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PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan yang berjudul “Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo Tahap II Ruas Bawen – Solo, Jembatan 

Tuntang Paket 3.1 : Bawen - Polosiri” ini tidak terdapat karya yang pernah 

diajukan untuk memperoleh nilai mata kuliah praktik kerja, dan sepanjang 

pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan 

disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa laporan praktik kerja ini 

sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk 

dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada 

Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang – undangan 

yang berlaku. 

. 

 

 

Semarang,     Oktober 2016  
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penyayang, penulis mengucapkan puji dan syukur karena berkat rahmat, hidayat, 

dan anugrahnya maka laporan praktek kerja “Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Semarang – Solo Tahap II Ruas Bawen – Solo, Jembatan Tuntang Paket 3.1 : 

Bawen - Polosiri” dengan konsentrasi bahan bangunan dapat diselesaikan. 

Laporan kerja praktek ini merupakan pertanggung jawaban dari penulis yang telah 

mengikuti kerja praktek selama 90 hari kalender, serta sebagai syarat 

menyelesaikan mata kuliah praktek kerja dan syarat untuk mengikuti mata kulaih 

tugas akhir. 

 Sebagai tanda syukur telah selesainya laporan kerja praktek ini, maka 

penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu 
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3. PT. Trans Marga Jateng selaku Bouwheer yang mengijinkan penulis untuk 

melaksanakan praktek kerja di proyek pembangunan jalan tol Semarang – 

Solo, tahap 2 Bawen – Solo, Paket 3.1 Bawen – Polosiri. 

4. PT. Eskapindo Matra dan PT. Cipta Strada selaku konsultan dan PT. Adhi 

Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor yang telah membimbing penulis 

selama di proyek pembangunan jalan tol Semarang – Solo, tahap 2 Bawen 

– Solo, Paket 3.1 Bawen – Polosiri. 

5. Keluarga penulis. Bapak Supriyadi, Ibu Setyowati, Rahmadika Rafi 

Setyadi, dan Charisa Apta Maydiana Aglind yang memberikan dukungan 

baik secara moril ataupun secara materil. 
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6. Denis Bramedio Herlambang, Vania Vasti Herinta Putri, dan Alfiana Putri 

sebagai rekan penulis selama kegiatan praktek kerja yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan kerja praktek dengan sebaik-baiknya. 

7. Nurlita Putri Apriliani yang selalu memberikan semangat dan doa kepada 

penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan praktek kerja dan 

menyelesaikan laporan praktek kerja dengan sebaik - baiknya. 

8. Teman – teman mahasiswa Teknik Sipil Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang angkatan 2013 yang telah memberikan 

dukungan dan angkatan 2012 yang telah memberikan pembelajaran 

dengan membagi pengalaman praktek kerja. 

9. Serta berbagai pihak yang telah membantu dan tidak dapat di sebutkan 

satu persatu oleh penulis dalam proses melaksanakan praktek lapangan 

ataupun proses pembuatan laporan kerja praktek. 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan – kekurangan dalam 

laporan praktek kerja ini, maka dari itu penulis sangat berterima kasih terhadap 

kritikan dan saran guna memperbaiki laporan kerja praktek ini. Atas kritikan dan 

saran tersebut penulis berharap laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi 

seluruh pihak terutama teknik sipil. 

 

                                                                                        Semarang,     Oktober 2016 

 

 

 

 

                                                                                                     Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Infrastruktur jalan merupakan fasilitas yang ada untuk menghubungkan 

beberapa daerah yang ada di pulau Jawa. Manfaat lain dari jalan adalah 

pendukung kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini jalan di artikan sebagai 

pendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Perkembangan jalan pun terus 

mengalami berbagai kemajuan, terutama di propinsi Jawa Tengah mulai dari 

perluasan jalan, penambahan lajur jalan, pembuatan jalan baru, hingga pembuatan 

jalan tol. Karena perkembangan dan pengoptimalisasi manfaat jalan di rasa 

penting, maka pada tahun 2009 di mulailah pembangunan tol Semarang – Solo. 

Dimana proyek pembangunan jalan tol ini merupakan konsentrasi dari PT. Trans 

Marga Jateng. Pembangunan jalan tol ini di rasa penting karena merupakan 

jaringan tol trans Jawa. 

Pembangunan tol Semarang – Solo di bagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 

pertama Semarang – Bawen dan tahap ke dua Bawen – Solo. Untuk saat ini 

pembangunan yang telah terlaksana merupakan tahap 1, dengan keterangan 

pembangunan tol Semarang – Bawen. Dimana pekerjaan tol ini di mulai pada 

tahun 2009 dengan catatan tahap 1 seksi 1 tol Semarang – Ungaran sepanjang 

16,3 km di resmikan pada November 2011, kemudian tahap 1 seksi 2 tol Ungaran 

– Bawen sepanjang 11,3 km di resmikan pada April 2014. 

Pembangunan selanjutnya pada proyek tol semarang – solo ini adalah tahap 2. 

Dimana pada tahap 2 ini terbagi menjadi 3 seksi, dengan panjang total 51,7 km. 

untuk 3 seksi tersebut adalah tahap 2seksi 3 yaitu tol Bawen – Salatiga dengan 

panjang jalan 18,2 km, tahap 2 seksi 4yaitu tol Salatiga – Boyolali dengan panjang 

jalan 22,4 km, tahap 2 seksi 5 adalah Boyolali – Kartosuro dengan panjang jalan 

11,1 km. 
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Fokus pekerjaan proyek tol yang sedang di lakukan saat ini adalah tahap 2 

seksi 3 yaitu tol Bawen – Salatiga.Proyek ini di mulai pada akhir juni 2015 setelah 

proses lelang selesai pada awal bulan juni 2015. Dengan total panjang 18,2 km, 

seksi ini di bagi menjadi 3 paket pekerjaan. Yaitu paket 3.1 yang di mulai dari 

Bawen  –  Polosiri,  paket 3.2 di mulai dari Polosiri – Sidorejo, dan terakhir paket 

3.3 dimulai dari Sideroje – Tengaran. Dari total pekerjaan jalan tol paket 3 ini 

terdapat 2 jembatan yang di kerjakan, yang pertama jembatan Tuntang pada paket 

3.1 dan kedua jembatan Sanjaya pada paket 3.3.  

Untuk pelaksanaan pekerjaan paket 3.1 sesuai dengan lampiran 1 Data Teknis, 

secara garis besar data – data pekerjaan sebagai berikut: 

a. Nama Proyek   : Pembangunan Jalan Tol Semarang - Solo Tahap II  

Bawen – Solo , Seksi 3 : Bawen – Salatiga Paket 

3.1 : Bawen – Polosiri (Sta. 22+840 s/d Sta 

26+300) 

b. Jenis Pekerjaan  : Jalan / Jembatan 

c. No Kontrak / Tgl  : TMJ.JPP.3.1./VI.2015/009 / 25 Juni 2015 

d. Lokasi Proyek  : Bawen – Polosiri, Kabupaten Semarang 

e. Pemilik Proyek  : PT. Trans Marga Jateng 

f. Konsultan Perencana : PT. Cipta Strada 

g. Konsultan Pengawas : PT. Eskapindo Matra 

h. Kontraktor   : PT. Adhi Karya (Persero) Tbk 

i. Waktu Pelaksanaan : 390 hari kalender 

j. Masa Pemeliharaan  : 1095 hari kalender 

k. Panjang Total   : 3,46 km 

l. Pekerjaan Tanah : Total galian 3,6 juta m3 

m. Perkerasan Jalan  : Jalur utama rigid pavement tebal 28 cm 

n. Jembatan   : Panjang 366 m 

o. Bangunan lainya  : RCP, Box Culvert, Overpass, Underpass, Utilitas     
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Untuk pekerjaan pembangunan jalan tol paket 3.1 dibagi menjadi 3 zona, yaitu 

zona 1 (STA 22+840,429 – STA 23+705), zona 2 (STA 23+705 – STA 24+865), 

zona 3 (STA 24+865 – STA 26+300). Pembagian 3 zona bertujuan untuk 

mempermudah konsentrasi pekerjaan. Dengan pembagian zona ini dapat di ambil 

konsentrasi sebagai berikut, Zona 1 pekerjaan jalan tol, zona 2 pekerjaan jalan tol, 

zona 3 pekerjaan jembatan tol. Untuk jembatan Tol pada zona 3 memiliki nama 

Jembatan Tuntang dengan panjang 366 meter, dan total 8 pilar. 

Hingga tanggal 2 April 2016 pembangunan jembatan Tuntang pada proyek 

Tol Semarang – Solo  telah mencapai 31,8%. Dengan pekerjaan yang telah di 

laksanakan adalah pekerjaan persiapan lahan, dan pekerjaaan pondasi. Sedangkan 

untuk pekerjaan yang sedang berlangsung adalah pekerjaan footing pada pilar 1, 

pekerjaan pembesian dan pengecoran pilar jembatan, pekerjaan persiapan pear 

head pilar 8, pekerjaan pembesian dan pengecoran abuttment 1. 

 

1.2 Lokasi Proyek 

Proyek pembangunan jembatan Tuntang jalan tol Semarang – Solo merupakan 

pekerjaan tahap 2 seksi 3, yang berada pada STA 24+900 – STA 25+250. Jika di 

amati secara langsung di lapangan, proyek pembangunan jembatan Tuntang 

menghubungkan 2 bukit dan melewati sungai Tuntang yang airnya berasal dari 

Rawa Pening. Bila di lihat dengan peta lokasi sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Proyek dan daerah sekitar 

(Sumber : Google.Maps)  
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Gambar 1.2 Peta Rupa Bumi Digital Lokasi Proyek 

(Sumber: Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)) 

 

Secara Administrasi pemerintah daerah, lokasi proyek pembangunan jembatan 

Tuntang Tol Semarang - Solo berada di Desa Delik, kecamatan Tuntang, 

Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Untuk menuju ke lokasi terdapat 

beberapa akses: 

a. Dari arah timur (Gogodalem) dapat menuju desa Delik kecamatan 

Tuntang, kemudian mengarah ke ramp masuk Delik, dari ramp masuk ini 

jaraknya berkisar 550 m;   

b. Dari Selatan (Boyolali) dapat menuju ke salatiga di lanjut ke Stasiun 

Tuntang kemudian mengarah ke bendung Tuntang, dari bendung ini 

jaraknya berkisar 200 m;  

c. Dari barat (Magelang dan Temanggung) dapat menuju ke secang lalu 

mengarah ke Ambarawa, kemudian dari pertigaan bawen belok ke kanan 

menuju bendung Tuntang, lokasi proyek pembangunan jembatan berkisar 

200 m setelah bendung Tuntang;  

d. Dari arah utara (Kendal, Semarang, dan Ungaran) dapat menuju ke bawen, 

dari SPBU Bawen belok ke kiri menuju desa Polosiri. Dari batas desa 

Polosari jaraknya sekitar 400 m.      
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Untuk batas – batas wilayah proyek pembangunan Jembatan Tuntang ini dapat 

kita simpulkan dari peta lokasi: 

Batas Timur  : Kebun kopi Dusun Susukan 

Batas Selatan : Kebun kopi Dusun Boak 

Batas Barat : Bendung Tuntang   

Batas Utara : Kebun kopi Desa Polosiri 

 

1.3 Fungsi Bangunan  

Jembatan Tuntang sebagai prasarana dari Tol semarang – solo memiliki 3 

fungsi utama. Yang pertama sebagai penghubung antara lembah yang memiliki 

kedalaman sekitar 59 meter. Dalam hal ini pihak perencana dan pelaksana tidak 

melakukan metode cut and fill di karenakan jika menggunakan metode tersebut 

akan memperlama pekerjaan dan di perlukan kajian mendalam tentang 

pelaksanaan pekerjaan. 

Kedua Sebagai akses untuk melewati sungai Tuntang. Selain pertimbangan 

tentang metode cut and fill, hal yang harus di perhatikan adalah jembatan ini 

melewati sungai Tuntang. Pemilihan jembatan di rasa penting karena jembatan 

tidak terlalu banyak merubah bentuk aliran sungai dan tata guna lahan di area 

sekitar jembatan. Terakhir sebagai akses untuk melewati jalur rel kereta api. 

Selain melewati Sungai, jalur rel kereta api Stasiun Tuntang – Stasiun Kedung Jati 

merupakan hal yang harus di pertimbangkan dalam perencanaan jembatan 

Tuntang. 

 

Gambar 1.3 Tampak samping kanan jembatan Tuntang 

(Sumber: PT.Adhi Karya (Persero) Tbk) 
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1.4 Tata Cara Pelelangan 

Pelelangan merupakan suatu proses dimana pemilik proyek mengadakan atau 

membuka sebuah pekerjaan, kemudian pihak – pihak tertentu mengajukan 

penawaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk berkas penawaran yang 

di ajukan meliputi biaya pekerjaan, mutu/kualitas pekerjaan, dan waktu pekerjaan 

dengan ketentuan adalah pekerjaan yang akan di laksanakan. Pelaksanaan 

pelelangan dapat di bagi menjadi beberapa cara, antara lain: 

a. Tender Pra Kualifikasi 

Untuk pihak yang dapat memasukan penawaran pekerjaan merupakan 

pihak yang lolos kualifikasi perusahaan (sesuai dengan syarat yang di 

ajukan oleh pemilik pekerjaan), pelelangan ini di lakukan untuk pekerjaan 

dengan nilai di atas 50 miliar. 

b. Tender Pasca Kualifikasi 

Semua pihak berhak untuk mengajukan penawaran pekerjaan kepada 

pemilik pekerjaan. Untuk eliminasi penawaran berdasarkan pada 

kualifikasi perusahaan dan di lakukan setelah tahap pengajuan penawaran 

pekerjaan di tutup. 

c. Tender Terbatas 

Pelaksanaan pelelangan dengan catatan bahwa pihak yang memiliki 

klasifikasi pekerjaan dan mampu melaksanakan pekerjaan terbatas. 

d. Pemilihan Langsung 

Pembandingan berkas penawaran yang di ajukan (minimal 3 berkas), 

dilanjutkan dengan melaksanakan negosiasi dalam bidang biaya, mutu, 

waktu. Baru setelah itu di tentukan pemenang lelang pekerjaan. 

e. Penunjukan langsung 

Melakukan negosiasi pada bidang biaya, mutu, dan waktu kepada 1 pihak 

yang mengajukan penawaran pekerjaan. 
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Untuk perjanjian atau kontrak yang dapat di lakukan untuk proses pembayaran 

sebuah pekerjaan adalah: 

a. Unit Price 

Suatu cara pembayaran dengan dasar pada satuan pekerjaan, dalam hal ini 

pembayaran sesuai dengan volume yang di kerjakan. Sehingga volume 

awal pekerjaan merupakan volume perkiraan, barulah setelah itu di 

lakukan pengukuran volume pekerjaan. 

b. Lump sum  

Cara pembayaran pada suatu kontrak pekerjaan dengan besarnya 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan biaya, mutu, dan waktu yang telah 

di ajukan pihak penawar pekerjaan, Selain itu juga berdasarkan pada 

kesepakatan negosiasi yang di lakukan.  

Untuk pelelangan proyek pembangunan tol Semarang – Solo Paket 3.1 di 

lakukan dengan cara tender pasca kualifikasi, dengan pemenang tender adalah PT. 

Adhi Karya (Persero) Tbk. Kontrak pembayaran yang di lakukan PT. Trans Marga 

Jateng kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk adalah unit price. Informasi secara 

detail mengenai kontrak kerja terdapat pada lampiran 1 Data Teknis. 
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BAB II 

PENGELOLAAN PROYEK 

 

Pada sebuah proyek pembangunan agar dapat terlaksana dengan baik, perlu 

adanya pihak – pihak pengelola yang terorganisir. Pihak – pihak ini pada dasarnya 

terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pengguna jasa (Pemilik proyek) 

dan kedua adalah penyedia jasa (Konsultan perancana, Pelaksana, dan Konsultan 

Pengawas). Untuk pihak pertama yaitu pengguna jasa (pemilik proyek) dapat 

bersifat perorangan ataupun lembaga, sedangkan untuk penyedia jasa merupakan 

lembaga pada bidang Konstruksi. (Setyadi, 2016, Laporan Akhir Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Bellini Tower Apartement Jalan Prof Sudharto 10 

Tembalang Semarang) 

 

2.1 Bouwheer Proyek 

Bouwheer adalah bahasa asing yang memiliki makna sebagai pemilik. Dalam 

hal ini Bouwheer Proyek merupakan pengguna jasa. Bouwheer pada proyek 

pembangunan jalan tol Semarang – Solo tahap II Bawen – Solo, Seksi 3 : Bawen 

– Salatiga Paket 3.1 adalah PT. Trans Marga Jateng, lembaga ini merupakan anak 

perusahaan dari PT. Jasa Marga. Pembentukan PT. Trans Marga Jateng sejalur 

dengan adanya perencanaan jalan trans Jawa, pertanggal 3 desember 2008 

lembaga ini memiliki tugas untuk mengelola jalan tol Semarang – Solo.  

 

2.1.1 Tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

Sebagai bouwheer proyek, terdapat hak dan kewajiban yang harus di 

lakukan guna menunjang keberhasilan pada proyek pembangunan. Hak dan 

kewajiban pada proyek pembangunan di terapkan pada bentuk wewenamg, tugas, 

dan tanggung jawab. PT. Trans Marga Jateng memiliki wewenang, tugas dan 

tanggung jawab untuk: 
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a. Membuka kegiatan penawaran bagi penyedia jasa konstruksi; 

b. Menentukan penyedia jasa konstruksi (Konsultan perencana, Pelaksana, 

Konsultan pengawas) yang akan melaksanakan pembangunan proyek dan 

mengesahkanya dalam bentuk surat perintah kerja (SPK); 

c. Mengurus  perijinan pembangunan (Ijin Mendirikan Bangunan) dan 

syarat yang di butuhkan agar proyek pembangunan dapat di laksanakan; 

d. Menyediakan biaya proyek yang di butuhkan, sesuai dengan kesepakatan 

yang telah terjadi (nilai kontrak kerja); 

e. Memberikan tugas kepada lembaga penyedia jasa konstruksi (Konsultan 

Perencana, Pelaksana, Konsultan Pengawas) untuk melaksanakan 

pembangunan proyek; 

f. Mendata dan mengarsipkan data – data pembangunan proyek; 

g. Menerima atau menolak perubahan pekerjaan pembangunan yang di 

ajukan pihak penyedia jasa konstruksi; 

h. Memberikan denda pada pihak penyedia jasa konstruksi bila proses 

pembangunan proyek tidak sesuai dengan kontrak kerja,  

i. Menghentikan hubungan kerja dengan pihak penyedia jasa konstruksi 

sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja; 

j. Meminta hasil desain perencanaan kepada Konsultan perencana dan 

pertanggung jawaban pengendalian pelaksanaan pembangunan proyek 

kepada konsultan pengawas; 

k. Menerima hasil pelaksanaan pembanguan proyek dari pelaksana yang 

telah menyelesaikan proyek pembangunan. 
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2.1.2 Data bouwheer proyek 

Berdasarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Secara 

garis besar informasi mengenai PT. Trans Marga Jateng sebagai berikut : 

a. Direktur Utama  : Ir. Dradjat Sudradjat 

b. Tanggal Pendirian : 7 Juli 2007  

c. Alamat Kantor : Jl. Murbei No 1 Sumurboto, Semarang, 

Jawa Tengah, Indonesia 

d. Kode Pos  : 50269 

e. Nomor Telp  : (024) 7475735 

f. Nomor Fax  : (024) 7475735 

g. Email   : admin@transmargajateng.com 

h. Website  : www.transmargajateng.com 

 

2.1.3 Struktur organisasi PT. Trans Marga Jateng 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT.Trans Marga Jateng 

(Sumber: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) 

mailto:admin@transmargajateng.com
http://www.transmargajateng.com/
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2.1.4 Tugas struktural organisasi. 

a. Direktur Utama 

 Memimpin karyawan perusahaan dan mengkoordinasikan kegiatan 

perusahaan; 

 Membuat peraturan perusahaan dan membuat kebijakan – kebijakan 

perusahaan; 

 Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan 

kepada pihak pemilik saham perusahaan; 

 Merancang strategi kerja dan sistimatika kerja perusahaan agar sesuai 

dengan visi misi perusahaan.  

b. Direktur Administrasi dan Keuangan 

 Mendata dan mengarsipkan surat yang diterima ataupun surat yang 

diterbitkan; 

 Melakukan perekapan dan analisa tentang keuangan yang di miliki 

oleh perusahaan; 

 Pelaporan secara berkala kepada Direktur umum. 

c. Direktur Teknik dan Operasi 

 Mengkoordinasi kegiatan teknik pada bidang perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan; 

 Mengawasi dan menjaga kinerja perusahaan di bidang teknik. 

d. Project Manager 

 Membuat rencana kerja meliputi jadwal kerja, pola kerja, dan 

anggaran kerja; 

 Mengendalikan kegiatan baik perencanaan ataupun pada saat 

pelaksanaan; 

 Membuat target pekerjaan konstruksi dan menentukan prioritas 

kebutuhan pelaksanaan pekerjaan; 
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 Menentukan alternatife solusi agar kegiatan teknis mencapai target 

yang telah di tetapkan; 

 Mengkoordinasikan semua pihak terkait yang melaksanakan kegiatan 

teknik atau kegiatan konstruksi. 

e. Manager Administrasi dan Rekap Teknik 

 Mengarsipkan seluruh data yang berhubungan dengan kegiatan teknik 

atau konstruksi; 

 Menganalisa dan mengecek seluruh data – data teknik yang di 

arsipkan.  

f. Asisten Manager Administrasi dan Rekap Teknik 

 Mendata dan melaporkan kegiatan teknik atau konstruksi kepada 

Manager Administrasi dan Rekap Teknik. 

g. Manager Dalam Pelaksanakan 

 Melaksanakan kegiatan teknik yang telah di jadwalkan oleh project 

manager; 

 Menjaga kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai yang ada di kontrak 

kerja. 

h. Asisten Manager Pengendalian Mutu Jembatan Fasilitas TOL 

 Menjaga kualitas pekerjaan, pada bidang jembatan fasilitas Tol 

terlaksana dengan baik sesuai dengan data yang telah di rencanakan. 

i. Asisten Manager Pengendalian Mutu Jalan Drainase dan Miscelanouse   

 Menjaga kualitas pekerjaan, pada bidang jalan, drainase dan 

Miscelanouse terlaksana dengan baik sesuai dengan data yang telah di 

rencanakan. 
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2.2 Konsultan Perencana Proyek 

Konsultan merupakan penyedia jasa konstruksi dengan bentuk perorangan 

ataupun sebuah lembaga. Konsultan memiliki tugas untuk memberikan nasihat 

ataupun pengarahan pada suatu pekerjaan, dengan demikian konsultan berupaya 

agar dapat memberikan penjelasan ataupun wawasan kepada Bouwheer proyek 

dan mengarahkan pihak pelaksana proyek menuju kondisi ideal dan optimal pada 

sebuah proyek. Proyek tol Semarang – Solo tahap II Bawen – Solo, seksi 3 Bawen 

– Salatiga paket 3.1 PT. Cipta Strada merupakan lembaga penyedia jasa 

konstruksi yang bertugas sebagai konsultan perencana proyek. Dalam hal ini 

pemilik proyek (PT. Trans Marga Jateng) memberikan wewenang kepada PT. 

Cipta Strada sebagai perancang proyek tol Semarang – Solo tahap II Bawen – 

Solo, seksi 3 Bawen – Salatiga paket 3.1 .Sebagai konsultan perencana, PT. Cipta 

Strada memberikan model – model perencanaan yang di harapkan pemilik proyek 

beserta penjelasan yang akurat. 

 

2.2.1 Tugas,wewenang, dan tanggung jawab 

a. Mengumpulkan data – data perencanaan sesuai permintaan pemilik 

proyek serta kemudian menganalisa data – data tersebut;  

b. Membuat perencanaan proyek secara detail meliputi Gambar desain 

proyek, Analisa perhitungan proyek, Bill of cuantity, RKS; 

c. Memberikan penjelasan dan saran kepada pemilik proyek terhadap 

perencanaan yang telah di lakukan; 

d. Bertanggung jawab terhadap detail perencanaan yang telah di 

rencanakan dan di serahkan kepada pemiliki proyek; 

e. Melakukan revisi perencanaan pada data – data proyek. 

f. Mengikuti rapat koordinasi pengelola proyek; 

g. Pada kegiatan di lapangan, konsultan bertindak sebagai wakil dari 

pemilik proyek. 
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2.2.2 Data konsultan perencana proyek 

Berdasarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) data – data 

PT. Cipta Strada sebagai berikut: 

a. Komisaris Utama : Cecilia Kinanti Budiarta 

b. Direktur Utama  : Ir. Tigor Gading Hakim 

c. Alamat Kantor  : Jl. Setiabudi Timur Blok B Persil 17,  

     Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia 

d. Kode Pos  : 12910 

e. Nomor Telp  : (021) 5256417 

f. Nomor Fax : (021) 5256412 

g. Email   : ciptastrad@dnet.net.id 

h. Website  : www.ciptastrada.com 

 

2.2.3 Struktur organisasi PT. Cipta Strada 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Cipta Strada 

(Sumber: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) 

 

mailto:ciptastrad@dnet.net.id
http://www.ciptastrada.com/
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2.2.4 Tugas struktural organisasi 

a. Komisaris Utama 

 Mengawasi setiap kinerja perusahaan yang di laksanakan pada 

berbagai bidang atau aspek; 

 Memberikan pendapat atau saran kepada Direktur utama terhadap 

peraturan dan kebijakan yang di tetapkan. 

b. Direktur Utama 

 Merencanakan strategi kerja dan memberikan perintah kerja kepada 

karyawan perusahaan; 

 Bertanggung jawab atas seluruh kinerja perusahaan yang telah 

terlaksana kepada komisaris utama; 

 Mengkoordinasi segala bentuk kinerja perusahaan yang dilakukakan 

oleh structural organisasi. 

c. Urusan Keuangan 

 Mendata semua penggunaan keuangan, baik pemasukan (penambahan 

uang perusahaan) ataupun pengeluaran (pengurangan uang 

perusahaan); 

 Menyediakan data laporan keuangan secara rutin ( harian, mingguan, 

tahunan) untuk informasi eksternal ataupun internal. 

d. Urusan Akuntasi 

 Mendata dan menganalisa segala jenis keperluan piutang perusahaan; 

 Melakukan pengecekan terhadap arsip kwitansi dan surat jalan yang 

ada di laporan dengan bukti yang tertera. 

e. Quality Management Representative (QMR) 

 Melakukan pengecekan kualitas kinerja di lapangan dengan kualitas 

kinerja yang terdapat pada dokumen arsip; 

 Mendata dan menangani ketidak sesuaian kualitas kinerja yang ada di 

lapangan, dan kemudian melakukan pelaporan kepada direktur utama; 
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 Melakukan perbaikan kualitas kinerja dan mencegah penurunan 

kualitas terjadi kembali. 

f. Kesekretariatan 

 Mengarsipkan kegiatan surat – menyurat perusahaan dan segala 

bentuk proposal kegiatan perusahaan; 

 Menerbitkan surat – surat sesuai dengan persetujuan direktur utama. 

g. Bagian Umum 

 Melakukan perawatan terhadap kerumahtanggaan dan peralatan yang 

di miliki oleh perusahaan; 

 Melakukan kinerja dalam penyediaan material bahan yang di 

butuhkan sesuai dengan data pekerjaan. 

h. Bagian Pemasaran 

 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran yang di setujui 

direktur utama; 

 Mengembangkan jaringan pemasaran perusahaan. 

i. Bagian Personalia 

 Mengembangkan structural perusahaan; 

 Melaksanakan pengelolahan staf (wawancara calon pelamar, 

pengangkatan karyawan, dan pemberhentian karyawan) sesuai 

persetujuan direktur utama. 

j. Administrasi Proyek 

 Membuat laporan akuntasi proyek dan memverifikasi laporan akuntasi 

proyek; 

 Mendata arsip arsip inventaris proyek (peralatan dan material).  

k. Proyek Pengawasan 

 Mengawasi jalanya proyek yang di kerjakan oleh perusahaan; 

 Memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang di hadapi saat 

pelaksanaan pembangunan kepada project manager.  
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l. Proyek Perencanaan 

 Mengambil data – data yang di perlukan untuk perencanaan; 

 Melaksanakan perencanaan proyek sesuai dengan standart yang telah 

di tentukan dan rekomendasi dari project manager. 

 

2.3 Kontraktor Proyek 

Kontraktor Proyek adalah lembaga konstruksi ataupun perorangan yang 

menyediakan jasa konstruksi dalam bidang pekerjaan pembangunan konstruksi. 

Kontraktor proyek sering juga di sebut sebagai pelaksana proyek. Penentuan 

kontraktor proyek melalui beberapa cara, yang pertama mengikuti pelelangan 

yang di adakan oleh pemilik proyek, barulah setelah itu pemilik proyek memilih 

lembaga konstruksi ataupun perorangan yang mengikuti pelelangan sebagai 

kontraktor proyek. Tanggungjawab untuk pelaksanaan pembangunan proyek 

dilaksanakan langsung oleh kontraktor proyek kepada Bowheer atau pemilik 

proyek. Pada proyek tol Semarang – Solo tahap II Bawen – Solo, seksi 3 Bawen – 

Salatiga paket 3.1 yang berperan sebagai kontraktor proyek adalah PT. Adhi 

Karya (Persero) Tbk. Pelaksanaan pembangunan oleh PT. Adhi Karya (Persero) 

Tbk di laksanakan sesuai kontrak kerja yang berlaku antara pemilik proyek 

dengan pelaksana proyek. 

 

2.3.1 Tugas, wewenang dan tanggungjawab 

a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai prosedur (Gambar desain 

proyek, Analisa perhitungan proyek, Bill of cuantity, RKS) yang telah 

direncanakan oleh konsultan; 

b. Mendata perkembangan pelaksanaan pembangunan dan melaporkan data 

tersebut kepada pemilik proyek; 

c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek konstruksi yang di 

laksanakan; 
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d. Menyediakan persiapan pekerjaan seperti metode kerja, tenaga kerja, dan 

peralatan kerja; 

e. Membuat gambar pelaksanaan dengan dasar adalah gambar perencanaan, 

kemudian menyerahkan gambar tersebut ke pemilik proyek; 

f. Memberikan jaminan pekerjaan dengan bentuk uang sesuai dengan 

kesepakatan yang di sahkan; 

g. Melakukan pemeliharaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah di 

tentukan setelah proyek terselesaikan; 

h. Mendapatkan hasil kerja berupa pembayaran pekerjaan sesuai dengan 

kontrak kerja yang telah di sepakati. 

 

2.3.2 Data kontraktor proyek 

Data PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai penyedia jasa konstruksi 

tercatat pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai berikut: 

a. Komisaris Utama : Ir. Imam Santoso, MCM, M.Sc 

b. Direktur Utama  : Ir. Kiswodarmawan 

c. Alamat Kantor  : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 

     Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia 

d. Kode Pos  : 12510 

e. Nomor Telp   : (021) 7975312 

f. Nomor Fax  : (021) 7975311 

g. Email    : corsec@adhi.co.id 

 

 

 

 

 

 

mailto:corsec@adhi.co.id
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2.3.3 Struktur Organisasi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk 

(Sumber: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) 

 

2.3.4 Tugas struktural organisasi 

a. General Superintendent 

 Merencanakan strategi kerja dan memberikan perintah kerja kepada 

karyawan perusahaan; 

 Bertanggung jawab atas seluruh kinerja perusahaan yang telah 

terlaksana kepada komisaris utama. 

b. Personalia 

 Mengembangkan staf yang terdapat pada perusahaan; 

 Melaksanakan pengembangan staf perusahaan (wawancara calon 

pelamar, pengangkatan karyawan, dan pemberhentian karyawan) 

sesuai persetujuan direktur utama. 
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c. Sekretaris 

 Mengarsipkan surat – menyurat perusahaan dan segala bentuk 

proposal dan pertangungjawaban kegiatan perusahaan; 

 Menerbitkan surat – surat sesuai dengan persetujuan direktur utama. 

d. Project Finance Manager 

 Melaksanakan perhitungan dan menganalisa segala bentuk pemasukan 

uang untuk perusahaan dan pengeluaran uang miliki perusahaan; 

 Pelaporan data keuangan secara rutin kepada General Superintendent. 

e. Bagian Finance Umum 

 Melakukan pendataan secara rutin pada setiap pengeluaran atau 

pemasukan keuangan. 

f. Bagian KEU. (Kasir) Penagihan 

 Mendata besarnya tagihan yang harus di laporkan ke pengguna jasa 

konstruksi dan menerbitkan surat penagihan pembayaran.  

g. Bagian Akuntasi dan pajak 

 menagih biaya pelaksanaan pembangunan kepada pihak pengguna jasa 

konstruksi dan mengurus perihal tentang pajak pelaksanaan pekerjaan 

pembangunan. 

h. Project Production Manager 

 Membuat jadwal pelaksanaan produksi, yang di sesuaikan dengan 

jadwal pelaksanaan pembangunan; 

 Menjaga kualitas produksi sesuai dengan standart mutu yang telah di 

tetapkan; 

 Mengawasi, menganalisa dan menilai kualitas pekerjaan. 

i. Project Engineering Manager 

 Membuat rencana kerja meliputi jadwal kerja, pola kerja, dan 

anggaran kerja; 
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 Mengendalikan kegiatan baik perencanaan ataupun pada saat 

pelaksanaan; 

 Membuat target pekerjaan konstruksi dan menentukan prioritas 

kebutuhan pelaksanaan pekerjaan; 

 Menentukan alternative solusi agar kegiatan teknis mencapai target 

yang telah di tetapkan. 

j. Bagian Survevor 

 Melaksanakan peninjauan lapangan untuk mengambil data 

perencanaan proyek; 

 Menganalisa keadaan lapangan dengan desain yang telah 

direncanakan oleh konsultan perencanaan; 

 Memberikan saran kepada Project engineering manager terkait 

tentang hasil peninjauan lapangan yang berhubungan dengan desain 

perencanaan. 

k. Bagian Peralatan 

 Mendata peralatan dan material bahan yang di butuhkan untuk  proses 

pembanguan; 

 Mempersiapkan peralatandan material bahan yang di gunakan serta 

melakukan perawatan pada peralatan yang di gunakan dan melakukan 

pengecekan secara berkala pada material bahan yang telah di 

sediakan. 

l. Bagian K3 

 Menganalisa standart keamanan keselamatan kerja yang harus di 

laksanakan pada proyek pembangunan; 

 Mengawasi pelaksanaan K3 (keamanan keselamatan kerja) yang di 

tetapkan dan memberikan sangsi kepada pihak yang tidak mengikuti 

standart K3 yang berlaku pada proyek tersebut. 
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m. Bagian Supervisor 

 Mengawasi jalanya proyek yang di kerjakan oleh perusahaan; 

 Memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang di hadapi saat 

pelaksanaan pembangunan kepada project manager.  

n. Project Procurement 

 Membuat laporan perkembangan proyek dan memverifikasi laporan 

proyek yang telah di buat; 

 Mendata arsip arsip proyek (dokumen pekerjaan dan kontrak kerja 

dengan subkontraktor); 

 Menganalisa dan mengecek seluruh data – data teknik.  

o. Project Planning 

 Mengambil data – data yang di perlukan untuk perencanaan; 

 Melaksanakan perencanaan proyek sesuai dengan standart yang telah 

di tentukan dan rekomendasi dari project manager. 

p. Project Control 

 Melakukan pengecekan kualitas kinerja di lapangan dengan kualitas 

kinerja yang terdapat pada dokumen arsip; 

 Mendata dan menangani ketidak sesuaian kualitas kinerja yang ada di 

lapangan, dan kemudian melakukan pelaporan kepada direktur utama; 

 Melakukan perbaikan kualitas kinerja dan mencegah penurunan 

kualitas terjadi kembali. 

 

2.3.5 Sub-kontraktor 

Pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan tol Semarang – Solo tahap II 

Bawen – Solo, seksi 3 Bawen – Salatiga paket 3.1 terdapat paket pekerjaan yang 

cukup banyak, terutama pada pekerjaan jembatan tuntang. Maka dari itu PT. Adhi 

Karya (Persero) Tbk membentuk sub kontraktor guna mengoptimalkan kinerja 

pembangunan. Faktor pendukung lain adalah sub-kontraktor yang di pilih atau di 
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terima melaksanakan pekerjaan memiliki keahlian pada bidang yang berkaitan. 

Hal ini di dasari agar hasil pekerjaan memiliki kualitas yang maksimal. Macam – 

macam sub kontraktor di sesuaikan dengan pekerjaan yang tersedia. 

Tata cara untuk melaksanakan bagian sub-kontraktor adalah dengan 

mengajukan penawaran pekerjaan kepada pihak penyedia jasa konstruksi yang  

sering melaksanakan kerja sama. Sub-Kontraktor yang terdapat pada pekerjaan 

pembangunan Jembatan Tuntang tol Semarang – Solo tahap II Bawen – Solo, 

seksi 3 Bawen – Salatiga paket 3.1 sebagai berikut: 

a. PT. Varia Usaha Beton   : Supply Ready Mix 

b. PT. Usaha Multi Guna   : Bore Pile 

c. PT. Dantosan Precon Perkasa  : Pengadaan RCP 

d. CV. Mekar Sari    : Shortcrete 

e. CV. Tunas Mandiri Logam   : Guardrail 

f. PT. Batindo Sarana Nusantara  : Test Tiang Pancang 

g. PT. Multi beton Karya Mandiri  : Spun pile 

        Tiang Pancang   

h. PT. Puja Perkasa    : Bekisting 

i. PT. Jatra Sejahtera    : Erection Girder 

j. PT. IPI Sunijaya    : Port Bearing 

k. PT. Wijaya Karya Beton    : Girder 

l. PT. Wire and Wire Prima International : Kabel Strand  

m. PT. Magdatama Multi Usaha  : Expantion Joint 

n. PT. Mutiara Karet Sejati    : Bearing Pad 

        Rubber Sheet  
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2.4 Konsultan Pengawas Proyek 

Konsultan merupakan penyedia jasa konstruksi dengan bentuk perorangan 

ataupun sebuah lembaga. Konsultan memiliki pekerjaan untuk memberikan 

nasihat ataupun pengarahan pada suatu pekerjaan, dengan demikian konsultan 

berupaya agar dapat memberikan penjelasan ataupun wawasan kepada Bouwheer 

proyek dan mengarahkan pihak pelaksana proyek menuju kondisi ideal dan 

optimal pada sebuah proyek. Pada proyek tol Semarang – Solo tahap II Bawen – 

Solo, seksi 3 Bawen – Salatiga paket 3.1 Konsultan pengawas mengawasi jalanya 

proyek dan memberikan metode – metode untuk mengatasi permasalahan yang 

ada di proyek. Proyek tol Semarang – Solotahap II Bawen – Solo, seksi 3 Bawen 

– Salatiga paket 3.1 memiliki konsultan pengawas PT. Eskapindo Matra, dimana 

lembaga ini di berikan wewenang oleh pemilik proyek untuk mengawasi jalanya 

proyek tersebut.  

 

2.4.1 Tugas, wewenang dan tanggungjawab 

a. Menjaga kualitas pekerjaan yang di lakukan oleh pihak kontraktor agar 

sesuai dengan perencanaan; 

b. Melakukan pengawasan secara berkala (harian) selama proses 

pekerjaan berlangsung; 

c. Memberikan peringatan kepada pelaksana proyek jika terjadi 

penyimpangan pada proses pembangunan. 

d. Melakukan pemantauan dan pendataan proses pekerjaan dalam laporan 

harian, mingguan, bulanan; 

e. Memberikan pendapat atau solusi kepada pemilik proyek dan 

pelaksanan proyek saat terjadi permasalahan pada pelaksanaan proyek; 

f. Menyetujui metode pekerjaan yang di ajukan pelaksana proyek agar 

pekerjaan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan target pekerjaan, 

dengan dasar kesepakatan dari pihak pemilik proyek; 
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2.4.2 Data konsultan pengawas proyek 

Data – data perusahaan PT. Eskapindo Matra berdasarkan Lembaga 

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai berikut: 

a. Komisaris Utama : Drs. Benhard S. 

b. Direktur Utama  : Ir. Jimmy Sardjono Michael 

c. Alamat Kantor  : Jl. Pemuda No. 61, Rawamangun  

     Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia 

d. Kode Pos  : 13220 

e. Nomor Telp  : (021) 4712482 

f. Nomor Fax : (021) 47869168 

g. Email   : eskapindo@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eskapindo@yahoo.com
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2.4.4 Tugas struktur organisasi 

a. Resident Engineer 

 Merencanakan strategi kerja dan memberikan perintah kerja kepada 

karyawan perusahaan; 

 Bertanggung jawab atas seluruh kinerja perusahaan yang telah 

terlaksana kepada General director; 

 Mengkoordinasi segala bentuk kinerja perusahaan yang dilakukakan 

oleh struktural organisasi. 

b. Enviromental Spesialis 

 Menganalisa dan meminimalisasi dampak dari kegiatan proyek 

pembangunan pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca 

konstruksi; 

 Mengevaluasi kegiatan konstruksi pada bidang lingkungan dan 

memberikan pertimbangan pada setiap permasalahan yang 

berhubungan dengan lingkungan. 

c. VS. Geotechnical 

 Menganalisa data geoteknik pada proyek pembangunan dan 

menyajikan data tersebut beserta pertimbangan – pertimbangan untuk 

proyek yang akan di laksanakan; 

 Melaksanakan pengendalian mutu pada tahap pekerjaan geoteknik. 

d. VS. Struct 

 Melakukan pengecekan pekerjaan pada bidang stuktur meliputi desain 

perencanaan, pelaksanaan proyek, dan tahap perawatan konstruksi; 

 Mendesain perencanaan struktur yang di sepakati pada kontrak kerja 

dengan pengguna jasa konstruksi. 

e. Drainage Engineer 

 Menganalisa desain proyek pembangunan dan merencanakan drainase 

saluran yang sesuai dengan proyek tersebut.  
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f. Quality Engineer 

 Melakukan pengecekan kualitas kinerja di lapangan dengan kualitas 

kinerja yang terdapat pada dokumen arsip; 

 Mendata dan menangani ketidak sesuaian kualitas kinerja yang ada di 

lapangan, dan kemudian melakukan pelaporan kepada direktur utama. 

g. Highway Engineer 

 Menganalisa desain proyek pembangunan dan merencanakan jalan 

transportasi yang sesuai dengan proyek tersebut.  

h. Assistant Highway Engineer 

 Mengarsipkan data pembangunan jalan transportasi pada proyek 

tersebut. 

i. Chief Inspector 

 Melaksanakan pengawasan pada mutu pekerjaan, agar sesuai dengan 

kontrak kerja yang di sepakati; 

 Memberika instruksi kepada teknisi lapangan jika proses pelaksanaan 

tidak sesuai dengan kontrak kerja. 

j. Inspector 

 Melakukan pengecekan pada gambar pelaksanaan dengan gambar 

perencanaan, dan memberikan koordinasi untuk melaksanakan 

pekerjaan.  

k. Structure Engineer 

 Mendesain perencanaan struktur yang di sepakati pada kontrak kerja 

dengan pengguna jasa konstruksi.  

l. Assistant Structure Engineer 

 Memberikan saran desain struktur pada bagian yang harus di perbaiki. 

m. Pavement and Material Engineer 

 Mendata peralatan dan material bahan yang di butuhkan untuk  proses 

pembanguan; 



 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo 

Tahap II Ruas Bawen – Solo, Jembatan Tuntang 

Paket 3.1 : Bawen – Polosiri  

 

 

54 

 

 Mempersiapkan peralatan dan material bahan yang di gunakan serta 

melakukan perawatan pada peralatan yang di gunakan dan melakukan 

pengecekan secara berkala pada material bahan yang telah di 

sediakan. 

n. Assistant Pavement and Material Engineer 

 Menyiapkan material yang di butuhkan sesuai jadwal yang telah di 

sepakati. 

o. Laboratorium Technical 

 Melakukan pengecekan mutu material sesuai yang di tetapkan oleh 

quality engineer; 

 Menganalisa data laboratorium yang telah di uji coba. 

p. Assistant Laboratorium Technical 

 Mengambil sempel material di lapangan dan melakukan uji coba pada 

sampel tersebut.  

 

2.5 Hubungan Kerja  

Pekerjaan pembangunan konstruksi memerlukan hubungan kerja atau sistim 

koordinasi. Pelaksanaan hubungan kerja bertujuan untuk mengarahkan pekerjaan 

pembangunan lebih terarah dan tidak terjadi kerja ganda antar pihak penyedia jasa 

(Konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas). Selain dari pihak 

penyedia jasa, hubungan kerja juga memiliki keterikatan dengan pihak pengguna 

jasa (Bouwheer), keterikatan ini di maksutkan agar pihak penyedia jasa konstruksi 

mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada pihak penggunan jasa konstruksi. 

Untuk melaksanakan hubungan kerja tersebut terdapat istilah hubungan 

koordinatif dan hubungan kontraktual, sehingga hubungan kerja dapat di buat 

skema dan di uraikan sebagai berikut: 
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Gambar 2.5 Skema Hubungan Kerja 

(Sumber: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) 

2.5.1 Hubungan bouwheer dengan konsultan perencana 

Bouwer menunjuk sebuah pihak penyedia jasa untuk menganalisa konsep 

desain proyek pembangunan yang di inginkan. Konsultan  perencana mendesain 

proyek pembangunan yang dapat di realisasikan. Setelah setuju dengan desain 

yang di ajukan oleh konsultan perencana, kemudian membuat perencanaan proyek 

secara detail meliputi Gambar desain proyek, Analisa perhitungan proyek, Bill of 

cuantity, dan RKS. 

 

2.5.2 Hubungan bouwheer dengan konsultan pengawas 

Konsultan pengawas yang menyepakati kontrak kerja dengan Bouwheer 

memiliki tujuan untuk menjadi perwakilan dalam bidang mengawasi jalanya 

proyek pembangunan dalam bentuk laporan (data pelaksanaan, data uji 

laboratorium dan foto dokumentasi) pembangunan secara berkala (harian, 

mingguan dan bulanan). Dan di akhiri dengan pemberian gambar as build 

drawing (gambar akhir pelaksanaan pembangunan proyek). 
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2.5.3 Hubungan bouwheer dengan kontraktor 

Pihak penyedia jasa konstruksi yang telah memenangkan lelang dari pihak 

pemilik proyek menjadi kontraktor proyek atau pelaksana proyek. Kemudian di 

bentuklah kontrak kerja sebagai tanda legalitas kesepakatan kerja antar dua belah 

pihak. Pihak kontraktor melaksanakan perintah kerja dari pemilik proyek sesuai 

dengan kontrak kerja yang telah di sepakati. Pihak pemilik proyek menerima hasil 

pekerjaan dan memberikan komensasi pembayaran sesuai dengan kontrak kerja. 

 

2.5.4 Hubungan konsultan perencana dengan konsultan pengawas 

Konsultan perencana memberikan perencanaan kepada pihak konsultan 

pengawas di sertai penjelasan mengenai desain perencanaan, dalam hal ini pihak 

konsultan perencana menjelaskan mengenai pekerjaan yang harus mendapatkan 

pengawasan secara khusus. Setelah koordinasi tersebut dilakukanlah serah terima 

pekerjaan dari pihak konsultan perencana kepada pihak konsultan pengawas 

dengan menandatangani surat perjanjian yang berisi mengenai data – data 

pekerjaan dan syarat syarat pekerjaan yang telah di laksanakan. 

 

2.5.5 Hubungan kontraktor dengan konsultan perencana 

Pihak kontraktor menerima desain perencanaan dan melakukan analisa 

pada desain terebut.Pada bagian tertentu pihak kontraktor meminta penjelasan 

kepada perencana mengenai desain yang di buat. Pada saat pelaksanaan jika 

menghadapi masalah maka pihak kontraktor melakukan koordinasi dengan pihak 

konsultan perencana perihal cara mengatasi masalah tersebut. 
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2.5.6 Hubungan kontraktor dengan konsultan pengawas 

Pihak kontraktor melaksanakan pekerjaan pembangunan proyek dan pihak 

konsultan pengawas mengarsipkan data pekerjaan yang di lakukan, meliputi 

laporan harian, mingguan, dan bulanan. Serta memberikan saran dan solusi 

kepada permasalahan yang di hadapi oleh kontraktor proyek. Kontraktor proyek 

memberikan gambar pelaksanaan kepada konsultan sebagai bahan pertimbangan 

pada tahap pelaksanaan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PROYEK 

 

3.1 Tahapan Pekerjaan Proyek 

Pelaksanaan pekerjaan pada proyek Jembatan Tuntang tol Semarang – Solo 

tahap II Bawen – Solo, seksi 3 Bawen – Salatiga paket 3.1 mengalami beberapa 

tahap pekerjaan, tahapan tersebut salah satunya merupakan pekerjaan struktur 

jembatan. Pada pelaksanaan pekerjaan struktur Jembatan, pelaksanaan pekerjaan  

di bagi menjadi 2 bagian yaitu struktur bawah dan struktur atas. Pada masing – 

masing bagian memiliki tahapan tahapan pekerjaan yang saling berhubungan dan 

di awali dari bagian struktur bawah dengan tahapan pekerjaan pondasi. Secara 

terperinci mengenai desain layout jembatan Tuntang dapat di lihat pada lampiran 

2 Gambar Desain Layout Jembatan Tuntang.  

 

3.1.1 Pekerjaan struktur bawah 

Pelaksanaan pekerjaan struktur bawah pada proyek pembangunan 

jembatan tuntang tol semarang – solo terdiri dari 5 bagian, yaitu pekerjaan 

pondasi, pekerjaan abutment, pekerjaan footing, pekerjaan pilar, pekerjaan pier 

head. Kelima pekerjaan ini berfungsi sebagai penerima beban dari struktur atas 

dan penyalur beban menuju ke bawah (tanah). 

 

3.1.1.1 Pekerjaan pondasi 

Pondasi merupakan bagian dari struktur bangunan yang letaknya paling 

bawah. Pada pelaksanaan pekerjaan di proyek pembangunan ini 

menggunakan pondasi bore pile, pondasi bore pile di gunakan pada 

seluruh pekerjaan pondasi di jembatan tuntang (abuttment dan pondasi) 

untuk pilar. Pondasi yang di gunakan pada proyek ini memiliki spesifikasi 

diameter 1,2 meter dan kedalaman untuk pondasi abuttment mencapai 17 

meter sedangkan untuk pondasi pilar berkisar antara 10 meter hingga 16 
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meter. Untuk mutu beton yang digunakan pada pekerjaan pondasi adalah 

B1. Pada pekerjaan pondasi di lakukan pengujian guna memeriksa kualitas 

pekerjaan. Pengujian pada pondasi bore pile jembatan Tuntang meliputi 

tes PIT dan tes PDA, Data tes PDA pada bore pile terdapat pada lampiran 

3 Data Tes PDA Bore Pile.  Serta lampiran 3 Gambar Desain Bore Pile 

 

Gambar 3.1 Peletakan Pondasi Pada Pilar 1 

(Sumber: Dokumentasi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, 2016) 

 

Tabel 3.1 Kebutuhan Pondasi Bore Pile Jembatan Tuntang 

No Lokasi Kode Diameter (m) Panjang (m) Jumlah 

1 Abutment 1 A1 1,2 17 10 

2 Pilar 1 P1 1,2 12 20 

3 Pilar 2 P2 1,2 11 30 

4 Pilar 3 P3 1,2 11 30 

5 Pilar 4 P4 1,2 11 30 

6 Pilar 5 P5 1,2 10 28 

7 Pilar 6 P6 1,2 13 28 

8 Pilar 7 P7 1,2 16 28 

9 Pilar 8 P8 1,2 10 24 

10 Abutment 2 A2 1,2 17 10 

Total 238 

(Sumber: Gambar Desain Jembatan Tuntang) 
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3.1.1.2 Pekerjaan Abuttment 

Abuttment pada jembatan Tuntang tol Semarang – Solo memiliki tipe T 

terbalik. Pelaksanaan pekerjaan abuttment dengan tipe T terbalik di 

sesuaikan dengan desain rencana yang telah di sepakati. Fungsi utama dari 

abutment adalah penerima beban dari struktur atas kemudian di salurkan 

ke pondasi yang ada di bawah abuttment, sedangkan fungsi lain dari 

abuttment adalah sebagai penahan tanah. Pada jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo terdapat 2 abutment, yang pertama adalah abuttment 1 

(A1) dengan letak berada pada bagian utara, atau merupakan abuttment 

pertama yang di lewati jika berkendara dari Semarang ke Solo. Abuttment 

2 (A2) berada pada sisi selatan dan merupakan abuttment terakhir bila 

berkendara dari Semarang ke Solo. Kedua abuttment  ini memiliki desain 

yang seragam. Dengan kemiringan 2% pada bagian breast wall 

 

Gambar 3.2 Pekerjaan Pada Abutment 2 (A2) 

(Sumber: Dokumentasi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, 2016) 

Pekerjaan Abuttment pada jembatan Tuntang di awali dari abuttment 2, 

salah satu dasar pertimbangan pekerjaan di awali dari abuttment 2 adalah 

akses pekerjaan yang mudah di jangkau. Pada abuttment terdapat dinding 

abutment (Breast wall), tempat sepatu, sepatu / perletakan, parapet (Back 

wall), sayap (Wing wall). Secara terperinci mengenai desain abutment 
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dapat di lihat pada lampiran 5 Gambar Desain Abuttment. Tahapan – 

tahapan pekerjaan abuttment adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan area pekerjaan Abuttment, untuk langkah pertama pada 

pekerjaan ini adalah memberikan batasan area pekerjaan, untuk 

membatasi area digunakan patok – patok sesuai dengan desain yang di 

sepakati.  Setelah itu di lanjutkan dengan melakukan pengecekan pada 

lokasi pengerjaan. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan 

theodolite; 

b. Penggalian dan penimbunan tanah pada area abutment, pekerjaan ini 

berguna untuk menyesuaikan desain perencanaan dengan lokasi 

pelaksanaan, pada pekerjaan jembatan Tuntang di lakukan penggalian 

pada bagian sayap (Wing wall) agar pekerjaan sesuai dengan desain 

rencana; 

 

Gambar 3.3 Persiapan Lahan Pekerjaan Abuttment 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

c. Melaksanakan pabrikasi pembesian abuttment sesuai dengan desain 

yang telah di rencanakan. Pada tahap pembesian ini di gunakan 

tulangan ulir no 13, tulangan ulir no 16 dan tulangan ulir no 19. 

Pekerjaan pabrikasi pembesian dilaksanakan langsung pada lokasi 

abuttment, hal ini bertujuan untuk memudahakan pelaksanaan dan 
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menyesuaikan desain yang ada langsung dengan pekerjaan di 

lapangan. Untuk tahap pertama di awali dari pabrikasi pembesian 

bagian dinding abuttment (Breast wall) kemudian barulah parapet 

(Back wall) dan sayap (Wing wall). Pekerjaan pembesian di laksanakan 

secara bertahap;   

d. Memasang bekisting abutment, bekisting yang di pakai pada pekerjaan 

ini menggunakan bahan plat baja berbentuk persegi panjang. Sehingga 

mudah di bentuk sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pekerjaan bekisting 

pada abutment di kerjakan setelah proses pabrikasi pembesian selesai, 

untuk bagian yang di bekisting merupakan sisi samping abuttment. 

Untuk bekitsing yang telah di kerjakan di kencangkan dengan main 

frame;  

 

Gambar 3.4 Bekisting Abuttment 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

e. Melakukan pengecekan pada pembesian yang telah di laksanakan. 

Pengecekan meliputi desain pembesian (bentuk abuttment, panjang 

abuttment, lebar abuttment, tinggi abuttment), jumlah pembesian 

(banyaknya tulangan vertikal dan banyaknya tulangan horisontal), 

jarak pembesian (jarak antar tulangan horizontal dan jarak antar 

tulangan vertikal) dan rangkaian pembesian (peletakan tulangan 

horizontal, peletakan tulangan vertikal, dan kawat ikatan antar 

tulangan); 
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f. Mengecor pembesian abuttment, pekerjaan pengecoran di laksanakan 

dengan beton ready mix mutu B1. Pada tahapan pengecoran di lakukan 

menggunakan truk mixer concrete di hubungkan ke pump concrete. 

Penggunaan pump concrete pada proses pengecoran abuttment untuk 

meratakan bagian yang di cor dan menjangkau bagian yang tidak dapat 

di jangkau oleh truk mixer concrete. Setelah pengecoran mencapai 

batas ketinggian yang di targetkan selanjutnya di laksanakan proses 

finishing dengan cara manual;  

g. Perawatan pengecoran dilaksanakan dengan cara menjaga suhu pada 

abutment (melapisi abuttment dengan terpal untuk menghindari panas 

matahari serta melakukan penyiraman air pada abuttment untuk 

menjaga kadar air dan suhu); 

h. Pelepasan bekisting abuttment di laksanakan setelah mutu beton 

mencapai waktu yang di targetkan. Pada pelepasan ini di awali dengan 

membuka main frame yang mengunci atau mengencangkan bekisting. 

Kemudian barulah melepaskan bekisting. Pada tahapan pelepasan 

bekisting dilakukan pengecekan beton, pengecekan tersebut meliputi  

retak pada beton yang telah berumur 14 hari; 

 

Gambar 3.5 Kondisi Abuttment Setelah Pembukaan Bekisting 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016)   
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i. Melakukan pemadatan tanah pada bagian belakang abuttment, tanah 

yang di gunakan merupakan tanah dari pelaksanaan metode Cut and 

fill. Tanah tersebut di hamburkan merata pada bagian belakang 

abuttment dan di lakukan pemadatan dengan ketebalan setiap leyer 

tanah 20 cm menggunakan tandem roller, sedangkan untuk bagian tepi 

dekat dengan dinding abuttment di padatkan dengan stempler; 

 

Gambar 3.6 Pemadatan Tanah Pada Abutment 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

j. Pada tahap akhir dari pekerjaan abuttment adalah membuat mortal 

pad. Mortal pad pada jembatan Tuntang memiliki dimensi 65 x 65 cm.  

Pekerjaan mortal pad memiliki titik konsentrasi pada kemiringan 

bidang atas dan posisi mortal pad. Untuk tahapan pekerjaan di awali 

dengan penentuan desain mortal pad, pembuatan bekisting, dan 

pengecoran pada bagian mortal pad dengan ready mix. Pada awal 

penentuan posisi mortal pad abuttment di gunakan alat theodolite, hal 

ini berguna karena mortal pad merupakan tempat dudukan girder 

sehingga posisinya harus akurat. Setelah selesai, barulah proses di 

lanjutkan dengan pembuatan bekisting. Bahan yang di gunakan dalam 

pembuatan bekisting adalah kayu dan multipleks, bahan ini di gunakan 

karena mudah di aplikasikan dan kebutuhan bekisting untuk mortal 
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pad sangat kecil. Bekisting yang telah di cek akan di cor dengan beton 

ready mix. Setelak beton mencapai waktu yang di tetapkan maka di 

lanjutkan dengan pengecekan dan pembukaan bekisting mortal pad. 

Setelah pekerjaan mortal pad selesai, pada bagian atas diberi bering 

pad sebagai tumpuan elastis yang menghubungkan abuttment dengan I 

girder. 

 

Gambar 3.7 Pekerjaan Mortal Pad 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.1.1.3 Pekerjaan footing 

Footing merupakan bagian dari struktur bawah, pada jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo paket 3.1 ini memiliki bagian footing yang bertujuan 

untuk menyalurkan beban yang di terima dari pilar jembatan ke pondasi 

jembatan. Pada pelaksanaan pembangunan jembatan Tuntang, footing pilar 

1 menghubungkan 20 buah pondasi bore pile. Footing pilar 2, pilar 3, pilar 

4 menghubungkan 30 buah pondasi bore pile. Footing pilar 5, pilar 6, pilar 

7 menghubungkan 28 buah pondasi bore pile. Sedangkan footing pilar 8 

menghubungkan 24 buah pondasi bore pile. Pada jembatan Tuntang tol 
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Semarang – Solo memiliki desain menyerupai kubus persegi panjang. 

Secara terperinci mengenai desain footing dapat di lihat pada lampiran 6 

Gambar Desain Footing.  

Secara garis besar pekerjaan footing pada jembatan Tuntang tol Semarang 

- Solo melalui tahapan tahapan sebagai berikut: 

a. Menyiapkan area pekerjaan footing, untuk langkah pertama pada 

pekerjaan ini adalah memberikan batasan area pekerjaan, untuk 

membatasi area digunakan patok – patok sesuai dengan desain yang di 

sepakati.  Pemberian patok di cocokan dengan alat theodolite; 

b. Penggalian dan penimbunan tanah pada area footing, pekerjaan ini 

berguna untuk menyesuaikan desain perencanaan dengan lokasi 

pelaksanaan, pada pekerjaan jembatan Tuntang ini di lakukan 

penggalian dengan hasil galian berbentuk kubus persegi panjang sesuai 

dengan desain rencana; 

c. Melaksanakan pabrikasi pembesian footing sesuai dengan desain yang 

telah di rencanakan. Pada tahap pembesian ini di gunakan tulangan ulir 

no 19, tulangan ulir no 25, tulangan ulir no 29 dan tulangan ulir no 32. 

Pekerjaan pabrikasi pembesian dilaksanakan langsung pada lokasi 

footing, hal ini bertujuan untuk memudahakan pelaksanaan di 

karenakan dimensi footing yang cukup besar dan menyesuaikan desain 

yang ada langsung dengan pekerjaan di lapangan. Untuk tahap pertama 

di awali dari pabrikasi pembesian bagian bawah footing kemudian 

bagian samping footing dan di akhiri dengan bagian atas footing. 

Pekerjaan pembesian tersebut di kerjakan secara bertahap; 
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Gambar 3.8 Pekerjaan Pembesian Footing Pada P1 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

d. Memasang bekisting footing, bekisting yang di pakai pada pekerjaan 

ini menggunakan bahan kayu dan multiplex, berbentuk persegi 

panjang. Sehingga mudah di bentuk sesuai kebutuhan. Pelaksanaan 

pekerjaan bekisting pada footing di kerjakan setelah proses pabrikasi 

pembesian selesai, untuk bagian yang di bekisting merupakan sisi 

samping abuttment. Untuk bekitsing yang telah di kerjakan di 

kencangkan dengan main frame; 

 

Gambar 3.9 Bekisting Footing 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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e. Melakukan pengecekan pada pembesian yang telah di laksanakan. 

Pengecekan meliputi desain pembesian (bentuk footing, panjang 

footing, lebar footing, tinggi footing), jumlah pembesian (banyaknya 

tulangan vertical dan banyaknya tulangan horisontal), jarak pembesian 

(jarak antar tulangan horizontal dan jarak antar tulangan vertikal) dan 

rangkaian pembesian (peletakan tulangan horizontal, peletakan 

tulangan vertikal, dan kawat ikatan antar tulangan); 

 

Gambar 3.10 Pengecekan Penulangan Footing 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

f. Mengecor pembesian footing, pekerjaan pengecoran di laksanakan 

dengan beton ready mix mutu BB. Pada tahapan pengecoran di lakukan 

menggunakan truk mixer concrete di hubungkan ke pump concrete. 

Penggunaan pump concrete pada proses pengecoran footing untuk 

meratakan bagian yang di cor dan menjangkau bagian yang tidak dapat 

di jangkau oleh truk mixer concrete. Setelah pengecoran mencapai 

batas ketinggian yang di targetkan dengan di tandai besi rilate 

selanjutnya di laksanakan proses finishing dengan cara manual; 
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Gambar 3.11 Pengecoran Footing 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

g. Perawatan pengecoran dilaksanakan dengan cara menjaga suhu pada 

abutment (melapisi footing dengan terpal untuk menghindari panas 

matahari serta melakukan penyiraman air pada footing untuk menjaga 

kadar air dan suhu); 

h. Pelepasan bekisting footing di laksanakan setelah mutu beton 

mencapai waktu yang di targetkan. Pada pelepasan ini di awali dengan 

membuka main frame yang mengunci atau mengencangkan bekisting. 

Kemudian barulah melepaskan bekisting. Pada tahapan pelepasan 

bekisting dilakukan pengecekan beton, pengecekan tersebut meliputi  

retak pada beton yang telah berumur 14 hari; 

i. Melakukan pemadatan tanah pada bagian samping footing, tanah yang 

di gunakan merupakan tanah dari pelaksanaan metode Cut and fill. 

Tanah tersebut di hamburkan merata pada bagian samping footing dan 

di lakukan pemadatan; 
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Gambar 3.12 Pemadatan Tanah di Sekitar Footing 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.1.1.4 Pekerjaan Pilar 

Pilar jembatan merupakan bagian jembatan yang memiliki bentuk 

mengarah keatas (Vertikal Keatas). Pada dasarnya konstruksi pilar 

jembatan memiliki kemiripan dengan konstruksi kolom bangunan. Tinggi 

pilar pada jembatan Tuntang tol Semarang – Solo berpatokan pada tinggi 

elevasi girder pada struktur atas jembatan. Untuk desain pilar pada 

jembatan Tuntang tol Semarang – Solo menyerupai angka 2 dalam romawi 

(II) dimana satu pilar terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kiri dan bagian 

kanan. Secara detail mengenai desain pilar jembatan Tuntang tol Semarang 

- Solo dapat di lihat pada lampiran 7 Gambar Desain Pilar. 
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Gambar 3.13 Pilar Jembatan Tuntang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

Struktur pilar pada jembatan Tuntang di bagi menjadi 2 model. Model 

pertama merupakan struktur massive dengan tinggi 3 meter sedangkan 

model kedua adalah struktur hollow dengan tinggi 5 meter. Permodelan 

struktur ini di pilih intuk mengurangi berat sendiri dari pilar.  

 

Gambar 3.14 Permodelan Struktur Pilar 

(Sumber: Gambar Desain Jembatan Tuntang) 

Pelaksanaan pekerjaan pilar pada jembatan Tuntang tol Semarang – Solo 

memiliki tahapan sebagai berikut : 

a. Menyiapkan area pekerjaan pilar, untuk langkah pertama pada 

pekerjaan ini adalah melakukan pengecekan pada sambungan tulangan 

yang akan menghubungkan struktur bawah pilar dengan pilar yang 

akan di kerjakan;  
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Gambar 3.15 Pengecekan Besi Penghubung Antar Segmen Pilar 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

b. Melaksanakan pabrikasi pembesian pilar sesuai dengan desain yang 

telah di rencanakan. Pada tahap pembesian ini di gunakan tulangan ulir 

no 13, tulangan ulir no 16, dan tulangan ulir no 29. Pekerjaan pabrikasi 

pembesian dilaksanakan langsung pada lokasi pilar untuk segmen 

massive, hal ini bertujuan untuk memudahakan pelaksanaan di 

karenakan struktur massive memiliki penulangan penuh pada segmen 

pilar tersebut dan menyesuaikan desain yang ada langsung dengan 

pekerjaan di lapangan. Sedangkan untuk segmen pilar hollow, proses 

pabrikasi pembesian berada di bawah, hal ini bertujuan untuk 

memudahkan pekerjaan di karenakan segmen hollow berada di 

ketinggian minimal 3 meter dari permukaan tanah. Untuk pabrikasi 

pembesian yang telah selesai dilakukan pemasangan dengan bantuan 

tower crane; 
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Gambar 3.16 Pabrikasi Tulangan Pilar Segmen Massive 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016)  

 

 

Gambar 3.17 Pabrikasi Tulangan Pilar Segmen Hollow 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016)  

c. Melakukan pengecekan pada pembesian yang telah di laksanakan. 

Pengecekan meliputi desain pembesian (bentuk pilar, tinggi pilar, lebar 

pilar), jumlah pembesian (banyaknya tulangan vertical dan banyaknya 

tulangan horisontal), jarak pembesian (jarak antar tulangan horizontal 

dan jarak antar tulangan vertikal) dan rangkaian pembesian (peletakan 

tulangan horizontal, peletakan tulangan vertikal, dan kawat ikatan antar 

tulangan); 
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d. Memasang bekisting pilar, bekisting yang di pakai pada pekerjaan ini 

menggunakan bahan plat baja berbentuk persegi panjang sesuai dengan 

desain yang telah di rencanakan dengan di beri minyak bekisting 

terlebih dahulu. Sehingga bekisting dapat di gunakan berulang kali. 

Pelaksanaan pekerjaan bekisting pada pilar segmen massive di 

kerjakan setelah proses pabrikasi pembesian selesai, untuk bagian yang 

di bekisting merupakan sisi samping pilar. Sedangkan untuk bekisting 

hollow terdiri dari 2 bagian, yaitu bekisting dalam dan bekisting luar; 

 

Gambar 3.18 Pemasangan Bekisting Hollow Bagian Dalam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

e. Mengecor pembesian pilar, pekerjaan pengecoran di laksanakan 

dengan beton ready mix dengan mutu BB. Pada tahapan pengecoran di 

lakukan menggunakan truk mixer concrete di hubungkan ke pump 

concrete atau bucket dengan bantuan tower crane;  
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Gambar 3.19 Pengecoran Pilar Hollow Dengan Bucket 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016)  

 

f. Pelepasan bekisting pilar di laksanakan setelah mutu beton mencapai 

waktu yang di targetkan. Pada pelepasan ini di awali dengan membuka 

bekisting bagian luar (segmen pilar massive dan segmen pilar hollow) 

kemudian melepaskan bekisting dalam (segmen pilar hollow). Pada 

tahapan pelepasan bekisting dilakukan pengecekan beton, pengecekan 

tersebut meliputi  retak pada beton.  

 

3.1.1.5 Pekerjaan Pear Head 

Pear head atau kepala pilar merupakan bagian dari struktur bawah yang 

posisinya berada pada bagian paling atas dari pilar serta menghubungkan 2 

bagian pilar (pilar bagian kanan dan pilar bagian kiri). Pier head juga 

menerima beban langsung dari struktur atas (Girder). Pier head memiliki 

kemiringan permukaan 3% dari total panjang pier head, serta memiliki 

pembelokan sebesar 1% dari total lebar pier head. Secara terperinci 

mengenai desain pier head dapat di lihat pada lampiran 8 Gambar Desain 

Pier Head.  
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Pelaksanaan pekerjaan pear head melalui beberapa tahapan, tahapan 

tersebut antara lain : 

a. Menyiapkan area pekerjaan pear head, untuk langkah pertama pada 

pekerjaan ini adalah melakukan pengecekan pada sambungan tulangan 

yang akan menghubungkan antara pilar massive dengan pier head;  

 

Gambar 3.20 Kondisi Pilar Setelah Pengecekan Angkur pada 

Pembesian Bagian Kanan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

  

b. Pabrikasi perancah, perancah memiliki fungsi sebagai penompang 

bekisting pier head dan pier head selama proses pengecoran. Perancah 

yang di gunakan merupakan profil baja dengan profil IWF 

300.150.5,5.8 dan Profil IWF 500.200.5,5.8. Perancah tersebut 

bertumpu pada balok konsol yang terdapat pada segmen pilar massive. 

Khusus untuk pier head pada pilar 1 menggunakan scaffolding di 

karenakan ketinggian pier head adalah 9 meter; 
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Gambar 3.21 Erection Perancah Menuju Pabrikasi di Pilar 8 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016)  

c. Melaksanakan pabrikasi pembesian pier head sesuai dengan desain 

yang telah di rencanakan. Pada tahap pembesian ini di gunakan 

tulangan ulir no 13, tulangan ulir no 16, tulangan ulir no 19, tulangan 

ulir no 25, dan tulangan ulir no 32. Pekerjaan pabrikasi pembesian 

dilaksanakan langsung pada lokasi pier head, ini bertujuan untuk 

memudahakan pelaksanaan di karenakan struktur pier head memiliki 

penulangan penuh pada segmen pilar tersebut dan menyesuaikan 

desain yang ada langsung dengan pekerjaan di lapangan;  

 

 

Gambar 3.22 Pekerjaan Pembesian Pier Head 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016)  
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d. Melakukan pengecekan pada pembesian yang telah di laksanakan. 

Pengecekan meliputi desain pembesian (bentuk pier head, tinggi pier 

head, lebar pier head), jumlah pembesian (banyaknya tulangan vertikal 

dan banyaknya tulangan horisontal), jarak pembesian (jarak antar 

tulangan horizontal dan jarak antar tulangan vertikal) dan rangkaian 

pembesian (peletakan tulangan horizontal, peletakan tulangan vertikal, 

dan kawat ikatan antar tulangan). Serta melakukan pengecekan elevasi 

pada pier head menggunakan waterpass. Pengecekan ini bertujuan 

untuk memeriksa kemiringan 3% pada batas ketinggian pengecoran; 

 

Gambar 3.23 Pengecekan Elevasi Pier Head 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

e. Memasang bekisting pier head, bekisting yang di pakai pada pekerjaan 

ini menggunakan bahan kayu dan multiplex berbentuk persegi panjang 

yang kemudian di pabrikasi sesuai dengan desain yang pier head. 

Sehingga bekisting dapat di gunakan berulang kali. Pelaksanaan 

pekerjaan bekisting pada pier head di kerjakan setelah proses pabrikasi 

pembesian selesai, pemasangan bekisting pier head di awali dari 

bekisting bawah kemudian di lanjutkan dengan bekisting samping;   
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f. Mengecor pembesian pier head, pekerjaan pengecoran di laksanakan 

dengan beton ready mix mutu BB. Pada tahapan pengecoran di lakukan 

menggunakan truk mixer concrete di hubungkan ke pump concrete 

yang telah terpasang pipa hingga ke pier head;  

g. Perawatan pengecoran dilaksanakan dengan cara menjaga suhu pada 

pier head (melapisi pier head dengan terpal untuk menghindari panas 

matahari serta melakukan penyiraman air pada pier head untuk 

menjaga kadar air dan suhu); 

 

Gambar 3.24 Perawatan Pier Head Menggunakan Air 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

h. Pelepasan bekisting pier head di laksanakan setelah mutu beton 

mencapai waktu yang di targetkan. Pada pelepasan ini di awali dengan 

membuka bekisting bagian samping, kemudian di lanjutkan dengan 

pelepasan bekisting bawah dan pembongkaran perancah. Pada tahapan 

pelepasan bekisting dilakukan pengecekan beton, pengecekan tersebut 

meliputi  retak pada beton; 
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Gambar 3.25 Kondisi Pier Head Setelah Pembukaan Bekisting 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016)  

 

i. Pada tahap akhir dari pekerjaan pier head adalah membuat mortal pad. 

Pekerjaan mortal pad memiliki titik konsentrasi pada kemiringan 

bidang atas dan posisi mortal pad. Untuk tahapan pekerjaan di awali 

dengan penentuan desain mortal pad, pembuatan bekisting, dan 

pengecoran pada bagian mortal pad dengan ready mix. Pada awal 

penentuan posisi mortal pad pada pier head di gunakan alat theodolite, 

hal ini berguna karena mortal pad merupakan tempat dudukan girder 

sehingga posisinya harus akurat. Setelah selesai, barulah proses di 

lanjutkan dengan pembuatan bekisting. Bahan yang di gunakan dalam 

pembuatan bekisting adalah kayu dan multipleks, bahan ini di gunakan 

karena mudah di aplikasikan dan kebutuhan bekisting untuk mortal 

pad sangat kecil. Bekisting yang telah di cek akan di cor dengan beton 

ready mix. Setelak beton mencapai waktu yang di tetapkan maka di 

lanjutkan dengan pengecekan dan pembukaan bekisting mortal pad. 

Setelah pekerjaan mortal pad selesai, pada bagian atas di beri bering 

pad sebagai tumpuan elastis yang menghubungkan abuttment dengan I 

girder.  
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3.1.2 Pekerjaan Struktur Atas 

Pelaksanaan pekerjaan struktur atas pada proyek pembangunan jembatan 

Tuntang tol Semarang – Solo terdiri dari 4 bagian, yaitu pekerjaan 

stressing girder, pekerjaan louncing girder, pekerjaan diafragma, 

pekerjaan RC plat. Keempat pekerjaan ini merupakan bagian dari struktur 

atas yang menyalurkan beban menuju ke struktur bawah. 

 

3.1.2.1 Pekerjaan Streesing Girder 

Pekerjaan girder jembatan meliputi pabrikasi dan louncing. Girder yang di 

gunakan pada jembatan Tuntang tol Semarang – Solo adalah precast 

girder I (pemilihan precast bertujuan untuk mempercepat pekerjaan, 

sehingga beton tiba di lapangan dalam kondisi telah selesai tahap 

pengecoran dan pembukaan bekisting), desain girder yang di setujui pada 

perencanaan mempunyai panjang hingga 40,8 meter. Girder yang 

dikerjakan memiliki mutu beton girder kelas A1.  

 

Gambar 3.26 Pekerjaan I Girder 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

Pada pelaksanaan pabrikasi girder, tahapan stressing di laksanakan dekat 

dengan area pekerjaan jembatan Tuntang, hal ini bertujuan agar mobilitas 

pengiriman girder mudah di laksanakan. Satu girder yang telah di 
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stressing terdiri dari 6 segmen girder I dengan panjang girder pada bagian 

ujung adalah 6,4 meter dan girder pada bagian dalam 7 meter, serta lebar 

girder 0,7 meter. Pekerjaan stressing girder melalui 2 tahapan utama 

(pekerjaan straind baja dan stressing girder). Pada jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo di laksanakan kegiatan sebagai berikut: 

a. Pekerjaan persiapan stressing meliputi girder yang telah di kirim ke 

lokasi di urutkan sesuai dengan nomor girder (pengurutan girder sesuai 

dengan nomor urut berfungsi sebagai penyesuaian tendon stressing 

antar girder, lubang tendon ini berfungsi sebagai tempat straind baja). 

Peletakan girder disusun dengan jarak yang saling berdekatan; 

 

Gambar 3.27 I Girder Tiba ke Lokasi Pekerjaan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

  

b. Pekerjaan straind baja adalah pekerjaan memasukan kabel straind baja 

pada masing – masing tendon yang telah di sediakan. 1 lubang tendon 

di isi sebanyak 19 kabel straind baja. Kemudian kabel straind baja di 

setting pada angkur hidup; 

c. Pengecekan kelayakan stressing meliputi pengecekan kondisi girder 

(ada tidaknya retakan), pengecekan straind baja (jumlah straind baja 

pada angkur hidup dan pemasangan straind baja pada angkur hidup); 
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Gambar 3.28 Kondisi Tendon Setelah di Isi Kabel Strand Baja 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

d. Proses stressing di laksanakan setelah girder di nyatakan layak steesing 

pada tahapan pengecekan. Untuk stressing girder di gunakan hydraulic 

pump PE 550 dan hydraulic jack, kedua alat ini memberikan tarikan 

pada kabel straind baja atau proses stressing. Pekerjaan stressing 

selesai dengan melakukan pemotongan straind baja yang melebihi 

angkur hidup dan memplester daerah angkur hidup; 

 

Gambar 3.29 Proses Streesing 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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e. Girder yang telah melewati proses stressing kemudian diperkuat 

dengan metode grouting. Bahan tambah pada proses grouting adalah 

sika. Sika di suntikan melalui lubang yang telah di sediakan pada 

girder. Setelah proses grouting selesai maka dilakukan finishing 

dengan memplester lubang grouting; 

 

Gambar 3.30 Plesteran Lubang Grouting 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

f. Pada tahapan terakhir adalah masa perawatan. Girder melewati 

tahapan perawatan hingga pelaksanaan louncing. Perawatan girder 

meliputi pengecekan retakan terutama pada bagian sambungan antar 

girder, dan menjaga suhu dan kelembaban girder.   

       

3.1.2.2 Pekerjaan Louncing Girder 

Louncing girder merupakan tahapan pekerjaan dengan tujuan menyeting 

atau meletakan girder pada posisi sesuai dengan desain yang di 

rencanakan. Pelaksanaan louncing dapat melalui beberapa metode. Metode 

yang di gunakan pada louncing girder jembatan Tuntang tol Semarang – 

Solo adalah louncer crane. Pemilihan metode ini di dasarkan pada kondisi 

lapangan, dimana setiap pilar memiliki ketinggian yang bervariasi dan sulit 
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untuk di jangkau (pilar 1 memiliki ketinggian 17 meter, pilar 3 memiliki 

ketinggian 55 meter, pilar 6 memiliki ketinggian 46 meter dan pilar 8 

memiliki ketinggian 27 meter). Pelaksanaan louncing di awali dari 

abuttment 2 menuju ke pilar 8, lalu pilar 8 menuju pilar 7, kemudian di 

lanjutkan dari pilar 7 menuju pilar 6. Proses louncing berkelanjutan hingga 

pilar 1 menuju abuttment 1. Pekerjaan louncing dilaksanakan dengan 

urutan sebagai berikut : 

a. Pabrikasi louncer crane, louncer crane yang tiba di lokasi kemudian 

perlu melalui tahapan pabrikasi. Pabrikasi louncer berfungsi sebagai 

penyesuaian desain louncer dengan kondisi di lapangan. Selain 

penyesuaian desain louncer, pabrikasi juga berfungsi sebagai persiapan 

area kerja louncing (posisi louncer menghubungkan 2 tumpuan, pada 

louncing pertama berada pada abutment 2 dan pilar 8). Louncer crane 

yang telah di pabrikasi diuji dengan cara mengecek kemampuan kerja 

louncer crane (menjalankan louncer crane); 

 

Gambar 3.31 Pabrikasi Louncer Crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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b. Proses erection girder, girder di angkat menuju area kerja louncer. 

Pengangkatan girder menggunakan mobile crane, 2 mobile crane 

mengikat 1 segmen girder pada bagian ujung girder. Pengangkatan 

girder dilaksanakan secara bersamaan menuju ke rel louncer. Dari rel 

louncer tersebut girder akan bergerak menuju bagian louncer crane. 

c. Seting girder pada louncer crane, pada tahap ini girder di seting pada 

bagian  louncer. Proses pekerjaan meliputi girder maju ke depan 

sehingga pada bagian akhir dari proses ini adalah girder I memiliki 

posisi di dalam louncer crane; 

 

Gambar 3.32 Setting Girder pada Louncer 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

d. Louncing girder merupakan pekerjaan untuk menyeting atau 

meletakan girder pada posisi yang di rencanakan. Sistematika kerja 

louncer crane adalah geser ke sisi kanan atau ke sisi kiri. Patokan 

pekerjaan louncing ini adalah menyesuaikan segmen girder dengan 

posisi bering pad. Setelah berada pada posisi bering pad maka girder 

di turunkan secara perlahan menuju bering pad. Tahapan akhir dari 

pekerjaan ini adalah girder berada tepat diatas bering pad dan 

melepaskan straind baja yang menghubungkan louncer crane dengan 

girder I; 
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Gambar 3.33 Louncing I Girder 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

e. Setelah pekerjaan louncing 1 segmen girder selesai maka di lanjutkan 

dengan louncer girder yang lain nya. Total pada satu pekerjaan 

louncing A2 menuju P8 terdapat 12 girder, begitu pula dengan P8 

menuju P7 terdapat 12 girder;  

 

Gambar 3.34 Girder Yang Telah Melalui Louncing 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

f. Bila pekerjaan dari A2 menuju P8 selesai maka di lanjutkan dengan 

memajukan louncer crane menuju P8 menuju P7. Tahapan yang di 

lakukan pertama kali adalah memberikan rel crane pada bagian atas 

P7, setelah itu di lanjutkan dengan menyambungkan crane 

penghubung pada bagian belakang louncer crane. Louncer crane di 

majukan menuju P7 hingga terhubung dengan rel crane pada P7. Pada 

tahapan selanjutnya kembali lagi pada point b louncing girder.  
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Gambar 3.35 Louncing Louncer Crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.1.2.3 Pekerjaan Diafragma 

Diafragma merupakan bagian dari struktur atas yang berada diantara 

girder dengan fungsi utama sebagai penstabil girder pada arah melintang. 

Diafragma pada pekerjaan jembatan Tuntang tol Semarang – Solo 

memiliki dimensi 184x160x50 cm  untuk diafragma in situ cast dan 

dimensi 184x165x20 cm untuk diafragma precast. Diafragma yang di 

gunakan memiliki 2 tipe pekerjaan, tipe pertama merupakan diafragma in 

situ cast (di cetak ditempat) yang terletak pada bagian ujung setiap girder, 

tipe pekerjaan kedua adalah diafagma precast dengan posisi di bagian 

tengah girder.  

Pelaksanaan pekerjaan diafragma in situ cast pada jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo bertujuan untuk menghubungkan tulangan yang terdapat 

pada ujung I girder. Pekerjaan diafragma ini memiliki tahapan – tahapan 

sebagai berikut: 

a. Menyiapkan area pekerjaan diafragma, untuk langkah pertama pada 

pekerjaan ini adalah melakukan pengecekan pada sambungan tulangan 

yang akan menghubungkan antara I girder dengan diafragma;  
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b. Melaksanakan pabrikasi pembesian diafragma sesuai dengan desain 

yang telah di rencanakan. Pada tahap pembesian ini di gunakan 

tulangan ulir no 13, dan tulangan ulir no 16. Pekerjaan pabrikasi 

pembesian dilaksanakan langsung pada lokasi diafragma, ini bertujuan 

untuk menyesuaikan desain yang ada langsung dengan pekerjaan di 

lapangan; 

 

Gambar 3.36 Pabrikasi Tulangan Diafragma 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

c. Memasang bekisting diafragma, bekisting yang di pakai pada 

pekerjaan ini menggunakan bahan kayu dan multiplex berbentuk 

persegi panjang yang kemudian di pabrikasi sesuai dengan desain 

diafragma. Pelaksanaan pekerjaan bekisting pada diafragma di 

kerjakan setelah proses pabrikasi pembesian selesai, pemasangan 

bekisting diafragma di awali dari bekisting bawah kemudian di 

lanjutkan dengan bekisting samping; 
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Gambar 3.37 Bekisting Diafragma 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

d. Mengecor pembesian diafragma, pekerjaan pengecoran di laksanakan 

dengan beton ready mix mutu B1. Pada tahapan pengecoran di lakukan 

menggunakan truk mixer concrete di hubungkan ke pump concrete 

atau bucket ke diafragma;  

 

Gambar 3.38 Kondisi Diafragma Setelah Pengecoran 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

e. Pelepasan bekisting diafragma di laksanakan setelah mutu beton 

mencapai waktu yang di targetkan. Pada pelepasan ini di awali dengan 

membuka bekisting bagian samping, kemudian di lanjutkan dengan 

pelepasan bekisting bawah.  
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Pekerjaan diafragma precast memiliki langkah yang lebih sederhana dari 

pada in situ cast. Pemilihan precast bertujuan untuk memudahkan 

pekerjaan di karenakan letak pekerjaan yang sulit di jangkau. Diafragma 

precast pada jembatan Tuntang tol Semarang – Solo memiliki mutu kelas 

B1. Langkah – langkah pekerjaan memiliki tahapan sebagai berikut: 

a. Pekerjaan persiapan diafragma meliputi pengecekan kondisi 

diafragma dan pengecekan dimensi diafragma (panjang, lebar, dan 

tebal); 

 

Gambar 3.39 Persiapan Pekerjaan Diafragma 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

b. Penyetingan diafragma di laksanakan dengan cara diafragma di angkat 

ke posisi peletakan menggunakan angkur. Lubang tendon pada girder 

harus di sesuaikan dengan lubang tendon yang terdapat pada 

diafragma; 
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Gambar 3.40 Penyetingan Diafragma 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

c. Pekerjaan straind baja adalah pekerjaan memasukan kabel straind baja 

pada lubang tendon yang telah di sediakan. 1 lubang tendon di isi 

sebanyak 1 kabel straind baja. Kemudian kabel straind baja di setting 

pada angkur hidup. Tahapan terakhir pada pekerjaan straind baja ini 

adalah stressing strand baja; 

d. Girder yang telah melewati proses stressing kemudian diperkuat 

dengan metode grouting. Bahan tambah pada proses grouting adalah 

Sika. Sika di suntikan melalui lubang yang telah di sediakan pada 

girder dan menghubungkan langsung ke tendon diafragma. Setelah 

proses grouting selesai maka dilakukan finishing dengan memplester 

lubang grouting. 
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Gambar 3.41 Kondisi Jembatan Setelah Di Grouting 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.1.2.4 Pekerjaan RC Plat 

RC plat merupakan plat beton diantara girder yang berfungsi sebagai alas / 

dasar slab jembatan. RC plat jembatan Tuntang tol Semarang – Solo 

memiliki mutu B1 dengan Dimensi 145 x 100 x 7. RC plat yang di 

gunakan merupakan precast sehingga pekerjaan lebih cepat dan praktis. 

Dimensi yang di gunakan untuk RC plat adalah. Tahapan pelaksanaan 

pekerjaan RC plat meliputi: 

a. Pekerjaan persiapan RC plat meliputi pengecekan kondisi RC plat dan 

pengecekan dimensi RC plat (panjang, lebar, dan tebal); 

 

Gambar 3.42 Kondisi RC Plat Precast 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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b. Penyetingan RC plat di laksanakan dengan cara di angkat ke posisi 

sekitar peletakan menggunakan Tower Crane dan di lanjutkan dengan 

diangkat dengan manual. Tahapan terakhir pada pekerjaan RC plat 

merupakan pengecekan peletakan, dengan bagian yang di amati adalah 

jarak antar RC plat. 

 

Gambar 3.43 Penyetingan RC Plat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.2 Peralatan Pada Pelaksanaan Proyek 

Peralatan proyek merupakan alat – alat yang di gunakan guna terlaksananya 

pekerjaan konstruksi. Penentuan peralatan yang di gunakan pada pekerjaan 

konstruksi berdasarkan pada beberapa faktor, diantaranya adalah tahapan 

pekerjaan proyek, kuantitas pekerjaan proyek, waktu pelaksanaan pekerjaan 

proyek, keadaan lingkungan / area pekerjaan proyek, kemampuan kerja peralatan 

konstruksi dan kualitas pekerjaan proyek. Berdasarkan faktor tersebut maka 

peralatan yang di gunakan pada proyek jembatan Tuntang tol Semarang – Solo 

adalah truk mixer, batching plant, truk concrete pump, bucket, concrete vibrator, 

excavator, bulldozer, vibrator roller, boring machine, louncing girder, tower 

crane, genset, bar bender, bar cutter, total statio / theodolite, waterpass. Secara 

terperinci mengenai penggunaan peralatan proyek sebagai berikut:   
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3.2.1 Truk Mixer 

Truk Mixer merupakan truk yang di gunakan untuk mengangkut ready mix 

ke lokasi pekerjaan pengecoran. Pada pembangunan jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo, truk mixer yang di gunakan memiliki tipe hyne. Pekerjaan 

pengecoran di jembatan Tuntang menggunakan 5 unit truk mixer dengan kapasitas 

produksi maksimal 7 m3, dengan supplier dari PT. Varia Usaha Beton. 

 

Gambar 3.44 Truk Mixer  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.2.2 Batching Plant 

Batching plant pada proyek tol Semarang – Solo berada di sebelah 

basecamp PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Batching plant memiliki fungsi utama 

sebagai tempat pembuatan ready mix. Fungsi lain dari batching plant merupakan 

tempat untuk mengontrol kualitas beton ready mix, hal ini di karenakan pada 

batching plant terdapat tempat pengujian sampel ready mix. Kapasitas Produksi 

yang mampu di lakukan adalah 60 m3/jam. 
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Gambar 3.45 Batching Plant PT. Varia Usaha Beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.2.3 Truk Concrete Pump 

Truk concrete pump merupakan truk yang berguna sebagai penyalur beton 

ready mix menuju tempat pengecoran. Penggunaan truk concrete pump di 

dasarkan untuk memudahkan pengecoran dan mempercepat proses pengecoran. 

Cara pekerjaan truk concrete pump adalah ready mix dari truk mixer di salurkan 

menuju kantong concrete pump, dari kantong tersebut di salurkan menuju pipa 

truk concrete pump dan di laksanakan pekerjaan pengecoran. Pada tol Tuntang 

Semarang – Solo terdapat 1 unit truk concrete pump yang di oprasikan. 
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Gambar 3.46 Truk Concrete Pump 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.2.4 Bucket 

Bucket merupakan alat yang memiliki fungsi mirip dengan truk concrete 

pump, namun yang membedakan adalah sistim kerja dan kapasitas. Jika bucket di 

kerjakan dengan cara menuangkan concrete dari truk mixer ke buket, kemudian 

bucket di angkat menggunakan tower crane menuju tempat pengecoran. Kapasitas 

yang dapat di tampung oleh bucket adalah 1 m3 dengan jumlah 2 unit bucket. 

 

Gambar 3.47 Pengecoran Menggunakan Bucket 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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3.2.5 Concrete Vibrator 

Dalam pekerjaan beton ready mix di perlukan concrete vibrator guna 

memadatkan beton tersebut dengan cara pemberian getaran. Concrete vibrator 

yang di gunakan memiliki merk Mikasa M TR 100, dengan kapasitas pekerjaan 3 

HP. Untuk melancarkan pekerjaan pada proyek jembatan Tuntang ini di gunakan 

8 unit concrete vibrator dengan merk dan kapasitas pekerjaan yang seragam. 

Untuk menjalankan concrete vibrator di perlukan bensin atau solar. 

 

Gambar 3.48 Penggunaan Concrete Vibrator Pada Pekerjaan Pengecoran 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.2.6 Excavator 

Alat yang di gunakan pada metode cut and fill salah satunya excavator. 

Excavator melakukan pengerukan tanah dengan menggunakan ember keruk atau 

di sebut dipper. Pada proyek jembatan Tuntang tol Semarang – Solo di gunakan 2 

unit excavator dengan merk komatsu. Excavator komatsu memiliki kapasitas 0,8 

m3. Alat ini di pilih sebagai peralatan pengeruk tanah karena kapasitasnya dan 

kemampuan kerja (mampu berputar sebesar 360 derajat). 
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Gambar 3.49 Pekerjaan Penggalian Menggunakan Excavator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.2.7 Buldozer 

Pemerataan tanah pada lahan pekerjaan jembatan Tuntang tol Semarang – 

Solo menggunakan buldozer. Buldozer yang di gunakan memiliki merk komatsu. 

Sebagai alat perata tanah bulldozer memiliki kapasitas kerja sebesar 7 ton, dengan 

keterangan tersebut menandakan bahwa bulldozer mampu memberikan dorongan 

untuk meratakan tanah dengan beban maksimal 7 ton. Bulldozer yang di gunakan 

pada proyek jembatan Tuntang tol Semarang - Solo sebanyak 1 unit. 

 

Gambar 3.50 Buldozer 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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3.2.8 Vibrator Roller 

Vibrator Roller memiliki fungsi utama sebagai alat pemadat tanah. Pada 

pelaksanaan pekerjaan vibrator roller memadatkan tanah dengan di beri getaran, 

untuk melaksanakan pekerjaan pemadatan pada proyek jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo memerlukan 1 unit vibrator roller. Pekerjaan menggunakan 

vibrator roller di laksanakan setelah tanah di area kerja di ratakan / di sebar rata. 

 

Gambar 3.51 Vibrator Roller 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

3.2.9 Water Tank Truk 

Water tank truk merupakan truk yang di oprasikan untuk mengirim air. 

Selain sebagai pengirim air, fungsi lain dari truk ini adalah sebagai perawatan 

jalan kerja dengan cara mengalirkan air sambil jalan untuk menghilangkan debu. 

Kapasitas air yang mampu di tampung pada water tank ini sebesar 5000 liter.    

 

Gambar 3.52 Water Tank Truk 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 



 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo 

Tahap II Ruas Bawen – Solo, Jembatan Tuntang 

Paket 3.1 : Bawen – Polosiri  

 

 

101 

 

3.2.10 Dump truk 

Dumptruk pada proyek pembangunan jembatan Tuntang tol Semarang –

Solo memiliki kapasitas 5 m3. Kapasitas 5 m3 di gunakan  karena pekerjaan galian 

dan timbunan pada proyek jembatan Tuntang cukup banyak. Fungsi dump truk 

sendiri antara lain sebagai pengangkut tanah timbunan atau galian menuju tempat 

pekerjaan. Pada proyek ini di gunakan 5 truk dump truk untuk melaksanakan 

kegiatan pengangkutan tanah dengan merk Nisan, Hino, Mitsubishi dan Dyana H 

T. 

 

Gambar 3.53 Dumptruk 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.2.11 Boring Machine 

Pada pekerjaan bore pile di gunakan alat pengeboran, alat tersebut di sebut 

dengan boring machine. Boring machine yang di gunakan memiliki merk Sany 

dengan kapasitas dia. 120 cm. Persiapan pekerjaan adalah mengecek kondisi 

boring machine, dalam hal ini alat boring di setting pada excavator (mengganti 

bagian depper dengan boring machine). Tahapan selanjutnya adalah memulai 

pekerjaan pengeboran. Bahan bakar yang di gunakan untuk mengoprasikan boring 

machine adalahsolar.  
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Gambar 3.54 Boring Machine 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.2.12 Service Crane 35 Ton 

Service crane 35 ton atau sering di sebut mobile crane memiliki fungsi 

untuk mengangkat material bahan pekerjaan, pada dasarnya memiliki kesamaan 

fungsi dengan tower crane. Service crane yang di gunakan memiliki merk 

Somitomo sebanyak 2 unit pada proyek jembatan Tuntang tol Semarang – Solo. 

 

Gambar 3.55 Service Crane 35 Ton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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3.2.13 Louncing Girder 

Pekerjaan louncing I girder di kerjakan menggunakan louncing girder, 

louncing girder terdiri dari rel crane, louncer crane, hoise dan counter weight. 

Louncer crane yang di gunakan pada proyek jembatan Tuntang di supplier oleh 

PT. Jatra Sejahtera. Pelaksanaan louncing girder di laksanakan 1 demi 1, dengan 

kapasitas yang mampu di lakukan oleh louncer crane sebesar 140 ton. PT. Jatra 

Sejahtera mensupplier 1 louncing girder untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. 

 

Gambar 3.56 Louncing Girder 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.2.14 Tower Crane 

Alat konstruksi ini di gunakan untuk mengangkat bahan material menuju 

tempat pekerjaan. Tower crane yang di gunakan pada proyek jembatan tuntang 

sebanyak 3 unit dengan kapasitas 5 ton dan 1,7 ton. Tinggi tower crane yang di 

pabrikasi untuk proyek ini memiliki ketinggian di atas jembatan Tuntang. Tower 

crane tersebut terletak pada sebelah pilar 2, sebelah pilar 5 dan sebelah pilar 8. 

Tower crane memiliki bagian – bagian yaitu jib (bagian yang mampu berputar 

360 derajat), counter weight (beban pemberat tower crane), Mast Section (tiang 

crane untuk mendirikan tower crane), joint pin (tempat menggerakan / operator 

tower crane). 
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Gambar 3.57 Tower Crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3.2.15 Tandem Roller 

Tandem roller memiliki fungsi yang sama dengan vibrator roller yaitu 

sebagai pemadat tanah, yang membedakan adalah tandem roller tidak 

menggunakan getaran untuk memadatkan tanah. Kapasitas yang di gunakan untuk 

pekerjaan ini antara 10 ton hingga 12 ton, dengan merk sakai W M 770. Tandem 

roller memiliki roda penghalus pada bagian depan dan belakang. Bahan bakar 

yang di gunakan adalah bensin atau solar.  

 

Gambar 3.58 Tandem Roller 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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3.2.16 Genset 

Pada pekerjaan jembatan tuntang, listrik didapatkan dari genset Mitsubishi 

yang terdapat pada lapangan. Genset yang di gunakan sebanyak 2 unit dengan 

kapasitas 300 KVA. Letak genset pada pekerjaan ini berada di sebelah tower 

crane 1 dan di sebelah pilar 7. 

 

Gambar 3.59 Genset  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.2.17 Bar Bender 

Pembengkokan besi tulangan pada pekerjaan pabrikasi tulangan 

menggunakan alat yang bernama bar bender. Penggunaan alat ini berfungsi untuk 

mendapatkan penekukkan tulang yang seragam. Bar bander yang di gunakan 

memiliki merk Takeda B42. 

 

Gambar 3.60 Bar Bender 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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3.2.18 Bar Cutter 

Bar Cutter merupakan alat mekanis yang berfungsi sebagai pemotong 

tulangan besi. Pada proyek jembatan Tuntang, bar cutter yang di gunakan 

memiliki merk Toyo C43 dengan kapasitas pekerjaan 43 mm, kapasitas di sini 

memiliki maksud bahwa diameter tulangan besi maksimal adalah 43 mm, untuk 

mengoprasikan alat ini di perlukan pasokan listrik. 

 

Gambar 3.61 Bar Cutter 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.2.19 Total Statio / Theodolite 

Pada pengecekan pekerjaan persiapan, elevasi pabrikasi tulangan, elevasi 

suatu titik koordinat di gunakan Total Statio / theodolite. Dengan menggunakan 

theodolite maka akan di dapatkan koordinat dan elevasi pada suatu titik. 

Theodolite mampu berputar 360ᴼ secara horizontal dan bergerak secara vertical. 

Untuk pekerjaan di jembatan Tuntang disediakan 2 unit theodolite dengan merk 

Topcon TL-6G. alat tambah pada theodolite merupakan tripod (kaki penyangga 

theodolite untuk tegak berdiri dengan 3 kaki) 
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Gambar 3.62 Theodolite 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

3.2.20 Waterpass 

Waterpass merupakan alat yang memiliki fungsi sebagai pengecek elevasi 

suatu posisi. Kemampuan berputar 360ᴼ secara horizontal juga di miliki 

waterpass. Pada proyek jembatan Tuntang di gunakan waterpass ketika 

melakukan pengecekan pada ketinggian elevasi pembesian dan pengecekan 

ketinggian pier head setelah pengecoran. Waterpass yang di gunakan bermerk 

Topcon TL 6G dengan banyaknya jumlah 2 unit waterpass. 

 

Gambar 3.63 Waterpass 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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3.2.21 Scaffolding 

Scaffolding merupakan peralatan konstruksi yang berfungsi sebagai 

penyangga pada bangunan konstruksi dan sebagai alat akomodasi pekerjaan. Struktur 

scaffolding terdiri dari beberapa besi yang memiliki bentuk sesuai dengan kebutuhan. 

Bagian - bagian struktur scaffolding seperti yang dijelaskan berikut: 

a. Jack base, berada pada bagian bawah scaffolding dengan kegunaan 

sebagai tumpuan scaffolding. Tinggi scaffolding dapat di atur dengan jack 

base.  

b. Main frame, merupakan bagian yang di gunakan sebagai tangga akses 

pekerja. Pada main frame ini di gunakan sebagai tiang yang 

menegakan scaffolding 

c. Join bar sebagai penyambung scaffolding pada bidang vertical / keatas. 

d. Cross bar sebagai penyambung main frame, cross bar memiliki bentuk 

X yang mengaitkan main frame. 

 

Gambar 6.4 scaffolding 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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3.3 Material Bahan Pada Pelaksanaan Proyek 

Pekerjaan proyek Jembatan Tuntang tol Semarang – Solo memiliki keterikatan 

dengan beberapa aspek konstruksi, salah satunya adalah material bahan yang di 

gunakan. Material bahan dapat berpengaruh pada konstruksi jembatan yang di 

rencanakan. Bahan yang di gunakan agar mencapai konstruksi yang direncanakan 

pada proses pekerjaan sangat beragam, di sesuaikan dengan jenis pekerjaan, 

kualitas / mutu yang di gunakan, waktu untuk melaksanakan pekerjaan serta biaya 

yang di miliki. Pada pelaksanaan pekerjaan proyek jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo memiliki bahan material yang di gunakan, sebagai berikut:   

 

3.3.1 Tanah 

Tanah pada pekerjaan jembatan Tuntang tol Semarang – Solo di gunakan 

pada tahap penimbunan. Tanah yang di gunakan pada proses pekerjaan di 

dapatkan dari metode cut and fill pada area tol Semarang – Solo paket 3.1. Dasar 

penggunaan tanah dari metode tersebut adalah meminimalisir pengeluaran biaya 

untuk membeli tanah timbunan dan mengendalikan area pembuangan tanah.  

 

Gambar 3.65 Tanah Gali – Timbun 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016)  
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Beberapa fungsi dari tanah tersebut adalah :  

a. Penimbunan abuttment, bagian yang di maksud adalah untuk mengisi 

bagian dalam abutment yang di batasi dengan back wall dan wing wall. 

b. Penimbunan bagian footing, penimbunan ini bertujuan untuk 

menambah kestabilan konstruksi pada footing, contohnya adalah 

footing pada pilar 1 dan footing pada pilar 3. 

 

Gamabar 3.66 Penimbunan Tanah Pada Footing Pada Pilar 3 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

Tabel 3.2 Data Galian dan Timbunan Zona 3 

No Keterangan Volume (m3) 

1. Gali – Timbun 53.587,93 

2. Gali – Buang 198.677,02 

3. Gali – Soft Rock 88.705,45 

4. Total Galian 340.970,40 

(Sumber: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) 
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Gambar 3.67 Pekerjaan Tanah Pada Zona 3 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.3.2 Air 

Air merupakan bahan yang di gunakan selama pekerjaan proyek 

berlangsung. Pada proyek tol Semarang – Solo, kebutuhan air terpenuhi dari 

sumur dan air sungai Tuntang. Untuk air dari sumur di jaga kebersihanya karena 

akan di gunakan sebagai bahan ready mix. Air proyek pada proyek jembatan 

Tuntang tol Semarang – Solo tersebut berfungsi sebagai: 

a. Air sumur sebagai bahan untuk pembuatan ready mix pada batching 

plant milik PT. Varia Usaha Beton; 

b. Air sumur sebagai bahan perawatan beton ketika menjaga suhu dan 

kadar air pada beton in situ cast; 

c. Air sumur digunakan untuk membersihkan peralatan konstruksi yang 

kotor setelah kegiatan pekerjaan. Misalnya adalah membersihkan truk 

mixer concrete setelah melakukan pengecoran, agar tidak ada beton 

yang mengeras di dalam mixer concrete; 

d. Air sungai Tuntang digunakan untuk membasahi jalan mobilitas 

pekerjaan yang memiliki material tanah agar tidak berdebu. 
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Gambar 3.68 Sungai Tuntang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.3.3 Pasir (Agregat Halus) 

Agregat halus yang berada di lapangan merupakan pasir yang di gunakan 

sebagai material untuk beton. Pihak PT. Varia Usaha Beton sebagai supplier dari 

pasir yang di gunakan. Pasir tersebut merupakan pasir Muntilan. Pemilihan pasir 

Muntilan di karenakan pasir tersebut memiliki karakteristik bentuk yang tajam. 

Fungsi dari pasir tersebut sebagai: 

a. Material pada proses pembuatan ready mix oleh PT. Varia Usaha 

Beton; 

b. Material in situ cast saluran drainase pada jalan mobilotas pekerjaan 

proyek dan plester finishing I girder; 

c. Material shotcrete (beton semprot) pada bukit yang memiliki 

kemiringan; 

d. Material beton pracetak (precast) pada bagian konstruksi. Precast pada 

beton I girder, precast diafragma, precast RC plat; 

e. Material pelapisan subgrade pada Lapisan pondasi bawah (LPB) dan 

lapisan pondasi atas (LPA).  
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Gambar 3.69 Pasir 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.3.4 Agregat Kasar 

Agregat kasar yang berada di lapangan memiliki kemiripan dengan agregat 

halus, Agregat kasar yang dimaksut adalah krikil dengan ukuran berkisar 5 mm 

hingga 20 mm. PT. Varia Usaha Beton mensupplier kebutuhan agregat halus yang 

di butuhkan. Agregat kasar yang di sediakan berasal dari Muntilan di karenakan 

agregat Muntilan memiliki kualitas yang baik. Dalam bidang fungsi pun agregat 

kasar memiliki kemiripan, antara lain sebagai: 

a. Material pada proses pembuatan ready mix oleh PT. Varia Usaha 

Beton; 

b. Material in situ cast saluran drainase pada jalan mobilotas pekerjaan 

proyek dan plester finishing I girder; 

c. Material shotcrete (beton semprot) pada bukit yang memiliki 

kemiringan; 

d. Material beton pracetak (precast) pada bagian konstruksi. precast pada 

beton I girder, precast diafragma, precast RC plat; 

e. Material pelapisan subgrade pada Lapisan pondasi bawah (LPB) dan 

lapisan pondasi atas (LPA).  
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Gamabr 3.70 Agregat Kasar 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

3.3.5 Semen 

Semen merupakan bahan material pelengkap pada pembuatan beton, 

semen di gunakan sebagai material perekat pada campuran agregat halus (pasir), 

agregat kasar (krikil) dan air. Pada pekerjaan proyek jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo memiliki merk Semen Gresik. Untuk jenis yang di gunakan 

adalah semen PPC, PPC di pilih karena memiliki kelebihan tahan terhadap sulfat 

dan asam. Semen gresik pada proyek jembatan Tuntang memiliki fungsi: 

a.  Material pada proses pembuatan ready mix oleh PT. Varia Usaha 

Beton; 

b. Material in situ cast saluran drainase pada jalan mobilotas pekerjaan 

proyek dan plester finishing I girder; 

c. Material shotcrate (beton semprot) pada bukit yang memiliki 

kemiringan; 

d. Material beton pracetak (precast) pada bagian konstruksi. precast pada 

beton I girder, precast diafragma, precast RC plat. 
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Gambar 3.71 Semen Gresik 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.3.6 Ready Mix 

Ready mix merupakan beton jadi yang siap di gunakan pada pekerjaan 

lapangan. Supplier beton ready mix adalah PT. Varia Usaha Beton. Untuk 

kebutuhan beton dalam jumlah sedikit, maka akan di laksanakan langsung di 

tempat pekerjaan. Sedangkan untuk kebutuhan yang banyak maka akan di 

kerjakan pada batching plant, beton yang sudah selesai di kerjakan pada batching 

plant akan langsung di angkut menuju tempat pekerjaan menggunakan truk mixer 

concrete. Baik pekerjaan di lapangan dan di batching plant menggunakan material 

agregat halus (pasir), agregat kasar (krikil), semen, air dan bahan tambah 

(admixture), yang membedakan adalah beton ready mix pada batching plant 

mengalami masa pengujian mutu beton.  
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Gambar 3.72 Pengambilan Sempel Ready Mix di Lapangan Pekerjaan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

Fungsi ready mix pada pekerjaan proyek tol Semarang – Solo paket 3.1 

adalah sebagai berikut : 

a. Pekerjaan pengecoran pada jembatan Tuntang pengecoran bore pile, 

pengecoran abutment, pengecoran footing, pengecoran pilar, 

pengecoran pier head; 

 

Gambar 3.73 Pengecoran Footing Menggunakan Beton Ready Mix 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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b. Pekerjaan Shotcrate pada bukit yang memiliki kemiringan; 

c. Pekerjaan pengecoran rigid pavement pada jalan tol Semarang - Solo 

paket 3.1. 

 

Tabel 3.3 Penggunaan Ready Mix Pada Pekerjaan Jembatan Tuntang 

No Jenis Pengecoran Lokasi Kelas 
Strength 

(kg/cm2) 

1 Pondasi Bore Pile Abutment 1 B2 338,69 

  Abutment 2 B2 338,69 

  Pilar 1 B2 338,69 

  Pilar 2 B2 338,69 

  Pilar 3 B2 338,69 

  Pilar 4 B2 338,69 

  Pilar 5 B2 338,69 

  Pilar 6 B2 338,69 

  Pilar 7 B2 338,69 

  Pilar 8 B2 338,69 

2 Breast Wall Abuttment Abutment 1 C1 186,20 

  Abutment 2 C1 186,20 

3 Back Wall Abutment 1 C1 186,20 

  Abutment 2 C1 186,20 

4 Wing Wall Abutment 1 B1 324,80 

  Abutment 2 B1 324,80 

5 Footing Pilar 1 BB 303,19 

  Pilar 2 BB 303,19 

  Pilar 3 BB 303,19 

  Pilar 4 BB 303,19 
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  Pilar 5 BB 303,19 

  Pilar 6 BB 303,19 

  Pilar 7 BB 303,19 

  Pilar 8 BB 303,19 

6 Kolom Pilar Pilar 1 BB 303,19 

  Pilar 2 BB 303,19 

  Pilar 3 BB 303,19 

  Pilar 4 BB 303,19 

  Pilar 5 BB 303,19 

  Pilar 6 BB 303,19 

  Pilar 7 BB 303,19 

  Pilar 8 BB 303,19 

7 Pier Head Pilar 1 BB 303,19 

  Pilar 2 BB 303,19 

  Pilar 3 BB 303,19 

  Pilar 4 BB 303,19 

  Pilar 5 BB 303,19 

  Pilar 6 BB 303,19 

  Pilar 7 BB 303,19 

  Pilar 8 BB 303,19 

(Sumber: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) 

 

3.3.7 Beton Pracetak 

Beton pracetak (precast) merupakan beton yang di pabrikasi di gudang / 

tempat pabrikasi tertentu, pembuatan beton pracetak memiliki metode yang sama 

dengan pembuatan beton pada umumnya. Hasil dari beton pracetak memiliki 

dimensi yang sama antara hasil pertama dan selanjutnya. Hal ini di karenakan 

beton tersebut di buat dengan bentuk tulangan dan model bekisting yang sejenis. 
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Setelah beton pracetak selesai di kerjakan, maka langsung di kirim ke lapangan 

tempat pengerjaan proyek. Beton pracetak di pilih sebagai metode pekerjaan di 

karenakan memiliki keuntungan dalam mengerjakan lebih praktis dan lebih 

menghemat waktu pekerjaan. Pada pekerjaan proyek pembangunan, beton precast 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Pekerjaan material balok I girder, Diafragma, dan RC plat pada proyek 

jembatan Tuntang tol Semarang – Solo dengan supplier PT. Wijaya 

Karya Beton; 

 

Gambar 3.74 Precast I Girder, Diafragma, RC Plat 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016)  

 

 

Tabel 3.4 Dimensi Precast 

No Precast Dimensi 

1 I Girder Panjang : 40 m 

Tinggi : 2,1 m 

Tebal : 0,7 m (bawah) 

            0,22 m (tengah) 

            0,64 m (atas):  

2 Diafragma Panjang : 1,84 m 

Lebar : 1,65 m 

Tebal : 0,2 m 
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3 RC Plat Panjang : 1,45 m 

Lebar : 1 m 

Tebal : 0,07 m 

(Sumber: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) 

 

b. Pekerjaan material saluran drainase pada proyek jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo dengan supplier oleh PT. Dantosan Precon Perkasa. 

 

Gambar 3.75 Precast Saluran Drainase 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

Tabel 3.3 Penggunaan Ready Mix Pada Pekerjaan Jembatan Tuntang 

No Baton Pracetag Kelas 
Strength 

(kg/cm2) 

1 I Girder A-1 400,50 

2 Diafragma A-1 400,50 

3 RC Plat B-1 338,69 

4 Saluran Drainase E 109,98 

(Sumber : PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) 
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3.3.8 Bahan Tambah Beton (Admixture) 

Bahan tambah merupakan bahan yang di gunakan untuk meningkatkan 

mutu bangunan ataupun menjaga mutu bangunan. Bahan tambah untuk bangunan 

memiliki jenis yang beragam dan fungsi yang beragam. Bahan tambah memiliki 

bentuk cair ataupun padat, pada pelaksanaan pekerjaan tersebut di gunakan bahan 

tambah berbentuk cair. Pencampuran bahan tambah di laksanakan ketika 

pembuatan bahan beton ready mix dan pada saat pekerjaan pengecoran. Pada 

pekerjaan jembatan Tuntang tol Semarang – Solo menggunakan bahan tambah 

sebagai berikut: 

a. Sika dan sikadur 732 di supplier dari pihak PT. Wijaya Karya Beton, 

Sika dan Sikadur 732 digunakan pada proses grouting I girder dan 

grouting diafragma. Material ini di supplier oleh pihak PT. Wijaya 

Karya Beton. Pemilihan sika dan sikadur 732 dengan dasar mudah di 

aplikasikan, tidak terpengaruh pada kelembapan material yang terdapat 

pada area pekerjaan, tidak terpengaruh pada suhu material yang 

terdapat pada area pekerjaan (mampu melaksanakan pekerjaan pada 

suhu 5ᴼ), memiliki kekuatan tarik dan lentur yang baik. 

 

Gambar 3.76 Sika dan Sikadur 732 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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b. Sikabond merupakan bahan tambah yang di pilih sebagai material 

tambahan untuk meningkatkan daya rekat beton. Dengan pemberian 

sikabond pada saat pengecoran. Sikabond di supplier oleh PT. Varia 

Usaha Beton, dengan pertimbangan bahwa bahan tambah ini mampu 

meningkatkan daya rekat pada beton lama dan beton baru. Untuk 

proses pekerjaan menggunakan Sikabond adalah pembersihan beton 

lama dari kotoran atau debu, kemudian di campur dengan sikabond 

ditambah dengan air dan beton pada lapisan atas beton lama 

(pencampuran sikabond, air, semen = 1, 1, 3). 

 

Gambar 3.77 Sikabond  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.3.9 Kayu dan Multiplex 

Kayu pada pekerjaan proyek jembatan Tuntang tol Semarang - Solo 

berbentuk balok kayu dan papan kayu. Kayu yang di gunakan merupakan jenis 

meranti. Pertimbangan penggunaan kayu dan multiplex sebagai bahan konstruksi 

adalah penghematan biaya dan kemudahan dalam mengaplikasikan bentuknya. 

Pengaplikasian kayu dan multiplex pada pekerjaan adalah sebagai: 

a. Bekisting footing, pada bagian ini kayu dan multiplex di desain sesuai 

dengan bentuk dari rencana footing yang di sepakati, pembuatan 

bekisting di laksanakan pada lapangan dengan cara pemotongan dan di 

paku; 
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b. Bekisting pier head, pada bagian ini kayu dan multiplex di desain 

sesuai dengan bentuk dari rencana pier head yang di sepakati, 

pembuatan bekisting di laksanakan pada lapangan dengan cara 

pemotongan dan di paku. Bekisting pier head yang di buat dapat di 

gunakan secara berlanjutan untuk memudahkan pekerjaan; 

 

Gambar 3.78  Kayu dan Multiplex Sebagai Bekisting Pier Head 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016)  

 

c. Bekisting diafragma in situ cast, pada bagian ini kayu dan multiplex di 

desain sesuai dengan bentuk dari rencana diafragma yang di sepakati, 

pembuatan bekisting di laksanakan pada lapangan dengan cara 

pemotongan dan di paku; 

 

Gambar 3.79 kayu dan multiplex sebagai bekisting diafragma 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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d. Balok kayu Sebagai bahan pijakan pada I girder dan louncing girder, 

dengan bagian yang bertumpu adalah rell crane; 

 

Gambar 3.80 Balok Kayu sebagai Pijakan Louncing Girder 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

 

Tabel 3.6 Dimensi Kayu dan Multiplex 

No Jenis Dimensi 

1 Balok Kayu  Panjang : 150 cm 

Lebar  : 5 cm 

Tebal : 5 cm 

2 Balok Kayu  Panjang : 150 cm 

Lebar  : 10 cm 

Tebal : 5 cm 

3 Balok Kayu  Panjang : 200 cm 

Lebar  : 10 cm 

Tebal : 5 cm 

4 Balok Kayu Panjang : 60 cm 

Lebar : 20 cm 

Tebal : 10 cm  
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5 Balok Kayu  Panjang : 80 cm 

Lebar  : 20 cm 

Tebal : 10 cm 

6 Balok Kayu  Panjang : 80 cm 

Lebar  : 40 cm 

Tebal : 20 cm 

7 Multiplex  Panjang : 200 cm 

Lebar  : 100 cm 

Tebal : 3 cm 

(Sumber: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) 

 

 

Gambar 3.81 Multiplex 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.3.10 Besi Tulangan 

Besi tulangan merupakan material yang di gunakan untuk memberikan 

kekuatan tarik pada beton bertulang. Tulangan yang di gunakan di pabrikasi 

sesuai dengan desain yang telah di rencanakan. Pada pelaksanaan pekerjaan, 

setelah besi tersebut mengalami proses pabrikasi langsung di cor dengan beton 

ready mix. Pada penyediaan besi tulangan di laksanakan pertimbangan dengan 

pihak terkait (PT. Varia Usaha Beton sebagai penyupplier ready mix, dan PT. 

Eskapindo Matra sebagai konsultan pengawas), dengan pertimbangan besi 
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tulangan yang di gunakan besi ulir. Dasar penggunaan tulangan ulir adalah 

memiliki kekuatan 400 Mpa dan memiliki spesifikasi yang baik untuk tulangan 

longitudinal (tulangan memanjang). 

 

Gambar 3.82 Tulangan Ulir D19 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

Pada penerapan di lapangan besi ulir di gunakan sebagai tulangan struktur, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Tulangan pada pondasi bore pile jembatan Tuntang tol Semarang – 

Solo. Baik tulangan horizontal dan tulangan vertikal. Pada tulangan 

pondasi bore pile, tulangan yang di gunakan semuanya merupakan 

tulangan ulir;  

b. Tulangan pada abutment, pada bagian ini di ambil untuk tulangan 

breast wall, back wall dan wing wall. Besi tulangan ulir di gunakan 

pada tulangan horizontal dan tulangan vertikal. Pekerjaan pabrikasi 

tulangan abuttment menggunakan tulangan ulir pada setiap bagian 

tulangan dengan mutu baja BJ 40; 

c. Tulangan pada footing jembatan Tuntang tol Semarang – Solo. Baik 

tulangan horizontal dan tulangan vertical seluruhnya menggunakan 

tulangan ulir dengan mutu BJ 40. Pemilihan tulangan ulir di karenakan 

tulangan ini memiliki mutu dan kualitas yang baik di bandingkan 

tulangan polos sebagai media tulangan  footing; 
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Gambar 3.83 Tulangan pada footing 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

d. Tulangan pada pilar jembatan Tuntang tol Semarang – Solo. Baik 

tulangan horizontal dan tulangan vertikal. Tulangan ini di gunakan di 

struktur pilar massive dan tulangan pilar hollow; 

e. Tulangan pada pier head jembatan Tuntang tol Semarang – Solo. Baik 

tulangan horizontal dan tulangan vertikal. Pada tulangan pondasi bore 

pile, tulangan yang di gunakan semuanya merupakan tulangan ulir; 

 

Gambar 3.84 Tulangan Ulir Pier Head 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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Tabel 3.7 Tulangan Besi Ulir 

No Tulangan Kegunaan  BJTD 

1 Tulangan Ulir D13 Breast Wall 40 

  Back Wall 40 

  Wing Wall 40 

  Pilar 40 

  Pier Head 40 

2 Tulangan Ulir D16 Pondasi Bore Pile 40 

  Breast Wall 40 

  Back Wall 40 

  Wing Wall 40 

  Pilar 40 

  Pier Head 40 

3 Tulangan Ulir D19 Breast Wall 40 

  Wing Wall 40 

  Footing 40 

  Pier Head 40 

4 Tulangan Ulir D25 Pondasi Bore Pile 40 

  Breast Wall 40 

  Footing 40 

  Pier Head 40 

5 Tulangan Ulir D29 Footing 40 

  Pilar 40 

6 Tulangan Ulir D32 Footing 40 

  Pier Head 40 

(Sumber: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) 
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Gambar 3.85 Penyediaan Tulangan Besi oleh PT.Adhi Karya (Persero) Tbk 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.3.11 Profil Baja 

Profil Baja merupakan material bangunan yang di pilih guna memudahkan 

pekerjaan pembangunan. Profil baja memiliki berbagai macam jenis, mulai dari 

jenis Profil I (IWF / H-Beam / U-B), profil U chanel (Kanal U / UNP), profil C 

chanel (Kanal C / CNP), rectangular hollow section (RHS), square hollow section 

(SHS), dan steel pipe. Untuk profil baja yang di gunakan pada pekerjaan ini 

adalah profil I (IWF / H-Beam / U-B), profil U chanel (Kanal U / UNP) dan profil 

C chanel (Kanal C / CNP). Tujuan pemilihan profil ini adalah untuk memudahkan 

pekerjaan dan sebagai metode pekerjaan. Pada proyek pembangunan jembatan 

Tuntang tol Semarang – Solo menggunakan profil tersebut sebagai: 

a. Profil I (IWF / H-Beam / U-B) sebagai material pada pembuatan 

metode perancah pier head. Profil yang di gunakan merupakan 

pabrikasi dengan bentuk dan desain yang telah di sepakati, kemudian 

untuk memperkuat profil I, maka di lakukan pabrikasi di lapangan.  

Sehingga perancah yang di gunakan merupakan hasil pabrikasi dari 

profil I dan plat baja; 
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Gambar 3.86 Erection Profil I pada pabrikasi penyetingan perancah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

b. Profil U chanel (Kanal U / UNP)  sebagai material pada pembuatan 

bekisting footing dan bekisting pier head; 

 

Gambar 3.87 Pabrikasi Bekisting pier head   

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

c. Profil C chanel (Kanal C / CNP)  sebagai material pada pembuatan 

bekisting pilar hollow dan bekisting pilar massive. 
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Tabel 3.8 Profil Baja Pada Proyek Jembatan Tuntang Tol Semarang - Solo 

No 
Profil 

(mm) 

Panjang 

(m) 
Kegunaan 

1 IWF 300.150.5,5.8 12 Perancah pier head 

2 IWF 500.200.5,5.8 14 Perancah pier head 

3 UNP 65.42.5,5 2 Bekisting footing 

   Bekisting pier head 

4 UNP 75.40.5 2,5 Bekisting footing 

   Bekisting pier head 

5 CNP 75.35.15.1,6 3 Bekisting pilar massive 

  2,5 Bekisting pilar hollow 

(Sumber: PT. Eskapindo Matra) 

 

3.3.12 Plat Baja 

Plat baja merupakan material yang di gunakan sebagai material pabrikasi 

pekerjaan. Plat baja yang di gunakan di pabrikasi sesuai dengan desain yang telah 

di rencanakan. Pada penyediaan plat baja di laksanakan pertimbangan dengan 

pihak terkait (PT. Wire and Wire Prima International sebagai penyupplier plat 

baja, dan PT. Eskapindo Matra sebagai konsultan pengawas). Dasar penggunaan 

plat baja adalah memiliki kekuatan 400 Mpa dan memiliki spesifikasi yang baik 

untuk pabrikasi. Plat baja yang di gunakan memiliki dimensi 100x200x1 cm 

(bekisting) dan 150x250x2 cm (perancah). 
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Gambar 3.88 Plat besi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

Pemanfaatan plat baja sebagai berikut: 

a. Sebagai material pada pekerjaan bekisting abutment, plat baja yang di 

gunakan merupakan bagian dari bekisting Breast wall; 

b. Sebagai material pada pekerjaan bekisting pilar, pengaplikasian 

bekisting footing di sini merupakan bagian dari bekisting segmen 

massive dan bekisting hollow (bekisting dalam dan bekisting luar); 

 

Gambar 3.89 Bekisting Pilar Hollow 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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c. Sebagai material pada pekerjaan pabrikasi perancah. Plat besi yang di 

gunakan di potong sesuai kebutuhan kemudian di lakukan 

penyambungan dengan cara di las pada bagian profil IWF, pengelasan 

di sesuaikan dengan kebutuhan pabrikasi perancah;  

 

Gambar 3.90 Pabrikasi Plat Baja 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.3.13 Kawat Bendrat 

Kawat bendrat di gunakan pada pekerjaan proyek jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo sebagai material pada pekerjaan pabrikasi pembesian. Kawat 

bendrat di gunakan sebagai bahan pengikat tulangan utama dengan tulangan 

sengkang. Penggunaan kawat bendrat di sesuaikan dengan kebutuhan pabrikasi. 

Pada pekerjaan pabrikasi, kawat bendrat memiliki kemampuan untuk di puntir / di 

bengkokkan. Untuk penyediaan kawat bendrat pada lokasi pekerjaan berbentuk 

gulungan melingkar. Pembelian kawat bendrat untuk kebutuhan pekerjaan di 

hitung secara kg. 
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Gambar 3.91 Kawat Bendrat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.3.14 Kawat Las (Elektroda) 

Kawat las di gunakan sebagai material penghubung besi. Kawat las di 

gunakan pada pekerjaan jembatan Tuntang tol Semarang - Solo berdasarkan 

rekomendasi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Kawat las yang di gunakan memiliki 

jenis seri E7018, elektroda ini memiliki klasifikasi sebagai elektroda hydrogen 

rendah. Dikatakan hydrogen rendah karena kandungan hidrogenya kurang dari 

0,5%. Penggunaan elektroda ini berfungsi pada pekerjaan pengelasan mutu tinggi. 

Pertimbangan lain yang di gunakan sebagai dasar pemilihan elektroda ini adalah 

bebas dari porositas.  

 

Gambar 3.92 Elektroda E7018 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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Pengelasan yang di lakukan menggunakan elektroda E7018 pada 

pekerjaan jembatan Tuntang tol Semarang – Solo adalah: 

a. Pengelasan tulangan hollow pada saat pabrikasi di pilar. Bagian yang 

di las merupakan bagian yang menghubungkan segmen tulangan 

hollow dengan segmen tulangan hollow; 

b. Pengelasan pabrikasi bekisting pilar massive antara plat baja dengan 

profil C kanal; 

c. Pengelasan pabrikasi bekisting pilar hollow antara plat baja dengan 

profil C kanal; 

d. Pengelasan Pabrikasi bekisting pier head antara profil U kanal dengan 

profil U kanal. 

 

3.3.15 Elastomeric Pad 

Elastomeric pad atau sering di sebut bearing pad memiliki fungsi sebagai 

material yang menghubungkan struktur atas dengan struktur bawah. Elastomeric 

pad memiliki komponen karet sebagai bahan pembuat nya. Elastomeric pad 

memiliki desain kubus dengan ukuran yang di gunakan adalah jembatan Tuntang 

tol Semarang – Solo adalah 450 x 450 x 50 mm. pemilihan elastomeric pad pada 

pekerjaan jembatan Tuntang memiliki tujuan menyalurkan beban dari struktur atas 

menuju struktur bawah, menjaga stabilitas struktur atas terutama balok I girder. 
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Gambar 3.93 Elastomeric Pad 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.3.16 Bahan Perekat 

Bahan Perekat merupakan material yang di gunakan untuk 

menghubungkan 2 material yang tersedia. Penggunaan bahan perekat pada 

pekerjaan proyek jembatan Tuntang tol Semarang – Solo antara lain adalah 

penggunaan semen untuk merekatkan agregat kasar dan agregat halus, 

penggunaan kawat elektroda sebagai perekat antara besi atau baja. Dalam 

pekerjaan ini bahan perekat yang di gunakan bertujuan untuk merekatkan material 

karet. Perekat yang di gunakan memiliki merk Lem Fox. Penggunaan perekat 

karet di dasarkan pada permintaan pihak Bouwheer PT. Trans Marga Jateng 

kepada pihak kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Penggunaan lem fox di 

gunakan dengan dasar keunggulan dalam merekatkan bahan. 
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Gambar 3.94 Lem Fox 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

Pengeleman menggunakan lem fox di lakukan pada bagian mortal pad dan 

bearing pad. Mortal pad dan bearing pad yang telah di lem dengan lem fox 

langsung menerima beban dari I girder setelah pekerjaan louncing girder 

terlaksana. 

  

3.3.17 Pelumas Bekisting 

Pelumas bekisting merupakan material yang di gunakan untuk melapisi 

bekisting pada saat pengecoran. Pelumas bekisting memiliki molekul atau bentuk 

seperti oli. Pemberian pelumas bekisting bertujuan untuk merawat keadaan 

bekisting dan memudahkan pekerjaan pembongkaran bekisting setelah beton 

mencapai 14 hari. Penggunaan pelumas bekisting di gunakan pada bekisting 

sebelum di cor dengan beton ready mix, cara penggunaan cukup dengan di 

oleskan pada permukaan bekisting yang berhubungan langsung dengan beton 

ready mix. 
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Gambar 3.95 Drum Pelumas Bekisting 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

3.3.18 Bahan Bakar 

Bahan bakar di gunakan untuk mengoprasikan peralatan konstruksi yang 

di gunakan selama proses pekerjaan berlangsung. Penggunaan bahan bakar 

tersebut disesuaikan pada kebutuhan peralatan. Pada proyek jembatan tuntang tol 

semarang – solo di gunakan beberapa bahan bakar, antara lain: 

a. Minyak Bensin Pertamina. 

b. Minyak Solar Pertamina.  

 

3.4 Pengendalian Proyek 

Pengendalian proyek merupakan suatu langkah yang di lakukan pihak 

penyedia jasa konstruksi (Konsultan Perencana Proyek, Kontraktor Proyek dan 

Konsultan Pengawas Proyek). Salah satu metode pengendalian proyek dengan 

cara memberikan bagan pengendalian mutu pada struktur organisasi yang ada 

pada pihak penyedia jasa konstruksi, PT. Cipta Strada (Konsultan perencana 

proyek) memiliki bagan quality management representative, PT. Adhi Karya 

(Persero) Tbk (Kontraktor proyek) memiliki bagan project control, PT. Eskapindo 

Matra (Konsultan pengawas proyek) memiliki bagan quality engineer.  
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Pengendalian proyek memantau jalanya pekerjaan dari proyek dimulai hingga 

proyek selesai agar sesuai dengan keadaan yang di sepakati oleh pihak pengguna 

jasa konstruksi dan pihak penyedia jasa konstruksi. Tujuan pelaksanaan 

pengendalian proyek di lakukan selama proses pembangunan berlangsung adalah 

menangani permasalahn yang sewektu – waktu terjadi secara cepat, tepat dan 

efektif. Pengendalian proyek pembangunan jembatan Tuntang tol Semarang – 

Solo meliputi tiga aspek, yaitu:  

  

3.4.1 Pengendalian Mutu 

Pengendalian mutu pada pekerjaan jembatan tuntang tol semarang – solo 

memiliki patokan pada kualitas material bahan, peralatan dan kualitas kinerja 

pekerja. Pengendalian mutu berdampak pada kualitas struktur bangunan jembatan. 

Untuk pengendalian mutu material bahan memiliki standart pada pemilihan bahan 

sesuai dengan spesifikasi yang di sepakati dan hasil pengujian laboratorium sesuai 

dengan target yang di rencanakan. Untuk Pengendalian mutu peralatan dapat 

berupa spesifikasi peralatan yang di gunakan sesuai dengan pekerjaan yang di 

lakukan dan perawatan peralatan agar produktifitas tetap terjaga. Untuk 

pengendalian mutu kinerja pekerja memiliki keahlian tenaga kerja yang di 

gunakan sesuai dengan pekerjaan yang di laksanakan. Pengendalian mutu pada 

proyek pembangunan jembatan Tuntang tol Semarang – Solo memiliki bentuk 

sebagai berikut: 

 

3.4.1.1 Bahan Konstruksi 

Untuk bahan konstruksi yang di gunakan di pilih berdasarkan spesifikasi 

yang dimiliki sesuai dengan target kualitas struktur yang di sepakati. Bahan yang 

di gunakan merupakan material bahan yang memiliki kualitas terbaik pada 

jenisnya. Bentuk pemilihan bahan konstruksi tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Agregat halus dan agregat kasar berasal dari muntilan dengan 

karakteristik bahan material kasar, sehingga sangat mendukung 

sebagai material beton;  

b. Semen yang di gunakan berjenis PPC dengan keunggulan tahan 

terhadap sulfat dan asam, serta menghasilkan kuat tekan beton yang 

lebih baik; 

c. Penggunaan bahan tambah beton Sikadur 782 yang memberikan 

perkuatan pada proses grouting dan penggunaan sikabond untuk 

memperbaiki kualitas beton lama dengan beton baru; 

d. Penggunaan tulangan besi ulir yang lebih baik dari pada tulangan besi 

polos. Mutu yang di gunakan pada tulangan besi adalah BJ 40; 

e. Hydrogen rendah sebagai bahan kawat elektroda memiliki kualitas 

pengelasan yang baik karena bebas porositas.   

 

3.4.1.2 Pengujian Slump test 

Pengujian slump test beton dilakukan dengan cara mengambil sempel 

beton ready mix, sebelum memulai pekerjaan pengecoran pada proyek jembatan 

Tuntang tol Semarang - Solo. Pengujian slump test beton di lakukan oleh PT. 

Varia Usaha Beton selaku supplier ready mix. Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk mengetahui kekentalan beton. Langkah – langkah pengujian slumt test 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengambilan sampel pada truk mixer concrete sebelum memulai 

proses pengecoran; 

b. Sampel di masukan kedalam alat pengujian (kerucut abrams). 

Kemudian di tusuk tusuk menggunakan tongkat baja; 

c. Kerucut abrams di tarik keatas dan di amati nilai penurunanya. Untuk 

penurunan yang terjadi terhadap tinggi awal merupakan nilai dari 

slump test. 
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3.4.1.3 Pengujian Kuat Tekan Beton 

Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan cara mengambil sempel 

beton ready mix, sebelum memulai pekerjaan pengecoran pada proyek jembatan 

Tuntang tol Semarang - Solo. Pengujian kuat tekan beton di lakukan oleh PT. 

Varia Usaha Beton selaku supplier ready mix. Pengujian kuat tekan beton di 

lakukan dengan mengambil 6 buah sempel yang di cetak pada silinder (mould dan 

alas mould) berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

 

Gambar 3.96 Sampel Pengujian Kuat Tekan Beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

Pengujian kuat tekan beton memanfaatkan 6 sampel benda pengujian yang 

telah di ambil. Sistematika pengujian kuat tekan beton adalah dua buah beton 

umur 7 hari, dua buah beton umur 14 hari dan dua buah beton umur 27 hari. Tata 

cara pelaksanaan pengujian kuat tekan beton adalah sebagai berikut: 

a. Beton ready mix yang telah di proses diambil sampelnya sebanyak 6 

buah (beton di masukan ke silinder dan di rapikan bagian atasnya); 

b. Setiap sempel di beri keterangan mengenai tanggal pengambilan 

sampel. Kemudian sampel di simpan pada tempat penyimpanan; 

c. Setelah sampel beton mengeras, sampel kemudian di rendam dan di 

tunggu hingga hari pengujian;  
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Gambar 3.97 Perendaman Sampel Beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

d. Sampel yang telah berumur sesuai dengan masa uji kuat tekan beton di 

uji oleh PT. Varia usaha beton dan kemudian data pengujian di 

laporkan kepada pihak PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT. 

Eskapindo Matra (data pengujian beton terdapat pada lampiran). 

 

3.4.1.4 Spesifikasi Peralatan 

Untuk peralatan konstruksi yang di gunakan di pilih berdasarkan 

spesifikasi produktifitas yang dimiliki sesuai dengan target kualitas kerja yang di 

sepakati. peralatan konstruksi yang di gunakan merupakan peralatan yang 

memiliki kualitas terbaik pada jenisnya. Bentuk pemilihan peralatan konstruksi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pengadaan batching plant sebagai media pembuatan beton ready mix 

dalam kapasitas banyak. Kapasitas produksi yang di miliki batching 

plant adalah 60 m3/jam; 

b. Penggunaan truk concrete pump sebagai media untuk mempercepat 

proses pengecoran pada pekerjaan jembatan Tuntang tol Semarang; 

c. Vibrator roller sebagai peralatan pemadat tanah dapat memberikan 

getaran agar pemadatan lebih maksimal; 
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d. Penggunaan tower crane untuk memudahkan pekerjaan pengangkutan 

material berat pada proyek pembangunan. Untuk mendukung proses 

pekerjaan pembangunan di gunakan 3 unit tower crane; 

e. Pengunaan bar bender (pembengkok tulangan baja) dan bar cutter 

(pemotong tulangan besi) untuk memudahkan pekerjaan pembesian 

dan mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal.  

   

3.4.1.5 Pemilihan Tenaga Kerja 

Untuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di pilih berdasarkan 

spesifikasi kemampuan pekerjaan dan pengalaman pekerjaan yang dimiliki sesuai 

dengan target kualitas kerja yang di sepakati. Pemilihan tenaga kerja tersebut 

berada pada bagian sub kontraktor. data pemilihan tenaga kerja terdapat pada 

lampiran 1. Beberapa bentuk pemilihan tenaga kerja pada proyek jembatan 

tuntang tol Semarang – Solo tersebut sebagai berikut: 

a. Penyedia ready mix pada pekerjaan pengecoran adalah PT. Varia 

Usaha Beton. Untuk beton yang di produksi sesuai dengan spesifikasi 

yang di sepakati; 

b. PT. Puja Prakasa sebagai sub kontraktor yang menangani pekerjaan 

bekisting pilar jembatan tuntang tol Semarang – Solo serta menangani 

pekerjaan pilar jembatan Tuntang tol Semarang - Solo; 

c. PT. Wijaya Karya Beton sebagai penyedia I girder precast pada 

struktur atas jembatan Tuntang tol Semarang – Solo. 
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3.4.1.6 Pelaksanaan pekerjaan 

Pelaksanaan pekerjaan pada proyek pembangunan jembatan Tuntang tol 

Semmarang – Solo di awasi dan di kontrol semaksimal mungkin. Baik sub 

kontraktor, kontraktor proyek ataupun konsultan pengawas proyek melakukan 

beberapa kegiatan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan proyek, beberapa 

bentuk pengendalian tersebut adalah: 

a. Notulensi harian, merupakan rekapitulasi kegiatan progres pekerjaan 

harian yang di laksanakan oleh pihak konsultan pengawas proyek dan 

kontraktor proyek untuk kemudian dicatat pada rekap perkembangan 

harian; 

b. Pelaporan pekerjaan di laksanakan ketika pihak sub kontraktor selesai 

melaksanakan pekerjaan yang di tugaskan;  

c. Rapat mingguan merupakan rapat yang diadakan kontraktor untuk 

mengevaluasi progress kegiatan pada minggu sebelumnya dan 

membahas target pekerjaan yang akan di laksanakan selama 1 minggu 

kedepan. Rapat mingguan ini di laksanakan setiap hari selasa; 

d. Laporan bulanan, merupakan pelaporan yang diserahkan konsultan 

pengawas kepada pihak pemilik proyek. Laporan bulanan meliputi data 

proyek, progress proyek, aktivitas proyek, pengendalian mutu, 

pengendalian lingkungan, dan kejadian kejadian penting.    

  

3.4.2 Pengendalian Waktu 

Pengendalian waktu merupakan bentuk pengendalian yang di lakukan agar 

proses pekerjaan berjalan sesuai dengan progres yang telah di sepakati. 

Pengendalian waktu ini berlangsung dari tanggal proyek mulai di kerjakan hingga 

tanggal proyek selesai di kerjakan. Patokan pengendalian waktu dapat berupa time 

schedule. Time schedule memiliki data mengenai rangkaian pelaksanaan 

pekerjaan yang di padukan dengan tanggal pelaksanaan beserta volume masing – 



 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo 

Tahap II Ruas Bawen – Solo, Jembatan Tuntang 

Paket 3.1 : Bawen – Polosiri  

 

 

145 

 

masing pekerjaan proyek. Data mengenai time schedule proyek jembatan Tuntang 

tol Semarang – Solo terdapat pada lampiran 10. Selain sebagai pedoman 

pelaksanaan pekerjaan, time schedule juga berfungsi sebagai penilaian kemajuan 

proyek yang di lakukan dan sebagai bahan evaluasi hasil pekerjaan yang di 

lakukan. Bentuk pengendalian waktu yang di lakukan pada pelaksanaan proyek 

jembatan Tuntang tol Semarang – Solo sebagai berikut: 

a. Waktu pelaksanaan pekerjaan proyek jembatan tuntang tol Semarang – 

Solo dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB, sehingga dapat 

di simpulakan bahwa lama pekerjaan perhari sebanyak 8 jam dengan 

ketentuan pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB istirahat siang; 

b. Penambahan waktu pada pekerjaan tertentu untuk mengejar target 

pekerjaan (pekerjaan lembur). Biasanya untuk pekerjaan lembur di 

laksanakan pada pekerjaan pengecoran. 

       

3.4.3 Pengendalian Biaya 

Penggunaan biaya pada proyek jembatan Tuntang tol Semarang – Solo 

mengalami pengendalian yang cukup ketat, di karenakan biaya yang di gunakan 

berdampak pada kualitas mutu dan estimasi waktu. Untuk pekerjaan 

pembangunan tol Semarang – Solo paket 3.1 memiliki dana sebesar 

Rp.454.181.908.000,00 . untuk pengendalian biaya dapat di lakukan dengan 

mengontrol material yang di gunakan dan estimasi pekerja yang di butuhkan. 

Setelah melakukan hal tersebut pengendalian biaya selanjutnya dengan cara 

menitikberatkan pada keuangan yang telah di keluarkan dan di bandingkan 

dengan progres pelaksanaan pembangunan yang telah terlaksana, sehingga dapat 

membandingkan kebutuhan keuangan yang akan di keluarkan dengan 

perbandingan pekerjaan yang akan di laksanakan. 
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Segala jenis aspek pengendalian biaya berpusat pada pedoman rancangan 

anggaran biaya (RAB) yang telah di sepakati pada kontrak kerja, Spesifikasi 

Mengenai Pengendalian biaya dapat di ketahui berdasarkan lampiran 11 Rekap 

RAB. Pihak kontraktor melaksanakan pengendalian proyek dengan cara 

mengontrol data harga satuan pekerjaan (HSP). Pengendalian data harga satuan 

pekerjaan sangat efektif karena harga yang di kontrol berdasarkan item pekerjaan, 

sehingga jika terjadi perubahan harga langsung dapat di tangani. Beberapa bentuk 

pengendalian biaya pada proyek jembatan tuntang tol Semarang – Solo sebagai 

berikut: 

a. Tata cara pembayaran pekerjaan dari PT. Trans Marga Jateng 

(Bouwheer) kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan cara 

pembayaran termin monthly certificate.      

 

3.5 Pengamatan Pelaksanaan Proyek 

3.5.1 Retak Pada beton Abuttment 2 

Permasalahan pada bagian ini berada pada kondisi abuttment yang 

mengalami keretakan. Keretakan yang terjadi pada abuttment merupakan retak 

halus pada bagian wing wall. Retak ralus ini tidak terlalu memberikan dampak 

yang besar secara langsung, namun perlu di tangani karena retakan yang terjadi 

bila di biarkan dapat merembaskan air menuju tulangan beton dan mengakibatkan 

ke karatan pada besi tulangan, sehingga dapat mengakibatkan pengurangan 

kualitas mutu bangunan. Penyebab dari terjadinya retak halus pada beton 

abuttment sebagai berikut: 

a. Suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan penguapan air pada beton 

menjadi cepat sehingga beton yang kehilangan air secara berlebihan 

akan mengalami keretakan; 
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b. Getaran getaran pada saat melakukan pemadatan tanah dengan vibrator 

roller dapat mengakibatkan keretakan pada beton di karenakan beton 

mengalami gaya yang menyerupai gaya gempa.  

Penanganan pada permasalahan ini dengan cara di beri finishing plesteran 

pada bagian yang mengalami retak halus. Selain kegiatan tersebut maka di 

lakukan perawatan pada bagian yang telah di finishing dengan melindungi dari 

sinar matahari (di beri terpal).  

 

3.5.2 Penggantian Truk Pump Concrete. 

Pada pekerjaan proyek jembatan Tuntang tol Semarang – Solo 

menggunakan peralatan yang beragam. Pada setiap peralatan tersebut memerlukan 

penanganan yang berbeda. Hal tersebut di dasari dari pengoprasian alat 

konstruksi, produktifitas peralatan dan usia peralatan. Salah satu yang menjadi 

perhatian adalah truk pump concrete, pada bagian ini truk pump concrete yang di 

gunakan mengalami gangguan pada silt (karet penghubung yang terdapat pada 

pipa truk concrete pump). Kerusakan ini mengakibatkan proses transfer beton dari 

truk mixer menuju tempat pengecoran terhenti. Beberapa penyebab kerusakan 

tersebut adalah: 

a. Material ready mix yang di transfer menggunakan truk concrete pump 

bersifat terlalu kaku dan kental. Sehingga mengakibatkan;  

b. Ukuran agregat kasar yang terlalu besar, serta karakteristik agregat 

kasar yang tajan dan kaku. 

Penanganan permasalahan ini di laksanakan dengan cara menyediakan 

truk pump concrete yang baru. Pump concrete yang disediakan memiliki 

spesifikasi yang di butuhkan untuk mengoptimalkan manfaat dari truk concrete 

pump. Pada pelaksanaanya terdapat beberapa langkah yang dirasa kurang tepat 

dengan cara penambahan air pada pump concrete agar material lebih lunak. Hal 
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ini dapat mengurangi kekuatan mutu beton dengan adanya penambahan air pada 

komposisi beton ready mix yang di rencanakan. 

 

3.5.3 Dimensi Diafragma dan RC Plat Yang Tidak Sesuai 

Dimensi atau ukurang diafragma dan RC Plat yang tidak sesuai 

merupakan sebuah permasalahn dimana tidak terjadi kesesuaian pada keadaan 

lapangan dengan perencanaan yang di lakukan oleh konsultan perencana. Ketidak 

sesuaian ini berada pada bagian diafragma dengan girder dan RC plat dengan 

girder.  

 

Gambar 3.98 Pembobokan Beton Precast 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

Untuk mengatasi permasalahan pada ketidak sesuaian pada dimensi 

diafragma dan RC plat adalah dengan melakukan pembobokan pada bagian tepi 

beton precast dan di cor in situ cast setelah beton di setting pada lapangan.  

 

Gambar 3.99 Penyetingan Precast Diafragma 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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3.5.4 Cuaca Yang Berubah – ubah 

Pelaksanaan Pekerjaan berhubungan dengan lingkungan sekitar dan alam. 

Yang menjadi permasalahan pada pekerjaan ini adalah cuaca dimana jika cuaca 

terang maka panas matahari akan sangat menyengat dan suhu sangat tinggi, 

sedangkan jika cuaca hujan maka akan membuat pekerjaan terhenti sementara 

ataupun terhenti secara total. Dampak cuaca pada pekerjaan jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo adalah sebagai berikut: 

a. Mobilitas pekerja terganggu karena jalan pada area pekerjaan berupa 

tanah. Bila hujan datang akan mengakibatkan tanah lembek dan slip 

pada ban kendaraan; 

b. Waktu pekerjaan tidak dapat di teruskan di karenakan hujan.  

Penghentian pada pekerjaan berlaku sementara jika hanya gerimis dan 

pemberentian berlaku total jika hujan lebat; 

c. Kerusakan pada beton di karenakan suhu terlalu tinggi sehingga 

penguapan air pada beton terlalu cepat. 

Penanganan pekerjaan pada permasalahan ini dengan cara penambahan 

waktu lembur ketika ketika cuaca memungkinkan untuk point a dan b. sedangkan 

untuk point c dilakukan perawatan beton selama pekerjaan pembetonan hingga 

bekisting di buka. 

     

3.5.5 Pengubahan Kesepakatan (Addendum) 

Pada pelaksanaan pekerjaan di lakukan pada perubahan kontrak kerja di 

karenakan beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah keterlambatan 

pekerjaan pada pembangunan proyek tol Semarang – Solo Tahap II Ruas Bawen – 

Solo, keterlambatan pekerjaan tersebut telah terjadi sebesar 6% (bulan april) dan 

20% (bulan juli). Perubahan kontrak kerja ini bertujuan untuk 

mengoptimalisasikan pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan. Pengubahan 

kesepakatan ini di sebut dengan addendum. Pada pekerjaan tol Semarang – Solo, 
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dilakukan addendum sebanyak 2 kali dengan addendum pertama di lakukan pada 

tanggal 22 desember 2015 kemudian addendum kedua di sepakati pada 7 januari 

2016. 

3.5.6 Standart Keamanan dan Keselamatan Kerja   

Keamanan dan keselamatan kerja merupakan standart yang harus di miliki 

dan dilaksanakan oleh setiap pekerja. Untuk pelaksanaan di lapangan masih 

terdapat beberapa pekerja yang belum melaksanakan hal tersebut. Mulai dari topi 

lapangan, rompi lapangan, ataupun alat keselamatan yang lain. Penangana 

terhadap permasalahan ini adalah dengan penertipan oleh bagian K3 pihak 

kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 

 

Gambar 3.100 Standar Keamanan  dan Keselamatan Kerja 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016)  
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan proyek pembangunan jembatan Tuntang tol 

Semarang – Solo terdapat beberapa kesimpulan yang dapat di ambil: 

a. Perencanaan proyek oleh PT. Cipta Strada di laksanakan dengan 

sistematis, setiap detail pekerjaan di perhitungkan dengan pelaksanaan di 

lapangan. Mesikipun pada pelaksanaan pekerjaan terdapat pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan perencanaan; 

b. Sistematika organisasi penyedia jasa konstruksi (konsultan perencana 

proyek, kontraktor proyek, konsultan pengawas proyek) di organisir 

dengan baik oleh masing masing badan penyedia jasa, Meskipun tidak 

terdapat 1 badan khusus yang mengontrol pelaksanaan proyek; 

c. Tahapan – tahapan pekerjaan dilaksanakan secara baik dan optimal. 

Pengoptimalan pekerjaan dapat di liat dari langkah langkah pekerjaan 

yang di laksanakan (contoh : pada P1, P2, P3 dan P4 pekerjaan 

pengecoran pilar, pada P5 pembesian pilar, pada P7 pemasangan 

perancah, pada P8 pembesian pier head), meskipun pada realisasinya 

terjadi keterlambatan sebesar 20% (bulan juni) yang di akibatkan oleh 

faktor alam ataupun faktor manusia; 

d. Peralatan yang di gunakan berdasarkan pada spesifikasi yang di butuhkan 

guna memaksimalkan pekerjaan dan jumlah yang ada sangat cukup; 

e. Material yang di gunakan memiliki kelas yang sangat baik (memiliki 

mutu yang baik) dan berdasarkan pada pertimbangan yang akurat; 

f. Metode untuk penggunaan material sangat di optimalkan (adanya beton 

ready mix, precast);  
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g. Penanganan masalah pada proyek di lakukan dengan sangat baik 

berdasarkan rekomendasi konsultan pengawas dan kooordinasi dari pihak 

kontraktor proyek, namun memerlukan pengawasan secara berlanjut 

untuk mencegah permasalan yang sama terjadi kembali. 

 

   

4.2 Saran 

Pada proses pekerjaan jembatan Tuntang tol Semarang – Solo terdapat 

beberapa hal yang sebaiknya di laksanakan, tujuanya agar proses pelasanaan 

berjalan dengan optimal dan lancer. Beberapa hal yang dapat di jadikan saran 

adalah: 

a. Dalam proses perencanaan di perlukan kooordinasi antara pihak 

kontraktor dengan konsultan perencana, agar metode pekerjaan yang di 

lakukan dapat membantu pekerjaan dan memaksimalkan pekerjaan yang 

di laksanakan;  

b. Pelaksanaan perencanaan harus berdasarkan analisa yang optimal dan 

mempersiapkan analisa jadwal pekerjaan dengan analisa lingkungan yang 

baik untuk menghindari kemunduran pekerjaan akibat lingkungan / cuaca; 

c. Perlunya pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh satu 

badan khusus (managemen konstruksi), dan menerapkan sanksi yang 

sesuai untuk pelanggaran pelaksanaan pekerjaan. Terutama pada bagian 

pengecoran dan keamanan keselamatan kerja.  
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