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Laporan Pratik Kerja

Bangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
Jl. Pandanaran No.79, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249.

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Proyek
Kota Semarang sebagai ibukota provinsi dari Provinsi Jawa Tengah dan
sekaligus merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah
Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang merupakan pusat
segala kegiatan baik ekonomi, perdagangan, jasa, industri dan pariwisata
khususnya di Jawa Tengah. Hal ini didukung dengan adanya Bandar Udara
Ahmad Yani Semarang sebagai bandar udara internasional dan Pelabuhan
Tanjung Mas sebagai pelabuhan internasional di Indonesia menjadikan Kota
Semarang sebagai kota yang padat penduduk. Hal ini dibuktikan dengan data
dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang dengan jumlah penduduk tahun
2016 sebesar 1.729.428 jiwa dengan wilayah seluas 373,67 km2 ( Kota
Semarang Dalam Angka 2017). Selain itu Kota Semarang juga menjadi
destinasi favorit yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Tercatat pada
tahun 2017, jumlah kunjungan wisata ke Kota Semarang dalam satu tahun
mencapai angka 5,65 juta wisatawan, terdiri dari 5,5 juta wisatawan domestik
dan 156 ribu wisatawan mancanegara. Angka tersebut meningkat tiga kali
lipat jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun 2011 yang
hanya berkisar pada 2,09 juta wisatawan saja, yang mana terdiri dari 2,07 juta
wisatawan domestik dan 27 ribu wisatawan mancanegara.
Kota Semarang dengan visinya “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa
yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” yang diusung Walikota
dan Wakil Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, SE. MM. dan Ir. Hj.
Hevearita G. Rahayu. Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa
Kota Semarang menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat dan
didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap
memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang.
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Para wisatawan yang datang ke Kota Semarang sebagian besar
mengunjungi pusat oleh-oleh Kota Semarang di Jalan Pandanaran. Semakin
tinggi aktivitas perdagangan di Jalan Pandanaran berbanding lurus dengan
tingkat kemacetan di Jalan Pandanaran. Hal ini menjadikan pusat oleh-oleh
Kota Semarang menjadi sumber kemacetan lalu lintas. Beberapa solusi telah
diterapkan di daerah ini, seperti larangan berhenti dan parkir di sepanjang
Jalan Pandanaran dan menyediakan tempat parkir di Jalan Pekunden Tengah
dengan menggunakan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah
kota untuk mengangkut para pengunjung yang hendak membeli oleh-oleh di
Jalan Pandanaran. Namun hal ini juga tidak dapat menyelesaikan masalah
kemacetan yang terjadi di Jalan Pandanaran, masih banyak ditemukan mobilmobil yang berhenti bahkan parkir di tepi Jalan Pandanaran.
Melihat dari kasus tentang permasalahan kemacetan di Jalan
Pandanaran. Pemerintah Kota Semarang menilai bahwa solusi yang diberikan
sebelumnya tidak efektif karena lokasi parkir yang terlalu jauh dan tidak
strategis menyebabkan para wisatawan memilih untuk melanggar peraturan
dan menambah kemacetan di lokasi ini. Wali Kota Semarang, Hendrar
Prihadi, kemudian berinisiasi membangun gedung parkir yang lebih dekat
dengan pusat oleh-oleh, dan lokasi yang dipilih adalah Gedung Dinas
Kesehatan Kota Semarang.
Pembangunan gedung parkir 5 lantai menjadi bagian dari Gedung
Dinas Kesehatan Kota Semarang baru berlantai 10 ini. Gedung parkir yang
dilengkapi jembatan penyebrangan orang sebagai salah satu infrastruktur
yang menjadi kebutuhan masyarakat direncanakan untuk memberikan rasa
nyaman dan aman dengan penambahan fasilitas untuk disabilitas dan lansia
diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di
Jalan Pandanaran dan menambah kenyamanan bagi pengunjung pusat oleholeh yang juga ramah bagi kaum disabilitas dan lansia.

Ivan Kurniawan
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1.2. Lokasi Proyek
Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang dan
Gedung Parkir Pandanaran berlokasi di Jl. Pandanaran No.79, Mugassari,
Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249 (Yodya Karya,
2018).
a.

Sebelah Utara

: Jalan Pandanaran

b.

Sebelah Timur

: Elrina Resto Pandanaran

c.

Sebelah Selatan : Perumahan Tlogo Bayem

d.

Sebelah Barat

: Gedung Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia)

Untuk memperjelas lokasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
dan Gedung Parkir Pandanaran dapat melihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Denah Lokasi Proyek
Sumber : Google Earth, 2018

1.3. Fungsi Bangunan
Bangunan yang akan dibangun memiliki fungsi sebagai puskesmas,
perkantoran, dan gedung parkir. Bangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang
memiliki total 11 lantai yang terdiri dari 1 lantai sebagai basement, 1 lantai
untuk puskesmas, 3 lantai untuk kantor, dan 6 lantai sebagai tempat parkir
yang digambarkan pada Tabel 1.1 beserta luasan tiap lantainya.
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Tabel 1.1 Fungsi Bangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tiap Lantai

Lantai

Peruntukan

Luas (m2)

Basement

Lahan Parkir

983,48

1

PUSKESMAS

1069,5

2

PUSKESMAS

1152,65

3

Lahan Parkir

1097,78

4

Lahan Parkir

1097,78

5

Lahan Parkir

1097,78

6

Lahan Parkir

1097,78

7

Lahan Parkir

1097,78

8

Kantor DKK

965,27

9

Kantor DKK

965,27

10

Kantor DKK

965,27

Total Luas

11.590,34

1.4.Tata Cara Pelelangan
Pelelangan memiliki arti sebagai serangkaian kegiatan untuk
menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang
sehat diantara penyedian barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat,
berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti
oleh pihak – pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia terbaik
( Wulfram I. Ervianto, 2006). Pelelangan di dalam bidang teknik sipil adalah
sebuah pelaksanaan pengerjaan bangunan konstruksi yaitu sebuah cara atau
metode yang digunakan untuk menghasilkan sebuah bangunan yang memiliki
kualitas baik dan memiliki daya guna dan daya saing yang baik. Akan tetapi,
bangunan tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik dalam hal
teknis maupun non-teknis sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui
dari awal sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan bangunan tersebut
yang merupakan sebuah karya dapat dipertanggung jawabkan pengerjaannya
(Djojowirono,1984).
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Terdapat beberapa macam jenis pelelangan yang umum dipakai oleh
instansi atau swasta. Terdapat tiga macam pelelangan yang sering digunakan
yaitu ( Wulfram I. Ervianto, 2006) :
a. Tertutup, yaitu proses pelelangan yang hanya diikuti oleh kontraktor
tertentu yang dipanggil atau ditunjuk secara langsung oleh pemilik proyek.
Proses lelang ini biasanya dilakukan oleh pemilik proyek yang berasal dari
swasta. Sehingga pihak lain tidak akan mengetahui besaran nilai kontrak
tersebut yang mengetahui besaran nilainya hanya anara pemilik proyek
dan kontraktor saja
b. Terbatas, yaitu proses pelelangan yang hanya diikuti oleh kontraktor
spesialis atau kontraktor yang telah memiliki klasfikasi atau kelas tertentu.
klasifikasi atau kelas diuku dari nilai proyek yang sudah mencapai
triliunan rupiah
c. Terbuka, yaitu proses pelelangan yang dapat diikuti oleh semua
kontraktor. Sebelum dilakukan pelelangan, dipasang pengumuman
pelelangan di media massa agar dapat diketahui oleh kotraktor yang
berminat. Hal ini harus dilakukan menurut Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sedang
berlaku bahwa satu proyek hanya boleh 2 kontraktor saja yang dapat
berpatisipasi. Jadi, pelelangan adalah kontraktor yang telah diseleksi oleh
panitia lelang.
Proyek Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang dan
Gedung Parkir Pandanaran menggunakan lelang terbuka berbasis online yang
dipublikasikan melalui website LPSE Kota Semarang. Proyek ini melakukan
pelelangan untuk MK Pembangunan Gedung DKK dan pekerjaan konstruksi
Pembangunan Gedung DKK. Pelelangan kontraktor menggunakan metode
kualifikasi yaitu pascakualifikasi, metode evaluasinya yaitu sistem gugur
dengan nilai paket Rp 82.100.674.300,00 dan cara pembayarannya adalah
harga satuan. Sedangkan untuk pelelangan MK menggunakan metode
kualifikasi yaitu prakualifikasi, metode evaluasinya yaitu pagu anggaran
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dengan nilai paket Rp 1.800.000.000,00 dan cara pembayarannya adalah
Lump Sum.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada pelelangan ini.
Pada MK syarat kualifikasinya adalah:
1. Ijin Usaha
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (laporan SPT tahun 2017)
3. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk
dalam daftar hitam.
4. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa
konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan

pemerintah

maupun

swasta

termasuk

pengalaman

subkontrak.
6. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung dengan kualifikasi sesuai
KAK, dan lain-lain.

Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi syarat kualifikasinya adalah :
1. Ijin Usaha
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (tahun 2017)
3. Memiliki pengalaman pada sub bidang Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi
Bangunan Kesehatan (BG008) senilai 20% dari total nilai proyek (total
HPS) atau sekurang-kurangnya senilai Rp16.130.000.000,00 (enam
belas milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
4. Memiliki : ISO 9001 : 2015 (Sistem Manajemen Mutu) ISO 14001 : 2015
(Sistem Manajemen Lingkungan ) Sertifikat Manajemen K3 dari
Kementerian Tenaga Kerja dan/atau OHSAS 18001 : 2007 Yang masih
berlaku.
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5. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang
bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan, atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi
pidana.
6. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO: peserta wajib
mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat
persentase

kemitraan/KSO

dan

perusahaan

yang

mewakili

kemitraan/KSO tersebut.
7. memiliki

surat

keterangan

dukungan

keuangan

dari

bank

pemerintah/swasta sebesar minimal Rp8.065.000.000,00 (Delapan
milyar enam puluh lima juta rupiah), dan lain-lain.
Pada pelelangan proyek Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
dimenangkan oleh PT. Yodya Karya (Persero) sebagai MK pada proyek ini dengan
nilai Rp 1.463.530.000,00 dan KSO, PT. Sinar Cerah Sempurna, PT. Aditya Mulya
Pratama, PT. Ayodhya Putra Darma sebagai pekerjaan konstruksinya pada proyek
ini dengan nilai Rp 70.121.080.000,00.

1.5. Data Proyek
Dalam proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
dilakukan pelelangan meskipun tertutup. Untuk pihak-pihak yang ikut ambil
dalam kegiatan pembangunan ini sebagai berikut :
a. Data Pihak Terkait:
1. Owner

: Dinas Kesehatan Kota Semarang

2. Pemberi Tugas

: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

3. Perencana Desain

: CV. Nirmana Konsultan Teknik

4. Perencana Struktur

: CV. Nirmana Konsultan Teknik

5. Perencana M.E.P.

: CV. Nirmana Konsultan Teknik
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6. Quantity Surveyor

: PT. Sinar Cerah Sempurna

7. Manajemen Konstruksi : PT. Yodya Karya (Persero)
8. Kontraktor

: PT. Sinar Cerah Sempurna
PT. Aditya Mulya Pratama
PT. Ayodhya Putra Darma,KSO

9. Safety Officer

: PT. Sinar Cerah Sempurna

b. Data Proyek:
1. Nama Proyek

: Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
dan Gedung Parkir

2. Alamat Proyek

: Jl. Pandanaran No.79, Mugassari, Semarang
Sel. , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249

3. Mulai Pelaksanaan

: 16 Oktober 2018

4. Akhir Pelaksanaan

: Desember 2019

5. Luas Bangunan

: 11.590,34 m2

6. Tinggi Bangunan

: 36,5 m

7. Jumlah Lantai

: 10 lantai

8. Jumlah Basement

: 1 lantai

c. Data Teknis
1. Luas Bangunan

: 11.590,34 m2

2. Tinggi Bangunan

: 36,5 m

3. Pondasi

: Tiang pancang
sistem hidrolik (Hydraulic Jack in Pile)
bentuk persegi dimensi 35 cm × 35 cm

4. Jumlah Lantai
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BAB II
PENGELOLA PROYEK
2.1. Uraian Umum
Sebuah proyek konstruksi dapat dikatakan berjalan dengan lancar
dengan memperhatikan kaidah tahapan dari proyek tersebut direncanakan
sampai berdiri sebuah proyek. Tahapan pelaksanaan proyek konstruksi secara
garis besar dapat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu perencanaan atau
planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating dan
pengawasan atau controlling.
Pada tahap awal pengerjaan suatu proyek yaitu perencanaan (planning),
terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan dilanjutkan dengan
penyelidikan atau studi kelayakan (Feasibility Study) bangunan fisik yang
akan direncanakan layak untuk dilaksanakan. Tolak ukur kelayakan sebuah
bangunan berdasarkan beberapa aspek yaitu aspek perencanaan atau
perancangan, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi yang dilihat dari biaya
dan sumber pendanaan. Setelah semua aspek terpenuhi, dilakukan
pengawasan terhadap proses pembangunan.
Pengorganisasian (organizing) badan usaha atau orang-orang yang
terlibat dalam pelaksana pembangunan memiliki fungsi, tugas, wewenang
dan tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam
pelaksanaannya, antara badan usaha satu dengan lain memiliki keterkaitan
dan memiliki pola hubungan kerja yang harus dipatuhi. Hubungan dan
koordinasi yang baik antara satu dengan yang lainnya harus berjalan dengan
baik dan lancar demi mencapai hasil pembangunan yang sesuai harapan. Pola
hubungan kerjasama yang terjalin berdasar pada peraturan yang telah dibuat
dan telah disepakati sebelumnya baik secara teknis ataupun adminstratif dan
persyaratan itu wajib dipatuhi oleh masing-masing unsur pelaksana
pembangunan. Unsur-unsur pelaksana pembangunan yang dimaksud sebagai
berikut:
a. Pemberi tugas atau pemilik proyek
b. Perencana
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c. Pelaksana atau kontraktor
d. Pengawas
Sebuah proyek dengan wilayah luas dan komplek biasanya tidak hanya
melibatkan satu kontraktor saja. Dalam praktik di lapangan, terdapat
subkontraktor yang memiliki keahlian dibidang khusus di bawah kontraktor.

2.2. Pemilik Proyek
Pemilik proyek atau owner adalah orang atau suatu badan usaha baik
milik swasta atau milik pemerintah yang memberikan suatu pekerjaan atau
kegiatan kepada pihak lain dengan harapan dapat diselesaikan dan
direalisasikan. Pemilik proyek memiliki kewenangan untuk menunjuk secara
langsung pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut atau melalui sebuah
tahapan pelelangan dan kewajiban pokok pendanaan proyek (Yodya Karya,
2018).

Dalam penerapan di kehidupan nyata, beberapa pemilik proyek yang
minim atau tidak memiliki pemahaman tentang konstruksi dapat menunjuk
seseorang atau suatu golongan sebagai wakilnya dalam kegiatan proyek.
Wakil dari pemilik proyek dapat diambil dari seseorang atau suatu golongan
yang memiliki background mengenai dunia konstruksi dan dapat dipercaya.
Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang dan
Gedung Parkir Pandanaran merupakan proyek yang dimiliki oleh Dinas Tata
Ruang Kota Semarang sekaligus berperan sebagai pemberi dana utama
sehingga proyek dapat berlangsung dan berjalan dengan lancar. Selain
pemberi dana utama, pemilik proyek atau pemberi tugas juga memiliki hak
dan kewajiban tertentu sebagai berikut (Yodya Karya, 2018):
a. Memilih atau menunjuk penyedia jasa konstruksi yaitu kontraktor dan
konsultan,
b. Menerima laporan mengenai pengerjaan proyek secara periodik,
c. Memberi lahan atau tempat proyek akan dilakukan,
d. Mempersiapkan sejumlah uang atau dana kepada pelaksana proyek baik
itu kontraktor atau konsultan demi keberlangsungan proyek,
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e. Memberikan fasilitas dapat berupa prasaranan maupun sara kepada
kontraktor dan konsultan,
f. Dapat mengawasi secara langsung maupun tidak langsung sebagai kontrol
terhadap proses proyek yang sedang berlangsung,
g. Mengesahkan laporan pekerjaan yang sudah dikerjakan apabila pekerjaan
tersebut memuaskan atau sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang
telah diajukan sebelumnya
h. Apabila dilakukan pelelangan proyek maka pemilik proyek harus
memberitahu hasil pelelangan kepada kontraktor yang mengikuti acara
lelang
i. Pekerjaan dapat diambil alih atau memberhentikan kontraktor secara
sepihak dan tertulis apabila terjadi sesutu hal yang tidak tertuang dalam
kontrak.
Dibawah ini adalah struktur organisasi Dinas Tata Ruang Kota
Semarang selaku pemilik proyek,

Ir. Agus Riyanto
Kepala Dinas

Mohamad
Irwansyah, ST. MT
Sekretaris

Roni Widiyanto, ST.
MT

Arjuna Setyawan, SE

Kasubag . Perencana
dan Keuangan

Kasubag. Umum dan
Pegawai

Ferry Kuntoaji, ST
Kadib. Tata Ruang

Ivan Kurniawan

15.B1.0003

Ir. Beta M, MT
Kadib. Penataan dan
Pemanfaatan
Bangunan Gedung

Nik Sutiyani, ST.
MT
Kadib. Pengawasan

13
Laporan Praktik Kerja
Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
Jl. Pandanaran No.79, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249.

2.3. Konsultan Perencana
Konsultan perencana adalah pembuat perencanaan sebuah proyek
sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Terdapat 3 macam konsultan
perencana yaitu:
1. Konsultan perencana arsitektur
Memiliki tugas sebagai berikut :
a. Menentukan klasifikasi atau syarat pada bahan bangunan yang akan
digunakan pada saat finishing bangunan proyek
b. Membuat desain gambar secara lengkap beserta pendimensian
bangunan, syarat teknis, penempatan dan fasilitas yang ada dibangunan
c. Membuat gambar dan perencanaan ulang jika terdapat perbaikan atau
revisi
d. Memiliki tanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
selama proyek berlangsung
2. Konsultan struktur bangunan
Memiliki tugas sebagai berikut :
a. Melakukan perhitungan struktur secara keselurahan terhadap bangunan
proyek dengan acuan dasar teknis yang telah ditentukan sebelumnya
b. Membuat perencanaan detail struktur beserta pembuatan gambar detail
c. Memberikan solusi atau penjelasan apabila muncul permasalahan di
lapangan selama proyek berlangsung
3. Konsultan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP)
Memiliki tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan tata letak instalasi yang berhubungan dengan sesuatu
yang menggunakan mesin atau listrik, seperti perlengkapan alat
penerangan, AC, plumbing, telepon dan lain sebagainya
b. Menyusun dokumen kemudian melakukan pengawasan pada saat
pengerjaan mengenai MEP dilaksanakan dan melaporkannya kepada
kontraktor utama serta mengikuti rapat
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Demi keberlangsungan pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota
Semarang dan Gedung Parkir Pandanaran secara baik dan benar, pihak
pemilik proyek konsultan perencana yaitu CV. Nirmana Konsultan Teknik
sebagai perencana Desain, Struktur dan juga MEP. Di bawah ini adalah
struktur organisasi CV. Nirmana Konsultan Teknik,
Galuh Ajeng
Ratnasari, ST. IAI
Direktur

Dimas Andhika
Pradana, SH
Team Leader

Sri Utami
Adminstrasi
Keuangan

Dian Irma Sari
Sekretaris

Salim Sri
Mulyono
Estimator

Murba
Pengawas

AD Subagyo
Admin Teknik
dan Umum

Wagiyo
Drafter

Team Leader
Team Leader memiliki tanggung jawab kepada direktur untuk
memimpin proses perencanaan struktur. Team Leader memiliki tugas dan
tanggung jawab untuk mengkoordinasi dan memberikan arahan kepada tim
perencana agar mencapai hasil yang terbaik. Team leader melakukan evaluasi
mengenai perencanaan bangunan dan jika muncul permasalahan maka team
leader memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Administrasi Keuangan
Administrasi keuagan memiliki tanggung jawab kepada team leader
untuk mengatur semua aktifitas dalam bidang administrasi dan keuangan.
Administrasi keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat
laporan administrasi keuangan.
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Sekretaris
Sekretaris memiliki tanggung jawab kepada team leader untuk
mendokumentasikan arsip – arsip yang berrkaitan dengan proyek serta
mengkoordinasi pembuatan dokumentasi sistem.

Estimator
Estimator memiliki tanggung jawab kepada team leader untuk
membuat perencanaan anggaran biaya (RAB) proyek meliputi :
a.

Daftar rincian pekerjaan secara lengkap berdasarkan gambar bestek
proyek

b.

Melakukan perhitungan volume dari setiap item pekerjaan

c.

Membuat analisa perhitung dari setiap item pekerjaan (bahan dan
upah pekerja)

d.

Melakukan rekapitulasi atau perhitungan total RAB

Pengawas
Pengawas memiliki tanggung jawab kepada team leader untuk
mengawasi jalanya pekerjaan perencanaanstruktur bangunan.

Admin Teknik dan Umum
Admin teknik dan umum memiliki tanggung jawab kepada team
leader yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menghitung dan
merencanakan struktur, arsitektur, dan mekanikal serta elektrikal proyek
bangunan.

Drafter
Drafter memiliki tanggung jawab kepada admin teknik dan umum
yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membuat gambar kerja yang
disebut dengan gambar bestek.
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Pola hubungan kerja yang terjadi diantara pemberi tugas dengan
perencana secara garis besar sebagai berikut :
a. Ikatan yang terjalin sebatas ikatan kontrak
b. Perencana memberikan jasa yang dimiliki secara maksimal kepada pihak
pemberi tugas demi terciptanya karya yang baik
c. Pemberi tugas memberikan imbalan berupa biaya kepada perencana atas
jasa yang telah diberikan.

2.4. Pelaksana atau Kontraktor
Kontraktor adalah sebuah badan usaha atau perorangan yang telah
diberi tugas oleh pemilik proyek untuk mengerjakan sebuah proyek
berdasarkan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.
Pelaksanaan proyek dibatasi oleh jumlah pekerjaan yang dilaksanakan, biaya
yang akan dikeluarkan serta target waktu penyelesaian proyek. Kontraktor
bisa saja dari pihak perseorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum
bisa berupa perusahaan PT atau CV. Orang pada umumnya mengatakan
kontraktor

sebagai

pemborong

terutama

kontraktor

yang

bersifat

perseorangan.
Untuk pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan
Kota Semarang dan Gedung Parkir Pandanaran pihak owner menjatuhkan
pemilihan kontraktor swasta yang bergabung menjadi satu (KSO) yaitu :
1. PT. Sinar Cerah Sempurna
2. PT. Aditya Mulya Pratama
3. PT. Ayodhya Putra Darma
Pemilihan kontraktor sendiri berlangsung secara terbuka. Selain itu, pihak
kontraktor juga memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut (Yodya Karya,
2018) :

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja dan syarat-syarat
yang telah disetujui sebelumnya dalam kontrak
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b. Memberikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan secara periodik
kepada pihak pemberi tugas

Project Manager
Project manager adalah orang yang ditunjuk oleh direksi penyedia jasa
konstruksi untuk memimpin sebuah proyek proyek. Project Manager adalah
posisi puncak yang dalam struktur organisasi proyek. Pada proyek besar dan
kompleks, project manager dituntut harus memiliki kesempurnaan
kompetensi karena memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Project
manager mengontrol dan melakukan koordinasi yang dibantu oleh semua
koordinator yang meliputi aspek teknis, waktu, dan administrasi. Seluruh
keputusan di dalam proyek dapat berjalan atas wewenang dari project
manager.

Site Manager
Site Manager memiliki tanggung jawab kepada project manager dalam
pelaksanaan proyek baik biaya, mutu dan waktu. Site manager memiki tugas
memberikan instruksi pekerjaan dan pengarahan kepada pelaksana di dalam
sebuah proyek. Selain memberikan pengarahan, site manager melakukan
kontrol terhadap pelaksaan baik dari segi teknis, kualitas dan time schedule.

Ahli K3
Ahli K3 memiliki tanggung jawab kepada site manager dimana harus
bekerja atas dasar Peraturan Mentrei Tenaga Kerja RI No. 02 tahun 1992,
tentang tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli K3. Dalam
peraturan, ahli K3 harus menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh elemen
yang ada di dalam lingkungan proyek dan meminimalisir tingkat kecelakaan
kerja.
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Ahli Transportasi Dalam Gedung
Ahli transportasi memilki tanggung jawab kepada site manager yang
memilki tugas dan kewajiban untuk menganalisis kebutuhan sarana dan
prasarana transportasi yang digunakan oleh proyek.

Site Engineer
Site Engineer memiliki tanggung jawab kepada site manager yang
bertugas menyediakan shop drawing, perhitungan konstruksi, menentukan
spesifikasi data teknis bahan dan volume pekerjaan. Site Engineer
mengkoordinasi pembuatan aktivitas pekerjaan bulanan dan mingguan serta
membuat laporan pelaksanaan proyek secara periodik. Site Engineer harus
mampu memaksimalkan value engineering.

Pelaksana Proyek
Pelaksana proyek memiliki tanggung jawab kepada site manager
dengan mengendalikan jalannya pekerjaan proyek di lapangan sesuai dengan
persyaratan yaitu mutu, waktu, dan biaya. Pelaksana Proyek menyiapkan
tenaga kerja sesuai dengan jadwal tenaga kerja serta mengatur pelaksanaan
tenaga, bahan dan peralatan proyek. Pelaksana proyek memberikan laporan
tiap hari kepada site manager dan mengupayakan jalannya pekerjaan proyek
dengan efisien.

Quantity Surveyor
Quantity Surveyor memiliki tanggung jawab kepada site manager
untuk mengecek kuantitas dan jumlah pekerjaan. Quantity Surveyor harus
memiliki keahlian mempunyai keahlian dalam perhitungan volume dan
penilaian pekerjaan konstruksi sehingga didapatkan penjabaran dan perkiraan
biaya sebuah proyek.
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Administrasi
Administrasi memiliki tanggung jawab kepada site manager dengan
memastikan semua data terjaga dengan baik. Administrasi merapikan
dokumen serta membuat salinan dari tiap dokumen yang ada agar kegiatan
proyek data berjalan dengan lancar. Data yang diolah antara lain dokumentasi
surat jalan, absensi dan lembur, laporan bulanan, dan seluruh data yang
berhubungan dengan proyek.

Tenaga Logistik
Tenaga Logistik memiliki tanggung jawab kepada site manager yang
memiliki tugas mengelola dan bertanggung jawab keluar masuk barang dan
material proyek. Tenaga logistik membuat laporan dan mengontrol kualitas
bahan yang digunakan proyek. Tenaga logistik berkoordinasi dengan site
engineer dan pelaksana proyek menegnai jumlah dan jadwal pendatangan
bahan yang dibutuhkan di dalam proyek.

2.5. Konsultan MK
Konsultan pengawas dalam proyek ini juga merangkap sebagai
Manajemen Konstruksi (MK) adalah suatu badan usaha yang bisa berasala
dari pihak swasta maupun pemerintah yang dipilih atau ditunjuk oleh owner
yang memiliki peranan dalam pengawasan pada seluruh kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor selama proyek berlangsung.
Tujuan pengawasan agar mencapai hasil kerja yang maksimal, hal itu tampak
pada tiga indikator hasil yaitu biaya, mutu dan waktu (Yodya Karya, 2018).
Pada proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
dan Gedung Parkir Pandanaran pihak owner menjatuhkan pilihan kepada PT.
Yodya Karya (Persero) sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi di proyek
untuk melaksanakan pengawasan pembangunan tersebut.
Dalam sebuah proyek konsultan pengawas, tiap tenaga ahli dan
pendukung memiliki tugas masing – masing yang saling berkesinambungan.
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Tiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab masing masing yang harus
dikerjakan dan dipenuhi.

Team Leader
Team Leader memiliki tanggung jawab kepada direktur yang bertugas
sebagai pemimin pelaksanaan pekerjaan secara umum dari awal kontrak
sampai dengan akhir kontrak. Team Leader mengkoordinasi daan menjadi
pemimpin dalam team work untuk penyelesaian pekerjaan persiapan.

Ahli Arsitektur
Ahli Arsitektur memiliki tanggung jawab kepada team leader dan
memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam mengarahkan dan
memecahkan masalah yang berhubungan dengan desain arsitektur gedung.

Ahli Teknik Sipil
Ahli Teknik Sipil memiliki tanggung jawab kepada team leader dan
memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam mengarahkan dan
memecahkan masalah yang berhubungan dengan konstruksi gedung.

Ahli Mekanikal
Ahli Mekanikal memiliki tanggung jawab kepada team leader dan
memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam mengarahkan dan
memecahkan masalah yang berhubungan dengan sistem mekanikal gedung.
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Ahli Elektrikal
Ahli elektrikal memiliki tanggung jawab kepada team leader dan
memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam mengarahkan dan
memecahkan masalah yang berhubungan dengan sistem elektrikal gedung.

Ahli Hukum Konstruksi
Ahli hukum kostruksi memiliki tanggung jawab kepada team leader
dan memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam memecahkan
masalah yang berhubugan dengan peraturan – peraturan dalam bidang
konstruksi.

Ahli K3
Ahli Arsitektur memiliki tanggung jawab kepada team leader dan
memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam mengarahkan dan
memecahkan masalah yang berhubungan dengan sistem keselamatan.

Pengawas Lapagan
Pengawas Lapangan memiliki tanggung jawab kepada team leader dan
memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam melakasanakan
pekerjaan pengawasan di lapangan.

Draftman
Draftman memiliki tanggung jawab kepada team leader dan memiliki
kewajiban untuk membanatu tenaga ahli dalam membuat dan menganalisa
gambar kerja.

Estimator
Estimator memiliki tanggung jawab kepada team leader dan memiliki
kewajiban untuk membantu tenaga ahli dalam membuat perhitungan dan
pengukuran dalam gedunng.
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Administrasi
Administrasi memiliki tanggung jawab kepada draftman dan memiliki
kewajiban untuk membuat laporan administrasi keuangan dan pembukuan
kantor untuk dilaporkan ke team leader.

Dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan gedung DKK dan
Parkir Pandanaran terdapat beberaa tahap langkah pekerjaan sebagai berikut:
1.

Persiapan
a. Persiapan dan pertemuan dengan mengumpulkan semua subjek
yang terkait, mempersiapkan formulir standar untuk keperluan
operasional, menetapkan prosedur rutin, dan membuat format
pelaporan dokumentasi proyek
b. Survey pendahuluan dan MC’0 untuk memperoleh patok refrensi
tambahan demi keakuratan pekerjaan. Dalam tahap ini dilakukan
pemasangan bouwplank pada lahan lokasi yang telah ditentukan
pada saat rekayasa lapangan
c. Perencanaan kegiatan lapangan bersama dengan kontraktor
mempersiapkan jadwal kerja bulanan yang akan memperlihatkan
dan memprediksi kegiatan lapangan selama satu bulan mendatang.

2.

Pengawasan
a. Pengendalian Teknis
Bertindak

untuk

mengendalikan

pelaksanaan

fisik

pembangunan yang dilakukan kontraktor dengan ruang lingkup
pengendalian meliputi aspek mutu hasil pekerjaan, volume
pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, dan biaya keseluruhan
pekerjaan.
b. Pengendalian atas Proses Koordinasi
c. Pengendalian Administrasi Proyek
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Konsultan

pengawas

berkewajiban

merancang,

memperlakukan, serta mengendalikan seluruh sistem pelaksanaan
administrasi proyek yang diawasi mencaku surat, risalah, laporan,
contoh barnag, foto, berita, berita acara, gambar, sketsa, kontrak
dan adendum, dan lain – lain yang mencakup proyek.
d. Evaluasi dan Serah Terima Proyek
Konsultan pengawas berwenang dan berkewajiban untuk
menyatakan bahwa hasil pekerjaan kontraktor telah memenuhi
persyaratan untuk disetujui atau diserahkan oleh pemberi tugas.

3.

Pelaporan
Jenis – jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat
Pelaksanaan Teknis Kegiatan adalah :
a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) yang telah disetujui
dan ditandatangani oleh pihak kontraktor, konsultan pengawas dan
pengguna jasa
b. Buku harian, buku direksi
c. Laporan harian
d. Laporan mingguan
e. Laporan bulanan
f. Shop Drawing dan As Build Drawing
g. Laporan Rapat
h. Copy File yang memuat hal – hal yang telah disebutkan dari a
sampai g.
Selain memiliki tugas yang telah dijabarkan diatas, konsultan

pengawas juga memiliki wewenang sebagai berikut :
1. Menegur atau memberi peringatan kepada konraktor pelaksana apabila
melakukan penyimpangan dari kontrak kerja
2. Dapat memberhentikan proyek apabila teguran yang telah diberikan
tidak dipatuhi
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3. Memberi jawaban apabila mendapat usul dari pihak kontraktor
4. Berhak memeriksa gambar shop drawing
5. Melakukan koreksi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan kontraktor
supaya hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan
sebelumnya.

2.6. Hubungan Kerja
Dalam pelaksaan sebuah proyek pasti meilabtkan banyak pihak yang
berbeda mulai dari owner, konsultan MK, kontraktor dan konsultan
perencana. Sehingga untuk mengatur koordinasi dan komunikasi antar pihak
dengan baik sehingga diperlukan suatu alur hubungan kerja. Selain itu juga
perlu uraian pekerjaan (jobdescription) yang jelas sehingga tidak terjadi
pekerjaan yang bertabrakan antara satu dengan lain.
Pemilik

Konsultan
Pengawas

Kosultan

Kontraktor

2.6.1. Owner dengan Kontraktor
Kontraktor adalah pihak yang ditugaskan oleh owner dalam
melaksanakan pekerjaan fisik sesuai dengan hasil perencanaan dan
arahan dari owner secara tepat mutu, biaya, waktu dan tertib
administrasi yang harus melakukan pelaporan terhadap owner (Yodya
Karya, 2018).
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2.6.2. Owner dengan Konsultan Perencana
Konsultan perencana adalah pihak yang ditugaskan oleh owner
dalam menyusun perencanaan dan perancangan pekerjaan konstruksi
dengan keluaran dokumen perencanaan yang kemudian disetujui oleh
pihak owner (Yodya Karya, 2018).

2.6.3. Owner dengan Konsultan MK
Konsultan MK merupakan pihak yang ditugaskan oleh owner
dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan kegiatan, dan
pengawasan pembangunan sesuai arahan dari owner dan harus
melakukan pelaporan kepada owner (Yodya Karya, 2018).

2.6.4. Konsultan Perencana dengan Konsultan MK
Konsultan MK dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan
kontraktor juga harus memiliki data perencanaan sehingga konsultan
MK melakukan koordinasi kepada konsultan perencana dalam data
perencanaan. Konsultan perencana juga harus koodinasi kepada
konsultan MK apabila terjadi perubahan dalam perencanaan agar
pengawasan pekerjaan proyek dapat berjalan dengan lancar (Yodya
Karya, 2018).

2.6.5. Kontraktor dengan Konsultan Perencana
Kontraktor melaksanakan pekerjaan fisik sesuai dengan
perencanaan yang direncanakan oleh konsultan perancana dengan
persetujuan owner. Kontraktor berhak bertanya kepada konsultan
perencana apabila perencanaannya ada yang tidak jelas. Konsultan
perencana juga melakukan koordinasi kepada kontraktor apabila
terjadi perubahan pada perencanaan (Yodya Karya, 2018).
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BAB III
PELAKSANAAN
3.1. Uraian Umum
Menjalankan sebuah konstruksi harus melewati tahapan tertentu yang
harus dilakukan. Dalam penerapan nyata, setiap konstruksi tidaklah identik
atau sama karena pada setiap konstruksi pasti memiliki kesulitan tersendiri
yang sangatlah berbeda antara konstruksi yang satu dengan lain. Dalam
pelaksanaan pembangunan sebuah konstruksi yang terpenting harus
memperhatikan biaya, mutu, dan waktu. Untuk memenuhi biaya, mutu, dan
waktu, tahap awal sebuah konstruksi adalah perencanaan yaitu menuangkan
ide atau gagasan pembangunan proyek konstruksi yang diwujudkan ke
dalam dokumen perencanaan yang dibuat oleh konsultan lalu dilaksanakan
oleh kontraktor. Kontraktor memiliki batas waktu yang telah ditentukan
sebelumnya dan dituntut oleh pemberi tugas untuk menghasilkan suatu
bangunan dengan mutu yang baik dengan biaya yang telah disepakati.
Berdasarkan biaya, mutu, dan waktu, kontraktor memerlukan tahapan yang
dikenal dengan metode pelaksanaan konstruksi.

3.2. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan merupakan tata cara urut-urutan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang
berlaku. Pelaksanaan konstruksi merealisasikan dokumen perencanaan
dalam bentuk gambar rencana ke dalam bentuk nyata di lapangan.
Pelaksanaan konstruksi harus memenuhi standard dari rencana kerja dan
syarat (RKS) yang telah disepakati oleh pihak yang terkait. Dalam
pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan dituntut untuk berjalan secara
sistematis. Yang dimaksud dengan istilah sistematis adalah sebuah proyek
tidak mengalami keterlambatan dan dapat menggunakan biaya secara
maksimal mungkin.
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3.2.1. PEKERJAAN PERSIAPAN
Pekerjaan persiapan merupakan tahapan atau langkah awal
yang dilakukan di dalam pengerjaan suatu proyek. Tujuan utama
pekerjaan persiapan adalah

membersihkan sisa bangunan yang

dahulu berdiri atau tanaman liar di lahan tersebut. Tujuan lain dari
kegiatan persiapan adalah membantu melancarkan jalannya
pekerjaan proyek. Pekerjaan pembersihan lahan adalah suatu
kegiatan untuk membersihkan lahan yang akan dilakukan
pembangunan proyek dari semua sampah baik itu sampah organik
maupun anorganik. Sampah organik yaitu rumput, dan segala jenis
tumbuhan diatas lahan yang akan dilakukan pembangunan proyek.
Sedangkan sampah anorganik berupa plastik, dan barang-barang
lain

yang

terpendam

dalam

tanah

yang

akan

dilakukan

pembangunan proyek.

Gambar 3.1. Lahan awal mula
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

Dalam tahap pekerjaan persiapan pembangunan Gedung
Dinas Kesehatan Kota Semarang, terdapat pekerjaan – pekerjaan
pelaksanaannya sebagai berikut :
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1.

Pembersihan Lahan
Pekerjaan

permbersihan

lahan

merupakan

upaya

membersihan lahan dari sisa bangunan atau dari sampah baik
organik (rumput atau ilalang dan pohon) maupun anorganik
(bangunan sebelumnya, plastik, dll). Pada tahapan persiapan
menggunakan tenaga bantu alat berat seperti bulldozer,
backhoe, excavator, dan dump truck serta operator yang
megoperasikan alat tersebut. Pemakaian alat berat memiliki
tujuan

untuk

mempercepat

proses

pengerjaan

serta

melaksanakan pembersihan yang tidak dapat dilakukan hanya
dengan tenaga manusia.

Gambar 3.2. Penghancuran Pondasi Existing
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

2.

Pemasangan Pagar Proyek
Pemasangan pagar proyek bertujuan untuk pengamanan
aktifitas proyek serta pembatas antara wilayah proyek dengan
sekitarnya. Fungsi lain dari pagar proyek adalah untuk
menjaga keamanan yaitu mengamankan bahan-bahan material
untuk proyek. Pagar proyek juga menjaga supaya tidak
sembarangan orang masuk ke area proyek.
Pada proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan
Kota Semarang menggunakan pagar terbuat dari seng. Pagar
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hanya menutupi bagian depan proyek sepanjang 521,43 meter
karena bagian kiri, kanan, dan belakang proyek merupakan
bangunan. Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan
Kota Semarang memiliki satu akses pintu masuk sebagai jalan
keluar masuk para staf dan pekerja proyek serta akses truck
pembawa bahan material. Pembuatan pintu proyek di bagian
tengah karena merupakan akses pintu utama bangunan
sebelum dirobohkan dan terdapat trotoar di sisi kiri dan kanan
pintu masuk.

Gambar 3.3. Pagar proyek
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

Gambar 3.4. Pintu masuk keluar proyek
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)
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3.

Pemasangan Rambu – Rambu
Pemasangan rambu – rambu peringatan keamanan perlu
diperhatikan di dalam sebuah proyek konstruksi. Pemasangan
rambu – rambu dimaksud sebagai tanda perhatian untuk
semua elemen yang akan memasuki wilayah proyek sehingga
rambu di pasang di pintu masuk proyek.

Gambar 3.5. Rambu – Rambu K3
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

Gambar 3.6. Komitmen K3
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

Pemasangan rambu – rambu perhatian juga terdapat
pada bagian luar proyek seperti pemasangan lampu hati –
hati dan pembatas jalan. Rambu – rambu di luar wilayah
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proyek dimaksud sebagai tanda perhatian untuk masyarakat
di sekitar proyek seperti pengguna jalan Pandanaran.

Gambar 3.7. Lampu peringatan hati – hati pengguna jalan Pandanaran
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

Gambar 3.8. Rambu peringatan hati – hati pengguna jalan Pandanaran
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

4.

Pembuatan Bangunan Sementara
Bangunan

sementara

dibangun

demi

menunjang

pelaksanaan proyek kostruksi. Bagunan sementara yang ada
pada proyek pembangunan Gedung DKK dan Perkir
Pandanaran Kota Semarang meliputi :
a. Direksi Keet (site office)
Direksi Keet adalah bangunan sementara yang akan
dibongkar kembali ketika proyek sudah selesai. Direksi
keet berfungsi sebagai kantor di lapangan baik itu
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kontraktor atau pelaksana, serta pengawas lapangan
selama berlangsungnya pekerjaan proyek. Direksi keet
memiliki fungsi lain sebagai ruang rapat. Pada ruangan
tersebut juga terdapat dokumen – dokumen penting seperti
gambar bestek, time schedule, kurva S, RAB, RKS serta
berkas-berkas lain yang dibutuhkan selama pekerjaan
proyek berlangsung.
Pada

proyek

pembangunan

Gedung

Dinas

Kesehatan Kota Semarang, direksi keet dibangun
menggunakan 3 buah container dengan 2 jenis ukuran.
Standard container berukuran (6 × 2,3 × 2,3) meter
memiliki peruntukan untuk ruang rapat. High cube
container berukuran (12 × 2,3 × 2,3) meter berjumlah 2
buah memiliki peruntukan ruang kerja kontraktor serta
pengawas proyek.

Gambar 3.9. Direksi Keet
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

b. Tempat istirahat
Tempat disediakan dan ditunjukan kepada para
pekerja yang merasa lelah. Tempat istirahat disediakan
kantin yang menyediakan makan bagi pekerja.
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Gambar 3.10. Tempat istirahat
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

c. Toilet
Pada tahap pembersihan lahan, toilet pada bangunan
lama tetap dipertahankan guna keperluan MCK (mandi,
cuci, dan kaskus) para pekerja proyek pembangunan
Gedung

Dinas

Kesehatan

Kota

Semarang.

Selain

mempertahankan toilet lama, dibangun toilet baru di
sebelah kantin pekerja karena setelah pekerjaan pondasi
selesai dan masuk pekerjaan penggalian, toilet lama akan
dirobohkan.

Gambar 3.11. Toilet lama
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)
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Gambar 3.12. Toilet baru
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

d. Gudang
Gudang

merupakan

tempat

untuk

meletakan

peralatan maupun material yang akan dipakai selama
proyek berlangsung. Pada proyek ini, pembuatan gudang
dari triplek yang dibangun sederhana berukuran (3 × 3)
meter dengan atap terbuat dari seng. Di sebelah gudang
terdapat tempat untuk pembuatan pabrikasi tulangan.

Gambar 3.13. Gudang dan tempat pabrikasi tulangan
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)
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e. Pos keamanan
Pos keamanan dibangun berukuran (1,5 × 1,5)
meter dengan menggunakan triplek dan atap seng. Pos
keamanan dibangun untuk petugas keamanan yang
menjaga keamanan selama proyek berlangsung selama 24
jam.

Gambar 3.14. Pos keamanan
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

3.2.2. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
Pekerjaan struktur bawah merupakan pekerjaan yang sangat
penting bagi sebuah proyek. Pekerjaan struktur bawah adalah
pekerjaan pertama sebelum pekerjaan strukut lainya. Apabila pada
pekerjaan struktur bawahnya dikerjakan dengan sangat baik dan
teliti, maka akan mengurangi resiko kegagalan struktur dikemudian
hari. Pekerjaan struktur bawah pada proyek pembangunan Gedung
Dinas Kesehatan Kota Semarang meliputi :
1. Pekerjaan Pondasi
Dalam

pembangunan

gedung

bertingkat

umumnya

menggunakan pondasi dalam, karena pondasi dalam dapat
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mencapai hingga kedalaman daya dukung tanah sudah cukup
tinggi. Hal ini mempertimbangkan beban dari bangunan tersebut.
Pemilihan pondasi pada konstruksi bangunan tergantung pada
kondisi tanah dan beban bangunan yang disalurkan. Berdasarkan
hasil ukur tanah dan dilihat dari golongan bangunan yang tergolong
bangunan cukup tinggi dengan 10 lantai, maka dipilih pondasi
yang digunakan pada proyek ini adalah tiang pancang.
Ada beberapa jenis material tiang pancang, yaitu: beton
bertulang dan baja ( pipa, baja profil ). Pada proyek ini jenis tiang
pancang yang digunakan adalah tiang pancang dari beton bertulang
berbentuk balok dengan penampang persegi berukuran (35 x 35)
cm dengan kedalaman pemacangan rata-rata 20 m dan mutu K-600
dan dipancangkan pada 334 titik (Nirmana Konstultan Teknik, 2018).
Pemancangan dilakukan dengan Hydraulic Jack in Pile. Hydraulic
Jack in Pile adalah suatu sistem pemancangan yang pelaksanaanya
ditekan masuk ke dalam tanah dengan dongkrak hidraulis yang
diberi beban sehingga tidak menimbulkan getaran.
Hal-hal

yang

perlu

diperhatikan

dalam

pekerjaan

pemancangan yaitu :
1. Titik ukur sebagai patokan posisi letak tiang pancang.
2. Pergerakan dari alat pancang sebaiknya ke arah belakang,
agar tidak terhalang oleh sisa ketinggian tiang-tiang yang
baru selesai dipancang masih muncul pada permukaan
tanah.
3. Pemancangan tiap titik dilakukan sampai selesai, karena
jika ditinggal, friction tanah akan bekerja sehingga tiang
akan sulit diturunkan lagi.
Gambar denah pemancangan dan detail pondasi dapat dilihat pada
Lampiran 16-18.
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Gambar 3.15. Denah Pondasi Tiang Pancang
(sumber : Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018)

Gambar 3.16. Pemancangan menggunakan Hydraulic Jack in Pile
(sumber : Sumber Pribadi, 2018)

2. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah
Dinding penahan

tanah

merupakan konstruksi

yang

digunakan untuk pekerjaan galian dengan menahan tanah yang
menopang struktur bangunan yang terletak di pinggir agar tidak
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longsor. Pada proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan
Kota Semarang, jenis konstruksi dinding penahan tanah adalah
Gravity Wall yang bekerja menahan tenah dengan kekuatan berat
sendiri konstruksi dinding penahan tanah.

Gambar 3.17. Secant pile
(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

3. Pekerjaan Galian
Metode penggalian dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:
a. Luas lahan
b. Kedalaman dari galian
c. Jenis tanah pada lokasi galian dan strukturnya
Pada proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota
Semarang,

penggalian

dilakukan

secara

bertahap.

Proses

penggalian dibagi menjadi 3 bagian yaitu zona A, zona B, dan
zona C.

Penggalian silakukan dengan kedalaman 4,50 meter

(Nirmana Konstultan Teknik, 2018).

Gambar 3.18. Elevasi Dasar Pondasi
(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018)
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4. Pekerjaan Dewatering
Jika muka air tanah berada pada daerah dangkal dan air
tanah muncul saat proses penggalian pondasi muaupun penggalian
basement, maka pekerjaan dewatering perlu dipersiapkan lebih
dahulu. Dalam proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan
Kota Semarang dilakukan dewatering sebab pada kedalaman 4,50
meter terdapat genangan air yang mengganggu pengerjaan pile
cap.

Gambar 3.19. Dewatering
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

5. Pekerjaan Pile Cap
Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak memilik
basement yang terlalu dalam jadi tidak perlu menggunakan raft
foundation,

pondasi yang digunakan adalah pile cap yang

menumpu pada tiang pancang. Dalam pembangunan Gedung DKK
dan Parkir Pandanaran Kota Semarang menggunaka 3 jenis pile
cap dengan detail yang dapat dilihat pada Lampiran 16 – 18.

Gambar 3.20. Pekerjaan pile cap
(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018)
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6. Pekerjaan Tie Beam
Tie Beam atau sloof merupakan balok beton bertulang yang
berada didalam tanah yang menghubungkan antara pile cap satu
dengan lainnya. Tie beam berfungsi untuk mengikat pile cap
dengan pile cap lain sehingga apabila terjadi penurunan pada
pondasi maka penurunannya dapat bersamaan supaya tidak
merusak struktur bangunan. Dalam pembangunan Gedung Dinas
Kesehatan Kota Semarang menggunakan satu jenis tie beam
dengan denah Gambar 3.15 dan detail penulangan tie beam pada
Gambar 3.21.

Gambar 3.21. Detail Tie Beam
(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018)

Gambar 3.22. Pekerjaan Tie Beam
(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018)
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3.2.3. PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
Pekerjaan struktur atas pada proyek pembangunan gedung
Dinas Kesehata Kota Semarang meliputi pekerjaan kolom, balok,
pelat lantai, tangga, ramp, core wall, atap, dan jembatan
penyeberangan orang.
1. Kolom
Kolom merupakan komponen struktur yang sangat penting di
dalam sebuah konstruksi, sehingga keruntuhan pada suatu kolom
merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai
yang bersangkutan dan juga runtuh total seluruh struktur. Kolom
merupakan batang tekan vertikal dari struktur rangka yang
menahan beban dari balok dan struktur-struktur diatasnya
(Khoenadi, 2015). Beban balok dan pelat ini merupakan beban
aksial tekan serta momen lentur. Oleh karena itu dapat didefiniskan
kolom adalah suatu struktur yang mendukung beban aksial
dengan/tanpa momen lentur.
Fungsi kolom adalah meneruskan beban bangunan ke
pondasi, apabila kolom runtuh maka lantai, balok dan seluruh
komponen struktur diatasnya juga akan runtuh. Struktur dari kolom
terdiri dari besi tulangan yang berfungsi untuk mengatasi gaya
tekan dan beton untuk mengatasi gaya tarik. Pada proyek
pembangunan

Gedung

Dinas

Kesehatan

Kota

Semarang

menggunakan 13 macam kolom, 11 kolom segi empat dan 2 kolom
lingkaran, detail kolom bisa dilihat pada lampiran. Dalam
penerapan nyata, berikut langkah-langkah pengerjaan kolom pada
proyek pembangunan gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang.
a.

Pekerjaan Marking Kolom
Pekerjaan marking kolom adalah pekerjaan menentukan
letak as kolom dimana kolom berdiri. Tujuan dari pekerjaan
marking kolom ini adalah supaya kolom berdiri tegak (tidak
miring) sesuai dengan as kolom (Asiyanti, 2006).
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Titik as kolom didapat dari hasil surveyor yang
melakukan pengukuran dan pematokan. Dalam pengerjaan
marking kolom menggunakan bantuan alat theodolite, rambu
ukur, tali benang, meteran, dan unting – unting (bandul) untuk
mengukur ketegakan kolom. Pekerjaan marking kolom pada
lantai dasar dilakukan setelah pekerjaan pile cap dan tie beam
selesai. Sedangkan untuk lantai di atasnya dengan pembuatan
lubang-lubang pada pelat lantai bangunan, pekerjaan ini
dilakukan sebelum lantai dicor. Letak lubang tetap pada satu
garis vertikal dari lantai dasar sampai berikutnya. Pada lubang
ini alat ukur theodolite diletakkan dan ditembakkan ke titik as
kolom yang sesuai dengan gambar shopdrawing. Letak as-as
ini selalu dikontrol agar menjaga keakuratan letak kolom.
Denah kolom dapat dilihat pada lampiran.

Gambar 3.23. Marking kolom
(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018)

b.

Penulangan Kolom
Struktur dalam kolom terbuat dari besi dan beton,
keduanya merupakan gabungan antara material yang tahan
tarikan dan tekanan. Fungsi utama beton adalah untuk
Manahan gaya tekan dan menutup besi tulangan agar tidak
berkarat, sedangkan fungsi besi tulangan adalah untuk
menahan gaya tarik serta mencegah keretakan yang terjadi
pada beton agar tidak melebar.
Dalam Proyek ini, tulangan utama yang digunakan
merupakan besi beton ulir D25 dan D22, sementara besi beton
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polos digunakan untuk tulangan spiral atau sengkang yang
befungsi untuk menahan gaya geser. Tulangan ulir digunakan
untuk tulangan utama dimaksudkan agar struktur beton
bertulang memiliki keandalan terhadap gempa, hal ini
dikarenakan akan terdapat ikatan yang baik anatara beton dan
tulangannya , sehingga struktur bangunan nantinya akan lebih
kuat.
Besi yang digunakan adalah besi SNI dengan panjang
setiap lonjornya adalah 12 meter. Sebelum tulangan dipasang
dilakukan pengerjaan pabrikasi. Pekerjaan pabrikasi tulangan
kolom dilakukan di lokasi proyek pembangunan Gedung Dinas
Kesehatan Kota Semarang dengan alat yang bernama bending
machine (alat untuk membengkokkan tulangan) dan bar cutter
(alat untuk memotong tulangan), untuk mempermudah
pekerjaan maka bending list sangat dibutuhkan. Proses
pemotongan besi menggunakan alat Bar Cutter, sedangkan
pembengkokkan besi menggunakan alat Bar Bending.
Sesuai dengan PBI 1971 dan SNI 03-2847-2002 pasal
9.3 tentang cara pembengkokkan tulangan, tulangan yang
dibengkokkan harus dalam keadaan dingin. Batang tulangan
harus sudah ditekuk sebelum dipasang dalam cetakan dan
apabila sebagian tulangan telah tertanam pada beton maka
pembengkokkan

tidak

diperbolehkan

kecuali

diizinkan

pengawas.
Langkah berikutanya adalah perakitan tulangan utama
dengan

sengkang

yang

disesuaikan

dengan

gambar

shopdrawing tulangan kolom. Setiap pertemuan antara
tulangan utama dan sengkang diikat dengan menggunakan
kawat bendrat agar lebih kuat. Untuk jarak antar sengkang
setiap kolomnya berbeda-beda, bisa dilihat pada Lampiran 26 27.
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Perakitan tulangan kolom pada proyek ini dilakukan di
lapangan secara langsung, perakitan tulangan dilakukan sesuai
dengan gambar shopdrawing yang nantinya akan dicheck oleh
pengawas proyek.
Setelah besi-besi tulangan terpasang pada posisinya dan
cukup kaku, langkah selanjutnya dalah pemasangan tahu
beton. Tahu beton adalah beton atau spesi yang dibentuk sesuai
dengan selimut beton yang telah direncanakan. Pada proyek ini
tahu beton yang digunakan berbentuk silinder diameter 10cm
dengan ketebalan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan
masing-masing kolom. Tebal beton decking pada kolom pada
proyek ini adalah 30 mm sehingga telah sesuai dengan
peraturan SNI 03-2847-2002 dan dipasang pada setiap sisi
kolom dengan jarak satu meter vertikal ke atas.

Gambar 3.24. Pabrikasi tulangan kolom
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)
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c.

Pemasangan Bekisting Kolom
Setelah penulangan pada kolom selesai, tahap
berikutnya adalah pemasangan bekisting. Bekisting kolom
merupakan cetakan sementara yang dipasang sebelum
pengecoran kolom sampai beton kolom mongering,
gunanya untuk menahan beton selama beton dituang dan
dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan (Asiyanto,
2006). Pada proyek ini, digunakan bekisting semi permanen
yang terbuat dari besi dan triplek playwood. Bekisting yang
sudah disiapkan dipasang pada keempat sisi kolom seusai
dengan ukuran kolom pada shopdrawing yang kemudian
dikencangkan.
Berikut adalah tahap-tahap dalam pemasangan
bekisting kolom:
a. Pembersihan pada bekisting sebelum dipasang adalah
hal yang perlu dilakukan agar tidak ada kotoran pada
bekisting yang akan menghasilkan hasil cor yang tidak
rapi bahkan retak.
b. Bekisting diberi pelumas atau mould oil agar pada saat
pengecoran dilakukan, beton tidak menempel pada
bekisting sehingga hasil dari pengecoran rapi.
c. Pemasangan sepatu kolom pada dasar kolom atau lantai
dengan cara dipaku.
d. Pemasangan bekisting harus sesuai dengan marking
yang sebelumnya telah dilakukan oleh surveyor.
e. Besi-besi holo dipasang pada belakang papan bekisting,
berguna untuk membantu papan bekisting berdiri tegak.
Besi holo yang dipasang harus vertikal dengan papan
dan tidak boleh miring.
f. Pemasangan sabuk-sabuk bekisting, berguna untuk
mengunci papan bekisting.
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g. Pemasangan support yang berupa besi atau balok kayu,
berguna untuk mengakkan dan memperkuat bekisting.
Support dipasang pada sisi-sisi bekisting yang sudah
berdiri agar dapat berdiri tegak dan saat pengecoran
papan beksiting tidak roboh.
h. Ketegakkan bekisting dicek dengan alat unting-unting
atau benang yang ditempatkan pada kedua sisi
bekisting.

Gambar 3.25. Pemasangan bekisting kolom
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

d.

Pengecoran kolom
Mutu

beton

yang

digunakan

pada

proyek

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
adalah K-300. Tahap pertama pengecoran kolom adalah
concrete mixer truck diparkirkan ke lokasi dekat dengan
pengecoran lalu dilakukan slump test. Pengujian slump test
dinyatakan oke jika hasil ±2 cm kemudian dilakukan
pengecoran Untuk pengerjaannya pengecoran dilakukan
dengan metode concrete pump. Sebelum pengecoran
dilakukan, diberikan lem beton terlebih dahulu agar kolom
lama dan kolom yang baru saja di cor menyatu. Penuangan
beton dilakukan secara bertahap dan tinggi jatuh beton
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segar tidak boleh lebih dari 1,5 meter agar tidak terjadi
segregasi yaitu pemisahan anatara batu pecah dengan pasta
beton yang dapat mengurangi mutu beton.
Ketika penuangan beton dilakukan perojokan beton
agar beton dapat masuk semua ke bagian bekisting terutama
utnuk bagian bawah sehingga dapat menghasilkan kolom
dengan beton yang padat.
Setelah perojokan selesai, digunakan vibrator atau
alat penggetar, berfungsi untuk memadatkan beton yang
dimasukkan ke dalam bekisting. Tujuannya yaitu agar
udara yang masih di dalam beton bisa keluar sehingga tidak
menimbulkan rongga atau lubang. Jarum penggetar harus
dimasukkan secara vertical atau jika terpaksa boleh miring
45o dan selama penggetaran tidak boleh digerakkan secara
horizontal karena akan mengakibatkan segregasi. Lama
pemadatan menggunakan penggertar ini kurang lebih 30
detik.

Gambar 3.26. Pengecoran kolom menggunakan concrete pump
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)
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e. Pembongkaran Bekisting
Setelah proses pengecoran, satu hari setelah itu maka
bekisting dibongkar. Caranya dengan pengendoran kuncikunci dan bracing kolom, papan bekisting dipukul-pukul
dengan menggunakan palu agar lekatan beton pada papan
bekisting dapat terlepas (Asiyanti, 2006).

f. Perawatan Beton Kolom
Proses perawatan atau curing kolom biasanya
dilakukan dengan membungkus kolom dengan plastik
setelah bekisting dilepas. Proses perawatan dilakukan agar
meminimalisir

penguapan.

Seharusnya

perawatan

permukaan kolom minimal 7 hari setelah pengecoran selesai
dan pembongkaran bekisting. Fungsi plastik adalah menjaga
agar beton jika terjadi penguapan maka permukaan beton
tetap lembab karena air dari penguapan tersebut akan
terperangkap diantara permukaan beton dan plastik. Namun
pada proyek ini sangat minim dalam perawatan beton.
Perawatan beton hanya dilakukan dengan penyiraman beton
dengan air secara tidak teratur.

2. Balok dan Pelat Lantai
Balok adalah batang horizontal dari rangka structural yang
memikul beban tegak lurus sepanjang beban tersebut (biasanya
berasal dari dinding, pelat, atau atap bangunan) dan menyalurkan
beban pada kolom atau struktur yang ada dibawahnya. Selain itu
balok juga berfungsi untuk mendukung beban vertikal diatasnya
yaitu berat sendiri balok, berat pelat lantai, berat dinding dan beban
hidup dan juga mendukung beban horizontal berupa beban gempa
dan tekanan angin, kemudian menyalurkan beban-beban tersebut ke
kolom. Balok juga merupakan penguat rangka horizontal yang juga
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berfungsi untuk menahan lentur, geser, dan torsi. Jika balok runtuh
maka akan berakibat fatal bagi bangunan. Balok juga berfungsi
untuk menghubungkan antar kolom supaya portal menjadi kokoh
dan kuat.
Pelat merupakan struktur tipis yang dibuat dari beton dengan
bidang yang arahnya horizontal dan beban yang bekerja tegak lurs
pada bidang struktur tersebut. Ketebalan bidang pelat ini biasanya
lebih kecil apabila dibandingkan dengan bentang panjang/lebar
bidangnya. Pelat beton bertulang bersifat sangat kaku dan arahnya
horizontal sehingga pada bangunan gedung pelat berfungsi sebagai
unsur

pengaku

horizontal

yang

sangat

bermanfaat

untuk

mendukung kekuatan balok portal. Pelat beton difungsikan sebagai
lantai pada bangunan bertingkat. Ujung pelat beton diikatkan pada
balok sebagai tumpuannya. Penulangan pelat ada dua maca, yaitu
tulangan positif dan tulangan negatif. Tulangan positing adalah
tulangan yang ada di bagian tengah dan lokasinya berada di bawah,
sedangkan tulangan negatif adalah tulangan yang ada di bagian atas
pelat dan lokasinya berada di daerah tumpuan atau balok.
Pada dasarnya balok dan pelat lantai saling berhubungan
karena balok merupakan struktur yang menyangga pelat lantai.
Maka dari itu pada pengerjaannya dilapangan seringkali mutu
beton yang digunakan sama, demikian halnya pada proyek ini mutu
beton yang digunakan sama yaitu K-300 dengan fc’ 24,9 MPa.
Gambar detail dari pelat lantai dan balok dapat dilihat pada
Lampiran 35 - 46. Untuk tahap-tahap konstruksi balok dan pelat
lantai di lapangan adalah sebagai berikut:
a. Pemasangan Perancah (Scaffolding)
Pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan kolom
selesai

karena

kolom

berfungsi

sebagai

pengukung

komponen balok dan pelat. Setelah kolom terbentuk, maka
dilanjutkan dengan pemasangan perancah atau scaffolding.

Ivan Kurniawan

15.B1.0003

50
Laporan Praktik Kerja
Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
Jl. Pandanaran No.79, Kota Semarang, Jawa Tengah

Perancah (scaffolding) merupakan komponen yang memikul
bekisting balok dan pelat lantai (Asiyanti, 2006). Disisi lain
perancah juga memiliki peran untuk memikul beban pekerja
diatasnya yang sedang mengerjakan balok dan pelat lantai.
Bagian-bagian dari perancah yaitu main frame, cross brace
sebagai pengaku perancah, jack base sebagai penyangga
bawah, u head sebagai penyangga atas, serta balok gelagar.
Ketinggian perancah diatur dengan jack base dan u head.
Diatas u head dipasang balok gelagar kemudian diatasnya
di pasang balok suri-suri sebagai tumpuan perancah. Halhal yang harus diperhatikan dalam memasangan scaffolding
pada pekerjaan balok dan pelat adalah sebagai berikut :
1. Ketinggian penyangga
2. Jarak antar penyangga
3. Stabilitas penyangga
4. Kekuatan penyangga

Gambar 3.27. Bagian Bagian perancah
(Sumber: Faisal BM, 2014)
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b. Pemasangan Bekisting Balok dan Pelat Lantai
Pemasangan bekisting balok dilakukan di atas perancah
dengan

bertujuan

agar

bekisting

balok

tidak

jatuh.

Pemasangan bekisting balok pada posisi dan elevasi yang
direncanakan pada gambar shopdrawing. Bekisting balok
dikunci dengan siku yang terpasang. Setelah pemasangan
bekisting balok selesai, dilanjutkan dengan pemasangan
bekisting pelat lantai. Pada bekisting pelat lantai terdapat
shaff yaitu untuk membuat lubang pada pelat lantai untuk
keperluan plumbing dan mekanikal elektrikal. Pemasangan
bekisting balok dan pelat lantai harus rapat agar tidak terjadi
kebocoran saat dilakukan pengecoran. Bekisting juga harus
diperkaku atau diikat dengan baik untuk mempertahankan
posisi dan bentuknya.

Gambar 3.28. Bekistik balok dan pelat lantai
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

Gambar 3.29. shaff
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)
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c. Penulangan Balok dan Pelat Lantai
Sama hal dengan pabrikasi tulangan kolom, pabrikasi
tulangan balok dilakukan di tempat yang sama dan akan
diangkut menggunakan tower crane ke tempat pemasangan
balok. Untuk tulangan bagian bawah balok dimasukkan ke
dalam tulangan kolom sepanjang 25D (25 kali diameter
tulangan) sebagai penjangkaran. Pada setiap sambungan
balok diberi overlapping yang sama dengan kolom yaitu 40D
(40 kali diameter tulangan). Berbeda dengan kolom, balok
memiliki tulngan utama bagian tumpuan dan bagian
lapangan. Daerah tumpuan terdapat pada ¼ bentang dari
samping kanan dan kiri balok. Daerah lapangangan terdapat
pada ½ bentang yang terletak ditengah-tengah balok.
Sengkang tumpuan dipasang dengan jarak yang lebih rapat
dari pada sengkang lapangan. Karena pada sengkang
tumpuan memikul gaya dan momen yang lebih besar
dibandingkan pada sengkang lapangan.
Setelah tulangan balok selesai selanjutnya adalah
proses pembesian pelat dengan cara sebagai berikut :
1. Pembesian pelat dilakukan langsung di atas bekisting
pelat yang sudah terpasang.
2. Tulangan untuk pelat lantai menggunakan tulangan
berdiameter 10 dan 8 mm.
3. Besi dianyam seperti gambar perencanaan lalu diikat
dengan kawat bendrat
4. Pemasangan beton decking dengan tebal 25 mm
dilakukan setelah pembesian selesai dengan diikat oleh
kawat bendrat. Beton decking diletakkan di antara
tulangan bawah pelat dan bekisting alas pelat.
5. Setelah pembesian balok dan pelat selesai, diadakan
pemeriksaan tulangan. Adapun yang diperiksa adalah

Ivan Kurniawan

15.B1.0003

53
Laporan Praktik Kerja
Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
Jl. Pandanaran No.79, Kota Semarang, Jawa Tengah

diameter dan jumlah tulangan utama, jarak dan jumlah
sengkang, ikatan kawat, dan beton decking. Untuk
pembesian pelat lantai yang diperiksa ialah penyaluran
pembesian pelat terhadap balok, jumlah dan jarak
tulangan, beton decking, dan kebersihannya.

Gambar 3.30. Tahu beton
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

Gambar 3.31. Pemasangan tulangan pelat lantai
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

d. Pengecoran Balok dan Pelat Lantai
Pengecoran

balok

dan

pelat

dilakukan

secara

bersamaan dan harus selesai dalam sekali waktu untuk
menghindari kekeroposan pada balok dan.
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Pengecoran dilakukan dengan bantuan concrete
pump, beton yang telah dituang harus segera diratakan ke
seluruh bagian balok dan pelat agar tidak terjadi penumpukan
beton di satu tempat. Apabila beton menumpuk pada satu
tempat dapat menyebabkan kerusakan pada bekisting karena
perancah tidak mampu menahan beban dari beton segar.
Setelah perataan beton, beton dipadatkan dengan vibrator
untuk mengeluarkan gelembung udara yang terdapat pada
beton sehingga tidak keropos.

e. Perawatan Beton pada Balok dan Pelat Lantai
Setelah proses pengecoran selesai, maka untuk
menjaga agaru mutu beton tetap terjaga harus dilakukan
perawatan. Perawatan beton pada balok dan pelat lantai
dilakukan selama 1 minggu dengan cara disiram air pada
permukaan pelat secara teratur. Perawatan pelat minimal
dilakukan selama 7 hari untuk menghindarkan beban sebelum
beton cukup umur, maka pelat lantai pada masa perawatan
tidak diperbolehkan menjadi tempat menimbun bahan atau
material atau sebagai jalan untuk mengangkut bahan-bahan
yang berat. Namun yang terjadi diproyek, lama perawatan
beton pelat lantai dan balok dilakukan sekitar 5 hari, hal ini
memungkinkan adanya kerusakan pada beton pelat lantai dan
balok.

f. Pembongkaran Beton pada Balok dan Pelat Lantai
Pada proses pembongkaran bekisting balok dan pelat
lantai dilakukan lebih lama dari pada pelepasan bekisting
kolom. Bekisting balok dan pelat lantai dilepas kurang lebih
2 minggu setelah pengecoran dilakukan.
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Kualitas beton sangat berpengaruh pada proses
pembongkaran

bekisting,

jadi

prosesi

pembongkaran

bekisting harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

3. Tangga
Tangga merupakan struktur penyambung antara dua
tingkat vertikal dengan jarak tertentu. Pada perecenaan Gedung
Dinas Kesehatan Kota Semarang, tangga dirancang dengan
optrade (tinggi anak tangga) 17 cm dan antrade (panjang anak
tangga) 30 cm. untuk gambar detail dapat dilihat pada Lampiran
47 – 54. Berikut adalah tahapan pembuatan tangga :
a. Pemasangan Perancah
Perancah disusun sesuai kemiringan yang diharapkan,
kemudian disusul pemasangan perancah untuk balok bordes.

Gambar 3.32. Pemasangan perancah tangga
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

b. Pemasangan Bekisting Tangga
Pada

pemasangan

bekisting

tangga

yang

perlu

diperhatikan adalah elevasi lantai sebelumnya kemudian
kemiringan yang diharapkan. Sehingga kemiringan tangga
sesuai dengan kemiringan rencana. Untuk pemasangan
bekisting anak tangga dilakukan setelah pemasangan
penulangan pelat tangga.
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c. Penulangan Tangga
Pada tahap pabrikasi tulangan disesuaikan ukurannya
dengan gambar rencana. Pabrikasi tulangan dilakukan dengan
bantuan alat bar bender (alat untuk membengkokkan
tulangan) dan bar cutter (alat untuk memotong tulangan)
setelah tulangan dipabrikasi kemudian tulangan dipasang
sesuai dengan gambar rencana.

Gambar 3.33. Penulangan tangga
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

d. Pengecoran Tangga
Pengecoran pada tangga hamper sama dengan proses
pengecoran balok dan pelat lantai. Pengecoran dilakukan
dengan bantuan concrete pump, beton yang telah dituang
harus segera diratakan ke seluruh bagian tangga agar tidak
terjadi penumpukan beton di satu tempat. Apabila beton
menumpuk pada satu tempat dapat menyebabkan kerusakan
pada bekisting karena perancah tidak mampu menahan beban
dari beton segar. Setelah perataan beton, beton dipadatkan
dengan vibrator untuk mengeluarkan gelembung udara yang
terdapat pada beton sehingga tidak keropos.
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e. Pembongkaran Bekisting Tangga
Setelah proses pengecoran selesai, maka untuk
menjaga agaru mutu beton tetap terjaga harus dilakukan
perawatan. Perawatan beton tangga hampir sama dengan
perawatan pada tangga, dilakukan selama 1 minggu dengan
cara disiram air pada permukaan pelat secara teratur.
Perawatan pelat minimal dilakukan selama 7 hari untuk
menghindarkan beban sebelum beton cukup umur, maka
pelat lantai pada masa perawatan tidak diperbolehkan
menjadi tempat menimbun bahan atau material atau sebagai
jalan untuk mengangkut bahan-bahan yang berat.

f. Pembongkaran Bekisting Tangga
Pada proses pembongkaran bekisting balok dan pelat
lantai dilakukan lebih lama dari pada pelepasan bekisting
kolom. Bekisting tangga dilepas kurang lebih 2 minggu
setelah pengecoran dilakukan.
Kualitas beton sangat berpengaruh pada proses
pembongkaran

bekisting,

jadi

prosesi

pembongkaran

bekisting harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Gambar 3.34. Tangga setelah bekisting dilepas
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)
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4. Ramp
Ramp adalah bidang miring, yang pada dasarnya ramp
digunakan

untuk

menggantikan

fungsi

tangga,

untuk

memindahkan manusia atau barang dari lantai bawah ke lantai
atas. Biasanya ramp berfungsi sebagai sarana untuk parkir mobil
dari lantai basemant menuju lantai 1 hingga lantai 2.
Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
memiliki gedung parkir tingkat dan cara mobil mengakses ke
lantai atas dengan melalui ramp. Gambar detail ramp dapat
dilihat

pada

lampiran.

Berikut

adalah

tahapan-tahapan

pembuatan ramp diproyek ini.
a. Pemasangan Perancah
Perancah (Scaffolding) adalah suatu struktur sementara
yang digunakan untuk menyangga manusia dan material
dalam konstruksi atau perbaikan gedung dan bangunanbangunan besar lainnya. Perancah disusun sesuai kemiringan
yang diharapkan. Cara pemasangannya hamper sama dengan
pemasangan perancah pada balok dan plat lantai, hanya saja
pemasangan perancah pada Ramp memiliki kesulitan lebih
pada penyesuaian ketinggian perancah.

Gambar 3.35. Perancah untuk pekerjaan ramp
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)
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b. Pemasangan Bekisting Ramp
Pemasangan bekisting Ramp juga hamper sama pada
pemsangan bekisting balok dan plat lantai. Pada pemasangan
bekisting ramp yang perlu diperhatikan adalah kemiringan
yang diharapkan sehingga kemiringan ramp sesuai dengan
kemiringan rencana.

Gambar 3.36. Pekerjaan bekisting ramp
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

c. Penulangan Ramp
Pada tahap pabrikasi tulangan disesuaikan ukurannya
dengan gambar rencana. Pabrikasi tulangan dilakukan
dengan

bantuan

alat

bar

bender

(alat

untuk

membengkokkan tulangan) dan bar cutter (alat untuk
memotong tulangan) setelah tulangan dipabrikasi kemudian
tulangan dipasang sesuai dengan gambar rencana. Pada
pembuatan ramp, penulanga pelat lantai di stek keluar untuk
disambungkan ke penulangan pelat lantai sepanjang 40D
untuk memberikan perkuatan. Setelah pembesian Ramp
selesai, diadakan pemeriksaan tulangan. Adapun yang
diperiksa adalah diameter dan jumlah tulangan utama, jarak
dan jumlah sengkang, ikatan kawat, dan beton decking.
Untuk pembesian pelat lantai yang diperiksa ialah
penyaluran pembesian pelat terhadap balok, jumlah dan
jarak tulangan, beton decking, dan kebersihannya.
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Gambar 3.37. Stek besi dari pelat lantai
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

d. Pengecoran Ramp
Pengecoran pada Ramp hamper sama dengan proses
pengecoran balok dan pelat lantai. Pengecoran dilakukan
dengan bantuan concrete pump, beton yang telah dituang
harus segera diratakan ke seluruh bagian Ramp agar tidak
terjadi penumpukan beton di satu tempat. Apabila beton
menumpuk pada satu tempat dapat menyebabkan kerusakan
pada bekisting karena perancah tidak mampu menahan
beban dari beton segar. Setelah perataan beton, beton
dipadatkan dengan vibrator untuk mengeluarkan gelembung
udara yang terdapat pada beton sehingga tidak keropos.

e. Perawatan Ramp
Pada Ramp juga dilakukan perawatan untuk menjaga
kualitas beton agar tidak terjadi keretakan dan dapat
mencapai kekuatan yang diinginkan. Cara perawatan Ramp
sama seperti pada pelat lantai, yaitu disirami air secara
teratur agar beton tetap lembab dan tidak mengalami
keretakan.
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f. Pembongkaran Bekisting Ramp
Sedangkan untuk pembongkaran bekisting ramp
dilakukan setelah 7 hari. Kualitas beton sangat berpengaruh
pada

proses

pembongkaran

bekisting,

jadi

prosesi

pembongkaran bekisting harus dilakukan dengan sangat
hati-hati.

5. Core Wall
Core wall merupakan dinding dengan penulangan dengan
ketebalan tertentu yang digunakan untuk tempat lift. Pada
pembuatannya seperti pembuatan kolom, pertama tama di
pasang bekisting core wall, kemudian dilakukang pabrikasi dan
penulangan core wall, setelah itu dilakukan pengecoran core
wall.

6. Jembatan Penyebrangan Orang
Pada proyek gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
direncanakan untuk dibangun jembatan penyebrangan orang
yang menghubungkan antara gedung Dinas Kesehatan Kota
Semarang

dengan

pusat

oleh-oleh

Semarang

di

jalan

Pandanaran. Jembatan ini direncanakan berada pada lantai 2
dari gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang, namun hingga
selesai kerja praktik pengerjaan jembatan belum juga dimulai.
Berikut

adalah

gambar

rencana

dari

penyebrangan orang.

Gambar 3.38. Tampak depan gedung DKK dan JPO
(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018)
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Gambar 3.39. Denah gedung DKK lantai 2 dan JPO
(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018)

7. Atap
Atap adalah bagian bangunan yang menjadi ‘mahkota’
karena atap mempunyai fungsi untuk menambah keindahan dan
juga sebagai pelindung bangunan dari panas dan hujan. Berikut
adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pekerjaan
atap:
a. Harus serasi dengan bentuk bangunan agar dapat menambah
keindahan dari bangunan.
b. Kemiringan harus direncanakan dengan baik agar air hujan
dapat cepat menginggalkan atap bangunan.
c. Terbuat dari bahan yang tahan dan tidak mudah rusak oleh
pengatuh cuaca.
d. Dapat memberikan kenyamanan.
Namun sampai waktu kerja praktek selesai, pekerjaan
belum sampai pada atap. Berikut adalah data atap yang akan
digunakan pada proyek ini, penutup atap pada proyek ini
menggunakan galvalum, sedangkan untuk kuda kudanya
menggunakan kuda kuda baja IWF. Gording yang digunakan
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adalah profil gording C.150.65.20.3,2, trek stank D12mm, dan
wind stank D16mm.

Gambar 3.40. Denah atap
(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018)

3.3. Peralatan
Peralatan Konstruksi adalah komponen yang sangat pokok untuk
pekerjaan konstruksi. Peralatan konstruksi dapat berupa alat manual dan
mekanis yang digunakan selama pengerjaan konstruksi berlangsung yang
dapat saja berupa peralatan di lapangan, peralatan kantor, dan peralatan
lain sebagainya.
Pemilihan peralatan konstruksi tidak bisa sembarangan menentukan
akan tetapi harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
1. Target penyelesaian waktu yang telah ditentukan
2. Luasan pengerjaan proyek
3. Kapasitas dari alat dan jumlah unit dapat disediakan
4. Kondisi dan keadaan yang ada di lapangan
5. Metode pelaksanaan yang akan diterapkan di lapangan
6. Besarnya volume yang akan dikerjakan
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7. Kualitas pekerjaan yang diinginkan oleh pemilik proyek
Selain faktor-faktor diatas, pemilihan alat juga harus memperhatikan
biaya sebagai berikut :
1. Efektifitas alat
2. Waktu yang digunakan untuk mengoperasikan alat
3. Durabilitas dan ketersediaan suku cadang dari alat tersebut
4. Jasa operator
5. Bahan bakar yang digunakan
Pada proyek pembangunan gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
menggunakan alat-alat sebagai berikut :

3.3.1. EXCAVATOR
Dalam

pembangunan

Dinas

Kesehatan

Kota

Semarang

menggunakan ekskavator yang memiliki bucket dan lengan berfungsi
untuk melakukan penggalian atau pengambilan tanah dengan volume
besar. Excavator dapat berputar 360 derajat.

Gambar 3.41. Excavator
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

3.3.2. DUMP TRUCK
Dump truck adalah alat transportasi yang digunakan untuk
mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada
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proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang yang
diangkut adalah tanah hasil galian dan dibuang ke disposal area.

Gambar 3.42. Dump Truck
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

3.3.3. MOBILE CRANE
Mobile crane adalah kendaraan berat yang memiliki crane yan
dapat bergerak secara bebas dari satu tempat ke tempat lain (mobile).
Jenis alat berat ini dipakai pada proyek pembangunan gedung Dinas
Kesehatan Kota Semarang karena terdapat bagian yang tidak dapat
dijangkaui atau dilayani dengan menggunakan tower crane.

Gambar 3.43. Mobile crane
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)
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3.3.4. TOWER CRANE
Tower crane adalah salah satu alat berat yang sering dipakai
dalam proyek yang memiliki cakupan luas. Dan memiliki fungsi
untuk mengangkat benda atau material yang tidak dapat diangkat
oleh tenaga manusia. Barang yang diangkut dapat bergerak secara
vertikal maupun horizontal.

Gambar 3.44. Tower crane
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

3.3.5. HYDRAULIC JACK IN PILE
Hydraulic Jack in Pile adalah alat pancang jenis static sesuai namanya,
alat ini bekerja tanpa getar dan suara kebisingan.

Gambar 3.45. Hydraulic Jack in Pile
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)
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3.3.6. PEMOTONG BESI TULANGAN ( BAR CUTTER )
Bar cutter adalah mesin yang menggunakan tenaga listrik dan
memiliki fungsi untuk memotong tulangan besi beton dengan
diamater yang besar dan dengan mutu baja yang tinggi.

Gambar 3.46. Bar cutter
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

3.3.7. BENDING MACHINE
Bending machine adalah mesin yang menggunakan tenaga listrik
dan memiliki fungsi untuk membuat (melengkungkan) tulangan besi
beton dengan diamater yang besar dan dengan mutu baja yang tinggi.
Biasa digunakan untuk membuat sengkang.

Gambar 3.47. Bending Machine
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)
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3.3.8. TOTAL STATION
Total station adalah alat ukur tanah yang paling modern yang
pada umunya digunakan oleh para surveyors. Alat ini digunakan
untuk mengetahui seberapa besar penurunan tanah atau settlement
yang terjadi akibat adanya proyek dan dipakai setiap hari. Alat ini
terdiri dari dua bagian yaitu alat Total Station itu sendiri dan prsima
sebagai pengganti bak ukur. Seperti pada alat ukur tanah lainnya,
total station perlu diberi penyangga yang disebut tripod. Hal ini
dimaksudkan agar pada saat pembacaan, alat dalam keadaan yang
stabil atau tak ada goyangan. Sebab jika ada goyangan akan
menurunkan ketelitian hasil bacaan alat tersebut.

Gambar 3.48. Total Station
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

3.3.9. DOZER
Dozer adalah salah satu jenis alat berat yang memiliki fungsi
untuk meratakan atau menggeser tumpukan tanah dari satu tempat ke
tempat lain. Alat ini dipakai guna membantu excavator dalam
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menggali tanah. Sebab cakupan galian yang luas dan memiliki
batasan waktu sehingga untuk mempercepat dipakai dozer.

Gambar 3.49. Dozer
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

3.3.10. SCAFFOLDING
Scaffolding atau perancah adalah alat konstruksi yang pada
umunya berupa pipa atau tabung besi. Alat tersebut berfungsi
menyangga manusia atau beban material lain pada saat pengerjaan
konstrusi.

Gambar 3.50. Scaffolding
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)
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3.3.11. GENSET
Genset merupakan alat yang memiliki peranan penting dalam
sebuah

pengerjaan

proyek

konstruksi.

Sebab

alat

tersebut

memberikan suplai daya listrik yang dibutuhkan oleh alat-alat yang
dipakai saat proyek berlangsung seperti bor, tower crane dan lain
sebagainya.

3.3.12. POMPA SUBMERSIBLE
Pompa ini berfungsi untuk menyedot air yang berada pada
proyek dan membuangnya ke tempat yang diinginkan. Sebab jika ada
air yang menggenang di proyek maka akan menyulitkan saat proses
penggalian sehingga akan berdampak pada molornya waktu
pengerjaan.

3.3.13. LAMPU PENERANGAN
Pihak kontraktor memakai alat ini sebagai penerang pada
malam hari selama proyek berlangsung. Sebab pengerjaan proyek
pembangunan gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang berlangsung
24 jam dengan 2 kali shift. Tentu akan menyulitkan pekerja dalam
mengerjakan sesuatu apabila tidak ada penerangan.

Gambar 3.51. Lampu Penerangan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

Ivan Kurniawan

15.B1.0003

71
Laporan Praktik Kerja
Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
Jl. Pandanaran No.79, Kota Semarang, Jawa Tengah

3.4. Bahan Bangunan
Dalam pembangunan dan pengerjaan sebuah proyek sangatlah
kompleks dan menyebabkan penggunaan bahan bangunan banyak
macamnya. Pemilihan bahan juga tidaklah sembarangan melainkan harus
sesuai dengan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah
disepakati sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar bangunan yang
dihasilkan nanti memiliki kualitas yang baik sehingga tidak cepat rusak dan
dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama.
Pada proyek pembangunan gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
menggunakan bahan sebagai berikut :

3.4.1. AIR
Air sangat penting dalam pekerjaan proyek. Selain untuk
campuran lem beton, air juga digunakan pada saat pengecoran baik
dengan beton ready mix maupun beton campuran sendiri. Kualitas air
sangat menentukan mutu bangunan. Maka dari itu ada syarat-syarat
tertentu bagi air yang digunakan yaitu tidak berwarna, tidak berbau,
tidak mengandung minyak dan tidak mengandung bahan kimia yang
bias merusak baja tulangan maupun beton.

3.4.2. AGREGAT HALUS
Agregat halus yang digunakan pada proyek pembangunan
gedung dinas kesehatan kota Semarang ini adalah pasir alam yaitu
pasir muntilan, yang terbebas dari tanah atau kandungan lumpur serta
kotoran lainnya. Dalam proyek pembangunan suatu gedung ataupun
konstruksi lainnya, kualitas agregat halus yang digunakan sangat
berpengaruh bagi kualitas/mutu bangunan.

3.4.3. AGREGAT KASAR
Selain agregat halus untuk pembuatan beton juga diperlukan
agregat kasar seperti pada gambar 3.46 diatas. Kualitas agregat kasar
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yang baik juga akan berpengaruh pada kualitas beton. Pada proyek
pembangunan gedung dinas kesehatan kota Semarang digunakan pasir
muntilan sebagai sumber agregat halus maupun agregat kasar, untuk
gambarnya bisa dilihat pada gambar 3.46 diatas.

3.4.4. SEMEN
Pada jaman sekarang semen merupakan komponen yang
melekat dengan dunia konstruksi. Pada proyek ini semen diguakan
sebagai perekat dan penambalan untuk secant pile yang bocor .
Semen yang dipakai merupakan jenis semen PCC Tiga Roda yang
merupakan produksi dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Gambar 3.52. Semen
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

3.4.5. SODA API
Soda api merupakan bahan kimia dengan nama kimia unsurnya
adalah Natrium Hidroksida (NaOH). Bahan ini merupakan bahan
kimia yang bersifat korosif sehingga tidak digunakan dalam insudtri
makanan namun dapat digunakan pada dunia industri dan konstruksi.
Pada proyek gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang soda api
digunakan sebagai campuran pada semen dengan tujuan hasil semen
nanti tidak tembus air. Sehingga dapat digunakan secara efisien untuk
menambal secant pile yang bocor.
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3.4.6. INTRAPLAST
Intraplast merupakan bahan untuk cairan semen yang biasanya
digunakan

untuk proses penggroutingan. Dengan pemberian

intraplast dapat meningkatkan kohesi pada campuran semen tersebut.
Sehingga dapat meningkatkan kekuatan pada hasil groutingan
tersebut.

3.4.7. PLESTERAN INSTANT
Plesteran instant merupakan bahan instant khusus yang
digunakan untuk plesteran.

3.4.8. BESI BETON
Besi beton atau tulangan baja merupakan besi baja yang berbentuk
tabung dengan diameter yang kecil dan panjangnya umumnya 12
meter. Baja tulangan biasanya digunakan pada dunia konstruksi
sebagai pelengkap pada beton. Sebab baja tulangan memiliki kekuatan
tarik yang tinggi namun lemah pada kekuatan tekan. Berbeda dengan
beton yang tinggi terhadap gaya tekan tapi lemah pada gaya tarik.

Gambar 3.53. Besi beton
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

3.4.9. KAWAT BENDRAT
Kawat bendrat merupakan kawat kecil yang lentur dan kuat yang
biasanya digunakan untuk mengikat tulangan satu dengan yang lain.
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Karena kawat bendrat ini berbahan dasar besi maka penyimpanannya
dijauhkan dari air, garam dan sejenisnya yang dapat menimbulkan
korosi. Karena jika sudah berkarat maka kawat bendrat akan rapuh
sehingga tidak dapat digunakan

3.4.10. BETON READY MIX
Beton ready mix merupakan beton siap pakai yang diproduksi oleh
perusahaan pembuat beton holcim. Penggunakan beton ready mix
pada proyek pembangunan gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
ini untuk pengecoran tie beam, pile cap, pelat lantai, kolom, balok,
tangga, dan corewall. Pada proyek ini digunakan beton ready mix
yang diproduksi oleh PT. Varia Beton.

3.5. Manajemen
Selain mengenai pengerjaan struktur, alat atau bahan dalam proyek
juga memperhatikan manajemen. Sedangkan manajemen proyek adalah
sebuah metode sebagai proses dari merencanakan dan mengendalikan proses
pengerjaan proyek dari awal pengerjaan sampai bangunan konstruksi
terbentuk

(Ervianto,

2002).

Pengendalian

dari

sebuah

proyek

memperhatikan faktor biaya, mutu dan waktu.
Dalam pengerjaan sebuah proyek, proses manajemen proyek memiliki
peranan yang sangat penting demi menunjang keberhasilan suatu proyek.
Pelaksanaan proyek tidak selalu berjalan dengan lancar melainkan kadangkadang timbul masalah-masalah mulai dari masalah kecil hingga besar.
Masalah-masalah tersebut anatar lain seperi keterlambatan bahan, kerusakan
alat, bahkan karena faktor cuaca. Oleh sebab itu, untuk menangani masalah
tersebut manajemen proyek memiliki peranan penting dalam pemberian
solusi.
Manajemen sendiri dibagi menjadi beberapa bagian antara lain
sebagai berikut :
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3.5.1. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam sebuah
proyek. Dikarenakan pada pengerjaan proyek saat ini masih
menggunakan tenaga manusia. Oleh sebab itu jumlah tenaga kerja
dan kapan penggunaannya haruslah diatur sedemikian rupa agar
proyek dapat berlangsung dengan baik dan efisien. Apabila terjadi
ketidak cermatan dalam pengelolaannya seperti kekurangan jumlah
tenaga kerja bisa berakibat pada mundurnya penyelesaian proyek.
Demikian juga apabila dalam sebuah proyek mengalami kelebihan
jumlah tenaga kerja maka akan banyak tenaga kerja yang tidak
bekerja secara efektif dan efisien. Dalam proyek pembangunan
Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk mengendalikan
jumlah tenaga kerja dilakukan perincian agar tidak mengalami
kelebihan atau kekurangan.

3.5.2. MANAJEMEN ALAT
Selain

tenaga

kerja,

dalam

manajemen

juga

perlu

pengendalian akan alat yang digunakan. Sebab selama pengerjaan
alat selalu dipakai demi menunjang keberlangsungan proyek. Maksud
dari pengendalian adalah supaya alat yang telah disewa semuanya
dipakai jangan sampai ada alat yang telah disewa justru tidak
terpakai. Pada proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota
Semarang pihak kontraktor telah melakukan pengendalian alat
dengan baik.

3.5.3. MANAJEMEN BAHAN
Selama pelaksanaan sebuah proyek selalu berhubungan dengan
bahan bangunan seperti pekerjaan struktur bawah maupun struktur
atas. Agar tidak terjadi pengadaan alat tetapi tdak digunakan oleh
sebab itu diperlukan manajemen akan bahan bangunan. Pada proyek
pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang pihak
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kontraktor melakukan manajemen terhadap bahan. Agar bahan yang
didatangkan dapat diguakan secara efisien dan efektif sesuai dengan
tahapan pekerjaan yang sedang berlangsung.
3.5.4. MANAJEMEN PERENCANAAN dan PENJADWALAN
Selain mengatur alat, tenaga kerja dan bahan juga diperlukan
pengaturan pada jadwal dan pengerjaan proyek tersebut. Penjadwalan
yang dimaksudkan agar pelaksanaan proyek dapat selesai tepat pada
waktu yang telah ditentukan. Selain itu dengan adanya penjadwalan
maka tahap-tahapan pengerjaan suatu proyek dapat berjalan dengan
teratur, sehingga tidak ada pekerjaan yang saling betumpang tindih
atau bertabrakan. Penjadwalan ini biasa dikenal dengan istilah time
schedule. Pada time schedule meliputi jenis pekerjaan yang akan
dilakukan, urutan pekerjaan dan lama waktu yang dibutuhkan dalam
proses tersebut. Dalam jenis manajemen inilah akan mucul kurva
“S”. Dengan kurva “S” dapat dilakukan pengendalian akan waktu
dan biaya juga dapat dikendalikan. Dalam pembangunan Gedung
Dinas Kesehatan Kota Semarang pihak kontraktor telah membuat
susunan pekerjaan yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :
1.

Pekerjaan Persiapan

2.

Pekerjaan Pondasi

3.

Pekerjaan Galian dan Dewatering

4.

Pekerjaan Pile Cap dan Tie Beam

5.

Pekerjaan Struktur Atas Basement

6.

Pekerjaan Struktur Atas

7.

Pekerjaan Luar

8.

Pekerjaan Arsistektur Basement

9.

Pekerjaan Arsitektur Struktur Atas

10.

Pekerjaan Eksternal dan Hardscape

11.

Pekerjaan Plumbing dan Elektrikal
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3.6. Pengendalian Proyek
Pengendalian proyek merupakan salah satu kegiatan yang berfungsi
untuk mengawasi proses pengerjaan proyek. Agar pengerjaan proyek
menghasilkan bangunan konstruksi yang berkualitas dan dapat tercapai
pembangunannya sesuai atau bahkan mendahului target waktu yang telah
ditentukan sebelumnya. Pengendalian proyek sendiri dilakukan dengan
peranan media bantuan seperti schedule, kurva “S” yang telah dibuat,
network planning, gambar kerja serta yang lainnya. Dengan perantara
barang tersebut diharapkan jalannya pengerjaan suatu proyek dapat
dikontrol dan mutu yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan oleh
pihak pemberi tugas.
Pengendalian proyek sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu :
3.6.1. PENGENDALIAN BIAYA
Pada pengendalian biaya pihak kontraktor memantau melalui
kurva “S” serta arsip-arsip yang dibuat selama pengerjaan proyek
berlangsung. Dengan membandingkan kurva “S” tersebut pihak
kontraktor dapat melihat apakah pekerjaan yang telah dilakukannya
sejauh itu sesuai target, melebihi target atau justru mengalami
keterlambatan. Apabila pekerjaannya mengalami keterlambatan
maka pihak kontraktor sesegera mungkin mencari solusi agar
keterlambatan tersebut tidak terus terjadi. Jika keterlambatan terus
terjadi akan berdampak pada semakin lama penyelesaian proyek
tersebut. Yang secara langsung berdampak pada biaya yang
dikeluarkan akan semakin besar salah satunya yaitu akibat
membayar denda.
Pada proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota
Semarang pengendalian biaya dilakukan oleh Project Manager
(PM) dari pihak kontraktor. Prinsip dasar dari pengendalian biaya
yang didapatkan adalah dana pendapatan yang didapat dari pemberi
tugas harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan selama
proyek berlangsung. Biaya keluar tersebut antara lain biaya sewa
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alat, biaya gaji pegawai, biaya pembayaran ke subkontraktor, serta
biaya operasional proyek.

3.6.2. PENGENDALIAN MUTU
Pengendalian mutu memiliki peranan yang cukup penting.
Sebab dari pengendalian mutu yang baik dapat menghasilkan
sebuah

karya

bangunan

konstruksi

yang

mengagumkan.

Pengendalian mutu merupakan pengawasan pada bahan-bahan yang
akan dipakai pada pengerjaan proyek, apakah bahan-bahan tersebut
telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam
dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
Pengendalian mutu
mendapatkan

kualitas

pada

pekerjaan

proyek ini
yang baik

dilakukan agar
sesuai

dengan

perencanaan. Untuk melakukan pengendalian mutu perlu dilakukan
pengawasan (controlling) pada setiap item pekerjaan mulai dari
pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur
atas, pekerjaan finishing, serta pekerjaan mechanical electrical dan
plumbing. Saat dilakukan pengawasan juga perlu tindakan koreksi
jika terjadi penyimpangan pekerjaan dari perencanaan yang ada.

3.6.3. PENGENDALIAN WAKTU
Pengendalian waktu pada proyek ini dilakukan dengan
maksud agar proyek yang dikerjakan dapat selesai sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Pengendalian waktu salah
satunya dapat dilakukan dengan memperhatikan grafik kurva “S”
antara grafik rencana dengan grafik aktual. Apabila sudah muncul
tanda-tanda bahwa proyek mengalami keterlambatan maka pihak
kontraktor dapat segera mencari solusi untuk memecahkan masalah
tersebut.
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Jika
kontraktor

proyek
dapat

mengalami
melakukan

keterlambatan
tindakan

maka

pihak

pencegahan

untuk

menanganinya antara lain sebagai berikut :
1. Melakukan pengerjaan lembur
2. Menambah jumlah pekerja guna mempercepat pekerjaan
3. Menambah alat yang menunjang pengerjaan konstruksi
4. Penggantian metode kerja yang lebih cepat dan lebih efisien

3.7. Pengelolaan Lingkungan
Dalam pekerjaan sebuah proyek konstruksi perlu mempertimbangkan
kemungkinan - kemungkinan yang akan terjadi terhadap lingkungan proyek.
Kemungkinan yang terjadi dapat berupa perubahan kualitas lingkungan
sekitar proyek akibat pencemar yang ditimbulkan oleh pekerjaan proyek
konstruksi. Terdapat faktor – faktor yang menjadi dasar untuk dikatakan
perubahan lingkungan terjadi sebagai berikut :
1. Luas wilayah sebaran dampak
2. Lamanya dampak berlangsung
3. Intensitas dampak
4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak
Oleh karena itu, perubahan kualitas atau pencemaran lingkungan dapat
dicegah dengan melakukan kegiata pengelolaan lingkungan.
Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam pengelolaan
lingkungan yaitu :
3.7.1. PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL
Pada proyek pembangunan Gedung ini pastinya akan
berdampak pada lingkungan sekitar, pihak proyek harus mengelola
hal ini agar tidak terjadi konflik kedepennya. Pihak proyek
pembangunan Gedung Kesehatan Kota Semarang melakukan
mediasi pada masyarakat sekitar tentang penggantian rugi yang
disebabkan oleh proyek agar tidak terjadi konflik kedepannya.
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3.7.2. PENGELOLAAN LIMBAH PADAT
Limbah padat yang dihasilkan oleh proyek dilakukan
persortiran, apabila masih bisa digunakan seperti papan bekas
bekisting maka akan digunakan lagi, namun apabila tidak
digunakan lagi seperti kelebihan tanah maka akan diangkut oleh
dump truck yang nantinya akan dibuang ke lokasi pembuangan.

3.7.3. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Proyek pembangunan menghasilkan limbah cair salah satu
contoh Limbah cair seperti sisa dari dewatering akan dibuang ke
selokan yang ada di trotoar jalan.

Gambar 3.54. Pembuangan limbah cair
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

3.7.4. PENGELOLAAN KUALITAS UDARA
Untuk pengelolaan kualitas udara yang diakaibatkan oleh
alat-alat berat, maka digunakan alat-alat berat yang sudah
memenuhi standar polusi udaran yang sudah ditetukan.

3.7.5. PENGELOLAAN KERUSAKAN JALAN
Kerusakan-kerusakan jalan yang mungkin terjadi karena
aktivitas proyek sepenuhnya akan dipertanggung jawabkan oleh
pihak proyek.
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3.7.6. PENGELOLAAN LALU LINTAS
Karena proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan
Kota Semarang berada pada jalan Pandanaran yang merupakan
salah satu jalan protokol di Kota Semarang, pengelolaan lalu lintas
harus diperhatikan, selain itu pembangunan proyek ini juga
menggunakan trotoar dan sebagian jalan raya. Maka pihak proyek
mengupayakan beberapa hhal untuk mengatasi masalah lalu lintas,
salah satunya dalah pemilihan waktu pengecoran yang dilakukan
pada malam hari karena lalu lintas di jalan Pandanaran pada malam
hari tidak terlalu padat, sehingga apabila dilakukan pekerjaan
pengecoran tidak terlalu menyebabkan kemacetan pada lalu lintas
jalan tersebut.

3.8. Permasalahan dan Penyelesaian di Lapangan
Pada pengerjaan sebuah proyek tidak selalu berjalan dengan lanca
sesuai dengan yang diinginkan. Kadang-kadang banyak faktor yang dapat
memperngaruhi pengerjaan suatu proyek. Oleh sebab itu diperlukan solusi
bagi setiap permasalahan yang timbul dalam proyek.

3.8.1. PERMASALAHAN di LAPANGAN
Dalam pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang
juga terdapat permasalahan dalam proses pembangunannya.
Permasalahan yang dialami khususnya dalam pengerjaan struktue
atas, sebagai berikut :
1. Pekerjaan Kolom
a. Pada pekerjaan penulangan kolom di proyek ini, terdapat halhal yang menjadi sebuah permasalahan seperti, kualitas besi
tulangan yang tidak terjaga karena gudang logistik proyek
yang tidak tertutup sehingga besi-besi yang digunakan pada
kolom

sebagian

kecilnya

berkarat.

Hal

ini

dapat

menyebabkan penurunan kualitas kolom. Besi yang berkarat
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membuat beton tidak bisa menempel dengan baik, sehingga
tidak dapat memberikan kekuatan yang diinginkan.

Gambar 3.55. Besi-besi tulangan yang mulai berkarat
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

b. Pada penulangan kolom, pemasangan sengkang kolom adalah
hal yang tidak bisa disepelekan. Namun yang terjadi pada
proyek ini, sengkang-sengkang yang dipasang belum
terpasang dengan baik. Jarak antar sengkang yang terpasang
tidak sesuai, seharusnya jarak antar sengkang adalah 100 mm
untuk tumpuan dan 200 mm untuk lapangan. Selain itu
pemasangan sengkang juga ada yang tidak lurus.
c. Pengecoran Kolom pada proyek ini sebenarnya sudah
memenuhi tahap-tahap pengecoran yang benar namun hasil
dari pengecoran setelah pembongkaran bekisting masih
ditemukan

banyak

Kemungkinannya

yang
ada

keropos

pada

proses

atau

tidak

mulus.

pengerojoan

penggunaan vibrator yang belum maksimal dilakukan.

Gambar 3.56. Keropos pada kolom.
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)
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d. Untuk mencegah pengeringan bidang-bidang beton, paling
sedikit selama 7 hari harus dirawat dengan membungkus
plastik agar penguapan dapat diminimalisir. Plastik berguna
untuk

menjaga

kelembaban

beton. Pada

proyek

ini

pemeliharaan kolom setelah pembongkaran bekisting belum
diperhatikan, hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya
treatment seperti penyiraman kolom secara berkala maupun
penggunaan plastik yang dibungkus pada kolom. Padahal
pemeliharaan beton sangat penting untuk menghasilkan beton
dengan kualitas baik, kuat, dan tahan lama.

2. Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai
a. Sama hal nya dengan kolom, tulangan yang digunakan untuk
penulangan balok dan pelat lantai sebagian kecilnya berkarat,
karena gudang logistik yang tidak dapat menampung
tulangan

sehingga

dibiarkan

di

udara

terbuka

dan

menajadikan besi mudah berkarat.
b. Pengecoran balok dan pelat lantai memiliki masalah yang
hampir sama dengan pengecoran kolom. Proses pemadatan
yang kurang maksimal khususnya pada bagian balok
menyebabkan adanya keropos-keropos pada balok, hal ini
juga bisa disebabkan kurangnya pembersihan permukaan
bekisting balok dan pelat lantai sebelum pengecoran,
sehingga banyak sampah seperti potongan kayu, butiran
tanah ikut tercetak dengan beton. Selain itu pada plat lantai
proses perataan permukaan beton juga kurang maksimal
sehingga menyebabkan permukaan pelat ada yang tidak rata.
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Gambar 3.57. Keropos pada balok
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

c. Pada perawatan beton pada balok dan pelat sama halnya
dengan kolom. Perawatan beton pada balok dan pelat juga
belum diperhatikan. Untuk mencegah pengeringan bidangbidang beton, paling sedikit selama 1 minggu pembasahan
pada beton dilakukan terus menerus dengan diberi air secara
berkala, namun jarang dilakukan di proyek ini. Selain itu juga
pelat lantai seharusnya tidak diperbolehkan menjadi tempat
menimbun bahan, material atau sebagai jalan.
d. Pada pembongkaran bekisting khususnya balok, pekerja
menggunakan linggis sebagai alat bantu pembongkaran
bekisting, namun karena kurang berhati-hati maka ada bagian
balok yang keropos akibat terkena linggis.

3. Pekerjaan tangga
Pada pekerjaan tangga yang penulis lihat hanya sampai lantai 3.
Dalam pelaksanaan pekerjaan tangga permasalahan yang timbul
seperti :
a. Pemasangan bekisting pada tangga yang tidak terlalu rapi
sehingga ketika dilakukan pengecoran dan pelepasan
bekisting, terlihat beberapa bagian yang bentuk anak
tangganya tidak sesuai.
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Gambar 3.58. Hasil pengecoran tangga
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

b. Perataan dan penggunaan alat vibrator yang belum
maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih ada bagianbagian dari tangga yang keropos.

4. Pekerjaan Ramp
Pekerjaan Ramp hampir sama dengan pekerjaan pelat lantai.
Permasalahan yang timbul juga hampir sama, seperti :
a. Besi yang digunakan pada penulangan ramp juga tidak
dalam kondisi yang baik. Besi penulangan sebagian kecil
sudah mulai berkarat, hal ini dikarenakan gudang logistik
yang tidak bisa memuat besi-besi tulangan sehingga
diletakkan di alam terbuka.
b. Pemasangan-pemasangan tulangan pada penulangan ramp
juga tidak maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan masih
adanya peletakkan penulangan yang belum tepat seperti
masih ada sedikit miring dan tidak rapi pada pemsangan
tulangan sengkang.
c. Pengecoran yang dilakukan sudah memenuhi tahap-tahap
yang benar, namun permasalahan terletak pada pererataan
dan penggunaan vibrator yang belum maksimal, sehingga
masih abnyak ditemui hasil pengecoran yang masih keropos.
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Gambar 3.59. Keropos pada ramp
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

d. Perawatan

terhadap

beton

ramp

juga

tidak

terlalu

diperhatikan. Hal ini bisa dilihat dari beton ramp yang tidak
diberi treatment dengan tepat seperti pembungkusan plastik
pada permukaan beton ramp yang berguna untuk menjaga
kelembaban pada permukaan beton ramp.

3.8.2. PEMECAHAN PERMASALAHAN di LAPANGAN
Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di proyek, pihak
proyek

menyiapkan

pemecahan-pemecahan

dari

permasalah

tersebut, berikut adalah pemecahan permasalahan pada proyek ini:
1. Pekerjaan Kolom
a. Pada pekerjaan penulangan kolom di proyek ini, kualitas besi
tulangan yang tidak terjaga karena gudang logistik proyek
yang tidak tertutup sehingga besi-besi yang digunakan pada
kolom

sebagian

kecilnya

berkarat.

Hal

ini

dapat

menyebabkan penurunan kualitas kolom. Besi yang berkarat
membuat beton tidak bisa menempel dengan baik, sehingga
tidak

dapat

memberikan

kekuatan

yang

diinginkan.

Pemecahan yang dilakukan adalah dengan penggunaan
amplas yang digosokan pada permukaan besi yang berkat,
meski
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pengamplasan pada permukaan besi juga memiliki efek
samping

yaitu

ukuran

besi

yang

berkurang

karena

pengamplasan. Hal ini ditakutkan struktur tidak dapat
mencapai kekuatan yang diinginkan karena perbedaan ukuran
pada beti tulangannya.
b. Pada penulangan kolom, pemasangan sengkang kolom yang
terjadi pada proyek ini, sengkang-sengkang yang dipasang
belum terpasang dengan baik. Jarak antar sengkang yang
terpasang tidak sesuai, seharusnya jarak antar sengkang
adalah 100 mm untuk tumpuan dan 200 mm untuk lapangan.
Selain itu pemasangan sengkang juga ada yang tidak lurus.
Hal ini diketahui oleh pihak proyek saat pengecekan sebelum
pengecoran dan langsung mengambil tindakan untuk
merapikan tulangan-tulangan yang belum rapi tersebut.
c. Pengecoran Kolom pada proyek ini masih ditemukan banyak
yang keropos atau tidak mulus. Kemungkinannya ada pada
proses pengerojoan atau penggunaan vibrator yang belum
maksimal dilakukan. Kemudian langkah yang dilakukan oleh
pihak proyek adalah dengan menembel keropos tersebut
dengan menggunakan semen. Hal ini masih diperbolehkan
karena dilihat dari gambar diatas bahwa keropos yang terjadi
umunya tidak terlalu besar.
d. Untuk mendapatkan beton yang memiliki kualitas baik, kuat,
dan tahan lama, perawatan beton sangat penting. Namun
dalam proyek ini perawatan seperti penyiraman air secara
berkala maupun pembungkusan plastik belum dilakukan.

2. Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai
a. Sama hal nya dengan kolom, tulangan yang digunakan untuk
penulangan balok dan pelat lantai sebagian kecilnya berkarat,
karena gudang logistik yang tidak dapat menampung
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tulangan

sehingga

menajadikan

besi

dibiarkan
mudah

di

udara

berkarat.

terbuka

Pemecahan

dan
yang

dilakukan adalah dengan penggunaan amplas yang digosokan
pada permukaan besi yang berkat, meski menghilangkan
karat pada permukaan namun pengamplasan pada permukaan
besi juga memiliki efek samping yaitu ukuran besi yang
berkurang karena pengamplasan. Hal ini ditakutkan struktur
tidak dapat mencapai kekuatan yang diinginkan karena
perbedaan ukuran pada beti tulangannya.
b. Pengecoran balok dan pelat lantai memiliki masalah yang
hampir sama dengan pengecoran kolom. Proses pemadatan
yang kurang maksimal khususnya pada bagian balok
menyebabkan adanya keropos-keropos pada balok. Selain itu
pada plat lantai proses perataan permukaan beton juga kurang
maksimal sehingga menyebabkan permukaan pelat ada yang
tidak rata. Kemudian langkah yang dilakukan oleh pihak
proyek adalah dengan menembel keropos tersebut dengan
menggunakan semen. Hal ini masih diperbolehkan karena
keropos yang terjadi umumnya tidak terlalu besar.
c. Pada perawatan beton pada balok dan pelat sama halnya
dengan kolom. Perawatan beton pada balok dan pelat juga
belum diperhatikan. Untuk mencegah pengeringan bidangbidang beton, paling sedikit selama 1 minggu pembasahan
pada beton dilakukan terus menerus dengan diberi air secara
berkala, namun jarang dilakukan di proyek ini. Selain itu juga
pelat lantai seharusnya tidak diperbolehkan menjadi tempat
menimbun bahan, material atau sebagai jalan. Perawatanperawatan tersebut belum dilakukan pada proyek ini.
d. Pada pembongkaran bekisting khususnya balok, pekerja
menggunakan linggis sebagai alat bantu pembongkaran
bekisting, namun karena kurang berhati-hati maka ada bagian
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balok yang keropos akibat terkena linggis. Kemudian langkah
yang dilakukan oleh pihak proyek adalah dengan menembel
keropos tersebut dengan menggunakan semen. Hal ini masih
diperbolehkan karena dilihat dari gambar diatas bahwa
keropos yang terjadi umunya tidak terlalu besar.

3. Pekerjaan tangga
a. Pemasangan bekisting pada tangga yang tidak terlalu rapi
sehingga ketika dilakukan pengecoran dan pelepasan
bekisting, terlihat beberapa bagian yang bentuk anak
tangganya tidak sesuai. Kemudian langkah yang dilakukan
oleh pihak proyek adalah dengan menembel bagian-bagian
yang tidak rapi tersebut dengan menggunakan semen. Hal
ini masih diperbolehkan karena dilihat dari gambar diatas
bahwa bentuk anak tangga yang tidak sesuai tidak terlalu
berpengaruh terhadap kekuatan tangga tersebut.
b. Perataan dan penggunaan alat vibrator yang belum
maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih ada bagianbagian dari tangga yang keropos. Kemudian langkah yang
dilakukan oleh pihak proyek adalah dengan menembel
keropos tersebut dengan menggunakan semen. Hal ini masih
diperbolehkan karena keropos yang terjadi umunya tidak
terlalu besar.

4. Pekerjaan Ramp
a. Besi yang digunakan pada penulangan ramp juga tidak
dalam kondisi yang baik. Besi penulangan sebagian kecil
sudah mulai berkarat, hal ini dikarenakan gudang logistik
yang tidak bisa memuat besi-besi tulangan sehingga
diletakkan di alam terbuka. Pemecahan yang dilakukan
adalah dengan penggunaan amplas yang digosokan pada
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permukaan besi yang berkat, meski menghilangkan karat
pada permukaan namun pengamplasan pada permukaan besi
juga memiliki efek samping yaitu ukuran besi yang
berkurang karena pengamplasan. Hal ini ditakutkan struktur
tidak dapat mencapai kekuatan yang diinginkan karena
perbedaan ukuran pada beti tulangannya.
b. Pemasangan-pemasangan tulangan pada penulangan ramp
juga tidak maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan masih
adanya peletakkan penulangan yang belum tepat seperti
masih ada sedikit miring dan tidak rapi pada pemsangan
tulangan sengkang. Hal ini diketahui oleh pihak proyek saat
pengecekan sebelum pengecoran dan langsung mengambil
tindakan untuk merapikan tulangan-tulangan yang belum
rapi tersebut.
c. Pengecoran yang dilakukan sudah memenuhi tahap-tahap
yang benar, namun permasalahan terletak pada pererataan
dan penggunaan vibrator yang belum maksimal, sehingga
masih banyak ditemui hasil pengecoran yang masih keropos.
Kemudian langkah yang dilakukan oleh pihak proyek adalah
dengan menembel keropos tersebut dengan menggunakan
semen. Hal ini masih diperbolehkan karena keropos yang
terjadi umunya tidak terlalu besar.
d. Perawatan

terhadap

beton

ramp

juga

tidak

terlalu

diperhatikan. Perawatan terhadap beton ramp berguna untuk
menjaga kelembaban pada permukaan beton ramp .Namun
pada proyek ini perawatan tersebut belum dilakukan.
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Setelah menyelesaikan Kegiatan Kerja Praktik selama tiga bulan di
proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang, banyak
ilmu yang didapatkan dan bermanfaat. Selama melakukan kegiatan kerja,
penulis menemukan dan mendapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai
berikut :
a. Perencanaan yang matang dilakukan oleh pihak – pihak yang terkait di
dalam proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Hingga bulan Januari (akhir kerja praktik), gedung sudah memasuki
pekerjaan struktur atas lantai 5 dari total 10 lantai yang direncanakan
pekerjaan gedung selesai pada akhir Desember tahun 2019. Meski pada
saat pekerjaan persiapan mundur selama 1 minggu, tetapi pekerjaan
struktur diupayakan cepat dan tidak lupa memperhatikan mutu pekerjaan.
Agar pekerjaan struktur selesai tepat waktu, pekerjaan pengecoran
dilakukan setiap malam.
b. Gudang logistik yang disediakan terlalu kecil dan tidak bisa menampung
besi-besi tulangan, hal ini menyebabkan besi-besi berkarat. Sehingga
ditakutkan akan mengurangi kekuatan pada besi tersebut.
c. Tahap-tahap dalam pengecoran yang sudah tepat dilakukan oleh pekerja
proyek, namun pekerjaan perataan maupun penggunaan vibrator yang
belum maksimal.
d. Pembersihan bekisting-bekisting sebelum dipasang pada tulangan struktur
belum terlalu diperhatikan, masih terdapat sampah seperti potongan kayu
maupun sisa material yang menempel pada bekisting sehingga ketika
dilakukan pengecoran, beton menjadi keropos.
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e. Beton yang telah dicor dan dilepas dari bekistingnya belum mendapat
perawatan secara maksimal, hal ini ditakutkan akan menyebabkan
keretakan pada beton yang dapat menimbulkan turunnya kualitas dan
kekuatan beton tersebut.
f. Sebelum dilakukan pekerjaan struktur, diawali dengan marking pada
struktur. Pada proyek ini Surveyor yang digunakan masih belum terlalu
ahli, jadi waktu yang digunakan untuk marking dinilai terlalu lama dan
dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan.
g. Alat-alat yang disediakan seperti vibrator dinilai masih terlalu sedikit
sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan pekerjaan vibrator,
selain itu juga alat yang digunakan sempat mengalami kerusakan
sehingga alat yang bekerja semakin sedikit.
h. Pada proyek ini dilakukan uji laboratorium untuk mengawasi mutu
material

yang

digunakan,

pengawasan

juga

dilakukan

dengan

pengamatan langsung dilapangan. Sebelum masuk ke lokasi proyek,
material diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Proyek, apakah telah
sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Penolakan
material yang datang biasanya dikarenakan kualitas material yang
dikirim dan ukurannya tidak sesuai dengan permintaan.

4.2. Saran
Dari penjabaran kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran
untuk Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang, penulis memiliki beberapa
saran anatara lain :
a. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya keterlambatan, pekerjaan
persiapan dapat lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi keterlambatanketerlambatan pada pekerjaan proyek ini.
b. Pembuatan gudang logistik yang lebih besar agar dapat menampung besibesi tulangan agar tidak berkarat saat akan digunakan. Atau jika tidak
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memungkinkan dibuatnya gedung logistic yang lebih besar lagi dapat
mensiasati dengan penggunaan penutup besi agar tidak berkarat.
c. Pengecekan dan pengawasan terhadap penulangan struktur harus lebih
diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam penulangan. Selain itu
pengecekan dalam pelaksanaan pengecoran juga harus lebih diperhatikan
lagi, dalam pekerjaan perataan maupun penggunaan alat vibrator agar
beton yang dihasilkan baik, kuat, dan tahan lama.
d. Pembersihan bekisting dari sampah-sampah seperti potongan kayu dan
material sisa yang masih menempel harus lebih diperhatikan lagi,
mengingat masih ada hasil pengecoran yang keropos. Pengecekan
terhadap bekisting-bekistin sebelum dipadang pada tulangan struktur
harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi keropos pada pengecoran lagi.
e. Perawatan beton harus lebih diperhatikan lagi, mengingat kegunaan
perawatan beton yang sangat penting untuk menjaga kelembaban beton
dengan penyiraman beton dengan air secara berkala atau membungkus
beton dengan plastik selama minimal 7 hari agar tercapai kualitas dan
kekuatan beton yang diinginkan.
f. Untuk pekerjaan marking, lebih baik menggunakan Surveyor yang lebih
berpengalaman agar tidak memakan waktu yang lama.
g. Penyediaan peralatan sangat penting untuk diperhatikan karena hal ini
dapat menyingkat dalam waktu pengerjaan. Penyediaan alat yang lebih
banyak dapat menyingkat waktu pengerjaan maupun dapat menjadi
cadangan apabila alat yang digunakan rusak.
h. Pengawasan terhadap material sudah sangat baik pada proyek ini,
mengingat kualitas material sangat berpengaruh terhadap kualitas
bangunan juga. Namun Pengawas Proyek hendaknya lebih bisa tegas
dalam penolakkan material-material yang memang tidak layak seperti
besi yang sudah sangat berkarat sebaiknya tidak digunakan pada
penulangan struktur bangun proyek ini.
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Demikian

pokok-pokok

kesimpulan

dan

saran-saran

yang

dapat

disampaikan penulis selama kerja praktik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat
dan berguna bagi pembaca dan pihak – pihak yang membutuhkan informasi
proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang, beserta pihakpihak yang terlibat didalamnya.
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