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PRAKATA 

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas segala 

berkat dan karunia-Nya, karena hanya atas izin-Nya laporan kerja praktek 

yang berjudul Proyek Pembangunan Apartemen dan Hotel Best Western 

Star dapat diselesaikan dengan baik. 

Selama kerja praktek dalam waktu 90 hari yang dimulai pada 

tanggal 7 November 2011 sampai dengan 7 Februari 2012 di proyek 

pembangunan Apartemen dan Hotel Best Western Star.Adapun maksud dan 

tujuan kerja praktek adalah agar mahasiswa dapat mengamati pekerjaan 

dilapangan secara langsung,dan dapat membandingkan antara teori yang 

didapat di bangku kuliah dengan realita dilapangan yang biasanya bersifat 

praktis. 

Laporan ini disusun dengan melewati beberapa tahapan yang 

melibatkan berbagai pihak sebagai pendukung,oleh karena itu kami 

menyampaikan ucapkan terima kasih kepada: 

1. Ir.Budi Setiyadi, MT. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang 

2. Ir. Budi Santoso, MT selaku dosen wah angkatan 2008 Program 

Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik 

Soegi j apranata S emarang. 

3. Ir. Widija Suseno, MT selaku Dosen Pembimbing selama kerja 

praktek dan dalam penyusunan laporan kerja praktek ini. 

4. Semua Dosen Pengajar Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

5. PT. Adhi Karya(Persero)Tbk. yang telah memberikan kesempatan 

kepada kami untuk kerja praktek ini sekaligus pelaksana proyek 

yang telah banyak membimbing selama pelaksanaan kerja praktek 

In!. 

6. Bapak Unggul Prasetyosebagai pembimbing Kerja Praktek dan 

seluruh karyawan PT. Adhi Karya(Persero)Tbk,selaku Pelaksana 
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c. 

Proyek pada Proyek Pembangunan Apartemen dan Hotel Best 

Western Star. 

7. Keluarga yang selalu memberi dukungan baik secara moril maupun 

materil. 

8. Rekan-rekan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Kami menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih sangat jauh 

dari sempurna,hal ini di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan.oleh 

karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan laporan ini dan semoga dapat bermanfaat bagi ins an 

teknik sipil khususnya dan semua pihak. 

Semarang, Juni 2012 

Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan Pendidikan Program Studi Smjana Teknik Sipil Fakultac;; 

Teknik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang adalah menghasilkan 

tenaga keIja yang profesional dan terampil. Untuk mencapai tujuan tersebut 
I ' 

dilakukan upaya untuk memperluas pengetahuan pada mahasiswa dan 

menambah pengalaman, maka diadakan suatu program yaitu KeIja Praktek. 

Kerja Praktek ini dimaksudkan lmtuk menjalin hublmgan komunikasi antara 

mahasiswa dengan masyarakat jasa konstruksi. Hal ini dimaksudkan agar 

mahasiswa dapat mengenai dunia keIja yang sesungguhnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yang akan memberikan gambaran nyata 

mengenai dunia keIja kepada mahasiswa. 

Dengan demikian mahasiswa mempunyai bekal dan pengalaman untuk terjun 

ke dalam dunia keIja terutama dalam bidang Jasa Konstruksi. 

Selama melakukan KeIja Praktek mahasiswa dituntut aktif dalam pengamatan 

pelaksanaan proyek di lapangan. Keaktifannya dalam pengumpulan data-data 

lapangan selama pelaksanaan di lapangan sangat penting. Hal ini diperlukan 

untuk digunakan dalam penyusunan laporan KeIja Praktek. 

Dalam KeIja Praktek ini penulis mendapat kesempatan untuk mengamati 

secara langsung pada paket Proyek Pembangunan Apartemen dan Hotel Best 

Western Star di Semarang Jawa Tengah. 

if' 
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1.2 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dari Kerja Praktek yang kami laksanakan adalah : 

1. Untuk memenuhi tugas studi sebagai mahasiswa Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui kondisi pekerjaan di lapangan sec.ara lcmgsllng 

yang nyata dan lebih mengenal keadaan yang sesungguhnya. 

3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami setiap masalah yang teIj adi 

dalam pengelolaan suatu proyek mulai dari perenc.anaan, pelaksanaan, 

pengawasan sampai tata laksana dan manajemen proyek serta langkah-

langkah penyelesairumya, 

4. Sebagai bekal bagi mahasiswa, sebelum mahasiswa tersebut teljun dalam 

dunia kerja yang nantinya akan dihadapi setelah lulus menempuh program 

pendidikan di bangku perkuliahan. 

Untuk tujuan dari Kerja Praktek yang kami laksanakan adalah : 

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa mengenai pengetahuan 

di lapangan yang merupakan aplikasi dari teori yang didapat dari bangku 

kuliah. 

2. Mampu menerapkan teori-teori dan praktek yang pemah didapat 

sebelunmya serta membandingkan dengan dilapangan. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai jalrumya pelaksanaan suatu 

proyek baik secara teknis maupun nonteknis. 

Tri Widianto 08.12.0028 UNlKA Soegijapranata Semarang 



Laporan Keja Praktek 
Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star 

!i'B' Q& i #AA!4M ?AF!M.@f4&iW 9?Eriw+ + HMS iJ4MF;tRWi 

4. Sebagai bekal mahasiswa untuk teIjun dalam dunia keIja dan membuka 

komunikasi yang baik diantara masyarakat yang berkecimpung dalam dunia 

konstruksi. 

5. Mendidik sikap mental, disiplin keIja dan mampu bekeIja dalam tim 

maupun individual yang siap pakai di bidang konstruksi 

1.3 Pembatasan Masalah 

Kerja Praktek yang dilaksanakan yaitu selama 90 hari kerja terhitung mulai 

tanggal 7 November 2011 sampai dengan 7 Februari 2012, berdasarkan 

Surat Tugas Kerja Praktek No : 0951B.3.5IFTIXII2011 atas nama Dekan 

FakuItas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata. Karena keterbatasan 

waktu, maka keIja praktek yang dilaksanakan tidak dapat melakukan 

pengamatan pelaksanaan pekeIjaan seeara menyeluruh. Oleh sebab itu kami 

membatasi masalah-masalah yang akan dibahas, terbatas pada bagian-

bagian pekerjaan yang berlangsung selama kurun waktu keIja praktek saja, 

antara lain : 

1. Tinjauan Umum 

Mengenai gambaran umum Proyek Pembangunan Apartemen Dan Hotel 

Best Western Star Semarang. 

2. Tinjauan Khusus 

Membahas mengenai pekeIjaan yang dapat diamati selama masa kerja 

praktek yaitu pekeIjaan struktur atas yang meliputi pekeIjaan pembesian, 

begesting, pengecoran kolom, balok, pekeIjaan dinding,dan plat lantai. 
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1.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam memberikan gambaran yang jelas dalam laporan ini, kami berusaha 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai keperluan. Laporan ini 

pada hakekatnya merupakan laporan hasil pengamatan di lapangan selama 

pelaksanaan proyek. Adapun data-data yang telah kami peroleh dapat dibagi 

menjadi: 

p 
1. Metode Observasi (pengamatan) 

Dalam metode ini kami melakukan pengamatan langsung di lapangan 

mengenai tekllik pekeIjaan yang sedang berlangsung. Kami mengadakan 

pengamatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekeIjaan struktur. 

Selain itu kami melalllkan pengamatan tentang masalah-masalah yang 

timbul yang sekiranya dapat menghambat aktivitas kelja dan bemsaha 

mencari pemecahan dari masalah tersebut. 

2. Metode Interview (wawancara langsung) 

Dalam hal ini kami melakukan wawancara atau tanya jawab langsung 

dengan semua pihak yang terlibat dalam proyek, wawancara dengan pihak 

pengawas proyek, kontraktor, mand~r, maupun dengan tukang dan 

tenaga(kuli) mengenai hal-hal yang belum diketahui atau menanyakan 

berbagai masalah yang di temukan di lapangan dengan maksud agar kami 

mendapatkan masukan penjelasan tentang hal yang tidak kami mengerti 

dalanl keIj a pral1:ek ini. 

,. 
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3. Metode Diskriptif 

Metode Diskriptif (literatur) didapatkan dari buku-buku yang 

mempelajari tentang contoh-contoh analisa yang digunakan dalam 

perhitungan struktur. Metode literatur digunakan dalam pemecahan-

pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan laporan kerja 

prak-tek ini. 

4. Metode Instrumen 

Metode instrumen dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat 

bantu dalam penelitian seperti kamera, alat tulis, dan alat bantu yang lain. 

Metode ini sekaligus digunakan untuk pengambilan data yang didapat dari 

proyek pada waktu pelaksanaan di lapangan. 

Tri Widianto 08.12.0028 UNlKA Soegijapranata Semarang 



Laporan Keja Praktek 
Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star 

!IUS 'kJ,¥ 

1.5 Sistematika Kajian Laporan 

Dalam mempermudah pemahaman laporan ini, maka kami membagi laporan 

ini menjadi tujuh Bab, dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. 

Meliputi latar belakang kerja praktek, maksud dan tujuan kerja 

praktek, pembatasan masalah, metode pengumpulan data, serta 

sistematika kajian laporan. 

Bab II Tinjauan Umum Proyek. 

Meliputi uraian umum, maksud dan tuj uan proyek, lokasi dan 

situasi proyek, hubungan kerja, serta unsur-unsur pelaksana 

proyek serta data proyek 

Bab III Perencanaan Proyek. 

Meliputi uraian umum, unsur-unsur Manajemen proyek dan 

gambar rencana proyek. 

BabIV Bahan Bangunan dan Peralatan Yang Digunakan. 

Meliputi uraian umum, bahan-bahan yang digunakan, dan 

peralatan kerja. 

BabV Pelaksanaan Pekerjaan. 

Meliputi uraian umum serta pekeIjaan struktur atas yang 

terdiri dari pekerjaan kolol11, pekerjaan balok, dan plat lantai. 

BabVI Pengendalian Proyek 

Meliputi urman umum, pengendalian kualitas, pengendalian wal(tu, 

selia pengendalian biaya selia permasalahan didalam proyek. 

Bab VII Penutup. 

Meliputi kesimpulan dan saran. 
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2.1 

BAR Il 

TINJAUAN UMUM PROYEK 

Vraian Vmum Proyek 

Apartemen dan Hotel Best Western Star adalah Apartemen dan Hotel 

yang berstandar intemasionaL 

Pembangunan Proyek tersebut melihat bahwa setiap tabun jumlah 

masyarakat yang berada di kota Semarang semakin bertambah 

banyak. Hal ini tidak lepas dari peranan kota Semarang sebagai pusat 

pemerintahan dan perekonomian di daerah Jawa Tengah. Untuk 

itulah sebagai pemilik proyek membangun gedung barn di sebuah 

lahan disebelah gedung Supermarket Java Mall yang berlokasi di 

daerah Peterongan(TI. MT.Haryono 970) Semarang untuk didirikan 

sebuah Apartemen Setinggi 28 Lantai. 

Perkembangan Kota Semarang tidak lepas dari faktor ekonomi yang 

terus berkembang. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana sebagai 

tempat menampung semua kegiatan ini seperti gedung perkantoran, 

pusat perdagangan, perumahan, tempat rekreasi dan hiburan serta 

jalan raya dan alat transportasi sebagai fasilitas pendukung yang 

merupakan tuntutan perkembangan kota. 

Semakin banyaknya pembangunan fisik maka akan semakin tinggi 

pula peluang untuk memperluas jalinan kerja dan ikut serta dalam 

persaingan di bidang perekonomian khususnya di Semarang. 

1?~;>k~~5:w_~,;.'fd?frmffi~1f~~";1!i_e:~,:uar3SIS'.zs_?QXBA~(,¥~'n~.~~~~~';:N;!1!~~W.lC~%fi:Ji..~~~~1t~k~.Ef~~5A1{;~iW'~l'G\)"Zi.~.eJft~~m..~~~~1l.~;.'&.'"1fX~~€_il_:¥~'ll[~»:~;~..1it.T.6'iWiM19~~~ .-.- -- ._-- -- - -- _. __ . .._ .. ' -- .. _-_ .•.. ,- ------ .. . -._-- - ... _._-_._ ._. __ ._._ -_.-.. . _. ---- - -
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2.2 Lokasi Proyek 

Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star 

Semarang ini yang terletak di lalan MT. HARYONO di sampmg 

Kompleks Bangunan RUKO METRO PLAZA dan Sebuah 

Supermarket(Java Mall) secara geografis letak bangunannya dibatasi 

oleh: 

a. Sebelah Utara 

b. Sebelah Timur 

c. Sebelah Barat 

d. Sebelah Selatan 

: Ruko Metro PIasa 

: J alan Mangga 1 

: lalan MT. Haryono 

: lava Super MALL 

Untuk Iebih jelasnya mengenm gambarml tentang Proyek 

Pembangunan Semarang dapat dilihat pada denah proyek berikut: 

Gambar 2.1 Lokasi Proyek 

Sumber: Google Map 

fl~:r~~Jm..'b':"~~-m..~~~-irlr§':.f.~.lill~~,g~~~.lti~"!i5~~~~~~ --.------ ----- -- _ .. _-----.. _-_._- -_ .. --.----------- - - -- - ----.. ---- .-.- ---
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Berikut gambar rencana Bangunan Gedung Apartemen & Hotel Best 

Western Star 

Gambar 2.2 Perspektij Desain Ballgullan 

Sumber : Dala Proyek 

2.3 Data Teknis Proyek 

Adapun data-data proyek sebagai berikut : 

1. Nama Proyek : Proyek Pembangunan Apartemen & 

Hotel Best Western Star Sernarang. 

2. Lokasi : Jalan MT . HARYONO Sernarang. 

3. Luas Bangunan : ± 36.210 m2 

4. Pernilik proyek : PT. STAR PRIMA 

5. Kontraktor Pelaksana : PT. Adhi Karya(Persero) Tbk. 

6. Surnber Dana : PT. STAR PRIMA 

7. Nilai Kontrak : Kira-kira ±Rp. 73.000.000.000,-

8. Waktu Pelaksanaan : 1 tahun 

9. Masa Perneliharaan : 6 bulan 

10. Denda keterlarnbatan : 1 %0 / hari, rnaksimum 5 % nilai 

kontrak 

II. Jarninan Pelaksanaan : asuransi bank. 
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2.4 Sistem Pelelangan 

Proyek pembangunan APARTEMEN & HOTEL BEST 

WESTERN STAR ini dilaksanakan oleh PT. ADm KARYA(persero) 

Tbk. yang terpilih dari proses Pelelangan oleh pemilik proyek yaitu 

PT. STAR PRIMA,dan PT. ADm KARYA(Persero) Tbk yang 

menjadi pemenang dari proses Lelang tersebut. 

2.5 Besar dan Sumber Dana 

Keseluruhan pekeIjaan Proyek Pembangunan memiliki nilai 

kontrak Kira-kira sebesar ± Rp 73.000.000.000,- ( Tujuh puluh tiga 

miliar rupiah ) sudah termasuk pajak. Sedangkan sumber dana 

diperoleh dari pihak PT . STAR PRIMA. Semua ini diatur dalam 

Surat Kontrak yang disetujui oleh pemilik proyek dan kontraktor 

serta pihak-pihak yang terkait. 

2.6 Organisasi Proyek 

Organisasi merupakan tindakan mempersatukan sekelompok 

orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sarna, dimana 

terdapat pengelompokan bidang keIja beserta personilnya dan 

masing-masing kelompok saling terkait satu sarna lain dalarn 

hubungan keIja yang telah ditentukan. Fungsi organisasi secara 

umum yang berhubungan dengan kegiatan proyek adalah : 

1. Organisasi merupakan sarana bagi para anggota atau para pekeIja 

untuk bekerja sarna mencapai tujuan bersarna, 

2. Dalam organisasi terdapat pengaturan tentang bagaimana 

keIjasama itu dilaksanakan, 
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1. Organisasi merupakan sarana bagi para anggota atau para pekeIja 

untuk bekeIja sarna mencapai tujuan bersama, 

2. Dalam organisasi terdapat pengaturan tentang bagaimana 

keIjasama itu dilaksanakan, 

3. Adanya pembagian pekeIjaan sehingga tidak teIjadi sistem keIja 

yang tidak beraturan, 

4. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab, 

5. adanya hubungan pekeIjaan yang saling terkait satu sarna 

lainnya. 

Organisasi yang baik adalah organisasi yang disusun 

berdasarkan keperluan dan kebutuhan serta memiliki pengaruh yang 

besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan suatu proyek. Bila 

organisasi yang rencanakan tidak tepat, maka mengakibatkan 

manajemen yang diperoleh tidak efektif Dalam suatu proyek 

terdapat beberapa unsur yang terlibat untuk mewujudkan suatu 

tujuan proyek. Unsur-unsur tersebut mempunyai tugas dan 

wewenang serta tanggungjawab yang saling berkaitan satu dengan 

yang lainnya sehingga arab komunikasi dapat teIjalin dengan baik. 

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam proyek tersebut adalah 

pemilik proyek, konsultan pengawas, dan kontraktor. Adapun unsur 

tersebut adalah : 

1. Pemilik Proyek. PT. STAR PRIMA 

2. Perencana. PT. :MEGA TIKA JNTERNASIONAL 

3. Pengawas PT. CIPTA PRIMA SEJAHTERA 

; e & ''Btt 
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4. Main Kontraktor PT ADHI KARYA(Persero) Tbk. 

5. Sub Kontraktor 

a. PT. Pionir Beton (Ready Mix) 

b. PT. Tri Tunggal (Instalasi Air Bersih) 

C. PT. Dwi Berkah (Instalasi Air Kotor) 

d. PT. Metalindo Prima Sarana (begesting) 

e. PT.Krakatau Wajatama (Besi) 

2.6.1 Hubungan Kerja 

Hubungan antara unsur - unsur tersebut diatas dalam pelaksanaannya 

harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah disepakati dalam 

kontrak kerja agar dalam pelaksanaannya terjadi komunikasi yang baik dan 

terarah sehingga dapat mengendalikan mutu, waktu dan biaya pelaksanaan 

pada proyek. Mekanisme hubungan kerja yang terjadi pada Proyek 

Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star adalah sebagai 

berikut· 

Pemilik Proyek .................................... 

r ·-·-·-·. PT. Star Prima 0001(_.- . _ . -
I 

I 

~ I 
I 

I 
I 

I 

I 

Konsultan Perencana 
PT.Cipta Sukses 

I 

I 

I 

Kontraktor Pelaksana 
PT. Adhi Karya 

I 

I 
A 

Manajemen Konstruksi : 
PT. Cipta Prima Sejahtera <11--- ----

I 

--~ 

- - - - - . Garis Koordinasi --•• Hubungan fungsional 

Gambar 2.3 Hubullgall Kerja 

. "" "':' ... 
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Pemilik menunjuk kontraktor dan konsultan perencana 

melalui sebuah proses Pelelangan dim ana terdapat calon kontraktor 

dan konsultan lainnya dan memberikan pekerjaan tersebut sesuai 

.. dengan dokumen kontrak yang telah disepakati antara kontraktor dan 

pemilik proyek. Pemilik proyek(owner) berhak memberi teguran 

kepada kontraktor apabila teIjadi penyimpangan pada pelaksanaan 

pekeIjaan.Pengawas merupakan PT. CIPTA PRIMA SEJAHTERA 

yang berasal dari pihak PT. STAR PRIMA yang bertugas untuk 

mengawasi jalannya proyek yang dilakukan oleh pelaksana. Semua 

rekomendasi mengenai perubahan-perubahan di dalam suatu 

peketjaan dari pelaksana disetujui oleh pengawas terlebih dahulu 

setelah itu barn bisa dilaksanakan. Sebelurn pekeIjaan diserahkan 

kepada pemilik, pengawas terlebih dahulu memeriksa pekeIjaan yang 

telah dilaksanakan oleh kontraktor dan memberikan rekomendasi 

kepada pemilik untuk menenma pekeIjaan tersebut 

r, . 
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2.6.2 Struktur Organisasi Proyek 

PEMBANGUNAN AP ARTEMEN DAN HOTEL BEST WESTERN 

STAR 

• --
" -
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Gambar 2.4: Struktur Organisasi PT. ADHI KARYA(Persero) Tbk. 

Sumber : Data Proyek 
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2.6.3 Pemilik Proyek 

Pemilik pr-oyek adalah orang atau hadan hukum haik 

pemerintah atau swasta, yang memberikan pekeljaan dan membiayai 

seluruh biaya proyek dalam suatu pelaksanaan proyek.Dalam Proyek 

Pembangunan Gedung Apartemen & Hotel Best Western Star 

Semarang, yang bertindak sebagai sebagai pemilik proyek adalah PT. 

STAR PRIMA. 

Adapun tug as dan wewenang pemilik proyek adalah: 

a. Mempunyai wewenang penuh terhadap keseluruhan proyek, 

b. Menunjuk tim pelaksana (kontraktor) untuk melaksanakan proyek 

tersebut, 

c. Menunjuk pengawas proyek untuk mengawasi secara langsung 

pelaksanaan proyek, 

d. Menyediakan sejumlah dana yang diperlukan untuk terwujudnya 

suatu proyek, 

e. Men~adakan kesepakatan terlebih dulu den~an perencana, 

pengawas, dan pihak pelaksana mengenai tugas, kewajiban dan 

tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang 

telah disepakati, 

f. Menerima hasil pekerjaan dari pelaksana proyek. 

2.6.4 Perencana 

Konsultan Perencana adalah suatu badan atau perorangan 

~. yang dipercaya dan ditunjuk oleh pemberi tugas, dimana badan ini 

mempunyai keahlian tertentu dan ahli dalam membuat perencanaan 
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suatu proyek, gambar - gambar keIja beserta penaksiran Rencana 

Anggaran Biaya serta memberi nasehat dan jasa yang berhubungan 

dengan perencanaan dibidang teknik bangunan. Pada proyek ini, 

konsultan perencananya perorangan. Adapun tug as dan wewenang 

konsultan perencana adalah : 

a. Membuat perencanaan lengkap dari proyek yang akan 

dibangun sesuai dengan permintaan pemilik proyek. 

b. Mengadakan penyelidikan awal yang meliputi pengumpulan 

data lapangan serta penyelidikan tanah. 

- - - -

c. Memberi usulan - usulan dan saran kepada pemberi tugas 

sehubungan aengan perencanaan proyeR 1m. 

d. Memberi penjelasan kepada pelaksana dan pengawas 

lapangan bila ada hal-hal yang kurang jelas dalam gambar 

bestek. 

e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan yang 

telah dibuat apabila sewaktu-waktu teIjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

m= Nt. 
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2.6.5 Pengawas proyek 

Pada proyek ini pengawas merupakan Tim teknis yang 

berasal dari pihak PT.STAR PRIMA sendiri. Tim ini bertanggung 

jawab penuh mengawasi pelaksanaan proyek. Adapun tugas dari 

pengawas adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pengawasan secara berkala serta memberikan 

pengarahan, petunjuk, dan penjelasan kepada pelaksana konstruksi 

serta meneliti hasil-hasil yang telah dikerjakan. 

b. Memberi rekomendasi progress report pekeIjaan pelaksana 

untuk meminta dana kepada pemilik proyek guna membiayai 

pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. 

c. Memberikan teguran dan atau peringatan kepada pelaksana 

konstruksi apabila dalam pelaksanaan pekeIjaan teIjadi 

penyimpangan dari spesifIkasi dan gambar-gambar teknis. 

2.6.6 Pelaksana proyek 

Kontraktor pelaksana adalah badan hukum atau perorangan 

yang ditunjuk untuk melaksanakan pekeIjaan proyek sesuai dengan 

keahliannya. Atau dalam defInisi lain menyebutkan bahawa pihak 

yang penawarannya telah diterima dan telah diberi surat penunjukan 

serta telah menandatangani surat peIjanjian pemborongan keIja 

dengan pemberi tugas sehubungan dengan penawaran proyek. 

Kontraktor bertanggung jawab langsung pada pemilik 

proyek (owner) dan dalam melaksanakan pekeIjaannya diawasi oleh 

tim pengawas dari owner serta dapat berkonsultasi secara langsung 
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dengan tim pengawas terhadap masalah yang teIjadi dalam 

pelaksanaan. Perubahan desain harus segera dikonsultasikan sebelum 

pekerjaan dilaksanakan. 

Pada Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best 

Western Star Semarang ,sebagai pemilik proyek, yaitu PT. STAR 

PRIMA, memilih pelaksana proyek menggunakan sistem penunjukan 

langsung. Dalam proses konstruksi, pelaksana menunjuk beberapa 

badan usaha konstruksi seba~ai rekanan untuk menan~ani sub-

pekerjaan dalam proyek ini (berperan seperti sub kontraktor). Dalam 

pelelangan terse but didapatkan kontraktor sebagai pelaksana 

pekeIjaan adalah : 

1. Main Kontraktor adalah : PT. Adhi Karya ( Persero) Tbk. 

2. Sub Kontraktor adalah 

a. PT. Pionir Beton 

b. PT. Tri Tunggal(Air Bersih) 

c. PT. Dwi Berkah(Air Kotor) 

d. PT. MPS (Begesting) 

Adapun tugas, wewenang dan tanggung j awab kontraktor adalah 

seba~ai berikut : 

1. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan 

spesifikasi yang telah direncakan dan ditetapkan didalam 

kontrak peIjanjian pemborongan 
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2. Membuat rencana keIja, jadwal pelaksanaan dan metode 

pelaksanaan peketjaan sehingga tidak tetjadi keterlambatan 

pekerjaan. 

3. Memberikan Iaporan Iaporan kemajuan proyek (progress) yang 

meliputi laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik 

proyek yang memuat antara lain: 

a. Pelaksanaan pekerjaan 

b. Prestasi ke~a yang dicapai. 

c. Jumlah tenaga kerja yang digunakan 

d. Jumlah bahan dan material yang masuk. 

e. Keadaan cuaca dan lain-lain tennasuk hambatan-hambatan yang 

terjadi selama proyek bedangsung 

4. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, 

peralatan, dan alat pendukung lain yang digunakan sesuai dari 
. . - - -

spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan 

memperhatikan beberapa faktor penting yaitu waktu, biaya, 

kualitas dan keamanan pekeIjaan. 

5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan 

metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

6. Melaksanakan peke~aan sesuai den~an jadwal atau time 

schedule yang telah disetujui bersama. 

7. Melindungi semua pedengkapan, bahan, dan pekerjaan terhadap 

kehilangan dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan. 
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8. Memelihara dan memperbaiki dengan biaya sendiri terhadap 

kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan proyek yang 

mengangkut peralatan dan material ke temp at pekerjaan. 

9. Kontraktor mempunyai hak untuk meminta kepada pemilik 

proyek sehubungan dengan pengunduran waktu penyelesaian 

pembangunan dengan memberikan alasan logis dan sesuai 

dengan kenyataan dilapangan yang memerlukan tamabahan 

waktu. 

10. Mengganti semua ganti rugi yang diakibatkan oleh kecelakaan 

sewaktu pelaksanaan pekerjaan, serta wajib menyediakan 

perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan. 

Adapun staf-staf yang berada dalam struktur orgarusasl 

kontraktor adalah sebagai berikut : 

a. Project Manager ( Pimpinan Proyek ) 

Project Manager adalah orang yang menjadi wakil dalam 

Manajemen Konstruksi di kantor. Project Manager berada di kantor 

mewakili dari Project Director. 

Tanggung jawab dan wewenang Project Manager adalah : 

1) Menetapkan rancangan anggaran biaya proyek (RAB). 

2) Monitoring dan kontrol pengeluaran Biaya Proyek secara 

berkala, dengan membandingkan ke RAB. 

3) Evaluasi akhir biaya proyek secara menyeluruh terhadap RAB 

dan menyusun laporan akhir biaya proyek. 
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4) Menyusun Rencana Kerja Proyek (RKP) beserta sasaran keIja 

yang akan dicapai dan diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah penunjukan PM. 

5), Memastikan terlaksananya pekerjaan (termasuk MIE & NSC) 

sesuai rencana yang sudah ditetapakan dalam RKP. 

6) Monitoring dan kontrol tahapan pelaksanaan untuk memastikan 

pencapaian sasaraan kerja sesuai dengan Rencana Kerja Proyek 

(RKP). 

7) Pengendalian pencegahan terhadap rework dan program 

peningkatan mutu pekerjaan. 

8) Mengkoordinasi pembuatan dan menetapkan Master Schedule, 

Schrdule Man Power, Material dan Equipment.. 

9) Memastikan pelakasanaan pekerjaan tepat waktu. 

10) Monitoring dan control progress pelaksanaan secara berkala. 

11) Memastikan bahwa keterlambatan dengan penyebab yang sama 

tidak akan terjadi lagi. 

12) Membentuk organisasi Safety & K3 dan menjarnin 

terlaksananya prosedur dan cara keIja yang aman sesuai 

Program Safety & K3. 

13) Menetukan rencana upah borong, biaya overhead dan alat 

14) Bersama-sama dengan kabag Logistik Kantor menentukan 

rencana harga material dan Subkon. 

15) Meminta data-data pendukung RAB ke Kabag Logistik, Kabag 

Estimasi & Ka. Bengkel. 
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16) Mengusulkan personil team proyek. 

17) Mengelola seluruh sumber daya dilapangan mengacu kepada 

ketentuan perusahaan. 

18) Melakukan koordinasi dalam penyusunan LAP dengan pihak 

yang terkait, baik di lapangan maupun di kantor. 

19) Mengkoordinir seluruh bagian yang terkait untuk terlaksananya 

prosedur. 

20) Menentukan tindakan yang dibutuhkan untuk pencegahan dan 

penigkatan keselamatan keIja. 

b. Site Manager 

Site manager adalah orang yang menjadi pemimpin dalam 

Manajemen Konstruksi di lapangan. Site manager berada di 

lapangan secara langsung dan melakukan semua kegiatan dari 

Manajemen Konstruksi. 

Tugas dan wewenang Site Manager adalah : 

1) Mempersiapkan data penyusunan untuk komponen RAB 

2) Membuat rencana pengeluaran biaya proyek 2 mingguan dan 

memeriksa bukti pengeluaran afrekeningstaat 

3) Mengkoordinir Laporan RAB vs Real tepat waktu 

4) Selalu memantau lapangan dan memeriksa volume pekeIjaan 

yang telah dikeIjakan 

5) Menyiapkan perhitungan pekeIjaan Tambah Kurang dan Final 

6) Mempersiapkan sasaran keIja yang akan dicapai 
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7) Melaksanakan inspeksi & test terhadap sasaran kerja 

8) Memastikan tahapan pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan 

prosedur 

" 9) Mengidentifikasi hasil pekerjaan yang tidak sesuai 

10) Menyusun Master Schedule, Schedule Man Power, dan Material. 

11) Pengendalian kegiatan proyek agar senantiasa sesuai jadwal 

yang direncanakan 

12) Memeriksa dan mengkoreksi permintaan pembayaran upah 

borong, pembelian material, Subkon dan pengeluaran rutin 

lainnya 

13) Mempersiapkan data-data penyusunan untuk komponen RAB 

c. Engineer 

Tugas dan wewenang Engineer adalah : 
... 

1) Menyusun metode pelaksanaan yang efektif dan murah sesuai 

Spesifikasi 

2) Mengumpulkan data-data penyimpangan pelaksanaan dan Site 

Instruction yang berdampak kepada biaya/waktu 

3) Memeriksa data kebutuhan dana untuk pembayaran upah 2 

mingguan dan membandingkan dengan RAB upah 

4) Mempersiapkan prosedur pelaksanaan untuk menjamin 

pencapaian sasaran kerja 

5) Mengawasi pekerjaan sesuai dengan persyaratan mutu dan 

mengelola dokumen-dokumen pengendalian mutu 
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6) Mempersiapkan data-data untuk penyusunan schedule 

7) ReportingIMonitoring secara intensif terhadap tahapan 

pelaksanaan baik harianlmingguanlbulanan 

8) Revisi schedule dan membuat proposal teknis untuk pencegahan 

keterlambatan 

9) Menyusun Pedoman Safety & K3 

d. Pelaksana Lapangan 

Tugas dan wewenang Pelaksana Lapangan adalah : 

1) Mengkoordinir para mandor dan mengawasi pekeIjaan sehari -

hari 

2) Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan untuk 

diteruskan kepada site manager 

e. Safety Officer 

Tugas dan wewenang Safety Officer adalah : 

1) Bertanggungjawab dalam penerapan langkah-Iangkah 

pencegahan atas teIjadinya kecelakaan kerja. 

2) Bertanggungjawab atas pencegahan teIjadinya kebakaran dan 

memastikan ketersedian alat pemadam api. 

3) Secara periodik melakukan pelatihan pemadamam kebakaran 

r·. (jire drill). 
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4) Bertanggungjawab atas pencegahan teIjadinya pencemaran 

lingkungan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku serta 

standar internasional. 

" 5) Memastikan pemakaian alat pelindung diri CAPD) personil 

sesuai standar yang diwajibkan. 

6) Memastikan lampu penerangan keIja sesuai standar. 

7) Mengkondisikan lingkungan keIja yang aman. 

8) Memastikan rambu-rambu keselamatan keIja (safety sign) 

tersedia di lokasi keIja. 

9) Terampil dalam melakukan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K). 

10) Melokalisir penyebaran polusi atau gas beracun. 

"' 
11) Membuat analisa serta laporan terjadinya incident atau accident 

(kecelakaan keIja) dengan cepat. 

12) Melakukan pembinaan personil secara terus menerus akan 

kesadaran keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. 

f. Surveyor 

Tugas dan wewenang surveyor adalah : 

1) Melakukan pengukuran bouwplank, pagar pengaman proyek, as 

tiang pancang, as balok, as kolom, dan pengukuran lainnya 

untuk memudahkan tukang dalam bekeIja 

2) Melakukan pengecekan kembali terhadap hasil pekeIjaan tukang 

apakah sesuai dengan ukuran yang tertera pada gambar rencana 
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3) Survei ke lokasi proyek untuk mendapatkan data situasi 

lapangan real yang selanjutnya akan berpengaruh pada 

pengambilan keputusan untuk metode pelaksanaan peketjaan 

yang sesuai serta penentuan strategi yang dianggap paling cocok 

untuk situasi tersebut 

g. Mekanik 

/ . 
Tugas dan wewenang mekanik adalah 

1) Mempersiapkan data peralatan yang akan dioperasikan 

2) Membuat permintaan biaya operasional penggunaan peralatan 2 

mmgguan 

3) Mengajukan usulan sasaran ketja yang akan dicapai dalam hal 

maintenance peralatan 

4) Melaksanakan program maintenance alat, inspeksi & test 

terhadap alat yang dipakai dalam pelaksanaan proyek 

5) Melaksanakan peralatan alat secara berkala. 

6) Mempersiapkan data-data peralatan yang akan digunakan dan 

Memastikan peralatan tersedia dan siap pakai 

7) Memeriksajadwal perawatan alat secara berkala 

8) Menyiapkan dan memeriksa peralatan keIja/ alat bantu sesuai 

dengan standar Safety & K3 

h. Administrasi dan Logistik 

Tugas dan wewenang Adrninistrasi dan Logistik adalah : 

1) Mempersiapkan datalinformasi harga satuan bahan 
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2) Mengajukan usulan sasaran kerja dalam hal penyediaan dan 

penyimpanan bahan sesuai persyaratan kontrak 

3) Memastikan bahan yang masuk telah melalui prosedur inspeksi 

dan test 

4) Pengendalian material sesuai dengan prosedur 

5) Peneegahan terhadap penyimpangan dan peningkatan mutu 

,. dalam pengadaan dan penyimpanan material 

6) Memastikan tidak terjadi keterlambatan PO dan pengadaan 

material 

7) Membuat realisasi pengadaan material vs reneana 

8) Menyediakan sarana dan prasarana K3 sesuai dengan yang telah 

ditetapkan 

1. Mandor batu 
. \ 

Tugas dan wewenang mandor batu adalah : 

1) Melaksanakan seluruh pekerjaan batu, galian pondasi dan 

merencanakan ketinggian galian, luas galian dan bentuk galian 

harus sesuai dengan gambar rencana 

2) Melaksanakan pekerjaan tanah, urugan dan mengatur POSISI-

posisi galian tanah 

3) Melaksanakan semua pekerjaan cor - coran beton seperti cor 

pile cap, tie beam, kolom, balok, plat lantai 

J. Mandor besi 

Tugas dan wewenang mandor besi adalah : 
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1) membuat Bar Bender Schedule (daftar potongan dan bengkokan 

pada tulangan) 

2) mengadakan pengawasan pelaksanaan pemasangan besi di 

lapangan yang meliputi : jumlah, posisi, jarak, tulangan, 

sambungan (over laping) bengkokan, beton decking, begel, 

tulangan tarik I tekan 

3) mengadakan koordinator dengan mandor kayu 

4) memastikan bahwa lapangan telah bersih sebelum dilakukan 

pengeeoran. 

k. Mandor kayu 

Tugas dan wewenang mandor kayu adalah : 

1) melaksanakan gambar rene ana begesting dan mengadakan 

modifikasi bilamana diperlukan, serta memparhatikan detail 

sambungan pada pertemuan kolom, balok, plat, dan 

mempertimbangkan kecepatan pemasangan, kemudahan 

pembongkaran dan efisiensi pemakaian bahan 

2) melakukan koordinasi dengan mandor besi 

1. Keamanan Proyek 

Tugas dan wewenang koordinator Security adalah : 

1) menajaga keamanan di lingkungan proyek selama proyek 

berlangsung 

2) membuat daftar tamu yang datang dan melaporkan kepada 

kepala proyek setiap seminggu sekali 
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BAB III 

PERENCANAAN PROYEK 

rJ 

3.1 Vraian Vmum 

Perencanaan proyek adalah proses menyusun semua yang akan 

dilaksanakan dalam proyek dengan harapan memudahkan pengelJaan 

" pelaksanaan proyek. Proses perencanaan ini meliputi perencanaan konstruksi 

bangunan yang akan dibangun, perencanaan metode pelaksanaan, perencanaan 

material yang akan digunakan, sampai perencanaan alat-alat konstruksi yang 

dibutuhkan. Perencanaan proyek merupakan langkah paling penting dalam 

melaksanakan sebuah proyek, mengingat kaitannya kebelakang adalah dengan 

hasil survei pendahuluan dan kaitannya kedepan adalah dengan proses 

pelaksanaan danjangka waktu pelaksanaan yang diperlukan. 

Perencanaan proyek sangat berpengaruh terhadap banyak aspek. Oleh 

karena itu perencanaan yang dilakukan harus memenuhi beberapa syarat, antara 

lain: 

1. Konstruksi harus kuat dan stabil. 

2. Mutu pekeIjaan harus terjaga dengan baik. 

3. Biaya yang dikeluarkan harns seefektifmungkin . 
• 

4. Penggunaan alat, material dan tenaga keIja juga harus seefektif 

mungkin. 

5. Waktu pelaksanaan proyek yang cepat. 
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3.2 Survei Pendahuluan 

Survei adalah tinjauan langsung ke lap ang an, yaitu melihat kondisi 

langsung yang real di lokasi proyek yang akan dibangun, untuk selanjutnya 

ditentukan mengenai uji-uji yang perlu dilakukan. Survei yang dilakukan 

sebagai awal proses perencanaan adalah survei pendahuluan, yaitu survei untuk 

memperoleh data-data yang berkaitan dengan perencanaan proyek. Pada survei 

pendahuluan ini, beberapa data yang perlu diambil antara lain: 

1. Data penyelidikan tanah 

Data yang didapat berupa hasil uji lapangan dan hasil uji laboratorium. 

Hasil uji lapangan antara lain tes sondir, boring, SPT, bor mesin untuk 

mengetahui jenis, wama, bentuk fisik tanah, serta kedalaman tanah keras. Hasil 

uji laboratorium untuk mengetahui karakteristik tanah yang. Berdasarkan data-

data ini dapat ditentukan dan direncanakan jenis, letak dan dimensi pondasi 

konstruksi yang akan dibangun. 

2. Data topografi, 

Data yang didapat berupa sudut kemiringan tanah atau elevasi muka 

tanah atau gambaran kontur permukaan tanah. Dengan data ini akan diperoleh 

e, bentuk relief tanah tempat proyek yang akan dibangun. Berdasarkan data ini 

juga digabungkan dengan data penyelidikan tanah, dapat ditentukan letak 

konstruksi untuk pondasi, alat konstruksi yang dibutuhkan, serta metode 

pelaksanaan yang akan digunakan. Data topografi diperoleh dengan beberapa 

teknik, yaitu : 
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a. Survei secara langsung 

Survei membantu studi topografi secara lebih akurat suatu permukaan 

secara tiga dimensi, jarak, ketinggian, dan sudut dengan memanfaatkan berbagai 

" instrumen topografi. Meski penginderaan jarak jauh sudah sangat maju, survei 

secara langsung masih menjadi cara untuk menyediakan informasi yang lebih 

lengkap dan akurat mengenai keadaan suatu lahan. 

b. Penginderaan jarak jauh 

Penginderaan jarak jauh adalah studi mengenai pengumpulan data burni 

dari jarak yang jauh dari area yang dipelajari. Penginderaan jarak jauh dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan satelit, radar, radar inframerah, 

seismogram, sonar, dan lain-lain. 

3.3 Perencanaan 

Pada proyek ini mengacu pada beberapa macam pekerjaan. Dalam sub 

bab ini akan dibahas pekerjaan struktur bawah seperti pemancangan, tie beam, 
~. 

dan pekerjaan struktur atas seperti parapet, kolom, balok,plat, dan tangga serta 

atap. 

3.3.1 Pondasi 

Pondasi merupakan komponen terpenting dalam perencanaan semua 

bangunan. Karena sebagus apapun bangunannya namun jika pondasinya 

bermasalah tetap saja tidak nyaman untuk di tinggali. Alternatif pondasi yang 

dapat digunakan untuk sebuah bangunan bisa bermacam - macam tergantung 

pada kondisi tanah dan beban bangunan di atasnya. 
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Pereneanaan pondasi pad a proyek ini berdasarkan penyelidikan tanah 

yang dilakukan oleh Laboraturium Mekanika Tanah Jurusan Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Sultan Agung Semarang. Pekerjaan ini meliputi boring 

dengan kedalaman -20 m, sebanyak 3 titik. 

Dilakukan pula pekerjaan laboratorium untuk eontoh tanah yang terambil 

untuk mempelajari sifat kekuatan tanah serta komprebilitasnya. Jumlah, jenis, 

serta posisi titik penyelidikan ini telah ditentukan terlebih dahulu. Tanah keras 

terletak di kedalaman ± 20 m berdasarkan data sondir. Pondasi untuk gedung ini 

menggunakan pondasi bored pile berdiameter 60 em, 80 em , 100 em. Panjang 

keseluruhan tiang 17 m dengan jumlah bervariasi tiap poer. Bored Pile 

menggunakan mutu beton K-300. 

3.3.2 Pilecap / Poer 

Pile cap adalah plat pondasi yang bertugas mengikat pondasi tiang 

menjadi satu kesatuan dan memindahkan beban kolom pada tiang paneang. 

Dalam pereneanaan pilecap yang penting untuk diperhitungkan adalah ukuran 

ketebalan dari pileeap, agar pileeap mampu menahan tegangan geser pons yaitu 

gaya geser yang diterima oleh pilecap akibat beban dari kolom. Pada Proyek 

Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star ini menggunakan beberapa 

macam pilecap atau poer. 
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Tabel 3.1 Tipe PileCap 

Tipe 
Ukuran Jumlah dan Tulangaan Pileeap 

Pile cap diameter 
Pileeap 

(em) Bored Pile Atas Bawah 
Arah X Arah Y Arah X Arah Y 

PC2B 360 x 90 2 (2) 80 em M8-1S0 M8-1S0 022 -150 025 -100 

PC3B Detail 3 ¢80em M8-1S0 M8-1S0 022 -150 025 -100 

PC3C Detail 3 ¢ 100 em M8-1S0 M8-1S0 025 -100 022 - 100 

PC4C 4So x 450 4¢ 100 em M8-15o M8-1So 025 -100 025 -100 

" 
PC6C Detail 6¢ 100 em M8-1S0 M8-1S0 025 -100 025 -100 

1200 x 

PCI0C 4S0 10¢ 40 em 022-100 022-100 025 -100 025 -100 

1341,5 x 
PCIIC 450 11 (lj 100 em 022 -100 022 -100 025 -100 025 -100 

PC17C Detail 17 ¢ 100 em 022 -100 022 -100 025 -100 025 -100 

PC18C Detail 180100 em 022 - 200 022 - 200 025 -100 025 -100 

PC18C' Detail 19 (lj 100 em 022 - 200 022 - 200 025 - 100 025 -100 

PC19C Detail 19 (lj 100 em 022 - 200 022 - 200 025 -100 025 -100 

,0 
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3.3.3 Dinding geser Shear Wall 

Dinding geser adalah din ding terdiri dari panel menguatkan yang juga 
c 

dikenal sebagai panel geser. Dinding geser ini berguna untuk mengatasi 

pengaruh dari beban lateral yang bekerja pada struktur.Angin dan gempa 

adalah beban yang paling umum yang ada pada din ding geser. 

Tabel 3.2 Dinding Geser 

t\ 

lantai Dimensi (em) 
JumJah dan diameter tuJangan 

Horisontal Vertikal 

611,) I (2 x 210) D1~I00 
01~2)0 

~1~100/200 
Lantai Bes.l·Lanlai 4 

~W·25~ 
662,) I (2 x 21)) 01~100 

Pl~IO~/200 

612,) 1(2 x 210) DIO·IOO 
010·2)0 

010·1001200 
~ntai 4 . ~ntai 8 

01~2)0 
662,) I (2 x 21)) 010·100 

010·1001200 

012,) I (2 x 210) DIO·lOO 
01~2)O 

~ 10·1 00/200 
~ntai 8· ~ntai Atap mesin 

Dl~2)0 
662,) I (2 x 21)) 01~100 

DI~IOOmO 

w 
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3.3.4 }ColoUR 

Kolom merupakan tiang yang terbuat dari cor beton yang diperkuat 

dengan tulangan besi untuk menahan beban diatasnya. Fungsi kolom struktur 

adalah meneruskan beban dari balok, dinding, plat lantai, berat sendiri, dan atap 

ke struktur bawah. Kolom yang digunakan dalam proyek ini antara lainKolom 

juga dipasang tulangan torsi yang fungsinya untuk menahan torsi / puntir akibat 

gaya gempa yang teIjadi. 

3.3.5 Balok 

Balok berfungsi untuk mendukung beban vertikal yang meliputi berat 

sendiri balok, dan beban - beban lain yang mendukungnya ( termasuk beban plat 

dan dinding ). Balok juga menahan beban horizontal yang ditimbulkan oleh 

beban gempa dan beban angin, kemudian meneruskannya ke kolom. Selain itu, 

.. balok juga berfungsi untuk menghubungkan antar kolom agar portal dapat 

berfungsi dengan kuat dan kokoh. Balok juga direncanakan untuk menerima 

lentur, geser, dan torsi. Pada Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best 

Western Star menggunakan beberapa macam ukuran balok yaitu : 

~. 
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Tabel 3.3 Tipe Balok 

. Jumla b 

Tipe Dimensi dan Sengkang 
(em) Diameter 

150 x 200 2D16 
Balok 150 x 200 150 x 200 3D16 

150 x 200 4D16 

200 x 200 2D16 
200 x 200 3D16 
200 x 200 4D16 
200 x 200 5D16 

Balok 200 x 200 200 x 200 6D16 
200 x 200 4D16 
200 x 200 6D19 
200 x 200 6D22 
200 x 200 6D25 

250 x 200 4D16 
150 x 100 5016 
250 x 200 6D16 
250 x 200 7D16 

Balok 250 x 200 
250 x200 8Dl6 
250 x 200 9Dl6 
250 x 200 10Dl6 
2~Q x 2QQ lQD19 
250 x 200 8D22 010-100/200 
250 x 200 8D25 

300 x 200 4Dl6 .. 
300 x 200 5Dl6 
300 x 200 6D16 
300 x 200 7D16 
300 x 200 8Dl6 
300 x 200 9D16 
300 x 200 10D16 
300 x 200 11D16 
300 x 200 12D16 

Balok 300 x 200 300 x200 12Dl9 
300 x 200 10D22 
300 x 200 10D25 
300 x 200 4D19 
300 x 200 5Dl9 
300 x 200 6D19 
300 x 200 7D19 
300 x 200 8D19 
300 x 200 9Dl9 
300 x 200 1OD19 

Sumber : Data proyek 

. 
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3.3.6 Plat lantai 

Pada Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star 

ini menggunakan plat lantai dengan keterangan sebagai berikut : 

1. Tebal plat lantai 1 adalah 15 em, tebal plat lantai 2 sampai lantai 28 

adalah 12 em 

2. Tulangan plat lantai 1 memakai wiremesh 8mm dan 6mm yang 

memiliki spesifikasi 100 mm. 

Sebagai pengganti begesting, digunakan eompodek untuk tempat 

berpijaknya tulangan plat lantai. 

3.3.7 Tangga 

Tangga adalah sebuah konstruksi yang diraneang untuk 

.. menghubungkan dua tingkat vertikal yang memiliki jarak satu sarna lain . 

Tangga dapat dibuat dari beberapa bahan. Penggunaan bahan ini dapat 

dikelompokan seeara struktural dan non-struktural. Penggunaan bahan yang 

bersifat struktural umumnya meliputi kayu, baja, dan beton. 
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BABIV 

BAHAN BANGUNAN DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN 

4.1 Uraian Umum 

Dalarn suatu proses pembangunan gedung diperlukan adanya pengelolaan 

bahan dan peralatan yang baik, karena hal ini sang at rnenunjang kelancaran 

pekerjaan. Bahan dan peralatan ini juga rnerupakan salah satu faktor yang 

mendukung pelaksanaan pekeIjaan. Bila teIjadi keterlarnbatan dalarn penyediaan 

bahan atau gangguan dalarn pengirirnannya, maka akan rnenyebabkan 

pelaksanaan pekeIjaan rnengalarni penundaan, yang berarti teIjadi pemborosan 

waktu dan biaya. Selain itu bahan-bahan yang digunakan untuk pekeIjaan juga 

diatur penggunaannya dengan baik dan disimpan disuatu ternpat yang memenuhi 

syarat, sehingga tidak akan teIjadi kerusakan atau kehilangan. Pengaturan, 

pengelolaan, penyimpanan bahan-bahan menjadi tanggung jawab bagian logistik 

dangudang. 

Sebuah Konstruksi Bangunan yang berkualitas baik, sangat bergantung 

pada kualitas dan kuantitas bahan-bahan yang digunakan disarnping peran dari 

tenaga pelaksana yang terarnpil dan berpengalaman. Pada proyek ini pernakaian 

dan penggunaan bahan serta peralatan diutamakan dari daerah disekitar proyek. 

Narnun tidak menutup kernungkinan untuk mendapatkan kebutuhan bahan dan 

peralatan yang kualitasnya lebih baik dari luar daerah. Untuk itu dalarn 

penggunaan bahan dan alat kita pilih sesuai dengan standar dan kebutuhan pada 

kondisi di lapangan. 
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4.2 Spesifikasi Bahan Bangunan 

Bahan bangunan merupakan salah satu sumber daya yang sangat 

menentukan mutu hasil pekerjaan. Kualitas bahan bangunan akan mempengaruhi 

I.~ 

kualitas dari bangunan tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu pengawasan 

yang ketat terhadap bahan bangunan yang digunakan. 

Pengadaan bahan bangunan dilakukan oleh kontraktor dan disetujui 

terlebih dahulu oleh konsultan pengawas/manejemen konstruksi. Untuk 

mendapatkan kualitas bahan yang tetap bagus dan kelancaran proyek tersebut 

maka perlu diperhatikan cara menyimpan bahan-bahan bangunan di 

gudang/tempat penyimpanan atau di lapangan dan jadwal kapan datangnya bahan-

bahan tersebut ke lokasi penyimpanan dari. 

Adapun persyaratan bahan konstruksi yang dipenuhi disesuaikan dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain : 

a. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI) 

b. Spesifikasi Bahan Tambahan Untuk Beton (SNI 03-2495-1991) 

c. Spesifikasi Bahan Bangunan bagian A (bahan bangunan bukan 

logam) (SNI 03-6861.1-2002) 

d. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (pUBI-1982) 

e. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKl-1961 ) 

f. Peraturan NOM OR: 95lKEPIBSN/9/2008 tentang Tata Cara 

Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan. 

Berikut bahan bangunan yang dipergunakan dalam proyek ini adalah : 
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4.2.1 Air 

Air merupakan bahan untuk mendapatkan workability yang 

diperlukan dalam pembuatan beton. Dalam Laporan Keja Praktek Proyek 

Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star Semarang ini, air 

yang digunakan merupakan air dari yang dihasilkan dari sumur bor yang 

terletak di lingkungan proyek. Sumber Air kerja yang memenuhi standar 

pekerjaan yang terdapat dalam PBBI 1971, yaitu: 

a. Air yang digunakan dalam pembuatan dan perawatan beton 

tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, garam-garmn,. 

bahan-bahan organis atau bahan-bahan lain yang merusak 

beton dan baja tulangan. 

b. Jika terdapat keraguan mengenai air tersebut, dianjurkan 

<) untuk mengirim contoh air tersebut ke lembaga pemeriksaan 

bahan-bahan yang diakui untuk diselidiki. 

Akan tetapi didalam proyek yang kami ikuti ini tidak dilakukan te.s. 

untuk memeriksa kandungan apa saja yang ada didalam air kerja yang 

digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan didalam proyek. 

4.2.2 Agregat 

4.2.2.1 Pasir (Agregat halos) 

Agregat halus yang digunakan dalam pembutan beton 

berupa pasir alam sebagai hasil desintregasi alami dari batuan atau 

pasir buatan yang dihasilkan dari alat pemecah batuan. Dalam 

proyek ini menggunakan pasir Muntilan. Adapun syarat-syarat 

t · agregat halus yang sesuai dengan PBBI 1971 adalah : 
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1. Agregat halus terdiri dari butir-butir tajam dan keras. Butir-

butir ini bersifat kekal. 

2. Jika mengandung lumpur lebih dari 5% pasir dicuci terlebih 

dahulu untuk menghilangkan lumpur tersebut. 

3. Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan 

organis yang terlalu banyak 

4. Agregat halus terdiri dari butir-butir beraneka ragam 

besarnya dan bila diayak dengan susunan ayakan yang 

ditentukan. 

Gombar 4.1 Tumpukan Agregat Halus di Area Proyek 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Pada Gambar 4.1 terlihat tumpukan agregat halus 

ditempatkan didaerah terbuka agar terkena sinar matahari sehingga 

membuat agregat tersebut benar-benar kering dan masih didalam 

lingkungan proyek. 
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Didalam proyek ini tidak dilakukan pemeriksaan terhadap 

agregat halus, tidak ada penyaringan atau pengayakan atau 

pengetesan untuk mengetahui kadar lumpur yang terkandung dalam 

agregat halus tersebut. 

4.2.2.2 Split (Agregat kasar) 

Agregat kasar yang digunakan dalam proyek dapat berupa 

kerikil alam atau batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu. 

Untuk proyek ini, split langsung digunakan (tidak diperiksa 

terlebih dahulu), tidak disaring dan tidak diperiksa kandungan 

lumpur yang ada di dalam split tersebut. Split ini juga tidak dicuci 

terlebih dahulu, langsung digunakan dalam membuat adukan 

beton . 

Gambar 4.2 Tumpukan Agregat Kasar di Area Proyek 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Agregat kasar merupakan butiran-butiran batu kecil untuk bahan 

campuran beton. Agregat kasar (Lihat Pada Gambar 4.2 ) dimana agregat 

tersebut siap untuk digunakan untuk bahan carnpuran beton. 
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4.2.2.3 Powerbond Mortar Pro 889 

Powerbond Mortar Pro 889 adalah solusi mortar untuk 

meningkatkan produktivitas, lebih efisien, hemat waktu pengerjaan dan 

hemat penggunaannya.Powerbond Mortar Pro 889 ini digunakan sebagai 

perekat bata ringan(Hebel). 

Produk-produk Powerbond: 

a. PRO-879 : Plester dan Pasangan Bata. 

b. PRO-889 : Perekat Bata Ringan. 

c. PRO-788R : Perata Lantai. 

d. PRO-868 :Acian Plesteran dan Beton. 

e. PRO-869 :Acian Pleseran. 

Gambar. 4.3 Powerbond Mortar 
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4.2.3 Portland Cement (PC) 

Dalam Setiap Pembangunan Pasti di gunakan sebuah Semen untuk 

bahan pengikat utama ,Portland Cement adalah suatu bahan pengikat yang 

berfungsi sebagai bahan pengikat butiran-butiran dalam suatu adukan 

beton atau plesteran. Semen portland yang digunakan pada proyek Illl 

adalah Semen Indocement pce tipe I, yang memiliki berat bersih 40 

kglzak. 

Gambar 4.4 Tumpukan Semen PC di DaTam Gudang 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Semen PC ( terlihat pada Gambar 4.3 ) dikumpulkan dan ditumpuk 

didalam gudang proyek dimana semen diletakkan di atas triplek yang 

disangga balok kayu agar tidak terkena paving atau lantai secara langsung 

karena dapat menyebabkan isi semen menjadi keras karena kondisi lantai 

yang lembab. 

4.2.4 Kayu 

Jenis kayu yang digunakan dalam proyek ini adalah kayu gelugu 

yang digunakan sebagai penyokong begisting yang berasal dari triplek 

serta memberi kekuatan menahan . Kayu yang dipakai berkualitas baik 

~~~~~~~;r~~-Y,.@hMi?lQ~'tr:b~~~~~mii! - - -
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dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangannya yang 

berhubungan dengan pemakaiannya tidak akan merusak atau mengurangi 

nilai konstruksi atau bangunan. Keuntungan menggunakan kayu antara 

lain: 

1. Mempunyai daya penahan tinggi terhadap pegaruh listrik (bersifat 

isolator), kimia. 

2. Bila ada kerusakan dengan mudah dapat diganti dan bisa diperoleh 

dalam waktu singkat. 

3. Pembebanan tekan biasanya bersifat elastis. 

4. Bila terawat dengan baik akan tahan lama. 

5. Murah dan mudah dikerjakan 

6. Mempunyai kekuatan yang tinggi dan bobotnya rendah. 

Gombar 4.5 Kayu Multipek yang Diperkuat dengan kayu Glugu 
Sumber: Dokumentasi Pribadi. 
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4.2.5 Baja Tulangan 

Menurut bentuk fisiknya, terdapat dua jenis baja tulangan yang 

digunakan, yaitu baja tulangan polos (plain bar) dan tulangan ulir 

(deformed bar),dan Wiremesh. 

Untuk keperluan konstruksi beton bertulang diperlukan baja 

tulangan sesuai dengan hasH perencanan. Agar mutu baja tulangan tetap 

baik dan diperoleh hasil pekerjaan yang memuaskan, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan mengenai baja tulangan. 

Gambar 4.6 Baja Tulangan Ulir untuk Pembesian Kolom 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

TerIihat pada Gambar 4.6 tumpukan tulangan D19 yang 

diletakkan di area proyek yang memiliki panjang tiap tulangan 

12 m. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai baja 

tulangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan 

baja tulangan, antara lain: 

1 Ukuran tulangan / diameter dari baja tulangan tersebut 

harus sesuai dengan yang tercantum dalam gambar rencana, 

2 Dalam penyimpanannya sebaiknya diletakkan di tempat 

yang kering dan tidak bersentuhan langsung dengan tanah, 
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3 Baja tulangan harus bebas dad lemak, karat, dan kotoran 

yang dapat mengurangi daya lekat beton terhadap tulangan 

tersebut, 

4 Penimbunan dalam jangka waktu lama di udara terbuka 

sebaiknya dihindarkan karena mempermudah terjadinya 

karat. 

Pengunaan besi pada proyek ini adalah besi polos 08,besi ulir 

DIO; DI6; DI9; D22; D2S; D29, dan wiremesh M6; M8 

4.2.6 Kawat pengikat ( 'Bendrat') 

Kedudukan tulangan pada konstruksi beton disesuaikan dengan gambar 

beton, dernikian pula dengan sewaktu dieor kedudukan tulangan sebisa mungkin 

jangan berubah atau bergeser pada tempatnya. Sehingga untuk mengikat baja 

tulangan agar kedudukannya tidak bergeser dapat dipakai kawat pengikat 

{'bend rat '). 

Kawat pengikat terbuat dari besi lunak yang terlebih dahulu dipijarkan dan 

tidak disepuh dengan seng. Garis tengah minimum kawat pengikat adalah 1 mm. 

Kawat pengikat sangat dianjurkan tidak berkarat, oleh karena itu disimpan jauh 

dari jangkauan air. Kawat pengikat sendiri yang telah berkarat mudah putus dan 

tidak diperkenankan digunakan untuk mengikat tulangan. Dalam perdagangan 

kawat pengikat berbentuk gulungan dan dijual per Kg dan apabila akan dipakai, 

gulungan-gulungan dipotong seeukupnya sesuai kebutuhan. 
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A 

Gambar 4.7 Pengait(Catut) (A) dan Kawat Pengikat (R)untuk Mengikat lulangan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

4.2.7 Beton ready mix 

Semua pekerjaan beton khususnya untuk peketjaan kolom, balok dan plat 

lantai menggunakan beton ready mix. Mutu beton yang dipakai yaitu : 

a. Kolom Beton f'e: 40 MPa 

b. Balok dan Plat Beton f'e :35 MPa 

c. Kolom Praktis f'e: 40 Mpa 

d. Dinding Oeser fc: 40 MPa 

Beton ready mix sendiri diproduksi oleh PT. Pionir Beton. Sedang untuk 

pekeIjaan yang bukan termasuk struktur pengecorannya dilaksanakan dengan 

manual atau di buat sendiri di lokasi proyek. 

Keuntungan - keuntungan penggunaan beton ready mix antara lain: 

1. Tidak diperlukan pengujian khusus material komposit, baik pasir, split, 

semen, maupun airnya. Karena kondisi bahan sampai dilokasi sudah 

berupa campuran yang siap dieor. 

2. Mendapatkan eampuran beton yang Slap pakai dengan kualitas yang 

relatif terjamin. 

B 
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3. Diperoleh campuran yang lebih homogen, sehingga mutu beton tetap 

terjaga. 

4. Pelaksanaan lebih cepat dan lancar, sehingga mempercepat waktu 

pengefJaannya. 

Kerugian - kerugian penggunaan beton ready mix antara lain: 

1. Volume beton ready mix untuk tiap truck pengangkut tidak selalu dapat 

diukur. 

2. Pihak pemesan atau pembeli tidak tahu pasti tentang bahan - bahan yang 

digunakan untuk pembuatan beton, pembeli hanya mengetahui volume 

dan mutu beton yang diinginkan. 

3. Untuk volume yang sarna harga beton ready mix lebih mahal dari beton 

site mix . 

Gambar 4.8 Ready Mix di Keluarkan dari Truk Mixer ke Concrete Pump 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Truk pencampur beton ready mix berhenti di dekat area proyek yang 

siap dieor. Terlihat pada Gambar 4.8 ,para tukang sedang bersiap-siap untuk 

pengeeoran dengan ready mix yang sudah standby ditempat. 

4.2.8 Tabu beton (Beton decking) 

Pada proyek ini digunakan beton decking berdiameter 5 em dengan tebal 

2,5 em untuk balok, kolom dan plat. Beton decking berguna untuk mendapatkan 

selimut tulangan yang berguna untuk mendukung tulangan sehingga diperoleh 

teballindung sesuai dengan spesifikasi. 

Beton decking biasa disebut tahu beton, merupakan suatu beton ganjal 

berbentuk balok yang terbuat dari eampuran semen dan pasir dengan 

perbandingan 1 : 3 yang disisipkan pada aeuan beton dengan tebal sesuai 

kebutuhan . 

. , 

ee:.7E..'1i%P131.a~~~~1OO:~~~~~"7M:~~<¥'.FJ.~~~.b.m.g::~i;~~~~~~~1D 
---~------------------.-
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Gambar 4.9 Tahu Beto1l Untuk Menciptaka1l Selimut Beton 
Sumber : Dokume1ltasi Pribadi 

Tahu beton ( Gambar 4.9 ) yang te1ah mengeras dilepaskan dari eetakan 

dan dipotong-potong sehingga membentuk balok beton kecil-kecil. 

4.2.9 Cakar Ayam 

Cakar ayam seperti terlihat pada Gambar 4.10 dipasang diantara tulangan 

plat lantai sehingga memberi jarak 5 em untuk memenuhi gambar rene ana dimana 

terdapat tulangan wiremesh atas dan tulangan bawah. 

Cakar ayarn berfungsi untuk memberi jarak tulangan atas dan tulangan 

bawah pada plat lantai. Sehingga tulangan akan memiliki jarak yg sarna. Untuk 

diameter cakar ayam besi tulangan polos yang digunakan yaitu 06. 

~~~§1ilir~m:~-Etr~~m2ili*\.~~~,!I~;qrf.~~·llis.:1.l;:r~§~~!.!"Z!')~~~ -----_ .. _- .. _---, ---_._-_.-. - -
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Gambar 4.10 Cakar Ayam di Pasang diantara Tulangan Plat Lantai 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

4.2.10 Tulangan Plat Lantai 

Tulangan plat lantai dipasang diatas lantai ketja untuk memperkuat 

struktur lantai 1 sampai lantai 8. Fungsi tulangan plat lantai yaitu untuk 

memperkuat strutur lantai, menahan beban mati dan beban hidup. Tulangan 

bagian atas dipasang di area tumpuan saja. 

Tumpukan tulangan plat lantai ( Gambar 4.11 ) dimana digunakan untuk 

lantai 1 dan lantai 2 menggunakan wiremesh MIO yang memiliki spesifikasi 010 

-100 mm. 

Gambar 4.11 Gulungan Res; Wiremeslz di Area Proyek 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

~~~i;#~!(gl@~*%-\O:S:>~~~~~~~~~~~~ - . 
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4.2.11 Bata Ringan( Hebel) 

Dalam proyek ini menggunakan bata ringan dengan ukuran standar 

8 x 20 x 60, mempunyai sudut siku yang panjang, memiliki pernmkaan yang 

halus, berbentuk segi panjang dan tidak mengalami keretakan.Bata ringan 

berfungsi sebagai salah satu pembuatan dinding pengisi maupun dinding pemisah 

dalam suatu bangunan terutama bangunan gedung. 

Gambar 4.12 Tumpukan Bata Ringan di Area Proyek 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

4.3 PeraIatan yang Digunakan 

Suatu proyek agar lancar dan memenuhi target mutu dan waktu didukung 

oleh peralatan yang memadai. Dalam pelaksanaan proyek, keberadaan peralatan 

keIja adalah penting, karena tanpa alat dan material dalam suatu proyek mustahil 

dikerjakan, oleh karena itu supaya dalam penyediaan alat bisa berfungsi secara 

optimal perlu adanya managemen peralatan yang tertib. Selain tenaga manusia 

sebagai alat, dibutuhkan alat bantu yang lain guna memudahkan pekerjaan serta 

didapat hasil yang memuaskan dengan waktu, tenaga, dan dana yang dikeluarkan 

seefektif mungkin. Dalam proyek ini digunakan alat-alat yang sederhana untuk 
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berbagai macam kebutuhan proyek seperti alat pembengkok besi tulangan, alat 

pemotong besi tulangan, alat untuk menggetarkan (vibrator), truk adukan beton 

dan lainnya. 

Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan penggunaan peralatan dalam 

pelaksanaan pembangunan yaitu : 

1. Macarn pekerjaan 

2. Volume pekeIjaan 

3. Keadaan lapangan 

4. Biaya yang tersedia 

5. Waktu yang tersedia 

Beberapa peralatan proyek yang digunakan untuk pelaksanaan 

pembangunan Proyek ini, yang penulis arnati selarna kerja praktek adalah sebagai 

berikut. 

4.3.1 Bar Bender 

Seperti terlihat pada Gambar 4.13 bar bender disandarkan dengan 

meja kayu sebagai tempat untuk berpijaknya tulangan saat dibengkokkan. 

Bar bender adalah alat pembengkok batang tulangan baja. Bar bender 

digunakan untuk pembuatan sengkang, pembengkokan ujung tulangan 

untuk penjangkaran, transisi tulangan lapangan menjadi tulangan tumpuan 

pada penulangan balok dan lain-lain. 

c' 

~~~~.I:12.~~~·.I'§>;smE5iiiiji§11~k~E~~~:a;.m--~~~~::L~~~~-#§ -- ------------------ -----
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Gambar 4.13 Bar Bender Pembengkok Tulangan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

4.3.2 Bar Cutter 

Bar cutter adalah alat yang digunakan untuk memo tong besi 

tulangan yang akan digunakan pada pembesian beton. Pemotongan baja 

tulangan dilakukan karena panjang tulangan struktur yang direncanakan 

terdiri dari berbagai macam ukuran. 

Gambar 4.14 Bar Cutter Pemotong Tulangan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Spesifikasi alat Gambar 4.14 adalah : 

1. Nomor Model : JlG2 

2. Cocok untuk memotong besi dan aluminium 

3. channel steel : 50mm 
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Kapasitas dad alat ini adalah untuk memotong besi 0 6mm sampai dengan 

o 22mm,sumber tenaga yang di butuhkan pun hanya tenaga 

manusiaJmanual,sedangkan cara kerjanya pun cukup sederhana,tinggal 

kita pilih mana besi yang akan dipotong,letakkan besi tersebut pada bibir 

Bar Cutter yang terdapat pisau untuk memotong dan turunkan mata pisau 

terse but untuk segera memo tong besi dedngan ukuran yang sudah 

ditentukan. 

4.3.3 Alat Getar (Vibrator) 

Vibrator adalah alat yang berfungsi memampatkan adukan beton. 

Hai ini dilakukan untuk menghindari adanya gelembung-gelembung udara 

yang terjadi pada saat pengecoran yang akan mengakibatkan beton 

menjadi keropos, sehingga akan mengurangi kekuatan dari struktur beton 

itu sendiri. 

Vibrator terdiri dari 3 bagian : 

1. Motor 

2. Ujung getar 

3. Pip a yang menghubungkan motor dengan ujung getar 

Putaran yang dihasilkan oleh motor diteruskan dengan perantara 

pipa yang dilapisi karet ke ujung getar. Didalam ujung getar terdapat 

sumbu putar akibatnya timbul getaran pada bagian ujung yaitu tabung baja 

yang disebut ujung getar. 

Vibrator digunakan pada saat beton dituangkan dalam begisting. Di 

dalam penggunaa..llya diperhatikan untuk pemakaianya sebab jika 

dipergunakan terlalu lama akan menimbulkan pemisahan butiran yang 
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besar dengan yang keeil (degradasi butiran), dan tidak homogennya 

pengecoran yang disebabkan oleh naiknya air semen ke atas pennukaan 

sehingga kekentalan pengeeoran tersebut tidak homogen sehingga 

menyebabkan kekuatan beton juga tidak homo gen. Pada saat pekerjaan 

pengeeoran dengan volume yang besar, fungsi alat ini sangat penting 

dalam menghilangkan rongga-rongga pada beton akibat kurang padatnya 

adukan. 

Untuk Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star 

menggunakan dua macam alat getar yaitu alat getar yang menggunakan 

bahan bakar solar dan alat getar yang menggunakan listrik. 

Gambar 4.15 Alat Getar menggunakan listrik (Vibrator) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 4./6 Alat Getar menggunakan bahan bakar solar (Vibrator) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Alat vibrator ( lihat Gambar 4.15 dan Gambar 4.16 ) yang 

digunakan adalah tipe R WZB 11 dengan frekuensi getaran 60 HZ dan berat 
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alat 26 kg. Alat getar diletakkan diatas tulangan plat lantai agar dekat 

dengan lokasi pengecoran sehingga dapat mudah dijangkau saat akan 

digunakan. 

4.3.4 Truk Adukan Beton (Concrete Mixer Truck) 

Selama pengangkutan, tabung truk mixer berputar agar tidak terjadi 

pengerasan ataupun pemisahan agregat, sehinggga mutu beton yang 

dibawa tidak berubah dari mutu yang dikehendaki. Truk adukan beton 

dalam jumlah besar (kapasitas muat adukan 3 - 5 m\ Penuangan adukan 

beton pada cetakan dilakukan dengan menggunakan pompa beton 

(concrete pump) yang telah dipasangi pipa untuk menyalurkan ke lokasi 

pengecoran. 

Gambar 4.17 Concrete Mixer Truck di Area Proyek 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Truk terse but (lihat Gambar 4. I 7) telah berada di area proyek dan 

siap untuk proses pengecoran plat lantai pada proyek. 
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4.3.5 Concrete Mixer 

Alat ini menghasilkan mutu beton atau pasangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan hanya menggunakan tenaga manusia. Tipe molen 

yang digunakan adalah SM04 dengan kapsitas 0,25 - 0,5 m3
. 

Alat ini digunakan untuk mengaduk campuran spesi dan beton 

sehingga menghasilkan adukan yang plastis serta homogen. Concrete 

mixer digunakan untuk membuat spesi (pekerjaan pasangan). Selain itu 

juga digunakan untuk pembuatan mortar. 

Gambar 4.18 Concrete Mixer 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Concrete mixer ( Iihat Gambar 4.18 ) di area proyek yang 

digunakan untuk membuat adukan beton untuk pengeljaan cor dan 

plesteran. 

4.3.6 Pompa Beton (Concrete Pump) 

Kegunaan dari concrete pump adalah menyalurkan bahan cor beton 

melalui sebuah saluran yang tertutup (pipa) ke tempat pengecoran. Hal ini 

karena campuran-campuran beton berupa cairan, sehingga memungkinkan 

untuk dipompa. Alat ini menggunakan bahan bakar solar. Dengan metode 
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pemompaan ini merupakan metode yang fleksible untuk memindahkan 

campuran beton ke sembarang tempat pada bidang pengecoran dan cara 

yang paling cepat dibandingkan dengan pembawaan material beton cara 

lainya. 

Spesifikasi alat yang digunakan adalah : 

1. Model : B50 

2. Concrete output 

3. Concrete cylinder diameter : 152 mm 

4. Fuel capasity : 91 liters 

Gambar 4.19 Concrete Pump untuk Memompa Beton 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Concrete pump ( lihat Gambar 4.19 ) telah ada dilokasi proyek 

guna proses pengecoran pada plat lantai yang berada pada lantai 3 Proyek 

Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star. 

~~~~Qfo~~~~}J1~·~R~l~:;a~~~%i!~~~~~~~ 
. . ------------_."-'--,----------

Tri Widianto - 08.12.0028 UNlKA Soegijapranata Semarang 



" 

Laporan Keja Praktek 
Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star 

4.3.7 Perancab (scaffolding) 

Scaffolding yang menahanlmenopang begesting pada saat 

pengeeoran dan sesudahnya dilepas bila beton yang dieor sudah memiliki 

kekuatan yang eukup untuk menahan beban sendiri dan beban pekerja 

sebelum srtuktur tersebut bekerja seeara optimal. 

Scaffolding adalah alat peraneah yang digunakan untuk menopang 

begisting pada pengeeoran plat lantai, kolom dan balok juga dapat sebagai 

tangga. Scqffolding yang digunakan pada proyek ini terbuat dari kayu. 

. Pada Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star 

Semarang scaffolding dipasang tiap jarak 90 em dengan tinggi 1,8 m. 

Gambar 4.20 Perancah Dipasang Sebagai Penopang Begesting Balok dan Plat Lantai 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Peraneah dipasang kokoh dan rapi untuk menopang begesting 

diatasnya agar tidak bergerak atau begeser ( lihat Gambar 4.20 ). 

~~$5&:'~~~~~..d.~a.."mE~~~~~~~.Jj&att'l!llif~&(",·iti~T#.".M&1P..~~~.{s - ---,"----- _. _--_.-_------_.--, ._-----_._------- -- - _ .. _------------
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4.3.8 Stamper 

Pada proyek ini di gunakan Stamper dimana itu adalah alat yang 

digunakan untuk memadatkan permukaan tanah. Alat ini berbahan bakar 

solar. Pemadatan dilakukan pedapis, setiap lapis memiliki ketebalan 10-

15cm. Hal ini dilakukan agar memperoleh kepadatan yang sempurna. Di 

proyek ini digunakan stamper jenis SRG No. 04. 

Gambar 4.21 Stamper Untuk Memadatkan Tanah Lanta; Kerja 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Spesifikasi alat stamper (Iihat Gambar 4.21 ) yang digunakan : 

1. Berat : 58 kg 

2. Percusions Rate : 700 I min 

3. Centrifugal Force : 12 kN 
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4.3.9 Pipa Beton ( Concrete Pipe) 

Pipa beton yang telah terpasang ( lihat Gambar 4.22 ) digunakan 

sebagai penyalur adukan beton dari concrete pump ke lokasi pengecoran. 

Pipa ini digunakan sebagai jalan beton ready mix dari truk adukan beton 

men~u ke daerah yang akan di cor. Diameter pipa 152 rnrn, berwama 

putih, terbuat dari besi dan mudah dilepas serta mudah dibersihkan. 

4.3.10 Tower Crane 

Gambar 4.22 Pipa Beton 
Sumber : Dokumelltasi Pribadi 

Tower Crane diperlukan sebagai pengangkut vertikal dan horisontal bahan

bahan untuk peketjaan struktur, seperti besi, bekisting, beton dan material 

lainnya. Penempatan Tower Crane harus direncanakan bisa menjangkau seluruh 

areal proyek konstruksi bangunan yang akan diketjakan dengan manuver yang 

aman tanpa terhalang. Penggunaan Tower Crane tersebut juga harus 

memperhitungkan beban maksimal yang mampu diangkatnya. Operator Tower 

Crane harus siap untuk mengakomodasi perintah pengangkutan dari mandor atau 

pengawas didaerahjangkauannya. Pada proyek ini Tower Crane dengan merk dan 

spesifikasi sebagai berikut: 

~~~~~~~~'kWH~@~~Eid:1&'~~~~~,*~~~ 
---------------.------------.---~----~ - -. ---~-------.--.--------
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Merk 

Kapasitas 

Panjang lengan 

Counter weight 

Excavator 

: Commansa ST70/30 

: beban max 2,5 ton di pangkal lengan, 700 kg di 

ujung lengan 

: 36 m 

: 2,5 ton 

Gambar 4.23 Tower Crane 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Excavator adalah alat yang digunakan untuk menggali dan 

mengeruk tanah. Pada proyek ini Excavator yang digunakan adalah 

merk Komatsu PC 200 dengan kapasitas bucket 0,5-1,17 m3 yang 

digunakan untuk pekeIjaan pembersihan lapangan dan pekerjaan galian 

untuk basement. 

[~~~:?ii.~~m;,,'\M;::['&CW'~~~~~.mmi?i!7:in:nmrtJ?'~~~£~5M'!"A "'"", ' . ~@l...l&"'~~~~t:I! .... -w,..7~ 
~~~.-.-----------------------
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Gambar 4.24 Excavator 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

4.4 Tenaga Kerja 

Dalam menentukan keberhasilan suatu proyek, unsur tenaga kerj a 

memegang peranan yang sangat penting , hal ini disebabkan karena : 

1. Manusia atau tenaga kerja sebagai pelaksana pekerjaan yang 

berperan juga sebagai pemikir dan pencetus ide sekaligus pembuat 

keputusan mengenai rencana anggaran proyek, pengadaa.n bahan 

bangunan, penyediaan peralatan dan penempatan sumber daya 

lainnya. 

2. Manusia atau tenaga kelja sebagai operator atau penggerak peralatan 

dan mesin penunjang sekaligus merawat kondisinya . 

3. Manusia atau tenaga keIja sebagai pengelola bahan atau material. 

Oleh sebab itu faktor tenaga kerja memerlukan perhatian besar dengan 

koordinasi dan manajemen yang baik. Penempatan tenaga keIja disesuaikan antara 

tingkat keahlian dengan bidang pekerjaan dan tingkat pekeljaan tertentu, sehingga 

pekerjaan yang dihasilkan menjadi efektif dan efisien. 
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4.4.1. Jenis Tenaga Kerja 

a. Tenaga kerja menumt status karyawan. 

1. Tenaga Tetap 

Tenaga tetap mempakan tenaga kerja atau karyawan yang 

diangkat resmi dan mendapat gaji tetap dari kantor, misalnya 

pengawas lapangan. 

ti-- 2. Tenaga Harian 

Tenaga Harian mempakan tenaga kerj a atau karyawan pada 

saat kontraktor atau pemborong mendapatkan pekerjaan. 

Jenis tenaga kerja ini mendapatkan upah kerja berdasarkan 

hari ke:rja, misalnya ; kepala tukang, tukang. 

3. Tenaga Kerja Borongan 

Tenaga Borongan mempakan tenaga kerja atau karyawan 

yang mendapatkan upah berdasarkan prestasi pekerjaan yang 

dilakukan misalnya : tenaga kerja gali tanah. Jenis tenaga ini 

hanya dikontrak pada saat pekerjaan gali dilakukan, setelah 

itu tidak terikat sebagai tenaga borongan. 

b. Tenaga Kerja Menumt Tingkat Kemampuan 

1. Tenaga Kerja Ahli 

Tenaga Kerj a Ahli adalah tenaga kerj a yang mempunYaI 

keahlian khusus yang sudah professional dalam bidang 

administrasi, pelaksana dan pengawas dengan pendidikan 

setingkat sarj ana. 

" 2. Tenaga Kerja Menengah 

if~ ,_;"'~ ~. - . ..: " ." _"..'tI: " .. . . ~ - . "'_:'~.5li'¥fl'..yid;~Jifui!;@ki~-· "~"*~~~tr~~~~~"!.6:-::;~'S-.::::E ---.. --.-
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Tenaga kerja menengah merupakan tenaga keIja terdidik 

setingkat SL T A atau seder<ljat. Tenaga kerja ini menangani 

bidang pekeIjaan tertentu misalnya pembantu pelaksana 

,logistik umum dan lain-lain. 

3. Tenaga PekeIja 

Tenaga keIja jenis ini adalah tenaga keIja lepas yang 

dikoordinir oleh mandor sebagai pemimpin kelompok. 

Tenaga ini sebenamya terdiri dari beberapa tenaga keIja yang 

tidak dapat ditentukan jumlahnya. Macam pekeIjaan yang 

dikerjakan tenaga ini adalah, pekerjaan batu, pekerjaan kayu, 

pekerjaan pembesian. Pembayaran g<lji dihitung berdasarkan 

satuan pekeIjaan yang telah diselesaikan . 

Sistem pengupahan untuk tenaga kerja dibayar setiap 2 mmggu 

sekali yang disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan masing-masing. 

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer rekening atau dibayar 

dimuka. 

4.4.2. Waktu kerja 

Waktu kerja selama proyek berlangsung tetap mengacu pada 

peraturan hari dan waktu kerja yang berlaku di Indonesia. Pekerjaan 

lembur tidak dapat dilakukan tanpa izin dari pihak pengawas. 

a. Hari kerj a 

Hari ker:ja dari senin sampai minggu, Hal ini dilakukan untuk mengejar 

keterlambatan pekerjaan di lapangan yang disebabkan karena material 

~~~~~~@'~t~~~$'·E·~~l{.~.;,@~i!~~&t@i3!§i~9k1:1i!Kw1L~;':.@!¥l::;jj - ---- _ ._-_._--- ------------------------_._- -- ---
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terlambat dan uang dari pemilik proyek terlambat serta keadaan cuaca 

yang kurang mendukung sperti seringnya hujan. 

b. Jam kerja 

Jumlah jam kerja yang berlaku dalam satu hari kerja adalah delapan jam 

kerja, dengan satu jam istirahat. Apabila ada kelebihan jam kerja diluar 

janl kerja tersebut dianggap jam lembur. 

Waktu kerja : 

1. Waktu keIja biasa 

Hari senin sampai minggu 

- Shift 1 = pukul 07.00 s.d. pkl 17.00 WIB 

- Shift 2 = pld 18.00 s.d. pkl 06.00 WIB 

2. Waktu istirahat keIja 

Shift 1 : 

Hari senin s.d kamis dan sabtu pkl12.00 s.d. pkl 13.00 WIB 

Hari jumat pkl 11.30 s.d. pkl 13.30 WIB 

Shift 2 : 

Hari senin s.d. minggu pkl 00.00 s.d. pkl 01.00 WIB. 

~~¥~~~~g:S~~~!ith;..%@,~~~~~m1~~~~mill1!~ - . 
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BABV 

PELAKSANAANPEKERJAAN 

5.1 Metode Pelaksanaan 

Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan Proyek Pembangunan 

Apartement dan Hotel Best Western Star. Karena keterbatasan waktu 

dalam melaksanakan Kelja Praktek maka hal-hal yang tidak diamati di 

.. lapangan dan masih ada kaitannya dalam pelaksanaan proyek ini hanya 

akan dilaporkan secara garis besar saja. 

5.2 Vraian Vmum 

Suatu pekerjaan konstruksi bangunan harus mempunyai arah dan 

tujuan yang jelas untuk memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat. Disamping itu pelaksanaan pekerjaan 

juga harus memperhatikan bahan, alat, dan tenaga kerja yang 

dibutuhkan. Pelaksanaan pekerjaan merupakan implementasi dari tahap 

perencanaan yang berupa gambar - gambar pada kertas kerja sehingga 

menjadi sebuah bangunan yang memenuhi syarat-syarat kuat, indah, 

dan fungsional. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan sebuah bangunan 

dengan baik, diperlukan adanya pengetahuan, kemampuan dan 

pengalaman dalam menjalankannya sehingga permasalahan yang 

timbul di lapangan akan dapat diatasi. Koordinasi yang baik diantara 
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pihak-pihak yang berkepentingan diperlukan dalam pelaksanaan 

pekerj aan tersebut. 

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pekerjaan sebuah 

bangunan adalah ketersediaan bahan bangunan dan peralatan kerj a. 

Sebagai salah satu faktor pendukung, bahan bangunan dan peralatan 

kerja turnt mempengaruhi keberhasilan suatu pekerjaan. Bagaimanapun 

bagus dan indahnya suatu rencana gambar kerja, tidak akan menjadi 

sebuah bangunan jika tidak adanya bahan bangunan dan peralatan keIja. 

Tersedianya bahan bangunan dan peralatan kerja secara 

berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan mutlak diperlukan. 

Selain hal-hal tersebut di atas juga perlu dilakukan dalam keberhasilan 

suatu pekerjaan adalah adanya pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan 

ini dimaksudkan untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana prestasi 

kerja yang dilakukan. Bila dalam suatu pekerjaan terdapat 

ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan kondisi ideal dalan1 

perencanaan, dengan adanya fungsi pengawasan terse but akan segera 

diketahui dan dicari sebab-sebabnya untuk kemudian diambil tindakan 

koreksi. 

Pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang ada 

dalam suatu proyek menuntut pengambilan keputusan yang cepat tetapi 

tepat dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi teknis maupun 

non teknis. Pengetahuan dan kemampuan I professional mutlak 

diperlukan bagi individul kelompok yang berfungsi sebagai pengawas 

karena baik dan tidaknya pelaksanaan pekerjaan suatu proyek dapat 
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diketahui dengan mengawasl pelaksanaan pekeIjaan tersebut. 

Pelaksanaan KeIja Praktek yang kami lakukan pada Proyek 

Pembangunan Apartemen dan Hotel Best Western Star, berlangsung 

selama tiga bulan yang dimulai pada tanggal 7 November 2011 sampai 

7 Februari 2012. 

Urutan pelaksanan keIja pada Proyek Pembangunan 

Apartemen dan Hotel Best Western Star adalah sebagai berikut: 

1. PekeIjaan pendahuluan, meliputi: 

a. PekeIjaan persiapan, 

b. Pekerjaan pengukuran, 

c. PekeIjaan tanah. 

2. PekeIjaan Struktur bawah, meliputi: 

. j - PekeIjaan pondasi bore pile, 

- Pekerjaan pile cap. 

3. Pekerjaan struktur atas, meliputi: 

a. PekeIjaan kolom, 

b. PekeIjaan balok dan plat lantai. 

~~~~~~~~~'17r~..mm~~~~:;~~§:"'i"~~g.:w;~,,§~~~&.~:tm -_.--------.-._------,--
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5.3 Pekerjaan Pendahuluan 

Sebelum pelaksanaan pekerjaan inti dari konstruksi bangunan 

gedung ini perlu dilakukan beberapa pekeIjaan persiapan seperti: 

5.3.1. Persiapan Pelaksanaan 

1. Mempelajari klasifikasi material. 

Spesifikasi material yang diberikan oleh pihak PT. STAR 

PRIMA berfungsi sebagai pedoman di dalam pekeIjaan di lapangan, 

sehingga pelaksanaan di lapangan sesuai dengan perencanaan. 
<" 

Dalam spesifikasi material dijelaskan material apa saja yang 

dibutuhkan dalam suatu kegiatan, prosedur pemasangan material di 

lapangan sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan di 

lapangan. 

2. Membuat Perhitungan Pekerjaan. 

Berdasarkan gambar dan spesifikasi, pihak pelaksana 

memperhitungkan semua kebutuhan yang diperlukan selama 

pelaksanaan proyek, diantaranya adalah: 

a. Keperluan bahan yang diukur berdasarkan volume; 

b. Kebutuhan tenaga yang dihitung berdasarkan volume, kapasitas, 

pengalaman, dan faktor-faktor lainnya; 

c. Penyediaan alat yang diperlukan; 

d. Biaya yang diperlukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan 

proyek tersebut. 
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3. Membuat time schedule pelaksanaan. 

Time Schedule berfungsi sebagai alat pengontrol pelaksanaan 

pekeIjaan, sehingga dari time schedule ini akan diketahui mana 

pekeIjaan yang harus mulai atau selesai atau pekerjaan yang bisa 

bersamaan pelaksanaannya. Dari time schedule ini dapat diketahui 

tentang keterlambatan dan prestasi yang dicapai selama pelaksanaan 

pekerjaan proyek. Dalam penyusunan time schedule ini diperlukan 

data volume, kapasitas tenaga kerja, waktu mulai dan selesai 

pekeIjaan. Pada Proyek Pembangunan Hotel dan Apartement Best 

Western Star ini, jika pelaksanaan sudah ada keterlambatan, pihak 

kontraktor melakukan crash program sehingga bisa kembali sesuai 

dengan time schedule sebelum ada claim dari pihak pengawas, 

karena jika ada claim dari pihak pengawas mengenai keterlambatan 

tersebut pihak pelaksana akan dikenakan denda. 

4. Membuat tahapan pelaksanaan 

Dalam tahap ini perlu dikaji dengan seksama adanya 

permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan timbul dalam 

pelaksanaan pekeIjaan di lapangan, sebagai contoh penempatan 

material tulangan yang akan dikerjakan. Solusi dari masalah ini 

adalah penempatan tulangan-tulangan utama yang terletak di bagian 

belakang yaitu basement. 

'" . 
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5.3.2 Persiapan Lapangan 

Pekerjaan pers13pan di lapangan yang dilakukan dalam 

proyek ini adalah: 

1. Pembuatan direksi keet 

Direksi keel adalah suatu bangunan ruang operasional direksi 

proyek yang sifatnya tidak tetap atau tidak permanen yang terletak 

disekitar proyek atau tidak terlalu jauh dari lokasi bangunan yang 

dikerjakan. Pada Proyek Pembangunan Apartemen dan Hotel Best 

Western Star, direksi keet terletak di Ruko Metro yang berlokasi 

tepat di sebelah kanan lokasi proyek. 

1. Persiapan peralatan-peralatan 

Peralatan-peralatan sebagai sarana vital sangat penting 

perannya untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan dalam 

konstruksi suatu bangunan sipil. Pelaksanaan pengadaan peralatan 

tersebut memerlukan biaya yang relatif mahal. Dalam proyek ini, 

yang dilakukan oleh pihak pelaksana antara lain: 

a. Membuat rincian peralatan yang akan digunakan, 

b. Memperhitungkan mengenai biaya dan memungkinkan dalam 

pelaksanaan atau tidak, untuk pemilihan alat yang tepat untuk 

pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

Dalam penanganan suatu proyek yang berskala besar, 

dukungan peralatan yang memadahi merupakan hal yang mutlak 

dalam suatu pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan. Penggunaan 

-, . peralatan ini harus diperhitungkan secara matang, karena adanya 
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pertimbangan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan. Dalam 

proyek ini pihak pelaksana memilih jenis peralatan dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Macam pekerjaan, mutu pekerjaan, volume dan waktu yang 

tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan, 

b. Luas lokasi dan kondisi lapangan proyek, 

c. Pertimbangan biaya, 

d. Efektivitas dan produktivitas alat, 

e. Ketahanan alat dan suku cadangan, 

f. Lingkungan proyek. 

3. Pembuatan pagar keliling proyek 

Pagar pengarnan proyek dibuat sebagai pembatas antara 

kawasan proyek yang akan dibangun dengan lingkungan sekitar 

yang berfungsi untuk melindungi dan menutup lokasi yang akan 

dipakai untuk aktivitas pembangunan proyek. Manfaat dari 

pembuatan pagar pengaman proyek adalah: 

a. Me~aga keamanan barang-barang, peralatan dan material yang 

ada dilokasi proyek, 

b. Pelaksanaan pekerjaan di dalam lokasi proyek tidak akan 

terganggu oleh lingkungan sekitar atau sebaliknya, 

c. Menjaga kemungkinan orang-orang yang tidak berkepentingan 

keluar mas uk lokasi proyek tanpa seizin petugas, 

d. Menjaga kerapian dari lokasi proyek. 

Tri Widianto - 08.12.0028 UNlKA Soegijapranata Semarang 



Laporan Keja Praktek 
Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star 

balam proyek inl, pagar keliling di buat dengan seng 

gelombang setinggi 2 m dengan rangka dari kayu 5/7 jenis kayu klas 

II yang dipasang pada bagian belakang areal proyek yang berbatasan 

dengan lalan Mangga. Dan dengan seng palos setinggi 3 m dengan 

rangka besi untuk bagian depan areal proyek yang berbatasan dengan 

lalan MT. Haryono. Pada batas kanan dan kiri areal proyek tidak di 

beri pagar keliling karena berbatasan langsung dengan dinding Ruko 

Metro pada sebelah kanan, dan dinding rumah warga. 

4. Pembersihan lapangan 

Pekerjaan pembersihan lapangan adalah pekerjaan yang 

dilakukan untuk membersihkan lapangan dan sekitamya, temp at 

dimana bangunan akan didirikan dan berfungsi agar pelaksanaan 

"l pembangunan dapat segera dimulai. Dalam proyek ini pekerjaan 

pembersihan lapangan di antara lain adalah penebasan dan 

pembabatan semua belukar, sampah dan material lain dengan 

menggunakan Excavator merk Komatsu dengan kapasitas bucket 0,5 

- 1,17 m3
• Semua sisa tanaman seperti akar, rumput, dan sebagainya 

dihilangkan dan kemudian dibuang dengan diangkut menggunakan 

dump truck di tempat yang telah disetujui pengawas. 

5. Pemasangan bouwplank 

Bouwplank (papan duga) merupakan salah satu komponen 

yang sangat penting dalam pembangunan proyek. Bouwplank bisa 

terbuat dari papan atau media lain, serta dinding yang pada dasamya 

bisa ditandai dengan tulisan. Pembuatan bouwplank ini bertujuan 
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untuk menentukan peil dan as kolom atau balok yang ada pada 

bangunan, pemasangan bouwplank tergantung pada besar kecilnya 

bangunan yang akan dibangun. Dalam pelaksanaann pada proyek ini, 

bouwplank pada bagian depan dan belakang proyek dibuat dengan 

seng polos berbentuk persegi berwarna putih yang dipaku kuat pada 

pagar pengaman dan ditandai dengan cat pilox berwama merah. 

Sedangkan pada bagian kanan dan kiri proyek, bouwplank dibuat 

dengan seng polos berbentuk persegi berwama putih yang dipaku 

langsung pada batas dinding dan diberi tanda dengan cat pilox wama 

merah. Pada proyek ini tinggi bouwplank menunjukkan tinggi lantai 

bangunan (peil ± 0,00) yaitu setinggi + 1,50 m dari jalan sebagai 

acuannya. 

6. Penyediaan air keIja 

Penyediaan air keIja merupakan faktor penunJang bagi 

kelancaran pelaksanaan kegiatan. Air yang digunakan dalam proyek 

merupakan air yang bersih dan bebas dari lumpur, minyak dan bahan 

kimia lain yang dapat mengurangi mutu bangunan. Pada proyek ini, 

air diambil dari sumur artesis yang dibuat pada lokasi proyek dengan 

kedalaman ± 30 m karena air bersih terdapat pada sekisar kedalaman 

tersebut. 

<' 
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'7. Administrasi dan dokurnentasi 

Kelancaran administrasi ditentukan oleh tersedianya sarana 

yang memadai untuk itulah disediakan sebuah ruangan khusus untuk 

kegiatan administrasi pada direksi keet pelaksana. Dalam proyek ini 

semua administrasi dilakukan di direksi keet pelaksana. 

Dokumentasi disini di ambil dengan kamera digital, di antara lain 

digunakan sebagai bahan laporan. 

8. Penerangan dan keamanan proyek 

Penerangan diperlukan pada saat pekerjaan di malam hari. 

Keamanan proyek juga diperlukan untuk menjaga keamanan lokasi 

proyek. Pada proyek ini penerangan berupa lampu halogen di pasang 

pada tiap lantai (gambar 5.1). Keamanan antara lain dengan pagar 

keliling, pemakaian helm proyek, sepatu, pemakaian tali pengaman 

untuk pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian (gambar 5.2), 

tulisan-tulisan sebagai rambu-rarnbu larangan atau peringatan 

(gambar 5.3), pemasangan pagar pengaman pada lantai atas untuk 

mencegah material-material yang jatuh ke bawah pada lantai 

tersebut. 

.' 

E~"'"l@i1TI§-w9!ft§'-~~~:m: .. ~~~:::m~~~~l~i"sr...f#!F~~~iim£ifu.,.~::tg5S3~~~~~.l~~~Bm:-~ 
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Gambar 5.1 Lampu halogen pad a tiap lantai 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Gambar 5.2 Helm dan Sepatu Proyek 

(sumber: dokumentasi pribadl.) 

Gambar 5.3 Rambu-rambu peringatan 
- - - - -

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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5.4 Pekerjaan Pengukuran 

Pekerjaan pengukuran merupakan bagian yang paling penting dan mutlak 

dilaksanakan pada suatu proyek. Dalam pekerjaan ini dituntut ketelitian tinggi 

dengan batas toleransi tertentu. Pekerjaan ini bertujuan menentukan set-out 

bangunan sesuai gam bar bestek dan menentukan letak dan elevasi bangunan 

gedung dan bangunan penunjang lainnya serta batas daerah kerja dan fasilitas 

sementara dengan bantuan patok. Letak patok ditentukan dengan alat ukur 

theodolite dan rol meter. PekeIjaan pengukuran pada proyek ini dilakukan oleh 

tim surveyor dari pihak pelaksana, antara lain meliputi : 

1. Batas bangunan dengan daerah sekitarnya, 

2. Batas kedalaman galian, 

3. Penentuan peil bangunan dan as-as bangunan. 

Pengukuran meliputi arah vertikal dan horizontal. Alat-alat yang 

digunakan untuk pengerjaan pengukuran antara lain: 

1. Theodolite, 

~, 2. Waterpass, 

3. Bak ukur, 

4. Tali benang, 

5. Patok, 

6. Unting-unting, 

7. Meteran. 
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5.4.1 Penentuan Tinggi Pei! 

Pembuatan peil-peil titik juga harus tetap, elevasi yang dipakai pada titik 

duga akan diambil dari titik referensi yang telah ditentukan. Titik duga pada 

proyek ini dibuat dengan cat pilox warna merah dengan media seng polos persegi 

berwarna putih yang terIetak langsung di tembok pada batas proyek, yaitu peil ± 

0,00 bangunan adalah setinggi + 1,5 m dari jalan sebagai acuan. Titik duga ini 

harus aman dari segala macam kerusakanl gangguan dan dibuat dengan cat pilox 

wama merah yang tidak mudah luntur terkena air. Dan juga titik ini dilindungi 

sampai pelaksanaan pekeIjaan sampai seluruhnya. Segala pengukuran ketinggian 

dan pengecekan, titik duga ini dipakai sebagai dasar. 

5.4.2 Penentuan As-As Bangunan 

Penentuan as-as bangunan dilakukan untuk menentukan letak as-as 

pondasi, as kolom, dan balok. Pada proyek ini, pengukuran ke arah horizontal 

yang meliputi penentuan as-as bangunan serta penentuan bentuk bangunan yang 

tetap, maka dipasang papan duga atau bouwplank. Jika teIjadi kerusakan -

kerusakan pada papan duga tersebut akibat benturan alat - alat atau akibat lainnya, 

maka harus diperbaiki dan dilakukan pengecekan ulang baik terhadap as - as 

bangunan maupun elevasi bangunan. 

5.5 Pekerjaan Tanah 

PekeIjaan tanah merupakan semua pekeIjaan pembersihan dan penebasan 

.. atau pembabatan, galian dan urugan untuk bangunan seperti yang ditentukan oleh 

pihak pengawas sesuai dengan gambar rencana. PekeIjaan tafiah yang dilakukan 

pada proyek ini antara lain adalah pembersihan lapangan untuk bangunan yaitu 
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penebasan atau pembabatan terhadap semak belukar, sampah, dan material lain 

dengan menggunakan excavator. Pekerjaan galian dilakukan pada basement 

bagian depan sedalam 3,5 m seluas 877 m2 (36,45 m x 24,06 m) dan basement 

bagian belakang sedalam 6 m seluas 466 m2 (28,5 m x 16,35 m) dengan 

menggunakan excavator merk Komatsu dengan kapasitas bucket 0,5 - 1,17 m3
• 

Dan kemudian tanah galian terse but dibuang dengan diangkut menggunakan 

dump truck ke tempat yang telah disetujui oleh pengawas. 

5.6 Pekerjaan Struktur Bawah 

Struktur bagian bawah atau sering juga disebut pondasi berfungsi untuk 

menerima beban dari struktur yang ada di atasnya dan menyalurkan beban 

struktur terse but ke tanah dasar di bawahnya. Lapisan tanah harus yang mampu 

menerima beban tersebut dengan adanya penyebaran tegangan agar daya dukung 

tanah tidak terlampaui. 

Struktur bagian bawah berada di bawah permukaan tanah, yaitu berupa 

pondasi bored pile dan pile cap. Pondasi yang digunakan dalam proyek ini adalah 

pondasi bored pile. 

Pondasi yang digunakan dalam proyek ini adalah pondasi bored pile 

karena proyek tersebut dilaksanakan di lokasi yang telah padat penduduknya, 

maka jika menggunakan pondasi tiang pancang maka getaran yang ditimbulkan 

pada saat proses pemancangan akan menimbulkan masalah karena sangat 

mengganggu dan dapat merusak bangunan di sekitarnya. Dalam hal ini pemakaian 

pondasi bore pile merupakan pilihan pondasi yang tepat. 

Data spesifikasi bored pile: 
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biameter 600 mm daya dukung ISO ton, 800 mm daya dukung 200 

ton, 1000 nun daya dukung 300 ton, 

Kedalaman estimasi 18 m sesuai dengan kondisi tanah sampaI 

mencapai lapisan tanah keras, 

Tulangan bore pile diameter 600 111111 4 D16 Yz L bawah 8 D16 Yz L 

atas, diameter 800 111111 6 D 19 Yz L bawah 10 D 19 Yz L atas, diameter 

10001111118 D22 Yz L bawah 12 D22 Yz L atas, mutu BJTD 40, 

Sengkang spiral DIO-IOO mutu BJTD 24, 

Mutu beton K 350 (fe' = 29,05 MPa), slump 12,5-15 cm. 

Adapun tahap pelaksanaan pekerjaan pondasi bored pile adalah 

sebagai berikut: 

1. Pekerjaan Persiapan 

Posisi titik-titik pondasi ditentukan dan ditandai terlebih dahulu. 

Kedudukan tiap-tiap as bangunan pada proyek ini ditandai pada dinding bagian 

samping dan pada pagar keliling pada bagian depan dan belakang. Titik-titik as 

pondasi ditandai menggunakan theodolite dan ditandai dengan patok kayu yang 

ditancapkan pada tanah. Patok-payok tersebut diberi tali rafia sebagai penanda. 

.. Untuk menentukan as titik pondasi diukur dari bench mark (peil ± 0,00) sebagai 

acuan untuk pengeboran. Pada saat penentuan titik-titik tersebut selalu dikontrol 

oleh surveyor. 

2. Pemboran Iubang pondasi 

Tahap selanjutnya setelah penentuan titik-titik as pondasi adalah pemboran 

lubang pondasi. Kedalaman dan diameter bored pile menjadi parameter utama 
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dipilihnya alat-alat bar. Parameter lain yang digunakan dalam pemilihan alat bar 

adalah kondisi lapisan tanahnya. Pada proyek ini pengeboran dilakukan dengan 

menggunakan rotary drilling machine yang dilengkapi dengan cleaning buckets 

dan augers. Augers disini menggunakan spiral augers I mata bor spiral, yang 

berfungsi untuk pengeboran dengan sistem dry drilling. Dalam pelaksanaan 

pengeboran diambil contoh tanah dari tiap elevasi pengeboran dan disimpan untuk 

pencatatan mengenai jenis lapisan tanah yang dijumpai pada tiap elevasi 

pengeboran. 

3. Penulangan pondasi bored pile 

Dalam pelaksanaan penulangan pada proyek ini, kerangka baja 

tulangan yang telah dirakit dan diangkat dengan tower crane. Posisi 

peletakkan tulangan tersebut harus tegak lurus terhadap lubang bar. 

Penyambungan tulangan dilakukan dengan mesin las. Pada sisi luar tulangan 

diberi tahu beton setebal 7 em pada beberapa tempat untuk mendapatkan 

selimut beton pada bore pile. 

.,. 4. Pengecoran 

Pengecoran merupakan bagian yang paling kritis yang menentukan 

berfungsi tidaknya pondasi bored pile. Meskipun proses pekerjaan 

sebelumnya benar, tetapi pada tahapan ini gagal maka gagal pula pondasi 

tersebut. Pengecoran gagal jika lubang pondasi tidak terisi benar dengan 

beton, misalnya bercampur dengan gal ian tanah, dan tanah longsor. Pada 

proyek ini proses pengecoran bored pile dilakukan dengan alat bantu pipa 
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tremi dengan diameter 20 em. Pada proses pengeeoran, dilakukan penuangan 

beton secara terus menerus sehingga air dan lumpur yang ada di dalam dasar 

lubang bor dapat terdorong ke atas. Setelah pipa tremi penuh dan ujung pipa 

tremi sudah tertanam adukan beton, maka untuk memperlancar adukan beton 

di dalam pipa tremi tersebut, dilakukan hentakan-hentakan pada pipa tremi. 

Pengecoran dilakukan dengan posisi pipa tremi selalu terbenam dalam adukan 

beton agar air dan lumpur dapat terangkat hingga ke permukaan dan tidak 

tereampur dengan adukan beton. Pipa tremi dilepas setiap 2 m setelah naik ke 

permukaan setinggi 2 m. Pengeeoran dihentikan setelah adukan beton 

meneapai 0,5 m diatas level rencana basement yaitu -3,5 m dan -6 m atau 

pada bagian atas level reneana tersebut sudah tidak tercampur air dan lumpur. 

Selanjutnya volume beton yang dituang dieek untuk memastikan bahwa tidak 

teIjadi necking atau caving atau teIjadi rongga pada beton tersebut. Pada satu 

berkas pondasi yang terdapat beberapa bored pile, maka bored pile yang 

terletak di tengah dilaksanakan terlebih dahulu. Pembuatan bored pile yang 

terletak di sebelah bored pile yang baru selesai dieor mempunyai tenggang 

waktu selama 7 hari dan memperoleh persetujuan dari pihak pengawas. 

5. Loading Test 

Loading test disini merupakan suatu pengetesan yang membuktikan 

bahwa pondasi bore pile yang direncanakan dan telah dilaksanakan bekerja 

sesuai dengan harapan dan sesuai reneana. Loading test juga dimaksudkan 

untuk menentukan respon bored pile terhadap suatu pembebanan tekan statis 

yang bekerja secara aksial pada bore pile tersebut. Pada proyek ini loading 
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test dilakukan untuk 2 titik dari 143 titik bored pile. Hal ini sesuai dengan 

persyaratan dari RKS yaitu jumlah loading test ditetapkan 1 (used pi/e) setiap 

75 titik bored pile. Penentuan titik loading test dipilih dari denah pondasi 

yang pemilihannya memperhatikan akses alat berat dan ruang kerja di lokasi 

tersebut. Pemilihan titik loading test juga dapat dilakukan terhadap pondasi 

bored pile yang diragukan. Loading test dalam proyek ini dilakukan dengan 

beban 2 x beban rene ana yaitu disini adalah 600 ton dari beban rene ana 

sebesar 300 ton, dengan waktu pembebanan selama 3 hari. Bored pile yang 

di-test diberi tumpukan blok beton yang sebelumnya diberi alas plat baja, lalu 

di atas blok beton tersebut ditumpukkan H beam besar. Bored pile ditekan 

dengan jack yang menumpu pada H beam besar tersebut, dan diatas H beam 

besar tersebut diberi tumpukan blok beton sebagai beban pemberat. 

.. , Kemudian dilakukan pengukuran penurunan pada bored pile tersebut dengan 

dial gauge selama 3 hari. Dial gauge yang dipasang sebanyak 4 dial gauge. 

Pembaeaan dial gauge dilakukan terus menerus selama 3 hari, dan seseorang 

bertugas melakukan pembaeaan dial gauge terhadap penurunan bore pile 

tersebut secara terus menerus. Loading test ini menghasilkan besar penurunan 

bore pile tersebut selama sekian waktu, dan besar perkiraan beban ultimate 

dan daya dukung bore pile terse but. Selama pelaksanaan loading test tidak 

diperbolehkan ada pekerjaan lain yang menimbulkan getaran yang dapat 

mempengaruhi pekerjaan loading test terse but. 
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6. Pekerjaan Pile Cap 

Pile Cap adalah konstruksi bangunan yang dirancang untuk mengikat 

dan mempersatukan beberapa pondasi. Pile Cap berfungsi untuk menyalurkan 

dan menyebarkan beban-beban dari struktur bangunan yang diterima oleh 

kolom ke pondasi. Beban-beban dari struktur bangunan yang diterima oleh 

kolom diteruskan ke pile cap dan disebarkan secara merata ke pondasi sesuai 

dengan daya dukung yang diijinkan. Pada proyek ini, pekerjaan pile cap 

dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi bored pile selesai. Pile cap dibuat 

dengan mutu beton K 350 (fe' = 29,05 MPa) slump 12,5-15 em, dan dengan 

beberapa tipe dan bermacam diameter dan jarak tulangan. 

Adapun tahap-tahap pekerjaan pile cap: 

a. Pembuatan bekisting 

~, Bekisting pile cap menggunakan bata hebe!. Bekisting ini berfungsi 

sebagai tembok penahan tanah sehingga pekerjaan penulangan pada pile cap 

menjadi lebih mudah. 

0. 

- 6ambar5-;4-Bekistirrg-Bata -Hebel 

(sumber: internet) 
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b. PekeIjaan Lantai KeIja 

Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan pembersihan galian pile cap 

yang dilanjutkan dengan pekerjaan lantai keIja pile cap. Lantai kerja pile cap 

dibuat dengan beton agregat halus dengan mutu beton K=I80 (fe' 15 MPa). 

Pelaksanaan pekerjaan lantai kerja adalah sebagai berikut: 

Dasar galian diratakan dan dikeringkan, diberi lapisan paslr setebal 

± IDem. 

Diatas lapisan pasir dihamparkan adukan beton agregat halus setebal Scm, 

diratakan dan dikontrol peilnya. 

c. Penulangan Pile Cap 

Pekerjaan penulangan dilakukan di tempat terpisah. Jauh-jauh hari 

sebelum pile cap siap dikerjakan Pada saat lantai kerja telah selesai, maka 

pembesian dapat di pasang dan di rangkai pada pile cap. 

d. Pengecoran Pile Cap 

Sebelum pelaksanaan pengecoran pile cap terlebih dahulu diadakan 

pekerjaan persiapan yang meliputi persiapan pekerja dan peralatan yang 

digunakan sesuai dengan metode pengecorannya, pemeriksaan tulangan, dsb. 

Setelah semua siap maka pengecoran dapat segera untuk dilaksanakan. Proses 

pengecoran pile cap dilakukan dengan concrete bucket yang diangkut dengan 

tower crane berkapasitas 2,5 ton ke lokasi pengecoran pile cap dan dituangkan 

langsung kedalam bekisting pile cap tersebut. Pengecoran pile cap dilaksanakan 

sampai peil dengan ketinggian yang telah ditentukan sesuai gambar rencana. 

Selama proses pengecoran berlangsung vibrator diletakkan secara vertikal yang 

bertujuan untuk pemadatan beton. 

iUl~~~m~~f~{'~~W;~~W,g:m{!;oor~~~4.m~~~1i~~,.iH.~~~tlliW~~~~ 
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1.7 Pekerjaan Struktur Atas 

Struktur bagian atas berfungsi untuk menerima be ban, baik itu beban tetap 

(beban mati dan beban hidup) maupun beban sementara (beban angin dan beban 

gempa). Struktur ini berada di atas permukaan tanah yang meliputi kolom, balok 

dan plat lantai, tangga. 

1. 7.1 Pekerjaan kolom 

Fungsi kolom struktur adalah meneruskan beban dari balok, plat, 

din ding, dan atap ke struktur bawah. Dalam proyek ini, kolom dibuat dengan 

beberapa tipe dengan berrnacam diameter dan jarak antar tulangan yang langkah-

langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan titik - titik as kolom 

Titik-titik as kolom ditentukan dengan pekerjaan pengukuran dan 

pematokan, yaitu marking berupa garis yang digunakan sebagai dasar penentuan 

letak kolom. Untuk kolom - kolom utama titik as-nya terletak pada titik as pile 

cap rencana. Cara penentuan letak as-as kolom adalah dengan menggunakan 

theodolite dengan acuan as-as bangunan rencana pada bouwplank. Dalam proyek 

ini untuk kolom yang terletak pada lantai basement, pengukuran dilakukan setelah 

pembesian pile cap selesai, bardasarkan as-as bangunan rencana. Posisi as kolom 
'1- - - -

arah atas vertikal diatas kolom pada base ment dan seterusnya, ditentukan dengan 

berdasarkan as kolom pada lantai sebelumnya. Posisi as kolom diatasnya pasti 

sentris kedudukannya karena sambungan tulangan kolom dilakukan dengan stek 

kolom. Pengecekan dilakukan pengukuran kembali dengan menggunakan 

theodolite yang diukur dengan berdasarkan titik as baBgunan yang telah 

ditentukan. 

~~~~~~~\~~~~A"'i1ii!i1i~E.~SN~.i~i1t~~W!~~~~~~M!i;:e~~ -- -----.-.- ... _ .. -.------_._._-_._. - -~------- ' .. _ ... _'._---
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2. Penulangan kolom 

Pembesian pada bagian kolom terdiri dari dua tulangan, yaitu tulangan 

pokok dan begellsengkang. Tulangan pokok berfungsi untuk menahan kombinasi 

beban aksial dan momen lentur, sedangkan sengkang berfungsi untuk menahan 

gaya geser akibat torsi atau puntir. Dalam proyek ini pelaksanaan pekeIjaan 

pembesian kolom pada lantai satu dilakukan setelah pembesian pile cap selesai 

dan sebelum pengecoran pile cap dilaksanakan. 

Tahapan pemasangan tulangan kolom, yaitu: 

a. Baja tulangan dipotong, dibengkokkan, dan dirangkai sesuai dengan 

ketentuan pada gambar rencana. Pekerjaan tulangan tersebut dilakukan di barak 

kerja besi, 

Gambar 5.5 Pembuatan tulangau sebelum dibawa ke lokasi 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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b. Penulangan kolom dibuat lebih tinggi dari plat lantai supaya dapat 

., 
dilaksanakan overlapping. Panjang overlapping sambungan seSUaI 

dengan yang disyaratkan yaitu sepanjang 40D, 

Gambar 5.6 Overlapping tulangan kolom 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

c. Pada pekerjaan pembuatan tulangan, sengkang-sengkang yang telah 

dibentuk dipasang pada jarak yang telah ditentukan sesuai gambar rencana dan 

diikatkan pada tulangan pokok dengan menggunakan kawat bendrat, 

d. Sengkang untuk bagian seperempat tinggi (tumpuan) dipasang dengan 

jarak lebih rapat, karena bagian ujung kolom menerima gaya yang lebih besar 

dibanding bagian lain (lapangan). Sehingga dibutuhkan luas tulangan sengkang 

yang lebih besar dibanding bagian yang lain, 

e. Kemudian tulangan dipasang dengan cara stek kolom, yang merupakan 

" perpanjangan dari tulangan yang dipasang sebelumnya. Tulangan tersebut 

dipasaIlg dengan bantuan di angkat menggunakan crane berkapasitas 2,5 ton dan 

dimasukan pada tulangan sebelumnya. Tulangan kemudian disambung dengan 

cara diikat dengan kawat bendrat dan di las menggunakan alat las listrik, 

~,.3;~~~~~~.-A':iJ;~JfrE..~~.l.mYo;~Y~-mE'~~.:~~~5£§~'l'£~ _._---_ .. _ -_.. -------_.- . ... . --, .. ---.--,--.--.-------------------~.~-----
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Gambar 5.7 Proses penyambungan tulangan kolom 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

f. Tulangan pada bagian Iuar diberi tabu beton pada beberapa bagian sisi 

tulangan yang diikat dengan kawat bendrat untuk memperoleh selimut beton. 

Gambar 5.8 Tabu beton pada tulangan kolom 
A. 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

3. Pemasangan bekisting kolom 

Bekisting (acuan) adalah alat yang dibuat untuk mencetak beton. Dalam 

proyek bekisting bisa dipakai berulang kali untuk efiensi keIja dan penghematan 

biaya tanpa ada penurunan mutu. Pada proyek ini menggunakan kayu lokal dan 
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multiplex sebagai bekesting. Proses pekerjaan bekisting kolorn pada proyek ini 

antara lain adalah: 

a. Pekerjaan bekisting kolom dikerjakan setelah pekerjaan penulangan 

kolom selesai, 

b. Konstruksi bekisting adalah multipleks yang disangga dengan balok 

kayu regel yang dipasang vertikal dan ditopang dengan tulangan bekisting yang 

dipasang pada besi yang sudah ditanamkan pada plat lantai, hal ini diperlukan 

agar mampu menahan gaya geser yang bekeIja pada waktu pelaksanaan 

pengecoran kolom. 

Gambar 5.9 Bekisting kolom 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

c. Bekisting diolesi oli agar mudah dibongkar tanpa menyebabkan kerusakan 
" 

pada beton, 

d. Ukuran bekisting dibuat presisi agar dapat menghasilkan bentuk dan ukuran 

yang tepat dan benar-benar vertikal. Kontrol vertikalitas bekisting dilakukan 

dengan menggunakan lot (berupa unting-unting diikat dengan benang) 

dipaku pada bekisting yang sudah -siap di cor. Kemudian diukur jarak 
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benang dengan papan permukaan luar bekesting dari atas sampai bawah 

hams sarna jaraknya, 

Gambar 5.10 Lot pada bekisting kolom 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

e. Bekisting rapat dan tidak bocor, sehingga pada waktu pengecoran beton, air 

semen tidak keluar melalui celah-celah bekisting, 

f. Semua material yang digunakan sebagai bekisting dibersihkan dengan teliti 

sebelum digunakan karena bekisting yang telah rusak dan tidak dapat 

dipakai dan hams dibuang. 

4. Pengecoran kolom 

Pengecoran kolom pada lantai dan letak yang dapat dijangkau dengan 

concrete pump, maka pengecoran dilakukan dengan concrete pump. Dan jika 

pengecoran pada lantai dan letak yang tidak bisa dijangkau dengan concrete 

pump, maka pengecoran dilakukan dengan concrete bucket yang di bawahnya 

telah di sambung dengan pipa tremi dan diangkat menggunakan crane 

berkapasitas 2,5 ton. Pengecoran kolom pada proyek ini menggunakan beton 

ready mix dari Pionir Beton dengan mutu beton K 400 (fe' = 33,2 MPa) 

slump 12,5-15 cm. 
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Dengan langkah -langkah pengecoran kolom sebagai berikut: 

a. Campuran yang baru datang, di tes terlebih dahulu nilai slump nya, 
p 

b. Sebelum pengecoran dilakukan, tulangan dan bekisting bagian dalam disiram 

dengan air agar kotoran yang menempel pada tulangan dan bekisting dapat 

hilang serta bekisting tidak menyerap air semen, 

c. Beton segar dari concrete mixer truck dipompa dengan concrete pump ke atas 

atau beton segar dituangkan kedalam concrete bucket yang telah dipasangi 

pip a tremi di bawahnya dan diangkat ke lokasi pengecoran menggunakan 

crane, 

Gambar 5.11 Pengecoran kolom 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

d. Selama proses pengecoran dilakukan pemadatan dengan 

menggunakan concrete vibrator yang diletakkan secara vertikal kedalam 

<, bekisting. Pemadatan dimaksudkan agar tidak terdapat rongga udara pada 

kolom. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pekeIjaan pengecoran kolom 

antara lain sebagai berikut: 

a. Tenaga keIja 

lumlah tenaga keIja dapat memadai dan masing-masing pekerja 

mempunyai tugas tersendiri. Pada saat pekerjaan pengecoran berlangsung 

pekeIja pada bagian lain seperti bagian pekerjaan pembesian dan pekerjaan 

pemasangan tetap melaksanakan pekeIjaannya masing-masing untuk 

mencapai efisiensi waktu. 

b. Persiapan peralatan 

Alat-alat bantu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengecoran 

sebelumnya harus dipersiapkan di lokasi pengecoran. Alat-alat tersebut 

misalnya: concrete pump, concrete bucket, pip a tremi, vibrator, tower crane. 

c. Cuaca 

Agar pekerjaan pengecoran dapat tetap berlangsung perIu 

dipersiapkan tenda plastik untuk melindungi mutu beton bila terjadi hujan. 

5. Pembongkaran bekisting kolom 

Setelah beton mempunyai kekerasan dan kekuatan yang cukup, semua 

bekisting dapat dilepas. Dalam proyek ini pelepasan bekisting kolom 

dilakukan keesokan harinya setelah pengecoran. Pembongkaran bekisting 

dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah timbulnya kerusakan pada beton. 

Bila teIjadi kerusakan pada beton pada saat pembongkaran bekisting, maka 

dilakukan perbaikan. Bila kerusakan beton parah, kolom dibongkar dan 

dilakukan pengecoran lagi. Jika kerusakan beton tidak parah dan masih dalam 
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taraf arnan, rnaka diperbaiki dengan cara diplester. Hal ini dilakukan sesuai 

dengan keputusan dari pihak pengawas. 

Tahapan pembongkaran bekisting kolorn adalah sebagai berikut: 

1. Sernua pipe support pada tulangan bekisting dilepas, 

2. Skur yang berfungsi untuk rnemperkuat bekisting dilepas, 

3. Kerangka bekisting dilepas, 

4. Merapikan kernbali papan bekisting, balok kayu dan perlengkapan lainnya 

untuk dipakai pada pekerjaan kolorn selanjutnya. 

6. Perawatan kolorn 

Tujuan perawatan ini adalah untuk rnenghindari terganggunya proses 

hidrasi beton. Perawatan beton pada kolorn perlu dilakukan agar tidak terjadi 

penguapan air yang berlebihan dari adukan beton yang dapat rnenyebabkan 

retak-retak pada beton akibat perbedaan suhu yang cukup besar pada bagian 

dalam dan luar beton. Pada proyek ini perawatan kolom dilakukan dengan 

rnenyiranl kolorn dengan air pada pagi dan sore hari yang dilakukan selarna 

kurang lebih 7 hari. 

5.5.2 PekeIjaan balok dan plat lantai 

PekeIjaan bekisting, penulangan dan pengecoran balok dan plat 

lantai adalah rangkaian pekeIjaan yang tidak terpisahkan. Hal ini disebabkan 

karena balok dan plat lantai saling berhubungan dan rnenjadi satu kesatuan. 

Pada proyek ini urutan pekerjaan balok dan pelat adalah sebagai 

berikut: 

1. llemasangan Bekisting Balok 

Langkah-Iangkah pekerjaan bekisting balok adalah : 
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a. Memasang perancah yaitu base jack pada posisi tegak 1urus dengan jarak 90 -

180 em, dilanjutkan dengan memasang main frame ke base jack dengan 

posisi tegak lurus, 

''fAIN FRAI1E 

SASE JACK 

Gambar 5.12 Perancab 

(sumber: internet) 

b. Memasang cross base ke main frame dengan kondisi locking pin terkunci, 

kemudian memasang headjack sesuai dengan nut yang sudah terukur, 

HEAD .JbCK 

.r-1!=tt--CRCGS 9RA~E 

Gambar 5.13 Perancab 

(sumber: internet) 
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c. Memasang balok girder melintang, 

d. Memasang girder memanjang, 

e. Memasang bottom forn1 dengan dimensi, as, dan elevasi yang tepat, 

f. Memasang side form tegak lurus dengan bottom form dan dimensinya benar, 

g. Memasang klem siku dengan kokoh dan kuat, 

h. Melumuri bekisting dengan solari minyak agar didapatkan pennukaan beton 

yang bagus dan bekisting mudah dibongkar. 

Gambar 5.14 Bekisting balok 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

2. Pemasangan Bekisting Plat Lantai 

Bekisting plat lantai berfungsi untuk menjadi landasan sementara dari 

campuran beton yang dituangkan pada plat lantai dengan keadaan campuran 

masih basah. Apabila campuran beton telah mencapai kekerasan yang sesuai 

-

diinginkan maka bekisting baru dapat dilepaskan dari plat lantai. Langkah-
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langkah pelaksanaan bekisting plat lantai dalam proyek ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Memasang balok girder memanjang dengan rapi dan rapat pada sambungan di 

atas frame, 

b. Memasang balok kayu secara melintang diatas balok girder, 

c. Memasang multiplek di atas hory beam atau balok kayu melintang dengan 

rapi dan rap at pada sambungan, 

d. Melumuri permukaan multiplek sebagai bekisting dengan minyak/solar 

merata pada permukaan bekisting, 

e. Untuk memeriksa apakah bekisting sudah benar-benar horisontal dilakukan 

dengan menggunakan selang air yang berisi air yang kemudian dicek lagi 

dengan menggunakan theodolite . 

. , 

Gambar 5.15 Bekisting plat lantai 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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3. Penulangan Salok 

Penulangan balok dapat dilaksanakan setelah pekerjaan 

pemasangan bekisting selesai. Balok berfungsi untuk mendukung beban 

vertikal yang meliputi berat sendiri balok, dan beban-beban lain yang 

mendukungnya ( diantaranya termasuk beban pelat dan dinding ). Balok juga 

menahan beban horisontal yang ditimbulkan oleh beban gempa dan beban 

angin, kemudian meneruskannya ke kolom. Selain itu, balok juga berfungsi 

untuk menghubungkan antar kolom agar portal dapat berfungsi dengan kuat 

dan kokoh. Balokjuga direncanakan untuk menerima lentur, geser, dan torsi. 

Langkah-Iangkah pelaksanaan penulangan balok pada proyek ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Papan bekisting bagian bawah disiapkan dan dibersihkan, 

b. Memasang tulangan bawah di atas beton decking atau tahu beton setebal 2,5 

cm, 

c. Ujung tulangan bawah dimasukkan ke dalam tulangan kolom sebagai 

penjangkaran sepanjang 40D, 

d. Sambungan pada penulangan dilakukan dengan sambungan lewatan 

(overlapping) sepanjang 40D. Sambungan tulangan dilakukan berselang-

seling dan penempatan sambungan di tempat-tempat dengan momen 

maksimum dihindari, 

e. Memasang tulangan sengkang dan diikat dengan kawat bendrat, 

f. Memasang tulangan atas dengan cara memasukkannya satu per satu ke dalam 

tulangan sengkang bagian atas kemudian diikat dengan kawat bendrat, 
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g. Memasang tulangan ekstra sebagai tulangan pinggang atau tulangan pengaku. 

Gambar 5.16 Pemasangan tulangan balok 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

4. Penulangan Plat Lantai 
... 

Plat lantai ber:fi.mgsi untuk menahan beban mati (berat 

sendiri pelat, beban tegel, beban spesi, beban penggantung, dan beban 

plafond), serta beban hidup yang bekerja diatasnya, kemudian menyalurkan 

beban-beban tersebut ke balok di bawahnya. 

Tulangan plat lantai disini menggunakan tulangan 

wire mesh sebanyak 2 lapis yaitu tulangan atas dan bawah. Antara tulangan 

plat atas dan tulangan plat bawah diberi bar decker (tulangan cakar ayam) 

untuk mencegah berhimpitnya kedua tulangan pada waktu dilakukan 

pengecoran akibat beban adukan beton sendiri sehingga tulangan tidak 

melendut ke bawah dan diperoleh tebal pelat yang sesuai dengan rencana. 

~~~.~i'5~~~£?:J'J£lli~fa:."it~~&~~~~~~lir~"'if-'!ffi:*!.1f"!£~~ID~~rm::~~.$~.l~..z~~i$~~~~~ 
. -- -~. ---- --.--- --. -. ~ .. --.-.. ~ , . -_.-_. __ ... ... , -----. - .-----------~--.----.------- --.--- ----------.-- ----------------------_ .. .. _--_ .. 
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Langkah-langkah penulangan pelat adalah sebagai berikut: 

a. Memasang tulangan bawah diatas beton decking dengan ketebalan 2,5 cm dan 

masuk pada bagian tulangan balok, 

Gambar 5.17 Tulangan bawah plat lantai 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

b. Memasang tulangan pembentuk atau bar decker (cakar ayam) yang diikat 

kawat bendrat dengan tulangan bawah untuk mendapatkan jarak tertentu 

antara tulangan bawah dan tulangan atas. Pemasangan tulangan pembentuk 

ini disesuaikan dengan kondisi yang ada, jika tulangan atas diinjak masih 

menempel pada tulangan bawah, maka tulangan pembentuk perlu ditambah, 

c. Memasang tulangan atas, dimana pemasangannya terletak di atas tulangan 

balok atas, 
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Gambar 5.18 Tulangan atas plat lantai 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

d. Mengikatkan tulangan atas dengan bar decker (cakar ayan1) dengan 

menggunakan kawat bendrat, 

Gambar 5.19 Pengikatan tulangan plat lantai dengan bar decker 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

e. Memotong tulangan atas pada bagian lapangan yaitu sebesar 1f2 bentang plat 

lantai tersebut. 
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5. Pengecoran balok dan plat lantai 

Pengecoran balok dan plat lantai dalam proyek ini dilakukan dengan 

cara bersamaan agar didapatkan satu kesatuan. Pekerjaan pengecoran 

dilakukan setelah selesai proses penulangan selesai. Sebelum proses 

pengecoran dilakukan pengecekan terhadap penulangan, serta kekuatan dari 

bekisting yang akan dipakai. Dan pembuatan sparing (lubang-lubang) yang 

digunakan untuk keperluan Mechanical Electrical (ME). Pembuatan sparing 

dilakukan dengan menggunakan pipa PVC yang dipasang vertikal dan dengan 

menggunakan papan multiplek yang dipasang membentuk persegi, menembus 

bekisting. Selain itu pipa instalasi listrik yang ditanam di dalam beton juga 

disiapkan sebelum pengecoran dilakukan. 

Langkah-Iangkah pengecoran adalah sebagai berikut: 

a. Pengecekan tulangan yang meliputi jarak, ikatan antar tulangan, dan juga 

dilihat penempatan beton decking, serta posisi pembuatan lubang-Iubang plat 

lantai untuk "Mechanical Electrical (ME) sesuai dengan rencana, dan juga 

stek-stek tulangan untuk pekerjaan pasangan bata, 

b. Pembersihan permukaan bekisting dari besi beton dan kotoran-kotoran yang 

dapat mengurangi mutu beton, 

c. Pengecekan kekuatan perancah, 

d. Pengecekan kerapatan bekisting, karena bila berlubang bisa mengurangi mutu 

beton, 

e. Penempatan alat, tenaga dan lalu lintas pekerja sedemikian rupa sehingga 

memberikan kemudahan selama pelaksanaan pengecoran, 
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f. Pengecoran dilakukan dengan spesifikasi mutu beton K 350 (fe' = 29,05 

MPa) slump 12,5-15 cm. Pelaksanaan pengecoran dilakukan dengan concrete 

pump untuk lokasi pengecoran yang bisa dijangkau dengan concrete pump, 

dan dengan concrete bucket yang di angkut ke lokasi pengecoran dengan 

crane dan dengan langsung menuangkan ke bekisting untuk lokasi yang tidak 

dapat dijangkau dengan concrete pump. Selama proses pengecoran 

pemadatan dilakukan seeara menerus dengan menggunakan vibrator agar 

tidak teljadi rongga udara, 

g. Kemudian permukaan beton diratakan dengan menggunakan alat perata dari 

kayu, agar didapat hasil yang rata dan halus, 

h. Pengecoran dihentikan setelah elevasi permukaan beton pada cetakan telah 

terpenuhi dan pada temp at tertentu sesuai rene ana, 

1. Bila terjadi hujan, maka pengecoran dapat dilindungi seeara memadai dengan 

memasang terpal. 

Mutu beton yang digunakan pada waktu pengecoran balok dan plat 

lantai adalah K 350 (fe' = 29,05 MPa) slump 12,5-15 em. Pada plat Iantai, 

karena pengeeoran area yang luas maka sering terjadi perhentian pada waktu 

pengecoran. Dan untuk kondisi pengeeoran yang berhenti, maka pengeeoran 

berhenti pada jarak 1;4 bentang, karena momen yang terjadi pada 1;4 bentang 

adalah nol. Pada waktu penyambungan kembali antara beton yang sudah 

dieor dengan beton segar, pada bagian yang disambung dilakukan 

pembersihan terlebih dahulu kemudian diberi bonding agent untuk 

menyatukan beton yang sudah mulai mengeras dengan beton segar. 
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Dalam proyek ini, hal-hal yang diperhatikan pada saat pengecoran 

adalah: 

a. Penyediaan beton ready mix dihitung dengan benar sesuai dengan kebutuhan 

volume pengecoran sehingga pengecoran dapat berjalan dengan lancer, 

b. Waktu kedatangan concrete mixer truck ke lokasi pengecoran diperhitungkan 

dengan benar agar tidak terjadi keterlarnbatan penuangan dan dapat 

mengharnbat pekerjaan pengecoran, hal ini disebabkan karena lokasi proyek 

yang jauh dari asal ready mix, 

c. Pengecoran dilakukan sesuai dengan arah pengecoran yang direncanakan 

untuk memudahkan pelaksanaan pengecoran, 

d. Koordinasi yang baik antara pihak penyedia ready mix dan pihak pelaksana di 

lapangan sangat menentukan kelancaran pengecoran, 

e. Pada saat pengecoran dilakukan, minimal ada 2 sarnpai 3 pekerja yang berada 

di bagian bawah plat lantai yang akan di cor, untuk memperhatikan 

schaffolding dan kebocoran pada bekisting. Dan jika terjadi schaffolding 

runtuh, atau bekisting bocor, pekerja yang dibawah langsung memberitahu 

pekerja di atas yang melaksanakan pengecoran. Hal ini bertujuan untuk 

meminimalisasikan hal-hal yang tidak diinginkan. 

6. Perawatan Balok dan Pelat Lantai 

Perawatan dilakukan dengan cara menYlrarn air langsung pada 

pennukaan beton sampm umur beton minimal 14 hari. Tujuannya untuk 

menghindari penguapan yang terlalu besar pada beton akibat dari suhu udara 

Iuar maupun akibat dari proses hidrasi yang terjadi pada beton. Dengan 

perawatan ini, beton akan mencapai kekuatan yang sempurna. 
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1. Pembongkaran Bekisting Salak dan plat Lantai 

Pembongkaran bekisting pada balok dan plat lantai dilakukan 14 hari 

setelah dilakukan pengecaran, hal ini diperkirakan kekuatan beton telah 

mencapai 88 %. 

a. Pembongkaran bekisting plat lantai 

Langkah - langkah pembongkaran bekisting pelat lantai : 

- Melepas schafolding secara bertahap dengan hati-hati, 

- Melepas balok girder dengan cara diungkit, 

- Melepas multipek dengan cara diungkit, 

b. Pembongkaran bekesting balok 

Langkah - langkah pembongkaran bekesting balok : 

- Melepas schaffolding pada bekisting balok (beam), 

- Melepas balok girder memendek dengan cara diungkit tetapi jangan sampai 

rusak, 

- Melepas balok girder memanjang dengan cara ditmgkit, 

- Melepas bottom form perbagian dengan cara mengendurkan salah satu pipe 

support kemudian diungkit tetapi tidak rusak dan 2 titik pipe support masih 

terpasang, 

- Pipe support ini tetap dipasang hingga kurang lebih 1 bulan, hal ini bertujuan 

untuk menopang balok dan plat lantai yang kekuatannya belum maksimal. 

~~~~~~gxL~~~~.1'l&a~~~~E':mzr~~~~ 
-----.~--~------.---.-----.. ---~--.~---.--- .. -.---. -_ .. -
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,. 

Gambar 5.20 Pipe support pada balok dan plat lantai 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

5.5.3 Pekerjaan Dinding Geser 

Semakin tinggi bangunan, semakin rawan pula bangunan untuk 

menahan gaya latera1. Oleh karena itu, untuk menahan gaya lateral dibuat 

dinding geser. Dalam proyek ini, kolom dibuat dengan beberapa tipe dengan 

bermacam diameter dan jarak antar tulangan yang langkah-langkah 

pengerjaannya adalah sebagai berikut: 

Penulangan dinding geser 

Pembesian pada bagian ini terdiri dari dua tulangan, yaitu tulangan 

pokok dan begel/sengkang. Tulangan pokok berfungsi untuk menahan 

kombinasi beban aksial dan momen lentur, sedangkan sengkang berfungsi 

untuk menahan gaya geser akibat torsi atau puntir. Tahapan pemasangan 

tulangan dinding geser, yaitu: 

a. Baja tulangan dipotong, dibengkokkan, dan dirangkai sesuai dengan 

ketentuan pada gambar rencana. PekeIjaan tulangan tersebut dilakukan di 

barak kerja besi, 

rQ.!~,~-.~T~mg;,~~~~~'t....§,."f4'tWJ;;Wj:;~'f,illt'kliN'~~.:s~]f~~~~~~~...JSt:~~ 
.-.---- ----.----.---.--------------------------.-.-~-------- --.----.--.------------.-~-------
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b. Pada pekeIjaan pembuatan tulangan, sengkang-sengkang yang telah dibentuk 

dipasang pada jarak yang telah ditentukan sesuai gambar rencana dan 

diikatkan pada tulangan pokok dengan menggunakan kawat bendrat, 

c. Tulangan tersebut dipasang dengan bantuan diangkat menggunakan crane 

berkapasitas 2,5 ton dan dimasukan pada tulangan sebelumnya. Tulangan 

kemudian disambung dengan cara diikat dengan kawat bendrat dan di las 

c· menggunakan alat las listrik, 

d. Tulangan pada bagian luar diberi tahu beton pada beberapa bagian S1S1 

tulangan yang diikat dengan kawat bendrat untuk memperoleh selimut beton. 

2. Pemasangan bekisting dinding geser 

Bekisting (acuan) adalah alat yang dibuat untuk mencetak beton. 

Dalam proyek ini, bekisting bisa dipakai berulang kali untuk efiensi keIja dan 

penghematan biaya tanpa ada penurunan mutu. Pada proyek ini menggunakan 

kayu lokal dan multiplex sebagai bekisting. Proses pekerjaan bekisting 

dinding geser pada proyek ini antara lain adalah: 

a. PekeIjaan bekisting kolom dikeIjakan setelah pekeIjaan penulangan kolom 

selesai, 

b. Konstruksi bekisting adalah multipleks yang disangga dengan balok kayu 

regel yang dipasang vertikal dan ditopang dengan tulangan bekisting yang 

dipasang pada besi yang sudah ditanarnkan pada plat lantai, hal ini dipedukan 

agar mampu menahan gaya geser yang bekerja pada waktu pelaksanaan 

pengecoran kolom. 

c. Perangkaian bekisting dinding geser dilakukan di tempat lain, 

d. Bekisting diangkat dengan menggunakan tower crane, 

k!~~~W~~(~~~JE{;~ ... ~~~~'3;im~~~~jtG:\!~r~!i~J5~§!Er~~~~~ 
--. --- .------.--.---~-.-------.- . ----.--_ ._-------- _._---- --- - - -----_. 
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c· 

Gambar 5.21 Rangkaian bekisting yang diangkat tower crane 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

e. Bekisting diolesi mud oil agar mudah dibongkar tanpa menyebabkan 

kerusakan pada beton, 

f Ukuran bekisting dibuat presisi agar dapat menghasilkan bentuk dan 

ukuran yang tepat dan benar-benar vertikal. Kontrol vertikalitas bekisting 

dilakukan dengan menggunakan lot (berupa unting-unting diikat dengan 

benang) dipaku pada bekisting yang sudah siap di cor. Kemudian diukur jarak 

benang dengan papan permukaan luar bekesting dari atas sampai bawah harus 

sarna jaraknya, 
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Gambar 5.22 Bekisting dinding geser 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

g. Bekisting rapat dan tidak boeor, sehingga pada waktu pengeeoran beton, 

air semen tidak keluar melalui celah-celah bekisting, 

h. Semua material yang digunakan sebagai bekisting dibersihkan 

dengan teliti sebelum digunakan karena bekisting yang telah rusak dan tidak 

dapat dipakai dan harus dibuang. 

3. Pengeeoran dinding geser 

Pengeeoran dinding geser dilakukan dengan dengan concrete bucket 

yang di bawahnya telah disambung dengan pipa tremi dan diangkat 

menggunakan crane berkapasitas 2,5 ton. Pengecoran dinding geser pada 

proyek ini menggunakan beton ready mix dari Pionir Beton dengan mutu 

beton K 400 (fe' = 33,2 MPa) slump 12,5-15 em. 

Dengan langkah -langkah pengeeoran kolom sebagai berikut: 
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a. Campuran yang bam datang, di tes terlebih dahulu nilai slump nya, 

b. Sebelum pengecoran dilakukan, tulangan dan bekisting bagian dalam disiram 

dengan air agar kotoran yang menempel pada tulangan dan bekisting dapat 

hilang serta bekisting tidak menyerap air semen, 

c. Beton segar dari concrete mixer truck dituangkan ke dalam concrete bucket 

yang telah dipasangi pipa tremi di bawahnya dan diangkat ke lokasi 

pengecoran menggunakan crane, 

d. Selama proses pengecoran dilakukan pemadatan dengan menggunakan 

concrete vibrator yang diletakkan secara vertikal kedalam bekisting. 

Pernadatan dirnaksudkan agar tidak terdapat rongga udara pada kolorn. 

4. Pernbongkaran bekisting dinding geser 

Dalam proyek ini pelepasan bekisting kolom dilakukan keesokan 

harinya setelah pengecoran. Bila terjadi kerusakan pada beton pada saat 

pernbongkaran bekisting, rnaka dilakukan perbaikan. Bila kerusakan beton 

parah, kolorn dibongkar dan dilakukan pengecoran lagi. Jika kerusakan beton 

tidak parah dan masih dalam taraf arnan, maka diperbaiki dengan cara 

diplester. 

5.Perawatan dinding geser 

Tujuan perawatan ini adalah untuk menghindari terganggunya proses 

hidrasi beton. Perawatan beton perlu dilakukan agar tidak terjadi penguapan 

air yang berlebihan dari adukan beton yang dapat menyebabkan retak-retak 

pada beton akibat perbedaan suhu yang cukup besar pada bagian dalam dan 

luar beton. Pada proyek ini, perawatan dilakukan dengan rnenyiram dengan 
------- ----- -- -

air pada pagi dan sore hari yang dilakukan selama kurang lebih 7 hari. 
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BABVI 

PENGENDALIAN PROYEK 

6.1 Pengertian 

Pengendalian adalah mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan 

agar tetap sesuai dengan rencana. Pengendalian merupakan tindak lanjut dari data 

pengawasan agar kualitas pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan rencana. 
It, 

Sedangkan pengendalian proyek adalah suatu proses dari awal sampai akhir suatu 

proyek yang bersifat menjamin hasil keIja serta melakukan tindakan korektif 

terhadap penyimpangan yang dijumpai dalam pelaksanaan, baik mengenai bahan, 

tenaga, peralatan, biaya manajemen, waktu dan mutu. 

Setiap penanganan suatu proyek pembangunan mutlak diperlukan adanya 

pengawasan dan pengendalian. Karena keberhasilan proyek tersebut merupakan 

upaya maksimal para penyelenggara proyek dalam melaksanakan fungsinya 

masing-masing. 

6.2 Macam Pengendalian Proyek 

Dalam Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star IllI 

memiliki beberapa pengendalian dalam proses pembangunan gedung tersebut 

antara lain: pengendalian kualitas, 

6.2.1 Pengendalian kualitas 

Tujuan dari pengendalian kualitas adalah agar kualitas struktur yang 

dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengendalian terhadap 

kualitas sang at penting untuk menjamin kekuatan struktur yang telah dirancang 
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- - --- -- - ------ -

serta direneanakan oleh konsultan pereneana. Pengendalian tersebut diuraikan 

sebagai berikut : 

6.2.1.1 Pengendalian kualitas bahan 

Pengendalian kualitas bahan dilakukan dengan mengadakan pengawasan 

mutu bahan yang meliputi : beton, besi beton serta bahan-bahan lainnya. 

1. Beton 

Beton yang dipakai dalam proyek ini menggunakan beton ready mix yang 

dalam pelaksanaannya mendapat persetujuan pengawas terlebih dahulu. Mutu 

beton yang diminta adalah K275. Mutu material yang digunakan dalam 

pembuatan adukan beton menjadi tanggung jawab PT. Pionir Beton sebagai 

supplier. Pengujian terhadap beton antara lain: 

a. Uji Beton dengan Slump Test 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan kekentalan beton dan kualitas, 

sehingga tidak ada kelebihan air atau terjadinya pengendapan agregat. Pengujian 

ini dilakukan dengan memadatkan adukan sebanyak tiga lapis pada eetakan logam 

kerucllt, pemadatan dilakllkan dengan menllsuk-nusukkan tongkat berdiameter 16 

mIn sepanjang 60 em, sebanyak 25 kali secara merata pada setiap lapis. Setelah 

itu permukaan benda u,ji diratakan, kemudian eetakan diangkat perlahan-lahan. 

Nilni slump yang teriadi diketahui dari tinggi rata-rata penurllnan adukan yang 

diukur dari beberapa sisi. 

--- ------- - -------
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Tn \f/idianto - 08 .12.0028 i_l r~IKl\ S.oegijapranata Semarang 



,~. 

2 

Laporan Keja Praktek 
Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star 

)/ 

16 mm, 1=60 

Nilai Slump Test 

Gambar 6.1 Slump Test 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

Gambar 6.2 Alat slump test 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

Gambar 6.3 Pengukuran Slump Test Saat Pengecoran Plat Lantai 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Pada proyek ini uji slump tes (lihat Gambar 6.3) dilakukan saat ready mix 

datang dan disaksikan secara langsung tanpa dibuat pendataan yang resmi. 

b. Uji tekan beton 

Pengendalian hasil test silinder beton yang dibuat sampelnya bersamaan 

dengan pemeriksaan nilai slump adalah dengan melakukan test desak pada beton 

umur 28 hari. Pemeriksaan dilakukan dengan berdasar pada Peraturan Beton 

Indonesia (PBI) 1971. Hasil kuat tekan beton dapat dilihat di lampiran 2. 

Gambar 6.4 Uji Kuat Tekan Beton dengan 3 sampei 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Untuk beton yang di uji dalam Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel 

Best Western Star ini dilakukan dengan mengarnbil 3 sampel dalam silinder beton 

berukuran 15x30 ern. 

Uji kuat tekan beton dilakukan oleh penyedia beton ready mIX, dan 

dilakukan di Universitas Sultan Agung Semarang dan hasil diberikan kepada PT. 

ADHI KARYA Persero(TbkJpada tanggal 15 November 2011. 

2. Bahan-bahan lainnya 

Uji saringan maupun uji berat tidak dilakukan untuk menguji bahan-bahan 

lain seperti pasir, semen, kerikil, kayu dan batu pecah. Saat material datang, _____ _ 

langsung digunakan tanpa di uji terlebih dahulu. 
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6.2.1.2 Pengendalian kualitas pekerjaan 

Pengawasan dilakukan agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana dan 

secara teknis dapat dipertanggung jawabkan. Maka dituruuk Pengawas untuk 

melakukan kegiatan pengawasan terse but. Semua pekerjaan yang akan dikerjakan 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pengawas, misalnya pekerjaan 

pengecoran barn dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh pengawas. Jadi peranan 

~. 

pengawas sangat menentukan dalam keberhasilan pengendalian kualitas 

peke.r:iaan. Untuk proyek 1m, pengawas berasal dari pihak PT. STAR PRIMA 

sendiri. 

6.2.1.3 Pengendalian kualitas peralatan 

Untuk Proyek Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star, 

mekanik berasal dari pihak AD HI KARYA sendiri,dalam hal peralatan sangat 

lengkap sehingga proyek ini dapat berjalan cepat karena dukungan finansial 

maupun material nya. 

6.2.1.4 Pengendalian kualitas tenaga kerja 

Pemilihan tenaga kerja didasarkan pada kemampuan serta jurnlah yang 

diperlukan dalam kaitannya dengan efisiensi pengerjaan proyek. Tenaga kerja 

yang ada dalam proyek ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Masing-

masing mewakili beberapa strata sosial yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu 

dalam proyek ini mandor menangani benar-benar untuk pengerahan tenaga kerja 

tersebut. 
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6.2.2 Pengendalian waktu 

Tujuan dari pengendalian waktu pelaksanaan adalah agar seluruh 

pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang direncanakan dan 

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dilakukan karena 

setiap kali terjadi keterlambatan suatu pekerjaan maka akan menimbulkan 

kerugian dari segi waktu dan biaya. 

Time schedulle 

Time schedule merupakan uraian pekerjaan dari awal sampai akhir proyek 

secara global. Time schedule ini disusun berdasarkan urutan pekerjaan. Masing-

masing pekerjaan diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan urutan 

pengaturan waktu, tenaga, peralatan, dan material agar dicapai efektifitas kerja 

yang baik. Dari Time Schedule ini tiap pekerjaan diberi bobot masing-masing, 

sehingga diperoleh gambaran kurva S. Dari kurva tersebut dapat dilihat pula 

gambaran kemajuan pekerjaan. 

Pada pelaksanaan proyek ini pelaksana membuat time schedule rencana 

dan juga Kurva S sehingga diketahui keterlambatan pekerjaan maupun percepatan 

pekerjaan,karena proyek ini hanya diberikan waktu 1 tahun. 

6.2.3 Pengendalian biaya 

Sasaran dari sistem pengendalian biaya adalah untuk menjaga agar 

biaya pelaksanaan tidak melebihi biaya yang telah dianggarkan. Tinjauan 

umum tentang biaya yang digunakan dalam suatu proyek dituangkan 

dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek. RAB dibuat untuk setiap 

item kerja yang diselenggarakan oleh kontraktor. 

~~gy~:f~~\©it.H.tM~~~~Y-$.d.T~~~~~~~~~~~~~~~~~g~ 
---.------.--------.----~~----------------------.-------------------------------_ ._--- ---
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Pengendalian biaya oleh Kontraktor dilakukan dengan mengontroi 

masing-masing bagian dengan perhitungan dari Analisis Harga Satuan. 

Akan tetapi data terse but merupakan dokumen rahasia yang tidak 

diperlihatkan secara umum. Pada pelaksanaan proyek ini pelaksana 

membuat RAB, namun semua data tersebut tidak dapat diketahui sebab 

merupakan rahasia perusahaan. 

6.2.4 Perawatan beton 

Perawatan beton dilaksanakan selama tujuh hari yang bertujuan 

mencegah pengeringan bidang-bidang beton. Pekerjaan perawatan beton 

setelah pengecoran, dimaksudkan juga untuk membantu proses pengerasan 

pada beton agar lebih sempurna yaitu dilakukan sehari setelah pengecoran 

dengan cara penyemprotan untuk membasahi pemlUkaan beton maupun 

dengan cara penggenangan air. Dengan demikian diharapkan mutu beton 

yang direncanakan dapat tercapai. 

6.2.4.1 Perawatan Beton Plat Lantai 

Perawatan beton plat lantai dilakukan setelah cor beton mengenng yaitu 

setelah 24 jam. Perawatan dilakukan dengan cara menyiram beton dengan air 

untuk memperkecil penguapan dari beton yang mengering itu sendiri. Penyiraman 

ini dilakukan sampai 7 hari untuk menjamin beton tersebut benar-benar mengeras 

secara sempuma. 
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---- ----- --- . 
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Gambar 6.5 Proses Penyiraman Plat Lantai dengan Air 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Penyiraman air ( lihat gambar 6.5 ) dilakukan untuk mengurangi penguapan 

air yang terkandung di dalam beton. 

6.2.4.2 Perawatan kolom 

Sete1ah begesting dibongkar dan dilakukan perbaikan seperlunya, maka 

secara berkala kolom disiram dengan air untuk menjaga mutu beton agar sesuai 

dengan yang direncanakan, dan juga mencegah teIjadinya retak-retak pada 

permukaan kolom. 

Perawatan kolom dilakukan dengan cara membungkusnya dengan platik 

untuk mencegah penguapan akibat cuaca yang kurang mendukung. Kolom 

tersebut di bungkus oleh plastik sampai 3-4 hari. Setelah plastik tersebut dilepas, 

perlu dilakukan perawatan dengan cara menyirami kolom tersebut dengan air. 

6.3 Permasalahan di Dalam Proyek 

Permasalahan yang terjadi selama keIja praktek di Proyek Pembangunan 

Apartemen & Hotel Best Western Star adalah : 

1. Terdapat kerekatak pada tembok bagian Basement,namun hal tersebut 

sudah bisa diatasi dengan cara menambal bagian yang retak menggunaan bahan 

-----peleK:at semacam Lem Beton. 
-----~---- - ---- -~----

~~~~-lfi'i1~'afG~~~t~~~~~~~~~~~mlr~m;:'j.F~'fm"'~~ -----'.'-_._---------- ------_ .... _---- ----.----------~-... - ---.- -
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2. Keterlambatan material membuat pekerjaan terhambat. Seperti terlambat 

kedatangan ready mix saat pengecoran plat lantai sehingga pekerjaan plat lantai 

terhambat. 

3. Cuaca yang sering berubah-ubah sehingga sering menjadi kendala saat 

pekerjaan sedang berlangsung. 

4. Terkadang para tenaga kerja masih tidak menggunakan kelengkapan 

pekerjaan yang sudah di tentukan,seperti tidak memakai helm proyek dan sepatu 

proyek. 

5. Alat yang digunakan saat pemadatan tanah lantai kerja sering mengalami 

kerusakan mesin. 

6. Saat pelepasan begesting kolom, terdapat beberapa kolom yang 

mengalami retak sehingga tulangan kolom terlihat. 

Gambar 6.6 Relak Pada Kolom Lantai 1 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Pada Gambar 6.6 menggambarkan tentang gagalnya pengerasan pada kolom 

tersebut karena pemadatan kurang rata dan campuran pasir dan semen yang tidak 

sesUaI pesanan. 

7. Besi tulangan baik plat lantai maupun tulangan ulir dan polos mudah 

terkena karat hanya dalam waktu 3 hari karena Iokasi proyek dekat dengan pantai 

~~~~~~'\!Jl~~""'~~~?1r'ii~iilb~'fl&~m:.'''~il~~..M~~~S!¥.t~>;.r;?a 
---------------~.----.- -------' -.-------.--... -- -- ------------- ---_._-- --------- -----.... _ ...... .... . 
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Marina yang rnenghernbuskan angin dari arah pantai Manna dan sering terkena 

hujan. 

8. Concrete Pump yang digunakan didalarn proyek ini rnenggunakan 

concrete pump yang sudah digunakan pada proyek sebelurnnya,sehingga sisa-sisa 

beton yang tertinggal dalarn pipa sangat mengganggu. 

9. Tulangan plat lantai yang terkena karat tetap digunakan untuk pembesian 

plat lantai 1 dan 2. 

Gambar 6. 7 Tulangan Plat La1l1ai yang Berkarat digunakan dalam Pembesiall 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Pembesian plat lantai 1 ( lihat gambar 6.7 ) menggunakan besi plat lantai 

yang sudah berkarat karena penyimpanan besi tersebut ditempat terbuka sehingga 

terkena angin dari laut yang rnembuat besi cepat berkarat. 

Beberapa saran dari saya yang dapat dipertimbangkan untuk permasalahan-

permasalahan diatas adalah : 

1. Perlu di perhatikan lagi pada proses pengecoran agar benar-benar rata 

supaya tidak lagi terjadi keretakan setelah begesting dilepaskan. 

-~ - - - ----- - Z:-Agar material-tepat waktu perl1:roIaQaKan suatu- p-erjanjiarrH;rle-t,-ih-daimlu- - - - - -
<. 

saat pembelian, sehingga material datang sesuai waktu yang dijanjikan. 
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3. Untuk mengejar keterlambatan pekerjaan perlu dilakukan diadakan jam 

lembur,sebagai ganti jam yang tertunda saat hujan berlangsung. 

4. Memberikan peringatan yang tegas pada semua tenaga kerja yang 

melanggar aturan yang telah ditentukan. 

5. Jika alat yang digunakan sudah tua atau sudah lama tidak terawat 

sebaiknya diganti dengan yang baru untuk menjaga keefisiensian 

pekeIjaan. 

6. Pekerjaan beton seharusnya mendapat perhatian lebih karena jika teIjadi 

keretakan semacam ini akan sangat mempengaruhi kualitas mutu 

pekeIjaan. 

7. Jika besi tulangan mengalami karat, perlu dibersihkan dahulu dengan 

kawat baja. 

<. 
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BAB VII 

PENUTUP 

Pada pekerjaan bidang Teknik Sipil terjadi suatu kondisi kerja yang 

sangat komplek sebab banyak unsur yang terlibat dan saling terkait dalarn 

penyelesaian pekerjaaan, maka diperlukan kerja sama yang baik antar unsur-unsur 

pelaksana proyek. Untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan selain 

diperlukan kerja sama antara unsur pelaksana proyek juga diperlukan perencanaan 

dan perhitungan yang matang. Selain itu tanggung jawab personil merupakan 

faktor yang penting yang perlu diperhatikan. Keberhasilan suatu proyek juga 

dipengaruhi oleh metode atau cara keJja yang diterapkan dan kualitas bahan 

bangunan yang dipakai. 

Dari hasil KeJja Praktek yang karni lakukan selama 90 hari di Proyek 

Pembangunan Apartemen dan Hotel Best Western Star Semarang, bahwa 

pekerjaan yang berlangsung berjalan dengan baik. Hal lain yang karni dapatkan 

adalah banyak mendapat masukan pengalarnan ataupun pengetahuan yang 

sebelumnya belum pernah karni dapatkan. 

r£:,~~~~~~~~~2i1N~~~~L~':~~~~~~~~:T.;~_%%M ... 4'!o;:J-~ 
~. --~-.--.-- .---------------.-..... --~--.---.-.-.----- - .---.~. 
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7.1 Kesimpulan 

Dari 90 hari kami melaksanakan Kerja Praktek pada Proyek 

Pembangunan Apartemen & Hotel Best Western Star antara lain adalah 

ssebagai berikut: 

1. Secara umum pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan teknis sesuai 

dengan perencanaan, walaupun ada beberapa reVISI dan 

perbaikan,Pengawas lapangan dari pihak Owner PT. STAR PRIMA selalu 

memonitor setiap pekerjaan dan permasalahan yang terjadi di lapangan 

sehingga pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana awal yang 

ditetapkan, 

2. Keberhasilan dan kelancaran pembangunan suatu proyek tergantung dari 

koordinasi dan komunikasi antara unsur pelaksana proyek. Keterbukaan 

hubungan antara peketja dengan pelaksana atau pengawas dapat 

memperlancar pelaksanaan peketj aan, 

3. Pengawasan terhadap setiap item peketjaan diperlukan agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaan serta menjaga kualitas hasil pekerjaan, 

4. Pengawasan cukup efektif, sehingga peketjaan yang dihasilkan memenuhi 

I~ syarat, 

5. Dalam pengendalian proyek diperlukan pengendalian waktu, mutu, dan 

biaya untuk menghindarkan tetjadinya keterlambatan pekerjaan, 

6. Metode kerja yang baik dan terencana dalam pelaksanaan pekerjaan 

dimaksudkan agar pekerjaan berjalan Iancar. Penjelasan mengenai item 

pekerjaan oleh pengawas kepada peketja jelas dan mudah dipahami 

sehingga tidak tetjadi kesaIahpahaman, 
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'7. Daiam penempatan material bahan bangunan telah memenuhi persyaratan 

penyimpanan. Penempatan baja tulangan telah terlindung dari panas dan 

hujan, penyimpanan semen juga telah sesuai dengan persyaratan 

penylmpanan semen, 

8. Tak lupa doa yang selalu terus didengungkan agar kita selalu dalam 

perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, 

7.2 Saran 

Mengingat keterbatasan pengetahuan yang kami miliki baik ilmu 

maupun pengalaman, kami meneoba memberikan saran-saran berdasarkan 

pengalaman selama dua bulan melaksanakan KeIja Praktek, antara lain: 

1. Evaluasi pekerjaan dilakukan untuk mengetahui kesalahan sedini 

mungkin. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk 

kelanjutan pekerjaan. 

2. Pemeliharaan peralatan dan penyimpanan bahan bangunan perIu mendapat 

perhatian serius karena dapat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. 

3. Koordinasi antara unsur pelaksana proyek harus tetap teIjaga, mengingat 

koordinasi merupakan media untuk menyelaraskan dan mewujudkan 

setiap rene ana. 

4. Pada saat pengeeoran dengan beton Readymix, volume beton yang dipesan 

sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, untuk menghindarkan teIjadinya 

kelebihan beton. 

5. Keselamatan kerja dalam proyek tetap harus diperhatikan agar tereipta 

kondisi maupun keadaan keIja yang kondusif dan nyaman. 
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Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan untuk 

kemajuan dan peningkatan pelaksanaan pekeIjaan di lapangan di mas a yang 

akan datang dalam menghadapi pekeIjaan didunia konstruksi yang lebih berbeda 

dari saat berada di bangku kuliah. 

b 
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