3 merupakan pertemuan rutin yang dilakukan oleh tim 

K3 untuk membahas mengenai kondisi keamanan dan keselamatan kerja di 

lapangan. Dalam pertemuan ini biasanya tim K3 membuat daftar rencana untuk 

memenuhi kebutuhan safety di lapangan serta menerapkannya sebelum item 

pekerjaan ini dilakukan di lapangan. Selain itu dalam pertemuan ini juga dibahas 

mengenai evaluasi terhadap kesadaran para pekerja dalam menggunakan alat 

pelindung diri (APD) dan memikirkan cara yang efektif untuk terus melakukan 

pengawasan terhadap para pekerja. 

5.6.5. Pengawasan K3 terhadap Lingkungan 

Selain pengawasan yang ada di dalam proyek, K3 juga melakukan 

pengawasan untuk lingkungan terutama kondisi di luar proyek dan di dalam 

proyek. Di dalam proyek pada saat pekerjaan galian lahan basement, dump truck 

yang mengangkut tanah galian sebelum menuju keluar proyek diberikan 

perlakuan khusus dengan mencuci badan dari truk yang masih terdapat kotoran-

kotoran yang menempel. Pencucian dilakukan oleh satu pekerja dengan 

menyalakan pompa dan kemudian menyemprot bagian-bagian yang terdapat 

kotoran menempel. Pencucian dilakukan ± 10 menit tergantung dari tingkat 

kekotoran dari dump truck. 

Berikut merupakan proses pencucian dari dump truck. 
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Gambar5.13.Proses Pencucian Dump Truck 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

Proses pencucian dump truck yang tidak terlalu lama menjadikan kotoran 

yang masih menempel tidak semuanya dapat dibersihkan. Ada beberapa kotoran 

yang berceceran ketika dump truck keluar melewati jalan raya. Oleh karena itu, 

pihak K3 dengan sigap langsung mengatasi hal tersebut dengan membersihkannya 

menggunakan selang air, cangkul dan sekop. Berikut pembersihan yang dilakukan 

pihak K3 untuk lingkungan di luar proyek  

 
Gambar5.14.Proses Pembersihan Lingkungan di Luar Proyek 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

Beberapa upaya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh tim K3 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan kerja 

para pekerjanya di lapangan. Selain itu hal tersebut adalah untuk merealisasikan 

kebijakan dan standar yang sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh tim K3.  

 

Berikut kebijakan mutu dan K3L dari PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. 

Kebijakan Mutu dan K3L 
Kita segenap jajaran PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk, 

Selalu mengemban kepercayaan dengan: 
- Meningkatkan mutu cara kerja dan hasil kerja 

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan 
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Gambar5.15.Kebijakan Mutu dan K3L 

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

Grandhika Semarang) 

5.7. Permasalahan Proyek 

Permasalahan proyek merupakan hal yang sangat wajar terjadi di dalam 

proyek, namun dapat mengganggu kelangsungan dari proyek jika tidak ditangani 

secara tepat dan cepat. Oleh karena itu, kontraktor harus selalu siap untuk 

berhadapan dengan permasalahan yang bisa timbul kapan saja dan mampu 

menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Berikut merupakan permasalahan 

yang terjadi pada proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang selama 

penulis melakukan Praktik Kerja. 

5.7.1. Komplain Dari Tetanga 

Komplain yang datang dari pihak Bank BCA ini terjadi pada saat pekerjaan 

pemancangan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015. Bank BCA merupakan 

batas sebelah barat dan persis bersebelahan dengan proyek. Komplain tersebut 

terjadi karena adanya getaran pada gedung bank BCA. Pada saat pemancangan 

tiang pancang tidak dapat didorong lagi padahal kedalamannya belum mencapai 

kedalaman rencana, sehingga tiang dipaksa didorong masuk lebih dalam namun 
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tidak bisa masuk lagi dan akhirnya alat HSPD sampai ikut terangkat naik dan 

menimbulkan getaran yang cukup kencang pada lokasi sekitar proyek.  

Setelah adanya komplain tersebut langsung diadakan pertemuan guna 

koordinasi antara pihak proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang dengan 

Bank BCA untuk menemukan titik tengah dari permasalahan ini. Selama proses 

koordinasi tersebut, proses pemancangan dihentikan terlebih dahulu. Setelah 

berkoordinasi cukup lama akhirnya solusi yang diajukan oleh pihak Grandhika 

adalah dengan memindahkan waktu pelaksanaan pemancangan menjadi sore hari, 

sehingga menghindari timbulnya gangguan/ getaran pada gedung bank BCA. Hal 

tersebut dapat diterima oleh pihak bank BCA karena jam operasional bank hanya 

sampai sore hari sehingga tidak akan menganggu kegiatan kedua pihak tersebut. 

5.7.2. PemancanganTidakSesuaidenganKedalamanRencana 

Pemancangan yang dilakukan tidak semuanya berhasil mencapai kedalaman 

rencana yang telah ditentukan yaitu pada kedalaman 30 m dan ditambah 

penekanan dolly 2 m. Ada beberapa titik yang mengalami permasalahan ini 

sehingga solusi yang perlu dilakukan adalah pembobokan tiang. Dalam kondisi 

normal untuk satu titik pemancangan waktu yang diperlukan ± 30 menit, namun 

dalam kondisi tiang yang sudah mentok dan harus dilakukan pembobokan maka 

bisa memakan waktu 45 – 60 menit. Hal tersebut merupakan permasalahan karena 

dari segi waktu dapat menghambat progress pekerjaan yang ada di lapangan. 

berikut pembobokan yang dilakukan pada tiang pancang. 

Perlakuan kepada tiang yang sudah tidak mampu terdorong ke dalam 

dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu sebagai berikut. 

1. Pemotongan Tiang Secara Manual 

Pemotongan secara manual dilakukan jika tiang pancang masih tersisa 

cukup tinggi (lebih dari 50 cm di atas permukaan tanah). Pemotongan 

dilakukan oleh 2 orang pekerja dengan menggunakan palu, tatah dan 

penjepit tatah. Selain itu dilakukan pemotongan besi tulangan dari tiang 
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pancang dengan menggunakan las, untuk memudahkan proses 

pemotongan. 

Berikut pemotongan tiang yang dilakukan secara manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar5.16.Pemotongan Tiang Pancang Secara Manual 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

2. Pendorongan dengan Menggunakan Dolly 

Pendorongan dengan menggunakan dolly dilakukan jika tiang pancang 

hanya tersisa kurang dari 50 cm. Pendorongan dilakukan dengan 

menekan tiang pancang hingga tiang tersebut hancur dan sampai rata 

tanah. Berikut hasil pendorongan tiang pancang dengan menggunakan 

dolly. 

 
Gambar5.17.Hasil Pendorongan Tiang Pancang dengan Menggunakan Dolly 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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5.7.3. KerusakanAlat 

Kerusakan alat menjadi permasalahan yang timbul dan mengakibatkan 

keterlambatan waktu pelaksanaan karena dengan rusaknya alat proses pekerjaan 

tidak dapat dilanjutkan. Pada saat itu terdapat kerusakan alat yaitu genset, alat 

HSPD dan excavator. 

1. Kerusakan Genset 

Kerusakan genset terjadi pada hari Kamis, 10 September 2015. 

Kerusakan terjadi karena alat tidak dapat menyala dikarenakan ada 

bagian dalam genset yang trouble dan tidak mampu memberikan sumber 

daya listrik. Dengan kerusakan ini maka alat HSPD tidak dapat 

beroperasi, sehingga pekerjaan sempat terhenti. Solusi yang dilakukan 

adalah segera mengundang mekanik untuk memperbaiki genset tersebut. 

Kerusakan genset ini memakan waktu selama 2 hari dan pada hari Sabtu 

sudah dapat beroperasi kembali. 

2. Kerusakan Alat HSPD 

Kerusakan alat HSPD terjadi pada hari Senin, 14 September 2015. 

Kerusakan terjadi pada bagian manometer dan kebocoran oli yang cukup 

banyak pada alat HSPD. Solusi yang dilakukan adalah mengundang 

teknisi untuk memperbaiki alat, namun teknisi saat itu masih berada di 

Tegal sehingga harus menunggu sampai beliau datang. Kerusakan alat 

HSPD ini memakan waktu selama 4 hari dan pada hari Sabtu proses 

pemancangan dapat dilakukan kembali. 

3. Kerusakan Excavator 

Kerusakan excavator terjadi hari Senin, 19 Oktober 2015. Kerusakan 

terjadi pada ring gerigi dari alat tersebut yang patah karena sudah aus. 

Kerusakan ini cukup cepat ditangani karena pada sore hari sudah 

dibelikan yang baru untuk mengganti ring gerigi lama yang sudah patah. 

Pembelian ring gerigi ini di toko khusus yang berada di sekitar bundaran 

Bubakan. 
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Berikut ring gerigi dari alat excavator yang mengalami patah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar5.18.Ring Gerigi Excavator yang Patah 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

5.7.4. TerjadiPenggelembunganPadaSecant Pile 

Penggelembungan (bulging) terjadi pada saat pekerjaan pengecoran secant 

pile. Hal tersebut baru diketahui ketika pekerjaan pemancangan, pengeboran 

sumur dan pekerjaan galian. Permasalahan tersebut mengganggu beberapa item 

pekerjaan sebagai berikut. 

1. Pekerjaan Pemancangan 

Pada saat pemancangan di As B pada titik pancang dekat dinding 

penahan tanah terjadi permasalahan dikarenakan tiang pancang pada 

section lower pile sudah mentok karena adanya penggelembungan dari 

secant pile, bahkan belum sampai kedalaman 5 meter tiang sudah. 

Sehingga oleh pelaksana dilakukan penggeseran titik pancang dengan 

jarak ± 50 cm. 

2. Pengeboran Sumur Recharge 

Permasalahan terjadi ketika melakukan pengeboran sumur untuk 

pembuatan sumur recharge. Pada pelaksanaan akan dilakukan 

pengeboran sedalam 10 m, namun kenyataannya belum sampai 

kedalaman tersebut mata bor sudah tidak mampu masuk lagi karena 

terjadi penggelembungan secant pile. Akhirnya dilakukan 

pemindahanan titik pengeboran tidak jauh dari titik semula.  
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3. Pekerjaan Galian Basement 

Pada saat galian dilakukan, mata bucket tidak mampu menembus lapisan 

tanah pada area dekat dengan dinding penahan tanah akibat adanya 

penggelembungan secant pile. Sehingga harus dilakukan penggalian 

secara manual oleh beberapa pekerja dan akhirnya secant pile yang 

mengalami penggelembungan harus dibobok oleh para pekerja. Berikut 

penggelembungan secant pile yang terlihat pada saat pekerjaan galian 

basement. 

 
Gambar5.19.Penggelembungan Secant Pile 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

5.7.5. Air PAM ProyekMati 

Pada saat penulis melakukan praktik kerja disana, sempat mengetahu bahwa 

keran air PAM yang ada di proyek tidak dapat mengalir sehingga kamar mandi 

pun tidak dapat digunakan. Solusi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air 

proyek adalah dengan mengalirkan air dari sumur dewatering dan kemudian 

ditampung dalam bak tandon. Jika tandon sudah tersisi penuh, maka air dari 

sumur dewatering kembali disalurkan menuju sumur recharge. Sehingga tidak 

mengakibatkan air di sekitar proyek menjadi kering. Bak tandon tersebut 

sebenarnya adalah bak penampung air yang digunakan untuk pembersihan dump 

truck. Namun bak tandon tersebut pada saat air PAM mati dimanfaatkan untuk 

pemenuhan kebutuhan air bersih proyek. 
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Berikut merupakan bak tandon yang digunakan pada saat air PAM mati. 

 
Gambar5.20.Bak Tandon Penampung Air 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

5.7.6. Kurangnya Pengawasan Pekerjaan 

Pengawasan pekerjaan yang dilakukan pada saat pelaksanaan proyek 

pembangunan Hotel Grandhika Semarang agak sedikit longgar, terutama ketika 

pekerjaan pondasi. Kurangnya pengawasan tersebut terjadi karena pekerjaan 

pondasi diserahkan kepada sub kontraktor pondasi, sehingga pelaksana tidak 

selalu stand by di area pemancangan.  

Permasalahan waktu itu timbul saat tiang pancang pada AS B tidak mampu 

masuk padahal kedalamannya masih cukup rendah. Pada saat itu operator dari alat 

HSPD pun bingung dan tidak tahu sebaiknya tiang pancang tersebut dipotong atau 

didorong terus ke dalam tanah. Sebenarnya terdapat surveyor yang ikut menemani 

para pekerja pancang yang melakukan pemancangan, namun beliau juga tidak 

mau ambil risiko dengan memberikan keputusan sendiri. Solusi yang dilakukan 

adalah dengan menghubungi pelaksana dan menceritakan kejadian yang ada di 

lapangan. Sempat terjadi koordinasi antara pelaksana dan operator alat HSPD 

tersebut. Akhirnya setelah melakukan pembicaraan untuk menentukan kelanjutan 

dari pemancangan akhirnya oleh pelaksana dilakukan pergeseran titik pancang 

tidak jauh dari titik pancang sebelumnya. 
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5.7.7. TidakAdanyaGudangPenyimpanan Material 

Kebutuhan material untuk proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang 

cukup banyak terutama kebutuhan besi tulangan. Area lahan yang tidak terlalu 

luas pada proyek ini membuat posisi tumpukan besi dan perakitannya diletakkan 

pada tempat yang cukup terbatas, sehingga penyimpanan besi tulangan cukup 

terkendala berkaitan dengan lahan yang terbatas. Solusi yang dilakukan adalah 

dengan menyewa tanah di Jl. Imam Bonjol untuk gudang besi dan material lain 

guna kebutuhan proyek. Lokasi proyek dan gudang cukup dekat dengan jarak 

tempuh ± 5 menit dalam kondisi normal.  

5.7.8. Faktor K3 PadaPekerja 

Penggunaan kebutuhan safety oleh para pekerja terkadang masih menjadi 

hal yang cukup sulit untuk ditertibkan. Tim K3 sebenarnya sudah memberikan 

fasilitas yang cukup untuk kebutuhan safety diantaranya safety shoes, helm 

proyek, rompi, masker dan sarung tangan. Untuk mengatasi para pekerja yang 

kurang tertib, tim K3 memberlakukan denda untuk para pekerja yang tidak taat 

peraturan serta selalu dilakukan pengecekan selama 3 jam sekali oleh security 

untuk mengawasi para pekerja.  

Berikut contoh pekerja yang tidak menggunakan kebutuhan safety sesuai 

peraturan. 

 
Gambar5.21.Pekerja yang Tidak Menggunakan Safety 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Tinjauan Umum 

Praktik kerja merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa teknik sipil Universitas Katolik Soegijapranata. Di dalam praktiknya 

penulis dapat melihat secara langsung proses pelaksanaan di lapangan dan melihat 

berbagai macam kendala dalam proyek yang begitu kompleks serta pengambilan 

solusi yang diambil terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi. Dalam masa 

90 hari kalender di lapangan penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan 

saran untuk kebaikan proyek sesuai dengan pengamatan penulis. 

6.2. Kesimpulan 

Selama penulis melakukan praktik kerja pada proyek pembangunan Hotel 

Grandhika Semarang, terdapat hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Proyek pembangunan Hotel Grandhika Semarang adalah proyek pribadi 

milik PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang didirikan untuk pemenuhan 

kebutuhan masyarakat untuk transit dan melakukan istirahat ketika berada 

di Kota Semarang. 

2. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan di lapangan selalu 

dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berwenang, sehingga 

penanggulangan dapat dilakukan secara tepat dan cepat. 

3. Dalam pelaksanaan pemancangan terdapat beberapa kendala yaitu 

kedalaman pemancangan dan gaya jackingyang tidak sesuai dengan 

perencanaan 

4. Upaya peningkatan kualitas pekerjaan selalu dilakukan dengan 

mengadakan rapat mingguan (weekly meeting) guna membahas progress 

dan hasil yang ada di lapangan serta rencana ke depan dalam pelaksanaan. 

5. Kualitas mutu material yang dihasilkan sudah memenuhi standar yang 

direncanakan dalam perencanaan proyek. 
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6. Kebersihan di lingkungan luar proyek selalu diperhatikan dengan 

melakukan pengecekan secara berkala dan segera melakukan pembersihan 

jika terdapat kotoran yang mengganggu masyarakat umum. 

7. Penyewaan gudang untuk penyimpanan material sangat tepat, karena 

lahan di dalam proyel cukup terbatas. 

8. Peraturan safety yang telah dibuat oleh tim K3 sudah memenuhi standar 

kerja bagi keselamatan pekerja, namun masih terdapat beberapa pekerja 

yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. 

6.3. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis demi kemajuan dan keberhasilan 

proyek sesuai dengan pengamatan penulis adalah sebagai berikut. 

1. Pengawasan oleh kontraktor sebaiknya selalu dilakukan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan pekerjaan di lapangan dan melakukan 

koordinasi jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. 

2. Pelaksanaan proses pemancagan harus selalu dikontrol oleh pihak 

kontraktor, agar permasalahan yang timbul dapat ditangani dengan lebih 

baik. 

3. Penggunaan alat safety bagi para pekerja harus lebih ditingkatkan 

sehingga mampu meminimalisir tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di 

lapangan. 

4. Kebutuhan air bersih bagi para pekerja harus selalu disediakan, untuk 

memenuhi kebutuhan para pekerja terkait dengan cuci, mandi dan 

membersihkan kotoran di sekitar lingkungan proyek. 

Secaragaris besar pelaksanaan proyek pembangunan Hotel Grandhika 

Semarang berjalan dengan baik meskipun dalam kurun waktu tertentu terdapat 

permasalahan yang mengganggu kelancaran dari pelaksanaan proyek. Penulis 

mendapat banyak pengalaman dan pelajaran dari kesempatan untuk melakukan 

praktik kerja ini. Semoga ilmu yang penulis dapatkan di lapangan dapat menjadi 

gambaran nyata mengenai proses pelaksanaan proyek dan semoga penyajian 

laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. 
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