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DAFTAR LAMPIRAN  

 

A. SITUASI : 

1. Situasi Dan Potongan Memanjang. 

2. Lay Out Jembatan. 

3. Potongan Memanjang. 

B. STRUKTUR : 
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1. Tampak Depan, Atas Abuttmen Dan, Denah Pondasi. 

2. Tampak Depan, Atas Abuttmen Dan, Denah Pondasi. 

3. Penulangan Abuttment Pot A-A, Stop Block, Dan Penulangan Telapak 

Abuttment. 

4. Penulangan Abuttment Pot A-A, Stop Block, Dan Penulangan Telapak 

Abuttment. 

5. Denah Penulagan Plat Lantai (Bentang 40) Dan Sandaran. 

6. Denah Penulagan Plat Lantai (Bentang 20) Dan Sandaran. 

7. Tampak Atas Dan Samping Pilar Timur (A-A). 

8. Detail Penulangan Pier Head Pilar Timur. 

9. Detail Penulangan Kolom Pilar Timur. 

10. Detail Penulangan Footing Pilar Timur. 

11. Potongan B-B & Denah Penempatan Bored Pile Pilar Timur. 

12. Tampak Samping & Atas Pilar Potongan A-A. 

13. Detail Penulangan Pier Head Pilar Barat. 

14. Detail Penulangan Kolom Pilar Barat. 

15. Detail Penulangan Footing Pilar Timur. 

16. Denah Penempatan Bored Pile Pilar Barat. 

17. Detail Elastomeric Bearing & Detail Ujung Plat Lantai. 

18. Detail Penulangan Plat Injak & Sandaran. 

19. Detail Penulangan Bored Pile. 

20. Post Tension Segimental. 

21. Post Girder. 

22. Denah Girder & Detail Plat Deck. 

23. Detail Diafraghma. 

24. Segmen Girder. 

25. Segmen Girder. 

26. Segmen Girder & Detail Brusting Steel. 

27. Lay Out Girder. 

28. Detail Sandaran. 

29. Galian &Keprasan. 
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30. Detail Retenaing Wall. 

31. Detail Penulangan Retenaing Wall. 

32. Potongan Melintang. 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Infrastruktur jalan  adalah sebuah fasilitas yang dibangun untuk 

menghubungkan wilayah satu dengan wilayah yang lainnya dengan tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Dengan perkembangan 

penduduk pada saat ini maka dibutuhkan penambahan infrastruktur jalan 

ataupun peremajaan infrastruktur yang sudah ada demi menunjang 

lancarnya mobilitas warga dan secara tidak langsung akan berdampak pada 

pengembangan wilayah di karenakan usia jembatan yang sudah terbilang 

lama dan juga terdapat struktur jembatan yang melendut secara kasat mata.  

Pada dasarnya peremajaan atau revitalisasi jembatan perlu dilakukan untuk 

memperbarui atau memperkuat struktur jembatan yang sudah ada, tetapi 

apabila suatu jembatan dirasa perlu di bangun ulang dengan 

mempertimbangkan umur dan juga struktur jembatan yang sudah tidak 

layak untuk di lewati maka hal tersebut perlu di lakukan demi menjaga 

keselamatan pengendara yang melewati jembatan tersebut. Dengan 

mempertimbangkan hal tersebut maka Jembatan Sendang yang berada di 

Desa Sendang,.Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah di bangun kembali, di karenakan usia jembatan yang sudah 

terbilang lama dan juga terdapat struktur jembatan yang melendut secara 

kasat mata, hal ini di laksankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Semarang semata – mata untuk meningkatkan pelayanan terhadap 

pengguna jalan. 
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Pembangunan jembatan dilakukan berdampingan dengan posisi 

jembatan yang lama, mengingat Jembatan Sendang merupakan jalan 

utama penghubung antara Desa Sendang dan Desa Bancak maka struktur 

jembatan yang lama tidak di bongkar agar tetap bisa mendukung 

mobilisasi masyarakat sekitar lokasi proyek jembatan. Jembatan Sendang 

lama sendiri membentang sepanjang 40 meter dengan lebar jalan 4  meter, 

sedangkan jembatan yang akan di kerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Semarang untuk menggantikan fungsi jembatan lama di 

rencanakan mempunyai bentang 100 meter dan mempunyai lebar 7  meter 

dan  dilengkapi trotoar selebar 0,5 meter di masing-masing tepi jalan di 

karenakan usia jembatan yang sudah terbilang lama dan juga terdapat 

struktur jembatan yang melendut secara kasat mata. 

      1.2 Lokasi Proyek 

Lokasi proyek pembangunan Jembatan Sendang berada di Desa 

Sendang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah, Jembatan ini menghubungkan antara Desa Sendang dan Desa 

Bancak yang di pisahkan oleh sungai yang membentang di antara dua desa 

tersebut 

Batas – Batas Proyek jembatan : 

a. Utara         : Perbukitan pohon karet 

b. Selatan      : Jembatan Sendang yang lama 

c. Barat       : Jalan menuju D esa Gogodalem 

d. Timur        : Jalan menuju Desa Bancak 
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Lokasi Jembatan 

Gambar1. 1. Gambar Situasi Lokasi 

                  Sumber : Google Earth 

 

Lokasi Jembatan Lama 
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1.3 Fungsi Bangunan 

Jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan 

menyilang sungai/saluran air, lembah atau menyilang jalan lain yang tidak 

sama tinggi permukaannya. Secara umum suatu jembatan berfungsi untuk 

melayani arus lalu lintas dengan baik, dalam perencanaan dan perancangan 

jembatan sebaiknya mempertimbangkan fungsi kebutuhan transportasi, 

persyaratan teknis dan estetika-arsitektural yang meliputi: Aspek lalu lintas, 

Aspek teknis, Aspek estetika. (Supriyadi dan Muntohar, 2007) 

Sedamgkan fungsi Jembatan Sendang di Desa Sendang yaitu untuk 

menghubungkan dua desa yaitu Desa Sendang dan Desa Bancak yang di 

pisahkan oleh sungai dan juga untuk membantu mobilitas warga di desa 

tersebut. 

1.4 Data Proyek 

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran secara umum proyek 

pembangunan Jembatan Sendang . 

 

1.4.1 Data Administrasi 

Data administrasi proyek Jembatan Sendang adalah sebagai 

berikut : 

1. Nama Proyek  : Proyek Jembatan Sendang 

2. Lokasi Proyek : Kecamatan Beringin kab Semarang         

3. Pemberi Tugas  : Dinas Pekerjaan Umum kab Semarang 

4. Konsultan MK  : PT Tri Patra Konsultan 

5. Konsultan QS  : PT Tri Patra Konsultan 

6. Konsultan Arsitektur : PT Tri Patra Konsultan 

7. Konsultan Struktur : PT Tri Patra Konsultan 

8. Konsultan M/EP  : PT Tri Patra Konsultan 

9. Pelaksana Pondasi  : PT Putra Mas Indah Baroe  

10. Pelaksana Konstruksi : PT Putra Mas Indah Baroe 

11. Waktu Pelaksanaan : 140 Hari Kalender 

12. Panjang Bentang  : 100 m 



                     Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Jembatan Sendang  

Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang    

34 

 

 
Erik Kurniawan / 13.12.0081 

1.4.2 Data Teknis 

Data teknis mengenai proyek pembangunan Jembatan Sendang  

adalah    sebagai berikut : 

1. Jenis Jembatan               : Gelagar beton pracetak 

2. Jenis Lalu lintas             : Lalu lintas atas 

3. Panjang Jembatan : 100 m 

4. Lebar Jembatan  :      7 m 

5. Luas bangunan  : 940 m
2
 

Terdiri dari,   

a. Bangunan Oprit Barat  : 270 m
2
   

b. Bangunan Jembatan  : 300 m
2
   

c. Bangunan Oprit Timur : 270 m
2
 

 1.5  Sistem Pelelangan 

Pelalangan adalah cara yang dilakukan owner kepada pihak penyediaan 

barang/jasa untuk mengajukan penawaran dengan persaingan dengan pihak 

penyedia barang/jasa yang lain dengan metode tertentu dengan ketentuan 

dan syarat yang disetujui oleh owner. Dengan metode pelaksanaan barang/ 

jasa menurut pedoman pelaksanaan dapat dilakukan dengan: 

a. Pelelangan Umum, adalah cara pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media 

massa dan papan pengumuman resmi sehingga pengusaha dapat ikut 

pelelangan 

b. Pemilihan Langsung, adalah pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan dengan membandingkan beberapa penawaran yang diajukan, 

dan diambil setidaknya tiga penawaran terbaik 

c. Penunjukan Langsung adalah pemilihan penyedia barang/jasa dengan 

cara penunjukkan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa 

dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya dengan harga 

yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. 
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Sedangkan jenis pelelangan yang di gunakan pada proyek kami 

yaitu pelelangan umum nasional lewat PU.net 

Beberapa jenis perjanjian kontrak pembayaran pada pengerjaan suatu 

proyek: 

a. Fixed price adalah perjanjian kontrak dengan harga pasti sesuai dengan 

kesepakatan 

b. unit price adalah perhitungan berdasarkan harga satuan volume pekerjaan 

yang dikerjakan pada keseluruhan proyek 

c. cost plus fee artinya berdasarkan jumlah biaya proyek total ditambahkan 

dengan fee jasa pelaksana proyek sesuai dengan kesepakatan 

 

 

 

1.6  Besar Dana  

Besar dana  untuk Pembangunan Jembatan Sendang yang berada du 

desa Sendang, Kec. Bringin, Kabupaten Semarang sebesar Rp. 

9.800.000.000,00 dana proyek berasal dari APBD Kabupaten Semarang.  
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 

 

Dalam sebuah pembangunan suatu proyek atau suatu pekerjaan di 

butuhkan komunikasi yang baik antar pihak yang bersangkutan dalam 

proyek tersebut, komunikasi yang baik akan menciptkan sebuah hubungan 

kerja yang terorganisir dan akan mengurangi resiko salah komunikasi 

antara beberapa pihak terkait, adapun pihak-pihak terkait dalam proses 

pembangunan Jembatan Sendang yaitu : 

2.1 Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik Proyrek (owner) adalah sebuah instansi atau perseorangan 

yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikan wewenang kepada 

suatu suatu pihak yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

kesepakatan yang telah di setujui oleh kedua belah pihak. Owner dalam 
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proyek pembangunan Jembatan Sendang adalah Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Semarang . 

        

 

Sebagai owner ada hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan 

dijalankan demi menunjang keberhasilan pembangunan proyek, Dinas 

Pekerjaan Umum sebagai owner proyek memliki wewenang dan tugas 

kepada penyedia jasa sebagai berikut : 

a. Menyiapkan dana ysng dibutuhkan untuk perencanaan dan 

pelaksanaan proyek sesuai perjanjian yang telah di sepakati. 

b. Memberikan tugas kepada penyedia jasa untuk menjalankan 

pembamgunan proyek. 

c. Memberikan denda kepada kepada penyedia jasa apabila terjadi 

keterlambatan atau kesalahan dalam proses pembangunan.  

d. Meminta pertanggung jawaban kepada konsultas pengawas untuk 

pengendalian pembangunan proyek. 

e. Menerima hasil  pembangunan dari pelaksana atas 

terselesaikannya proyek terseut.  
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2.1.1    Data Pemilik Proyek 

Kepala Dinas                : Ir. F. Totit Oktoriyanto, MM 

Alamat                          : Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3 Ungaran 

      Telephone              :  (024) 6921607  

Kode Pos                 : 50517 

Email                              ; dpusemarangkab@gmail.com
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                                                           Struktur Organisasi Dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang 

 
 

 

 

  

   
 

   

 

Gambar 2 1Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabuaten Semarang 

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Kabuaten Semarang 
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2.1.2 Tugas Struktural Organisasi  

a. Kepala Dinas 

1. Menentukan kebijakan baik secara teknis ataupun secara 

operasional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 

2. Menentukan program kerja dan kegiatan yang akan di laksanakan 

di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

3. Melakukan pengawasan, pengembangan, dan pengendalian di 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 

4. Meenjalankan tugas tugas lainya yang di amanatkan oleh Bupati 

di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 

b. Kepala bidang Bina Marga 

1. Melakukan perencanaan teknis yang telah di tetapkan oleh dinas 

di bidang bina marga, 

2. Mengatur pelaksanaan pembangunan dan perawatan di bidang 

jalan, 

3. Menganalisa dan bertanggung jawab untuk mengembangkan 

kinerja yang dilakukan oleh bidang bina marga 

4. Melaporkan hasl kerja yang telah di laksakanan oleh dinas bina 

marga kepada Kepala Dinas. 

c.  Kepala seksi pembangunan dan peningkatan jalan. 

1. Melaksanakan survey yang berkepentingan untuk mengambil 

data untuk mendukung pembangunan jalan, 

2. Mengendalikan dan memantau kegiatan pembangunan jalan, 

3. Mengadakan bimbingan teknis kepada staff untuk pelaksanaan 

kegiatan pembangunan jalan, 

4. Melaporkn hasil kerja seksi pembangunan jalan dan kepada 

kepala bidang. 
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d.  Kepala seksi pembangunan dan peningkatan jembatan. 

1. Melaksanakan survey yang berkepentingan untuk mengambil 

data untuk mendukung pembangunan jembatan, 

2. Mengendalikan dan memantau kegiatan pembangunan jembatan, 

3. Mengadakan bimbingan teknis kepada staff untuk pelaksanaan 

kegiatan pembangunan jembatan 

4. Melaporkn hasil kerja seksi pembangunan jembatan dan kepada 

kepala bidang 

e.  Kepala seksi pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan. 

1. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin terhadap jembatan 

dan jembatan yang sudah dibangun, 

2. Melaksanakan kegiatan penanggulanagan terhadap jalan dan 

jembatan ketika terjadi bencana, 

3. Mengadakan bimbingan teknis kepada staff untuk pelaksanaan 

kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan 

4. Melaporkn hasil kerja seksi pemeliharaan dan pemanfaatan  

jembatan dan jalan kepada kepala bidang  

 

2.2 Konsultan Perencana 

Konsultan Perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh 

pemberi tugas dalam hal ini adalah pemilik proyek untuk melakkan 

perencaan hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan proyek, 

perenana bisa berupa perseorangan ataupun badan usaha baik itu 

perusahaan swasta atau badan yang di miliki oleh pemerintah. 

Konsultan Perencana mempunyai tugas dan kewajiban sebagai 

berikut ; 

1. Melakukan penyesuain keadaan dilapangan dengan mengikuti 

pemilik proyek, 

2. Membuat gambar kerja yang akan digunakan oleh kontraktor 

sebagai pedoman melakukan pembangunan,  
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3. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat mengenai tentang 

pelaksanaan proyek (RKS), sebagai pedoman yang akan di 

gunakan oleh kontaktor 

4. Menuangkan ide – ide atau gagasan pemilik kedalam desain, 

5. Mempertanggung jawabkan desain rencana apabila tejadi 

kegagalan stuktur 

6. Menentukan jenis material ataupun warna yang akan di 

implementasikan kedalam desain bangunan , 

Pada Proyek Pembangunan Jembatan Sendang yang di beri 

kepercayaan untuk menjadi konsultan perencana adalah PT.Tri 

Patra Konsultan 

2.2.1 Data Konsultan Perencana 

   Konsultan perencana      : PT. Tri Patra Konsultan 

    Alamat                : Promenade Tower Y, Jl. Bangka          

Raya 20,   Jakarta Selatan 12720 

Telephone/Faks/Email   : (021) 7183700  

Kontak Personil             : Ir. Bhujono 

 

2.3 Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor pelaksana proyek adalah suatu badan hukum 

atau individu yang di pilih ntuk mengerjakan proyek sesuai dengan 

kompetensi yang di milikinya. Pemilik proyek akan memberikan 

wewenang secara langsung kepada kontraktor untuk melakukan 

pengerjaan kontruksi . Persyaratan dan ketentuan dalam pekerjaan 

proyek tersebut akan di atur dalam kontrak yang akan disetujui oleh 

masing – masing pihak. Dalam prosesnya kontraktor bertanggung 

jawab langsung kepada pemilik proyek dan dalam proses pekerjaan 

berlangsung pembangunan yang di laksanakan oleh kontraktor akan 
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di awasi oleh tim konsutan pengawas yang juga di tunjuk oleh 

pemilik proyek. 

Kontraktor yang berperan sebagai pelaksana proyek 

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pembangunan proyek sesuai gambar kerja dan 

juga spesifikasi yang telah di tetakan dalam kontrak kerja yang 

telah di sepakati, 

b. Membuat laporan kemajuan pembangunan proyek baik itu 

laporan harian, mingguan ataupun laporan bulanan, 

c. Bertanggung jawab atas ketersedian tenaga kerja, material, alat 

kerja dan juga alat pendukung pembangunan proyek tersebut 

yang berpedoman pada gambar dan spesifikasi yang telah di 

tetapkan, 

d. Menjaga kualitas mutu, biaya dan waktu dari pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan, 

e. Memberikan laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi 

laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek, 

f. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas metode krja dan juga 

kegiatan yang di lakukan selama proses pembangunan, 

g. Melakukan pembangunan proyek sesuai jadwal yang telah di 

sepakati , 

h. Kontraktor juga bertanggung jawab untuk melindungi segala 

peralatan, material dan kerusakan sampai serah terima proyek 

kepada owner, 

i. Kontraktor berhak meminta perpanjangan waktu kepada pemilik 

proyek untuk penyelesain proyek dengan alasan yang masuk akal 

dan juga sesuai dengan keadaan di lapangan, 

Pada proyek Pembangunan Jembatan Sendang di Kecamata   

Beringin,Kabupaten Semarang dikerjakan oleh PT.Putra Mas Indah 

Baroe. 
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2.3.1 Data Kontraktor Pelaksana 

Data PT.Putra Mas Indah Baroe sebagai penyedia jasa 

kontruksi adalah sebagai berikut 

 Direktur Utama                 : Nanda Pardiantama        

 Alamat Kantor                    : Jl. Ngesrep Barat I No. 27  

Semarang ,     

 Telephone/Faks/Email        : (024) 3547455/ (024) 3547455/  
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Gambar 2 5.Struktur Organisasi PT. Putra Mas Indah Baroe 

Sumber :Data Teknis PT.Putra Mas Indah Baroe 

 

Struktur Organisasi PT. Putra Mas Indah Baroe 
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2.3.2 Tugas Struktural Organisasi 

a. Direktur Utama 

1. Bertanggung jawab atas semua pelaksanan kegiatan  

perusahaan, mengkordinir dan juga membimbing 

kegiatan perusahaan , 

2. Bertanggung jawab atas semua yang bersangkutan 

dengan kemajuan ,untung rugi, keunagan dan pemasaran 

perusahaan. 

3. Direktur Utama bertanggung jawab langsung kepada 

owner 

b. General Site Manager 

1. General site manager di tunjuk langsung oleh direktur 

utama untuk menangani dan memimpin langsung proyek 

induk akan tetapi tetap stand by di site office, 

2. vJuga bisa berperan sebagai wakil dari pemilik proyek 

untuk mengawasi dan memimpin berjalannya proyek 

tersebut. 

3. Mempunyai tanggung jawab kepada direktur utama 

mengenai hal proyek induk 

c. Site Manager 

1. Menyiapkan secara detail materi yang akan digunakan 

untuk menysun Rencana Anggaran Proyek yang akan di 

gunakan oleh perusahaan, 

2. Merencanakan segala kebutuhan yang bersangkutan 

dengan  SDM dan juga teknologi, 

3. Merencankan metode kerja yang akan di 

implementasikan ke pelaksanan proyek 

4. Berkordinasi dengan sub kontraktor ataupun supplier 

guna memastikan kelancaran suatu proyek. 

5. Mempunyai tanggung jawab kepada General Site 

Manager  
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d. K3 Kontruksi 

1. Menganalisa satndart keamnan kerja yang akan 

diterapkan dalam pembangunan proyek apakah sudah 

sesuai standrt apa belum, 

2. Mengawasi pelaksanaan K3 yang diterapkan dan juga 

memberi sanski kepada pihak yang melanggar ketentuan 

tersebut. 

3. Mengawasi, menganalisa dan menilai kualitas pekerjaan. 

4. Mempunyai tagging jawab kepada site manajer 

mengenai keselamatan kerja di lapangan. 

e. Quality/Quantity/Engineer 

1. Menyerahkan data tentang pengendalian mutu dan 

kualitas, data tersebut termasuk data tes laboratorium 

bahan material secara terperinci, 

2. Meriksa apakah hasil yang telah dikerjakan sesuai 

dengan syarat dan juga ketentuan yang telah di setujui, 

3. Mempunyai tanggung jawab kepada Site Manager 

mengenai kualitas proyek yang di kerjakan. 

f. Pelaksana 

1. Mengerti dan mempelajari gambar kerja dan 

spesifikasi proyek yang di laksanakan, 

2. Mengerjakan persiapan di lokasi proyek termasuk 

dalam pengukuran 

3. Memberi komando atau intruksi kepada mandor 

4.    Bisa membuat recapitulasi guna menunjang 

keberhasilan pembangunan proyek 

5. Mempunyai tanggung jawab kepada Site Manager 

mengenai berlangsungya proses pembangunan proyek 

. 

g. Juru Ukur 
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1. Mengerti pengoperasian alat ukur , waterpas, 

theodolite , dan juga alat ukur lainnya 

2. Membuat batas atau menghitung luas kawasan yang 

akan di bangun, 

3. Bertanggung jawab kepada Pelaksana dan Quantity 

Engineer mengenai peta topografi dan batas wilayah 

proyek. 

h. Juru Gambar 

1. Membuat rancanga gambar sesuai dengan spesifikasi 

dan juga batas-batas lokasi tanah yang akan 

dikembangkan, 

2. Mempunyai tanggung jawab kepada Juru Ujur 

mengenai gambar rancangan yang dibuatnya.. 

i. Teknisi 

1. Mampu merawat alat-  alat atau asset yang dimiliki 

perusahaan yang di gunakan pada pengerjaan proyek 

2. Menjadi ahli servis jika ada alat yang rusak ketika 

sedang di gunakan dalam proses pembangunan, 

3. Mempunyai tanggung jawab Pelaksana mengenai 

kinerja alat yang digunakan 

j.  Logistik 

1. Mengerti spesifikasi bahan yang akan digunakan dan 

juga jadwal penggunaan bahan  

2. Membuat jadwal penggunaan material sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Bertanggung jawab kepada Pelaksana mengenai 

ketersedian material yang di butuhkan. 

k. Operator 

1. Mengoperasikan mesin atau peralatan yang digunakan 

dalam proyek tersebut dengan benar dan sesuai metode 

kerja, 
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2. Menjaga dan merawat kondisi mesin yang digunkan. 

3. Bertanggung jawab atas mesin atau perlatan yang 

digunakan 

4. Bertanggung jawab kepada Pelaksana proyek untuk 

pekerjaan yang di kerjakan. 

l. Administrasi 

1. Mendata semua kegiatan logistic, dan juga kegiatan 

lainya yeng mendukung kebutuhan perusahaan.  

2. Mempunyai tanggung jawab kepada Pelaksana dan juga 

Managemen Proyek  tetntang data-data yang 

dibutuhkan. 

 

2.4 Manajemen Kontruksi 

              Manajemen Kontruksi adalah suatu pihak baik itu 

berbadan hokum ataupun individu yang di tunjuk oleh pemilik 

proyek untuk mengawasi pembangunan sebuah proyek agar sesuai 

dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Tugas dari konsultan 

pengawas: 

1. Menjadi wakil dari pemilik proyek untuk mengawasi jalannya 

pembangunan, 

2. Mengeluarka laporan prestasi pembangunan proyek secara 

berkala untuk di perlihatkan kepada pemilik proyek, 

3. Memberikan saran atau pertimbangan kepada kontraktor ataupun 

pemilik proyek apabila terjadi kendala saat pembangunan masih 

berjalan, 

4. Mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang 

tidak pasti  dan mengatasi kendala terbatasnya waktu 

pelaksanaan, 

5. Mengoreksi dan menyetujui gambar yang diajukn oleh 

kontraktor yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman 

dalam pelaksaan proyek, 
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6. Membrikan tanggapan atau usul atas pihak pelaksana proyek 

yang sedang berlangsung, 

7. Mengoreksi pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor agar 

sesuai dengan kontrak kerja, 

. 

Pada Proyek Pembangunan Jembatan Sendang yang bertugas 

sebagai konsultan pengawas adalah CV. Cahaya Baru 

2.4.1 Data Managemen Kontruksi 

   Konsultan perencana      : CV . Cahaya Baru 

    Alamat                : Promenade Tower Y, Jl. Bangka 

Raya 20,                              

                Jakarta Selatan 12720 

Telephone/Faks/Email   : (021) 7183700  

Kontak Personil             : Syarifudin / 08138858534 

2.5 Sub Kontraktor 

Sub kontraktor adalah pihak ketiga yang di rekrut oleh 

kontraktor untuk melaaksanakan pekerjaan yang di berikan 

kontraktor menurut keahlian yang di kuasai oleh sub kontraktor 

tersebut,adapun bebepara sub kontraktor yang di libatkan oleh 

PT.Putra Mas Indah Baroe dalam proyek pengerjaan Jembatan 

Sendang adalah sebagai berikut : 

     1. PT. Wijaya Karya Beton,            : Precast balok girder 

     2. PT. Jaya Kencana Beton  : Jenis Pekerjaan  Readymix              

        3. CV.Swartama Global   : Penyedi Excavator, stressing 

gelagar dan                                           

                                                                     erection gelagar 
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     4. PT. Sunny    : Pondasi bore pile 

     5. CV Jarwo    : Expantion join jenis asphaltic plug  

     6. PT Moehandas Oeloeng   : Jenis Pekerjaan  Readymix             

BAB III 

PELAKSANAAN PROYEK 

3.1 Tahapan Pelaksanaan Proyek 

 

Pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan 

Sendang yang berada di Kecamatan Beringin harus melalui 

beberapa tahapan pekerjaan yang dilakukan, tahapan yang paling 

penting yaitu tahap membangun struktur jembatan karena harus 

sesuai dengan spesifikasi yang telah di tentukan. Tahapan pekerjaan 

struktur jembatan di bagi menjadi dua yaitu struktur atas dan 

struktur bawah. Terdapat beberapa proses yang dilakukan dalam 

membangun struktur atas maupun struktur bawah, struktur bawah 

meliputi pekerjaan pondasi, pekerjaan abuttment, pekerjaan footing, 

pilar dan juga pier head. Sedangkan pekerjaan struktur atas 

meliputi pekerjaan stressing girder, pekerjaan lounching girder, 

pekerjaan diafragma, dan juga RC plat 

3.2 Pekerjaan Struktur Bawah 

 

Pada pekerjaan pembangunan Jembatan Sendang pada 

bagian pelakasaan struktur bawah di bagi menjadi lima macam 

pekerjaan yang pertama dilakukan adalah membuat pondasi, 

kemudian dilanjutkan dengan membat footing, setelah footing 

dilakukan maka pekerjaan pilar bisa dimulai untuk dikerjakan, 

pekerjaan pier head bisa dilakukan ketika pilar sudah selesai 

dikerjakan , abuttment pada jembatan bisa dikerjakan bersamaan 

dengan pembuatan pekerjaan yang lainnya. Semua jenis pekerjaan 



                     Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Jembatan Sendang  

Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang    

22 

 

 
Erik Kurniawan / 13.12.0081 

diatas berfungsi untuk menahan beban  dari struktur atas dan juga 

sebagai penyalur beban menuju ke bagian bawah pondasi yaitu 

menuju ke tanah. 

 

3.2.1 Pekerjaan Pondasi 

Pondasi merupakan bagian dari struktur bangunan yang 

sangat penting yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan 

beban yang di terima jembatan menuju ke tanah. Pada 

pekerjaan pembangunan Jembatan sendang sendiri 

menggunakan jenis pondasi bored pile, pekerjaan pondasi 

bored pile digunakan pada seluruh pekerjaan pondasi di 

Jembatan Sendang. Pondasi yang digunakan mempunyai 

diameter 80 cm dan mempunyai kedalaman rata – rata 8 meter 

dari titik nol. Kedalaman yang digunakan pada abuttment atau 

pun pada pilar mempunyai kedalaan yang sama yaitu 8 meter, 

dan juga diameter pondasi yang digunakan pada abuttment 

dan pilar juga sama yaitu 80 cm. 

                          Tabel 3. 1.Kedalaman dan jumlah Bored Pile 

Lokasi Panjang 

(m) 

Jumlah Bored 

Pile  

Diameter 

(m) 

Abutttment Timur 8 8 0,8 

Abuttment Barat 8 12 0,8 

PilarTimur 8 16 0,8 

Pilar Barat 8 16 0,8 

Jumlah 52  

         Sumber: Data Proyek PT. Putra Mas Indah Baroe 
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                           Gambar 3 1.Pengeboran Bored Pile 

                                             Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

 

  

                               Gambar 3 2.Pengecoran Bored Pile 

          Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.2.2 Pekerjaan Footing  

Pada proyek pembangunan Jembatan Sendang terdapat 

4 titik footing yang di kerjakan yaitu 2 titik di bawah pilar dan 

juga 2 titik di bawah abuttment, pada masing – masing footing 

terdapat 16 bored pile dibawahnya. Tujuan dari pembuatan 

footing sendiri berguna untuk meratakan beban yang di terima 
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oleh pondasi dan kemudian di salurkan ke dalam tanah. 

Desain footing yang di gunakan pada proyek pembangunan 

jembatan sendang yaitu menyerupai bentuk kubus. Secara 

garis besar tahapan pekerjaan footing di proyek Jembatan 

Sendang adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan area untuk pekerjaan footing, dengan 

memberi batas area yang akan digali dan memberi patok 

sebagi tanda, 

b. Melakukan pengecoran setebal 10 cm yang berguna 

sebagai lantai kerja, tujuan dari proses ini agar 

memudahkan dalam proses pembesian, 

c. Melakukan  pembesian pada footing sesuai dengan desain 

yang telah ada, tujuan dari pekerjaan ini yaitu untuk 

mengaitkan besi pile dan juga besi pada footing itu sendiri 

agar menjadi sebuah kesatuan dan saling mengikat, 

 

                                    Gambar 3 3.Menggali Area Footing 

                                                   Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

 

d. Pemasangan bekisting bisa dimulai ketika pembesian telah 

selesai dilakukan, pada tahapan ini bekisting 

menggunakan bahan kayu dan multiplex berbentuk persegi 

panjang agar memudahkan untuk dalam proses 

pengerjaannya, bekisting di pasang mengelilingi bagian 

footing yang akan di cor nantinya                       
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e. Setelah bekisting selesai di buat maka pengecoran sudah 

siap dilakukan, pengecoran footing pada proyek ini 

menggunukan truck mixer yang kemudian di alirkan 

melalui saluran yang telah di siapkan, beton cair kemudian 

masukan kedalam bucket excavator untuk di tuangkan 

kedalam area footing yang akan dilakukan pengecoran. 

f.  Perawatan pengecoran dilakukan dengan cara menjaga 

suhu beton dengan menutupnya dengan terpal selama 2-3 

hari untuk mengurangi sinar matahari secara langsung dan 

juga melakukan penyiraman agar suhu dan kadar air 

dalam footing tetap terjaga, 

g. Pelepasan bekisting footing dilakukan ketika umur beton 

mencapai kualitas yang di inginkan, tahap pertama yang 

dilakukan melepaskan main frame yang mengunci 

bekisting, setelah main frame selesai dilepas barulah 

bekising bisa di lepas dari footing tersebut. 

       

3.2.3 Pekerjaan Abuttment 

Abuttment mempunyai fungsi yaitu menerima beban 

yang berasal dari struktur atas kemudian di salurkan ke dalam 

pile yang berada di bawah abuttment agar menyebar ke dalam 

tanah, fungsi lain yaitu berguna sebagai dinding penahan 

tanah. Terdapat dua buah abuttment dalam pembangunan 

Jembatan Sendang , yang pertama terletak di setelah timur 

jembatan dan yang kedua berada pada sebelah barat jembatan. 

Secara garis besar pelaksanaan pekerjaan abuttment adalah 

sebagai berikut : 

a. Melakukan persiapan area pekerjaan yaitu membuat batas 

– batasan area yang akan dikerjakan dengan memasangi 
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patok – patok sesuai dengan desain yang sudah di 

tentukan,  

b. Penggalian tanah pada sekitar abuttment yang bertujuan 

untuk menyesuaikan desain yang ada dengan kondisi di 

lapangan, 

c. Melakukan pembesian abuttment sesuai dengan rencana 

kerja yang sudah ada, pekerjaan pembesian dilakukan 

langsung pada lokasi pekerjaan, karena dimensi pekerjaan 

yang besar tidak bisa di pindah ke tempat lain, 

                      

                       Gambar 3 4.Pembesian Abuttment 

                                          Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)       

                                                                         

d. Pemasangan bekisting abuttment bisa dilakukan 

ketika pembesian sudah selesai dikerjakan, bahan yang 

digunakan untuk bekisting yaitu  multiplex dan juga balok 

kayu sebagai main frame, bekisting dipasang mengelilngi 

abuttment, 
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                  Gambar 3 5.Pemasangan Bekisting Abutment 

           Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

 

e. Melakukan pengecekan pembesian antara pembesian di 

lapangan dengan dokumen perencanaan meliputi jumlah 

pembesian horizontal dan vertical, nomor tulangan yang 

digunakan dan juga jarak antar tulangan, 

f. Setelah pengecekan dilakukan maka pengecoran untuk 

abuttment siap dilaksanakan, pengecoran dilakukan 

dengan menggunakan truck mixer yang kemudian di 

tuangkan ke saluran yang sudah di siapkan, di ujung 

saluran sudah ada bucket excavator yang menerima 

beton cair kemudian di arahkan ke dalam area 

abuttment, 

                          

                            Gambar 3 6.Pengecoran Abuttment 
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                                          Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)       

 

h. Perawatan pengecoran dilakukan dengan cara menjaga 

suhu beton dengan menutupinya dengan terpal untuk 

mengurangi sinar matahari secara langsung dan juga 

melakukan penyiraman agar suhu dan kadar air dalam 

abuttment tetap terjaga. 

                   

                                   Gambar 3 7.Pelepasan Bekisting Abuttment 

                                       Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)       

       

3.2.4 Pekerjaan Pilar 

Pilar jembatan merupakan bagian dari struktur jembatan 

yang mengarah keatas, bagian ini hampir serupa dengan 

kolom pada bangunan rumah, bentuk pilar pada Jembatan 

Sendang adalah berbentuk oval yang berfungsi untuk 

memecah gelombang aliran sungai yang menabrak pilar 

tersebut. Terdapat dua buah pilar yang menghubungkan 
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jembatan yaitu yang berada di seberang sungai bagian timur 

dan bagian sebarang sungai bagian barat, tinggi kedua  pilar 

7,65 meter. Secara garis besar tahapan pembangunan pilar 

Jembatan Sendang adalah sebagai berikut  

a. Menyiapkan area pekerjaan pembangunan pilar, 

kemudian  mengecek sambungan yang akan 

menghubungkan antara bagian pilar dan juga bagian 

footing.  

b. Melaksanakan pembesian pilar sesuai dengan desain 

yang telah di tentukan sebelumnya, pembesian di 

bagi menjadi beberapa segmen karena jika langsung 

di selesaikan maka akan beresiko, oleh karena itu 

pembesian di lakukan s etiap 2 meter, setelah 

segmen pertama selesai di cor maka segmen 

selanjutnya bisa dikerjakan. Begel yang di gunakan 

untuk tumpuan yaitu D16 – 150, sedangkan untuk 

lapangan D16 – 200 

                                

                             Gambar 3 8.Pembesian Pilar 

                                             Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)        
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c. Pemasangan bekisting dilakukan setelah pembesian 

selelsai dilakukan, bekisting memakai bahan dari 

multiplex dan juga dari balok kayu sebagai pengunci 

bekisting, pada bagian bekisting yang berbentuk 

oval kontraktor sudah menyiapkan cetakan yang 

terbuat dari kayu yang sudah di bentuk sedemikian 

rupa, 

d. Pengecoran pilar dilakukan menggunakan  beton 

readymix, dengan tahapan pengecoran di lakukan 

dengan bantuan truk mixer concrete lalu di 

hubungkan ke saluran yang sudah di siapkan, di 

ujung saluran sudah ada bucket dari excavator yang 

nantinya akan membantu menuangkan beton cair ke 

bagian dalam pilar, 

                        

                        Gambar 3 9.Pengecoran Pilar 

                                          Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)  
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e. Perawatan beton di lakukan dengan menutupi pilar 

yang dengan terpal selama 3 hari dan juga 

menyiraminya dengan air agar suhu dan kadar air 

tetap terjaga , 

f. Pelepasan pilar dilakukan ketika umur dan kualitas 

beton sudah sampai pada target yang diiginkan 

pekerjaan ini di awali dengan pelepasan balok kayu 

sebagai pengunci kemudian dilanjutkan dengan 

pelepasan bekisting multiplex 

3.2.5 Pekerjaan Pier Head  

Pier head atau yang biasa di sebut kepala pilar 

merupakan bagian struktur bawah yang posisinya berada pada 

paling atas dan bagian ini langsung menerima beban yang 

dihasilkan oleh balok girder bagian ini juga menghubungkan 

kedua pilar yaitu bagian sebelah timur dan bagian barat, 

secara garis besar pembuatan pier head adalah sebagai berikut 

: 

Tahapan pekerjaan  pier head: 

a. Langkah pertama yaitu mengecek sambungan yang 

nantinya akan menghubungkan antara pier head dan 

juga pilar jembatan, 

b. Melaksanakan pembesian pier head yang 

disesuaiakn dengan desain rencana yang sudah ada,  

pembesian langsung dilakukan di tempat karena  pier 

head memiliki penulangan penuh. 
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                        Gambar 3 10.Pembesian  pier head 

                                        Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)   

                 

c. Pemasangan bekisting bagian bawah yang di sangga 

dengan scaffolding pada bagian miring, setelah 

bagian bawah selesai dilanjutkan dengan 

pemasangan bekisting pada bagian samping ,    

                                                                                                 

              

           Gambar 3 11. Pemasangan Bekisting Dan Pembesian Pier Head 

                                      Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 
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d. Sebelum pengecoran dilakukan, pengecekan 

tulangan di lakukan agar pekerjaan dilapangan 

sesuai dengan desain rencana meliputi panjang 

tulangan yang digunakan, jumlah tulangan, nomor 

tulangan yang digunakan dan juga jarak antar 

tulangan agar sesuai, 

e. Pengecoran pier head dilakukan menggunakan  

beton readymix, dengan tahapan pengecoran di 

lakukan dengan bantuan truckmixer concrete lalu di 

tuang ke saluran yang sudah di siapkan, di ujung 

saluran sudah ada bucket dari excavator yang 

nantinya akan membantu menuangkan beton cair ke 

bagian dalam pier head, 

 

                             

                           Gambar 3 12.Pengecoran Pier head Pada Malam Hari 

                        Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

 

f. Pelepasan bekisting pier head dilakukan ketika umur 

dan kualitas beton sudah sampai pada target yang 

diiginkan pekerjaan ini di awali dengan pelepasan 

balok kayu sebagai pengunci kemudian dilanjutkan 

dengan pelepasan bekisting multiplex. 
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3.3 Pekerjaan Struktur Atas 

Pekerjaan struktur atas pada Proyek Jembatan Sendang 

terbagi menjadi 4 bagian , yaitu, pekerjaan stressing girder, 

pekerjaan louncing girder, pekerjaan diafragma dan juga pekerjaan 

RC Plat, struktur bawah akan menerima beban yang di hasilkan 

oleh keempat komponen struktur atas tersebut . 

3.3.1 Pekerjaan Stressing Girder 

        Untuk pelaksanaan pekerjaan girder jembatan sendang 

meliputi dua tahapan yaitu stressing dan juga launching, 

girder yang di gunakan adalah precast postansion pemilihan 

menggunakan prescast yaitu untuk mempercepat pekerjaan 

karena girder yang tiba di lokasi proyek sudah siap untuk di 

lakukan stressing dan juga launching. Desain girder sendiri 

yang telah di setujui mempunya panjang 6 meter dengan mutu 

beton K700 / Fc 61,5 Mpa, dalam proyek pekerjaan Jembatan 

Sendang stressing dilakukan di atas balok perancah yang 

sudah dinaikan ke atas pilar jembatan. Berikut proses 

pengerjaan  stressing girder pada proyek Jembatan Sendang : 

a. Persiapan peralatan yang di gunakan untuk 

melakukan stressing, 

b. Pekerjaan strand, pada tahapan pekerjaan ini strand 

dimasukan kedalam lubang tendon yang berada pada 

bagian tubuh girder, masing masing lubang tendon 

berisi 7  straind . Setelah  strand  dimasukan dapat 

di setting pada angkur hidup, 
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                       Gambar 3 13.Pemasangan Strand 

                      Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

 

c. Proses pengecekan stressing meliputi pengecekan 

ada tidaknya retakan pada girder, dan juga 

pengecekan jumlah strand yang dimasukan kedalam 

lubang tendon 

d. Setelah pengecekan selesai, launching girder siap 

dilakukan karena dalam proyek ini stressing di 

lakukan setelah girder berada di atas dan ada juga 

beberapa yang dilakukan di bawah, 

e.  Proses stressing dilakukan setelah gerder dinyatakan 

siap dan lolos tahap pengecekan, pada proses 

stressing digunakan hydraulic pump  dan hydraulic 

jack alat tersebut memberikan efek tarikan kepada 

straind . Setelah proses stressing selesai  straind 

yang terlalu panjang dapat dipotong dan menutup 

nya dengan plester, 
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f. Perawatan balok girder meliputi pengecekan retakan 

yang terjadi pada sambungan antar girder dan juga 

menjaga suhu dengan menutupinya dengan terpal.    

3.3.2 Pemasangan Balok Perancah 

Tahapan pada pekerjaan ini merupakan tahapan pekerjaan 

yang bertujuan untuk meletakan girder pada posisi yang yang 

di inginkan, pekerjaan pemasangan perancah di mulai dari 

pilar timur ke pilar barat dilanjutkan dari abuttment barat ke 

pilar barat dan yang terkhir dari pilar timur ke abuttment 

timur, berikut tahapan pemasangan balok perancah pada 

pembangunan proyek Jembatan Sendang : 

a. Persiapan dan juga menyeting perancah agar sesuai 

dengan kondisi di lapangan, perancah yang digunakan 

mempunyai panjang 40 meter , 

Gambar 3 14.Proses Stressing 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 
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b. Memasang perancah pada area kerja menggunakan 2 

mobile crane , 

                                              

                                      Gambar 3 15.Perancah Yang Sudah Terpasang 

                                            Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

 

c. Proses erection girder, girder diangkat menggunakan 

mobile crane menuju area kerja pada perancah kedua 

mobile crane mengikat ujung girder tersebut dan 

diangkat secara bersamaan menuju balok perancah 

yang sudah terpasang diatas , 

                                             

                         Gambar 3 16.Girder Sudah Terpasang Diatas Perancah 

                                       Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

 



                     Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Jembatan Sendang  

Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang    

38 

 

 
Erik Kurniawan / 13.12.0081 

d. Setelah pemasangan perancah pada pilar timur ke pilar 

barat maka dilanjutkan pemasangan girder  

3.3.3 Pekerjaan Diafragma 

Diafragma merupakan bagian dari struktur atas pada 

jembatan yang memiliki fungsi untuk sebagai penstabil girder 

pada arah melintang jembatan, mutu diafragma yang diunakan 

K350 /  Fc 29 Mpa diafragma yang digunakan adalah precast 

dengan pertimbangan lebih praktis dalam melaksanakan 

pekerjaanya. Berikut langkah – langkah pekerjaan memasang   

: 

a. Pekerjaan persiapan meliputi pengecekan kondisi 

diafragma meliputi ukuran dan juga bentuk fisik 

b. Penyetingan dilakukan dengan cara diafragma 

diangkat ke tempat perletakan diafragma tersebut 

menggunakan angkur, lubang tendor pada diafragma 

        Gambar 3 17.Girder yang sudah terpasang dari pilar timur ke 

pilar barat. 

   Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 
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harus disesuaikan dengan lubang tendon yang ada 

pada girder, 

 

                

 

                        Gambar 3 18.Precast Balok Diafragma 

                  Sumber : Dokumentasi Pribadi (2016) 

 

3.3.4 Pekerjaan RC Plat 

RC Plat merupakan plat beton yang diletakan di atas 

balok girder yang mempunyai fungsi sebagai alas pada 

jembatan, RC Plat pada pembangunan Jembatan Sendang 

mempunyai dimensi 100 cm x 75 cm x 70 cm dan memiliki 

mutu K - 350, RC plat yang digunakan adalah precast 

sehingga lebih praktis dalam proses pengerjaannya.Berikut 

tahapan pemasangan RC Plat pada proyek pembangunan 

Jembatan Sendang: 

Metode tahapan pelaksanaan precast RC Plat: 

a. Menyiapkan area pekerjaan pemasangan  RC Plat dan 

juga mengecek kondisi RC Plat yang akan digunakan 

yaitu meliputi ukuran ( panjang, lebar dan tinggi ) dan 

dicek apakah RC Plat tersebut retak atau tidak, 

b. Penyetingan dilakukan dengan cara mengangkat RC 

Plat ke area kerja dengan bantuan mobile crane dan di 

lanjutkan di angkat dan di tata secara manual, 
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c. Langkah terakhir dalam proses pengerjaannya adalah 

melakukan pengecekan perletakan, dan bagian yang 

diamati adalah jarak antar RC Plat tersebut. 

                                                     

                     Gambar 3 19.RC Plat 

                                    Sumber: Data Teknis PT. Putra Mas Indah Baroe 

 

                                                             

                       Gambar 3 20.RC Plat Dilihat Dari Bawah 

    Sumber: Dokumentasi Pribadi ( 2016 ) 

 

3.4 Peralatan dan Alat Berat 

    3.4.1  Concrete Vibrator 

      Concrete vibrator digunakan dengan maksud supaya 

beton cair yang di tuangkan dalam bekisting mengisi 

seluruh rongga yang ada, cara kerja dari alat ini adalah 

dengan memberikan getaran pada area yang sedang 

dilakukan proses pengecoran. Dalam proses pembangunan 

Jembatan Sendang menggunkan satu buah unit concrete 

vibrator dengan merek Mikasa 
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                          Gambar 3 21.Alat Concrete Vibrator 

                                                   Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

3.4.2 Genset 

Genset yang dalam pekerjaan proyek Jembatan Sendang 

berfungsi untuk memnuhi kebutuhan listrik yang di 

butuhkan untuk kepentingan pembangunan proyek, terutama 

sangat berguna ketika melakukan pekerjaan pada malam 

hari karema genset digunakan sebagai sumber listrik untuk 

menyalakan lampu dan juga sebagai seumber listrik bagi 

peralatan yang lainnya, dengan jumlah genset yang di 

gunakan adalah satu buah dengan merk Powerline 
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                      Gambar 3 22.Genset 

                                           Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.3 Gerinda Potong 

Gerinda yang digunakan adalah merek  Mactec, 

gerinda disini berfungsi untuk memotong besi tulangan atau 

pun bendrad agar lebih mudah di bandingkan jika memotong 

dengan cara konvensional, pemotong atau mata gergaji pada 

gerinda berbentuk lingkaran dengan bentuk runcing di 

ujungnya apabila ujung pada pemotong sudah mulai tumpul 

maka harus segera diganti dengan dengan pemotong yang 

baru.  

 

 

                Gambar 3 23.Alat Gerinda Potong 

                     Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 
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3.4.4 Alat Pembengkok Besi 

Alat ini berfungsi membengkokan besi tulangan agar 

sesuai dengan desain rencana yang sudah di buat, alat yang 

digunakan masih sederhana karena cara pengerjaan 

pembengkokan besi masih secara konvensional. Alat ini 

terbuat dari sebuah balok kayu yang pada ujungnya di beri 

besi tegak dengan panjang 10cm, yang berguna sebagai 

tumpuan untuk membenkokan besi. . 

 

 

                      Gambar 3 24.Alat Pembengkok Besi 

                       Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.5 Corong Besi 

Corong besi ini mempunyai fungsi pada saat melakukan 

pengecoran bored pile, corong besi diletakkan di bagian atas 

dari lubang bored pile  alat ini membantu mengurangi beton 

cair yang terbuang percuma pada saat melakukan pengecoran, 

diameter atas pada corong besi yaitu 1 meter.  
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                     Gambar 3 25.Corong Besi 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.6 Excavator 

Excavator di dalam proyek pembangunan Jembatan 

Sendang berfungsi untuk melakukan metode cut and fill pada 

tanah agar elevasi tanah nantinya sesuai dengan desain 

rencana, pada awal proyek pembagunan jembatan hanya 

menggunakan satu buah excavator tetapi pada pertengahan 

pelaksanaan ditambah satu buah excavator lagi guna 

mempercepat pekerjaan, excavator yang digunakan adalah 

merek Komatsu PC 200 dan mempunyai kapasitas 0,8 m
3
 

pada ember bucketnya. Exavator juga membantu pada saat 

pengecoran dengan mengangkat beton menuju ke area 

pengecoran. 

 

                    Gambar 3 26.Excavator 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.7 Total Station 

Merek total station yang digunakan adalah Topcon 

GTS ES105, fungsi dari alat ini adalah untuk mengecek 

elevasi dari suatu titik sebelum pekerjaan tersebut 

dilakukan. Total station mampu bergerak secara horizontal  

dan juga secara vertikal , alat ini dilengkapi dengan 3 kaki 

penyangga yang biasa kita kenal dengan sebutan tripod. 

 

                       Gambar 3 27.Total Station 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.8 Scaffolding 

Scaffolding pada proyek pembangunan jembatan 

sendang adalah sebagai penyangga bekisting pada saat 

pembuatan pier head, ada beberapa bagaian yang terdapat pada 

scaffolding antara lain sebagai berikut ; 

a. Jack base, berada pada bagian bawah dan berguna sebagai 

tumpuan, elevasi atau tinggi dari scaffolding dapat di atur 

dari bagian ini. 

b. Main frame, merupakan bagian dari scaffolding yang 

berfungsi sebagai tangga akses ke atas yang biasa digunakan 
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oleh pekerja untuk naik ke area pekerjaan. Bagian ini juga 

mempunyai fungsi sebagai tiang yang menegakan 

scaffolding tersebut. 

c. Join bar, berfungsi untuk menyambungkan antar scaffolding 

d. Cross bar, bagian ini mempunyai bentuk menyilang  dan 

berguna untuk menyeimbangkan main frame agar tidak 

goyah. 

   

                            Gambar 3 28.Scaffolding 

         Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.9 Saluran Untuk Beton Cair 

Saluran ini berguna untuk menyalurkan beton cair dari 

truck mixer ke tempat area yang akan dicor. Saluran ini 

terbuat dari lempengan alumunium yang di bentuk sedemikian 

rupa agar beton dapat di alirkan, pada bagian bawah saluran 

diberi penyangga dari besi ataupun dari bambu . 
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                       Gambar 3 29.Saluran Untuk Beton 

      Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.10 Truck Mixer 

Truck mixer merupakan truck yang di gunakan untuk 

mengangkut beton cair ( readymix ) ke lokasi pembangunan  

proyek yang berada di Desa Sendang, Kecamatan Beringin. 

Rata – rata truck mixer yan digunakan mempunyai kapasitas 

6 m
3
, dengan sub kontraktor berasal dati PT. Jati Kencana 

Beton. 

                                              

                                Gambar 3 30.Truck mixer 

           Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 
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3.4.11 Tandem Roller 

Tandem Roller memiliki fungsi sebagai pemadat 

tanah, pada proyek Jembatan Sendang digunakan untuk 

memadatkan tanah yang berada di belakang abuttment barat 

dan abuttment timur. Tandem roller yang digunakan 

berkapasitas 8 ton , dengan merk Bitelli Tandem roller yang 

digunakan pada proyek berjumlah 1 buah unit. Tandem 

roller memiliki roda dengan permukaan halus pada roda 

depan dan belakang, alat ini menggunkan bahan bakar solar 

sebagai penggeraknya. 

                   

                    Gambar 3 31.Tandem Roller 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.12 Dump Truck   

Dump truk pada proyek pembangunan Jembatan Sendang 

memiliki fungsi sebagai pengangkut material tanah yang digunakan 

sebagai timbunan yang terletak di belakang abuttment barat dan 

abuttment timur. Pada proyek pembangunan Jembatan ini 

digunakan dump truck dengan kapasitas 5 m
3
 , sedangkan merk 

yang digunakan adalah Nissan dan Hino. 
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                           Gambar 3 32.Dump truck 

      Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.13 Boring Machine 

Boring machine digunakan sebagai alat pengeboran 

lubang yang nantinya akan digunakan sebagai pondasi bored 

pile..Boring machine yang digunakan pada proyek 

pembangunan jembatan Sendang mempunyai merk Sany 

SR150C , Pekerjaan persiapan dilakukan dengan mengecek 

kondisi boring machine itu sendiri. Biasanya mata bor yang 

digunakan mempunyai beberapa tipe mata bor yang 

nantinya penggunaan mata bor menyesuaiakan kondisi dan 

jenis tanah di lapangan. Bahan bakar yang digunakan adalah 

solar. Boring machine di sediakan oleh PT.Sunny seabagai 

sub kontraktor 
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                        Gambar 3 33.Boring Machine 

                        Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.14 Service Crane  

Service crane atau yang biasa kita kenal dengan 

sebutan mobile crane memiliki fungsi untuk mengangkat 

perancah dan girder pada proyek pembangunan Jembatan 

Sendang. Service Crane yang digunakan sebanya 2 unit 

dengan kapasitas sama yaitu 12 ton dan memakai bahan 

bakar solar sebagai penggeraknya. 

                                           

                                     Gambar 3 34.Service Crane 

                                       Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 
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3.4.15 Perancah 

Perancah berguna untuk menahan atau menopang 

girder yang sedang di pasang di antara pilar ataupun di 

abuttment . perancah yang di gunakan berasal dari PT. 

Wijaya Karya, kapasitas yang mampu ditahan oleh perancah 

pada pembangunan  Jembatan Sendang adalah 140  ton.  

 

                          Gambar 3 35.Perancah 

     Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.16  Lampu 

Lampu yang digunakan merupakan jenis lampu sorot 

dengan daya 15 watt dengan merek philips. Biasanya lampu 

digunakan pada saat melakukan pekerjaan pada malam hari 

atau pada saat melakukan pengecoran. Sinar lampu yang 

digunakan mempunyai sorot berwarna putih agar lebih jelas 

pancaran sinar yang dihasilkan.   
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                                 Gambar 3 36.Lampu 

         Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.17  Casing 

Casing dalam pekerjaan pembangunan jembatan 

sendang yaitu berguna untuk menahan tanah agar tidak 

longsor pada saat melakukan pengeboran, casing 

dipasangkan pada bagian lubang paling atas. Alasan 

penngunaan casing dalam proyek pembangunan jembatan 

sendang yaitu karena sebagian besar jenis tanah disana 

berupa tanah bercampur dengan pasir dan juga batu, jika 

tidak menggunakan casing ditakutkan tanah akan longsor 

dan menutupi lubang yang akan di bor. Casing yang di 

gunakan berdiameter  80 cm dengan tinggi 175 cm . 
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                                  Gambar 3 37.Casing 

             Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.4.18 Pompa Air 

Pompa air di perlukan pada pembangunan Jembatan 

sendang untuk menyedot genangan air yang masuk kedalam 

galian footing pada bagian pilar timur dan barat. Pompa air 

yang digunakam adalah merek Kubota RD 110 DIH -2. 

Dengan kapasitas2106 m
3
/ menit. Dalam proyek ini hanya 

menggunakan satu buah pompa air kareana dirasa sudah 

cukup untuk menangani genangan air yang berada pada 

galian footing. 

                           

                    Gambar 3 38.Pompa Air 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 
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3.5 Bahan  Material 

Pekerjaan pembangunan Jembatan Sendang memiliki 

beberapa keterkaitan dengan beberapa aspek kontruksi, salah 

satunya adalah material bahan yang digunakan dalam pembangunan 

. Bahan yang digunakan harus sesuai dengan rencana awal yang 

telah di tentukan, material dan bahan harus disesuaikan dengan 

jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, mutu dari bahan itu sendiri, 

waktu untuk melaksanakan pekerjaan serta harus menyesuaikan 

dengan anggaran yang dimiliki. Pada pelaksanaan pembangunan 

Jembatan Sendang bahan material yang digunakan adalah sebagai 

berikut :  

3.5.1 Tanah 

Tanah pada pekerjaan pembangunan jembtan sendang 

digunakan pada saat tahap pekerjaan penimbunan. Tanah di 

peroleh dari metode cut and fill dan ada juga yang tanah yang 

di datangkan dari tambang Quarry di daearh Selo, Boyolali 

dengan agregat tanah kelas A . 

Beberapa fungsi tanah pada pada proyek : 

a. Penimbunan abuttment , yang dimaksud adalah 

tanah sebagai pengisi bagian di belakang abuttmen 

yang di batasi oleh dinding penahan tanah, 

b. Untuk menutupi bagian footing agar kontruksi lebih 

stabil.  Footing pada pilar timur dan barat, dan juga 

footing pada abuttment timur dan barat semuaya 

ditimbun oleh tanah yang di perolah dari metode cut 

and fill.  
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                           Gambar 3 39.Material tanah 

                                           Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)    

                

                      

                      Gambar 3 40.Material tanah 

                                       Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)        

 

3.5.2 Air 

Kebutuhan air yang digunakan berasal dari sungai 

Sendang, yang terdapat pada lokasi proyek, air pada 

pembangunan jembatan sendang berfungsi sebagai berikut : 

a. Air sungai digunakan untuk perawatan beton agar suhu 

tetap terjaga dan juga menjaga kadar air agar tetap stabil 

, air di sedot dengan pompa kemudian disiramkan ke 

area beton, 

b. Air sungai juga digunakan untuk membersihkan 

peralatan yang digunakan, misalnya membersihkan 
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bucket excavator yang selesai digunakan untuk 

mengeruk tanah. 

                        

                                                        Gambar 3 41.Sumber Air 

                                          Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)     

   

 

                    

                    Gambar 3 42.Sumber Air 

                                        Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)         

3.5.3 Readymix 

Readymix merupakan beton jadi yang sudah siap untuk 

di aplikasikan kedalam pekerjaan yang berada di lapangan, 

pada pekerjaan pembangunan Jembatan Sendang sub 

kontraktor yang ditunjuk oleh kontraktor adalah CV.Jati 

Kencana Beton yang mempunyai depo di daerah Karangjati, 

Ungaran sebagai penyuplai kebutuhan readymix pada proyek. 

Fungsi readymix pada pekerjaan pembangunan jembatan 
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sendang digunakan untuk semua pekerjaan pengecoran, baik 

itu pengecoran bored pile, footing, abuttment, pilar ataupaun 

pada pekerjaan pier head. Berikut spesifikasi agregat beton 

cair yang di suplai oleh CV.Jati Kencana Beton untuk 

kebutuhan jembatan sendang : 

a. Agregat Halus : untuk kebutuhan agregat halus 

CV.Jati Kencana Beton mendapatkan suplai pasir dari 

ex. Gunung merapi karena sudah terbukti kualitasnya, 

b. Agregat kasar 5/15 : agregat kasar di dapatkan dari 

quarry di daerah bawen yang jaraknya tidak jauh dari 

depo atau pabrik dari CV.Jati Kencana Beton  

c. Agregat kasar 10/25 : sama seperti agregat kasar 5/15 , 

agregat kasar 10/25 didapatkan dari quarry di daerah 

bawan, 

d. Semen : semen  yang digunakan adalah tipe OPC yang 

di produksi oleh PT.Semen Gresik Indonesia 

mempunyai fungsi sebagai pengikat antar butiran 

dalam beton, 

e. Air ; air yang digunakan untuk campuran beton cair 

harus menggunakan air yang bersih dan tidak boleh 

mengandung zat lain yang dapat membuat mutu dari 

beton jelek, misalnya adalah minyak 

f. Zat Additives : zat additives berguna untuk 

mempercepat pematangan beton dan juga menambah 

kuat tekan beton, zat additives yang digunakan adalah 

Retarder dan Superplasticize Retader   
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             Tabel 3. 2.Mutu Beton yang digunakan 

No Jenis Pekerjaan Mutu Beton Kuat Tekan 

( kg/cm
2 

) 

1 Bored Pile Fc’ 20 Mpa 243,34 

2 Footing  Fc’ 20 Mpa 243,34 

3 Abuttment Fc’ 20 Mpa 243,34 

4 DPT Fc’ 20 Mpa 243,34 

5 Pilar Fc’ 20 Mpa 243,34 

6 Pier Head Fc’ 20 Mpa 243,34 

7 Lantai Kerja Fc’ 15 Mpa  

                      Sumber: Data teknis PT.Putra Mas Indah Baroe 

 

                     

                                                  Gambar 3 43.Besi Silinder 

                        Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 



                     Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Jembatan Sendang  

Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang    

59 

 

 
Erik Kurniawan / 13.12.0081 

                     

                      Gambar 3 44.Slump Tes 

                                          Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)        

 

3.5.4 Beton Pracetak 

Beton pracetak atau precast merupakan beton yang 

di pabrikasi di pabrik , cara pembuatan beton pracetak 

hampir sama dengan cara pembuatan beton pada umumnya, 

bedanya hasil beton pracetak memiliki ukuran dan mutu 

yang sama antara beton satu dengan beton yang lainnya, 

karena beton pracetak menggunakan tulangan dan bekisting 

yang sama antara satu dengan yang lainnya. Setelah beton 

selesai dibuat di pabrik maka beton siap dikirm ke lapangan, 

penggunaan beton pracetak memiliki keuntungan dari segi 

waktu karena praktis dalam proses pelaksanaanya dan akan 

mempersingkat waktu pekerjaan di lokasi proyek, beton 

pracetak / precast pada proyek pembangunan jembatan 

sendang di subkontraktrokan kepada PT.Wijaya Karya, 

adapun beberapa beton precast yang di suplai oleh 

PT.Wijaya Karya adalah sebagai betikut : 
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                        Tabel 3. 3.Dimensi Beton Pracetak 

No Precast Dimensi 

1 Balok Girder Lebar atas      =  80 cm 

Lebar Bawah =  70 cm 

Tinggi            = 160 cm 

Tebal badan   =  20 cm 

Panjang          = 600 cm 

Mutu              = K 700 / Fc 61,5 

Mpa 

2 Diafragma Panjang           = 80 cm 

Lebar             = 80 cm 

Tebal             = 10 cm 

Mutu              = K 350 / Fc 29 

Mpa 

3 RC Plat Panjang         = 100 cm 

Lebar             = 75 cm 

Tebal             = 7 cm 

Mutu              = K 350 / Fc 29 

Mpa 

                             Sumber: Data teknis PT.Putra Mas Indah Baroe 
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                                      Gambar 3 45.RC Plat Yang Sudah Dipasang 

                                           Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)      

              

                     

                    Gambar 3 46.Balok Girder 

                                      Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)       
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                                              Gambar 3 47.Precast Diafragma 

                                       Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)     

3.5.5 Kayu , Multiplex dan Bambu 

Kayu yang digunakan pada proyek pembagunan 

jembatan sendang yaiutu ada 2 jenis, balok kayu dan juga 

kayu yang sudah di bentuk setengah lingkaran yang 

digunakan sebagai bekisting pada pilar timur da pilar barat, 

kayu yang berbentuk setengah lingkaran sebelumya sudah 

disiapkan dan ketika sampai di proyek tinggal melakukan 

pemasangan untuk bekisting pada pilar . Kayu yang 

digunakan adalah kayu jenis meranti. Bambu pada proyek in 

digunakan untuk menyangga bekisting agar kuat menghadapi 

tekanan yang nantinya di timbulkan oleh beton cair pada saat 

pengecoran. Pertimbangan menggunakan kayu dan juga 

multiplex sebagai bekisting adalah karena penghematan biaya 

dan juga kemudahan dalam menyesuaikan bentuk dari 

bangunan itu sendiri. Pengaplikasian kayu dan multiplex pada 

pekerjaan pembangunan Jembatan Sendang adalah sebagai 

berikut ; 

a. Bekisting footing, pada bagian ini multiplex di potong 

sesuai dengan tinggi dari footing yaitu 100 cm, begitu 

juga dengan balok kayu yang digunakan sebagi main 
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frame, antara balok kayu dan multiplex  di kuatkan 

dengan cara di paku, bagian yang diberi bekisting adalah 

keliling dari footing tersebt. 

b. Bekisting abuttment, pemotongan balok kayu dan juga 

multiplex di sesuaiakan dengan desian yang telah di 

tentukan, pemotongan dan juga penyesuian bekisting 

dengan dimensi abuttment dilakukan dilapangan, balok 

kayu digunakan sebagai main frame pada bekisting 

tersebut, untuk lebih memperkuat bekisting digunakan 

bambu sebagai penyangga, bambu ditumpukan di bagian 

balok kayu dan juga di tanah. 

                      

                Gambar 3 48.Pemasangan bekisting  Abuttment 

                                      Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)                   

c. Bekisting Pilar, pada bagian ini barulah kayu dengan 

bentuk setengah lingkaran digunakan, pilar pada 

jembatan berbentuk oval dengan tujuan agar arus sungai 

dapat terpecah dan mengurangi kekuatan arus yang 

membentuk badan pilar, dikarenakan jumlah kayu yang 

berbentuk setengah lingakaran terbatas pengerjaan pilar 

dilakukan setiap ketinggian 2 meter, jika pilar sudah 

dilakukan pengecoran maka pembuatan pilar bisa di 

teruskan. Pada bagian ini main frame menggunakan 

balok kayu. Penyangga bekisting menggunakan bambu 
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agar kuat menahan tekanan yang ditimbulkan beton cair 

pada saat pengecoran, 

                     

                    Gambar 3 49.Pemasangan Bekisting Pilar 

                                         Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)                   

 

d. Bekisting pier head, balok kayu dan juga multiplex 

dipotong sesuai dengan desian yang sudah di tentukan, 

penyesuian dimensi ukuran dilakukan di lapangan. 

Perkuatan antara multiplex dan juga balok kayu 

dilakukan dengan cara dipaku, pada bagian bawah pier 

head disangga dengan bambu dan juga scaffolding agar 

lebih kuat. 

                        

                                  Gambar 3 50.Pemasangan Bekisting Pier Head 

                                        Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)            
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       Tabel 3. 4.Dimensi Kayu, Multiplex dan Bambu 

No Jenis Dimensi 

1 Balok Kayu Panjang    = 300 cm 

Lebar        = 5 cm 

Tebal        = 5 cm 

2 Multiplex Panjang    = 150 cm 

Lebar        = 100 cm 

Tebal        = 1 cm 

3 Bambu Panjang    = 400 cm 

Diameter  = ± 10 cm 

                                  Sumber: Data teknis PT.Putra Mas Indah Baroe 

 

 

                   

 

       Gambar 3 51.Balok Kayu 

                             Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)     
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                           Gambar 3 52.Bekisting Siap pakai 

                                        Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)     

 

                               

                               Gambar 3 53.Bambu 

                                            Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)            

 

3.5.6 Baja Tulangan 

Besi tulangan digunakan pada kontruksi beton untuk 

memberikan kekuatan tarik dan tekan pada beton bertulang. 

Uji baja tulangan yang digunakan pada pembangunan 

Jembatan Sendang menggunakan Standard Nasiaonal 
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Indonesia ( SNI ) 07 – 2052 – 2002. Besi baja digunakan pada 

penulangan pada jenis pekerjaan seperti bored pile, footing, 

abuttment, pilar dan juga pada pekerjaan pier head. Mutu baja 

uang di gunakan untuk baja tulangan ulir adalah U – 32, 

sedangkan mutu baja polos uang digunakan adalah P – 2 

 

                      Tabel 3. 5.Daftar tulangan 

No Jenis Pekerjaan No Tulangan Mutu Baja 

1 Bored pile Ø 10 

D 19 

P – 24 

U - 32 

2 Footing D 25 

D 19 

D 16 

D 13 

U – 32 

U – 32 

U – 32 

U - 32 

3 Abuttment D 25 

D 16 

D 13 

U – 32 

U – 32 

U - 32 

4 Pilar D 25 

D 16 

U – 32 

U - 32 

5 Pier Head D 25 

D 19 

U – 32 

U - 32 

Sumber: Data teknis PT.Putra Mas Indah Baroe 
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                   Gambar 3 54.Tulangan Bored Pile 

                                     Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)    

 

                    

                                                   Gambar 3 55.Tulangan Ulir 

                                        Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)     
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                                     Gambar 3 56.Tulangan Pada Abuttment 

                                     Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)            

3.5.7 Plat Baja 

Plat baja pada pekerjaan pembangunan Jembatan 

Sendang digunakan sebagai pijakan untuk alat berat, 

dikarenakan kondisi tanah yang cenderung berpasir dan juga 

berlumpur maka di perlukan plat baja sebagai pijakan alat 

berat supaya roda tidak terselip di tanah, alat berat yang 

menggunkan plat baja sebagi pijakan antara lain excavator, 

boring machine, dan juga mobile crane.      

3.5.8 Kawat Bendrat 

Penggunaan kawat bendrat pada pembangunan 

Jembatan Sendang memiliki fungsi untuk mengikat antar besi 

tulangan yang akan digunakan sebagai tulangan pada beton. 

Cara mengaplikasikan kawat bendrat pada tulangan yaitu 

dengan cara melilitkanya di titik pertemuan antara tulangan 

vertical dan tulangan horizontal lalu di puntir menggunakan 

tang, potong bagian kawat bendrat yang terlalu panjang. 

Sebelumya kawat bendarat di potong – potong sepanjang 30 

cm untuk memudahkan pengaplikasianya pada tulangan.               
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3.5.9 Bahan Bakar 

Bahan bakar digunakan untuk mengoperasikan alat 

berat yang digunakan untuk melaksanakan proyek 

pembangunan Jembatan Sendang, alat berat yang digunakan 

antara lain adalah excavator, boring machine dan juga mobile 

crane. Bahan bakar yang di gunakan adalah solar. 

                          

                         Gambar 3 57.Bahan Bakar 

                                           Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)       

 

3.5.10 Bahan Tambah Beton        

Bahan tambah beton digunakan untuk menambah 

mutu beton yang akan diaplikasikan . Bahan tambah 

memiliki beberapa macam bentuk antara lain padat atau 

cair, pada pelaksanaan pembangunan jembatan sendang 

digunakan bahan tambah yang bersifat cair, bahan tambah 

yang digunakan adalah sika dan sikadur 732, pemilihan sika 

dan sikadur 732 antara lain karena mudah dalam 

pengaplikasiannya dan juga tidak mudah terpengaruh 

dengan kelembapan pada area pekerjaan. 
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               Gambar 3 58.Sika dan Sikadur 732 

                                  Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)      

  

3.6 Pengendalian Proyek 

  Pengendalian proyek merupak suatu cara yang di lakukan 

oleh para penyedia jasa dalam hal ini PT.Putra Mas Indah Baroe 

sebagai kontraktor, PT.Triparta Konsultan sebagai konsultan 

perencan a dan juga CV. Cahaya Baru yang berperan sebagai 

manajemen kntruksi, untuk memantau berjalanya proyek dari 

dimulai hingga proyek itu berakhir. Pengendalian yang di lakukan 

menyeliputi pengendalian terhadap biaya, mutu dan waktu . 

 

3.6.1 Pengendalian Mutu ( Quality Control ) 

  Pengendalian mutu pada pelaksanaan pembangunan 

Jembatan Sendang yaitu memiliki patokan pada pada kualitas 

mutu bahan, peralatan dan juga para pekerja. Pengendalian 

mutu berdampak pada kualitas hasil kontruksi yang dihasilkan 

akan lebih kuat karena sesuai dengan rencan kerja yang telah 

disepakati . 
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a.  Pengendalian Bahan Kontruksi 

Untuk bahan kontruksi yang dipilih adalah 

berdasarkan dengan spesifikasi struktur yang akan 

dibangun, bahan yang digunakan adalah bahan yang 

memiliki kualitas bagus, sebagai contoh : pemilihan 

agregat halus berasal dari muntilan karena sudah terkenal 

memiliki kualitas yang baik. 

Pengujian beton dilakukan sebelum beton cair di 

gunakan untuk pengecoran pekerjaan dengan mengambil 

sample yang dimasukan kedalam kerucut abrams 

kemudian ditarik dan diamati penurunan beton cair 

tersebut. 

                                           

                            Gambar 3 59.Slump Test 

                                           Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)      

 

Pengujian kuat tekan dilakuan dengan cara 

mengambil sampel sebanyak 3 buah yang di masukan ke 

dalam tabung silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 
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30 cm, kuat tekan beton dilakukan guna mengendalikan 

mutu dari bahan kontruksi yang dilakukan. Sampel yang 

diambil kemudian dibawa ke Politeknik Negeri Semarang 

dan sebagian ke Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Undip untuk dilakukan pengetesan kuat tekan beton, beton 

yang mengalami uji tes memiliki umur 10 dan 28 hari . 

Untuk pengetesan kuat tekan beton dilapangan tidak harus 

menunggu umur beton mencapai 10 atau 28 , untuk 

mempercepat usia matang beton maka mutu beton 

dinaikan agar memperolah beton yang kuat dalam waktu 

yang relative singkat . 

 

    

                                      Gambar 3 60.Tabung Silinder 

                                             Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)   

 

 

 

 



                     Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Jembatan Sendang  

Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang    

74 

 

 
Erik Kurniawan / 13.12.0081 

 

 

b. Pengendalian Alat 

Pengendalian mutu dalam proyek pembangunan 

jembatan sendang tentu saja juga harus memaksimalkan 

alat yang digunakan, sebagai contoh memaksimalkan 

excavator yang digunakan untuk mengeruk tanah dan juga 

merapikan medan Excavator yang digunakan adalah 

merek Komatsu PC 200 dengan ukuran bucket yang 

digunakan adalah 0,5 m
3 

,dan memiliki produksi sebesar 

53,64 m
3 

/ jam . Jam kerja yang dilakukan adalah 8 

jam/hari untuk hari biasa dan biasanya dilakukan 

penambahan pekerjaan pada malam hari  untuk pekerjaan 

pengecoran .Untuk mejaga kinerja excavator agar tetap 

maksimal setiap operator dibekali dengan keterampilan 

untuk memperbaikinya jika terjadi kerusakan standart.  

c.    Pemilihan tenaga kerja 

Pemilihan tenaga kerja dilakukan guna 

mendapatkan pekerja yang sesuai dengan pekerjaan 

yang akan dikerjakan dilapangan, dalam pekerjaan 

pembangunan  Jembatan Sendang para pekerja di awasi 

oleh seorang mandor yang di tunjuk oleh kontraktor 

guna mengawasi pekerja dilapanagan. 
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                  Gambar 3 61.Mandor Memberi Pengarahan 

                       Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.6.2 Pengendalian Biaya 

  Pengendalian baiaya di lakukan guna menjaga anggran yang 

tersedia cukup digunakan sampai proyek berakhir dan tidak 

melebihi anggaran yang di sediakan oleh pengguna jasa. 

Jumlah dana yang digunakan membangun jembatan sendang 

yaitu Rp 9.800.000.000 yang di danai oleh APBD Kabupaten 

Semarang. Ada beberapa aspek yang sangat mempengaruhi 

pengeluaran biaya pada pembangunan Jembatan Sendang 

yaitu : 

a. Bahan : Dalam pengadaan bahan harus sesuai dengan 

spesifikasi yang di butuhkan dan sesuai dengan jumlah 

tenaga kerja yang ada agar pekerja dapat bekerja dengan 

maksimal. Misal dalam pembangunan proyek Jembatan 

Sendang ketersedian besi yang akan digunakan untuk 

tulangan struktur selalu tersedia . 

b. Alat : Biaya yang harus dikeluarkan kontraktor dalam 

satu hari dengan jam kerja 8 jam/hari untuk satu buah 

excavator yaitu sekitar Rp 5.142.000 biaya tersebut 

sudah termasuk biaya persewaan alat, biaya solar dan 

juga upah operator. Rincian biaya yang harus 

dikeluarkan untuk persewaan alat dalam satu hari Rp. 

2.450.000, biaya solar Rp 1.292.000 dan untuk 
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membayar operator sebesar Rp.1.400.000.Biaya diatas 

tentu saja belum termasuk biaya lembur jika terjadi 

pengecoran pada malam hari, jika terjadi pengecoran 

pada malam hari pasti ada penambahan biaya untuk 

biaya persewaan alat ,biaya untuk solar dan juga upah 

lembur untuk operator. Untuk baiaya satu bulan yang 

dikeluarkan adalah Rp 154.260.000 

c. Tenaga kerja : Jumlah pekerja yang berada dimpangan 

disesuaikan dengan pekerjaan yang ada, dan juga 

kedatangan bahan di usahakn tidak mengalami 

ketelambatan karena akan banyak pekerja yang 

menganggur hal ini berdampak pada pengeluaran biaya 

yang percuma. 

 

3.6.3 Pengendalian Waktu 

   Pengendalian waktu merupakan pengendalian yang 

dilakukan oleh penyedia jasa agar pekerjaan yang berlangsung 

sesuai dengan progres yang telah disepakati. Pengendalian 

proyek dilakukan dari proyek di mulai hingga proyek 

berakhir, patokan yang di gunakan adalah time schedule . time 

schedule memiliki data mengenai urutan pelaksaan pekerjaan 

dan juga kapan pekerjaan itu harus mulai lakukan dan kapan 

harus selesai, time schedule juga juga memuat volume masing 

– masing pekerjaan pembamguna  proyek Jembatan Sendang. 

Bentuk pengendalian proyek pembanguna Jembatan Sendang 

sebagai berikut : 

a. Untuk pengendalian bahan demi mempercepat beton pada 

proyek pembangunan jembatan sendang beton cair 

dicampur dengan zat addictive berupa sika dan sikadur 



                     Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Jembatan Sendang  

Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang    

77 

 

 
Erik Kurniawan / 13.12.0081 

732 zat ini berguna untuk mempercepat proses 

pengeringan pada beton cair. 

b. Pengendalian waktu untuk alat, pemakaian alat berat pada 

proyek yaitu sesuai jam kerja 8 jam/hari itu jika tidak 

terjadi penambahan waktu kerja , penambahan waktu kerja 

untuk mengejar progress biasanya dilakukan rata-rata 

sekitar 3 jam setiap lembur. Biaya persewaan alat akan 

menjadi lebih mahal yaitu menjadi Rp 3.850.000/ hari dan 

biaya solar juga otomatis akan bertambah menjadi Rp 

1.776.500. Untuk operator uang lembur yang di terima 

yaitu Rp 100.000 setiap melakukan pekerjaan lembur. 

Dalam satu minggu rata – rata pekerjaan lembur dilakukan 

selama satu kali.Jika dalam satu bulan terjadi 4 kali terjadi 

lembur menggunkan alat berat maka biaya yang 

dikeluarkan dalam satu bulan semula sejumlah Rp. 

154.260.000 akan menjadi bertambah menjadi Rp. 

172.482.000 dalam satu bulan.   

c. Pekerjaan proyek dimulai pada pukul 08.00 WIB dan 

selesai pada pukul 17.00 WIB, dengan jam istirahan siang 

dilakukan pada pukul 12.00  WIB sampai pukul 

13.00 WIB, dan juga dilaukan penambahan pekerja dan 

juga penambahan jam lembur jika akan dilakukan 

pekerjaan lembur pada malam hari. 
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                      Gambar 3 62.Penambahan Waktu Kerja Pada Malam Hari 

           Sumber : Dokumentasi Pribadi (2016 

 

3.7 Permasalahan Dan Solusi  

      3.7.1  Kerusakan Pada Excavator 

Pada pelaksaan pembangunan Jembatan Sendang 

menggunakan beberapa macam peralatan antara lain yaitu 

excavator, pada awal pekerjaan pembangunan hanya 

menggunakan satu buah excavator. Karena penggunaan yang 

terlalu sering mengakibatkan mesin terlalu panas lalu 

terbakar, hal ini tentu saja mengakibatkan pelaksanaan 

pekerjaan yang berhubungan dengan tanah menjadi terhambat 

karena excavator digunakan untuk melaksanakan metode cut 

and fill pada proyek pembangunan jembtan. 

Untuk mengatasi permasalahan ini pihak kontraktor 

mendatangkan satu buah excavator lagi untuk menggantikan 

excavotor yang mengalami kerusakan, sedangkan excavator 

yang mengalami kerusakan di perbaiki oleh montir yang di 

kirim oleh pihak subkon yaitu CV.Swartama global. Untuk 

mempercepat pekerjaan pihak kontraktor menggunakan 2 

buah excavator hingga pekerjaan selesai. 
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                      Gambar 3 63.Excavator yang rusak 

       Sumber : Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.7.2  Kecelakan Pada Truck Mixer 

Proses pengecoran pada pembangunan Jembatan 

Sendang menggunakan ready mix yang di sub kontraktorkan 

kepada  CV. Jati Kencana Beton. Jalan yang dilewati oleh 

truck mixer sepanjang jalur dari Tuntang hingga ke lokasi 

proyek hanya memliki lebar ±6 meter sehingga ketika 

berpapasan dengan kendaraan roda 4 lainnya harus hati-hati. 

Kecelakaan terjadi hanya berjarak ± 500 meter dari lokasi 

proyek, truck  mixer berpapasan dengan truk sayur dari arah 

desa Bancak , di karenakan jalan yang sempit dan juga pada 

bagian tepi jalan terdapat beda elevasi dengan sawah yang 

berada di samping kiri jalan ban truk mengalami amblas dan 

terguling ke sawah. sehingga proses pengecoran footing pada 

saat itu mengalami keterlambatan.Untuk mengatasi masalah 

tersebut pihak CV.Jati Kencana Beton langsung mengirm 

truck mixer yang lainnya untuk menggantikan   yang 

mengalami kecelakaan Evakuasi dilakukan bebrapa hari 

setelah kcelakaan tersebut terjadi.       
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                                 Gambar 3 64.Truk Mixer mengalami kecelakaan 

                                                 Sumber : Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.7.3 Air Sungai Meluap 

Pelaksanaan pembangunan jembatan sendang tentu 

tidak lepas dari kondisi alam sekitar yang secara tidak 

langsung akan mempengaruhi pengerjaan proyek tersebut, 

salah satu contohnya adalah ketika hujan turun di lokasi 

proyek atau di hulu dari sungai sendang maka mengakibatkan 

banjir, banjir tersebut tentunya menghambat pelaksaan 

pekerjaan. Air banjir yang meluap akan menggenangi area 

pekerjaan pada sekitar pilar , terutama pada pilar timur yang 

apabila terjadi banjir bisa di pastikan area pekerjaan akan 

tergenang, banjir juga mengakibatkan tulangan footing pada 

pilar timur hanyut karena di terjang oleh banjir. Penanganan 

dari masalah yang tejadi adalah : 

a. Dengan membuat tanggul sementara dengan 

menggunakan batu dan tanah yang berada di sekitar 
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lokasi, untuk menghindari air sungai meluap ke area 

pekerjaan  di sekitar pilar,pembuatan tanggul sementara 

menggunakan excavator. 

b. Dengan menyedot air yang sudah masuk ke dalam area 

menggunakan pompa air. 

c. Tulangan footing yang hilang di terjang banjir kemudian 

di rangkai kembali dengan tulangan yang baru dan pada 

bagian keliling dari footing di buat tanggul sementara 

untuk menggindari tulangan yang hanyut karena banjir . 

                  

         

                 Gambar 3 65.Tanggul Sementara Di Tepi Sungai 

                                        Sumber : Dokumentasi Pribadi (2016) 

3.7.4 Crane Rusak 

Crane yang rusak terjadi saat pekerjaan erection 

girder dilakukan, crane berhenti beroperasi selama satu hari 

penuh karena ada masalah pada mesin. Untuk mengatasi 

kerusakan pihak penyedia jasa mendatangkan montir untuk 

memperbaiki kerusakan pada crane, akibat kerusakan yang 

terjadi pekerjaan erection girder menjadi terlambat dan tidak 

mencapai progress yang di inginkan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

a. Proyek Jembatan Sendang dilaksanakan ketika musim hujan, 

jadi secara tidak langsung hujan akan mengganggu jalannya 

pekerjaan pembangunan proyek sehingga pihak kontrakor 

membuat langkah untuk membuat peneduh dari terpal untuk 

mengurangi dampak dari cuaca . 

b. Keputusan dari CV.Cahaya Baru selaku manajemen kontruksi 

dengan menaruh salah satu anggotanya dilapangan merupakan 

langkah yang bagus untuk mengawasi mutu pekerjaan agar 

sesuai dengan rencana. 

c. Kontraktor menerapkan sistem lembur pada malam hari guna 

mencapai progress yang diharapkan 

d.  Karena musim hujan air sungai meluap sehingga menyebabkan 

beberapa tulangan hanyut terbawa arus sungai .Pembuatan 

tanggul sementara guna menghindari air masuk ke area 

pekerjaan pilar jembatan dan menghindari hanyutnya tulangan 

yang terkena banjir. 

e. Keterlambatan datangnya mobile crane disebabkan karena 

mobile crane menunggu proyek yang berada di Wonogiri 

selesai terlebih dahulu membuat pekerjaan struktur atas 

terhambat.. 
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4.2 Saran 

a. Penanganan yang dilakukan kontraktor untuk mengantisipasi 

hujan dengan membuat peneduh menggunakan terpal untuk 

pekerja yang sedang melakukan pekerjaan sudah tepat, hal ini 

bisa meminimalisir dampak hujan yang mengganggu pekerjaan. 

Mungkin penambahan jumlah terpal bisa dilakukan guna 

pembuatan peneduh bisa di perluas. 

b. Langkah CV.Cahaya Baru dengan menaruh anggotanya dilokasi 

proyek memang sudah sangat bagus, akan tetapi menurut kami 

jika jumlah personil ditambah menjadi 2 ( dua ) orang 

pengawasan yang dilakukan akan lebih maksimal. 

c. Keputusan kontraktor menerakan sistem lembur guna mencapai 

progress merupakan sebuah keputusan yang tepat dan perlu 

ditingkatkan lagi. 

d. Pembuatan tanggul jika dibuat lebih awal maka pekerjaan 

proyek mungkin  tidak terganggu, karena pada saat pelaksanaan 

pekerjaan merupakan musim hujan , datangya banjir seharusya 

sudah dapat diperkirakan. 

e. Penanganan yang dilakukan ketika mobile crane terlambat 

dengan terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait . Untuk 

kedepanya komunikasi harus dijalin lebih baik agar 

keterlambtan serupa tidak terulang lagi. 

f. Konsultan perencana seharusnya lebih sering meninjau lokasi 

pembangunan proyek guna memastikan pekerjaan yang 

dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat, karena dalam 

proyek pembangunan Jembatan Sendang konsultan perencana 

sangat jarang meninjau lokasi. 

g. Mungkin untuk kedepannya pemilihan excavator untuk alat 

bantu pengecoran bisa dipertimbangkan lagi, Pemilihan 

concrete pump mungkin lebih efektif . 
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