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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Proyek 
 

Rumah Sakit merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat untuk 

memberikan pelayanan kesehatan. Rumah sakit sendiri memiliki peran 

penting dan strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

sekitar rumah sakit. Kualitas dan sarana kesehatan seharusnya berbanding 

lurus dengan tingkat kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu RSUD 

Ungaran melakukan pembangunan lanjutan untuk meningkatkan sarana 

kesehatan di rumah sakit tersebut agar tingkat kesehatan masyarakat sekitar 

Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran meningkat.  

 
Proyek pembangunan lanjutan gedung baru RSUD Ungaran juga harus 

memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 

tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit 

salah satunya adalah pasal 15 ayat pertama dimana rumah sakit harus 

meyediakan fasilitas aksesibel bagi penyandang cacat dan lanjut usia. 

Fasilitas aksesibel yang dimaksud  diterangkan dalam ayat kedua. Salah satu 

fasilitas yang disebut dalam huruf h adalah tangga, lift, dan/atau ramp 

(Kementrian Kesehatan, R.I., 2016.Persyaratan Teknis Bangunan dan 

Prasarana Rumah Sakit.Jakarta. Kemenkes; 15 :1) . Oleh karena itu RSUD 

Ungaran membuat bangunan ram sebagaimana diwajibkan oleh peraturan 

menteri kesehatan. 

 
Ramp pada RSUD Ungaran adalah bangunan 7 lantai dengan luas 925 m2 

tinggi 38,2 m dari basement yang berbentuk spiral digunakan untuk akses 

darurat bagi pasien penyandang cacat dan lanjut usia RSUD Ungaran. 

Hadirnya bangunan ram ini diharapkan membuat akses pasien penyandang 

cacat dan lanjut usia menjadi nyaman dan mudah. Ramp ini dibangun 

dengan menggunakan struktur beton bertulang.  
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1.2 Lokasi Proyek 

Lokasi proyek pembangunan Gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Ungaran, berada di Jalan Diponegoro No.125, Kabupaten 

Semarang. Untuk peta lokasi dapat dilihat pada Gambar 1.1, sedangkan 

kondisi lingkungan proyek dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta lokasi proyek 
 

(Sumber:  http://rsudungaran.semarangkab.go.id/peta-lokasi.html)
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Gambar 1.2 Kondisi lingkungan proyek 

 

Gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran adalah sebuah bangunan 

rumah sakit yang terletak di Jalan Diponegoro Kabupaten Semarang yang 

ditunjukan dengan nomor 2 pada Gambar 1.2, sedangkan gedung lama RSUD 

Ungaran sendiri ditunjukan dengan nomor 3 pada Gambar 1.2. Wilayah RSUD 

Ungaran perbatasan dengan toko bangunan dan lahan kosong di sebelah Utara, di 

sebelah Timur berbatasan dengan lahan kosong dan pemukiman, di sebelah 

Selatan berbatasan dengan lahan kosong dan pemukiman, dan di sebelah Barat 

berbatasan dengan gedung lama RSUD Ungaran. 

 
Bangunan ramp yang penulis amati berada di dalam area proyek Gedung Baru 

Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran yang ditunjukan dengan nomor 1 pada 

Gambar 1.2. Bangunan ram ini berbatasan dengan Gereja Kristen Jawa  di sebelah 

Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan lahan kosong dan pemukiman, di 

sebelah Selatan berbatasan dengan kolam budidaya ikan masyarakat sekitar, dan 

di sebelah Barat berbatasan dengan gedung baru RSUD Ungaran.  
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1.3  Fungsi Bangunan 

Pembangunan lanjutan gedung baru RSUD Ungaran harus mengikuti Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan 

teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Salah satu syarat teknis pembangunan 

rumah sakit adalah tersedianya fasilitas aksesibel bagi penyandang cacat dan lanjut 

usia yang tertuang pada pasal 15:  

1. Bangunan Rumah Sakit harus menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi 

penyandang cacat dan lanjut usia untuk menjamin terwujudnya kemudahan 

bagi semua pengguna baik di dalam maupun diluar Bangunan Rumah Sakit 

secara mudah, aman, nyaman dan mandiri (ayat 1).  

2. Fasilitas yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. toilet;  

b. koridor;  

c. tempat parkir;  

d. telepon umum;  

e. jalur pemandu;  

f. rambu atau marka;  

g. pintu; dan  

h. tangga, lift, dan/atau ram. (Ayat 2). 

(Kementrian Kesehatan,R.I.,2016. Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah 

Sakit.Jakarta. Kemenkes; 15)   

 

Oleh karena itu untuk memenuhi peraturan tersebut maka proyek pembangunan 

lanjutan gedung baru RSUD Ungaran membangun bangunan ram sebagai fasilias 

yang aksesibel bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Spesifikasi bangunan ram 

ini juga harus menyesuaikan fungsi dari bangunan tersebut agar dapat memberikan 

kemudahan dan kenyamanan bagi pasien penyandang cacat dan lanjut usia. Karena 

pasien merupakan prioritas utama dalam pembangunan rumah sakit. Bangunan 

ram gedung baru RSUD Ungaran berada di sebelah timur gedung baru RSUD 

Ungaran dan sangat mudah dijangkau oleh pasien yang berada di dalam gedung 

baru RSUD Ungaran. Untuk tampak samping bangunan ram dapat dilihat pada 

Gambar  1.3, sedangkan denah bangunan ram dapat dilihat pada Gambar 1.4.  
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Gambar 1.3 Tampak samping bangunan ramp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Denah Bangunan Ramp 
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Spesifikasi bangunan ram Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran memiliki tinggi 

basement 3,60 m, sedangkan lantai 1 sampai 4 memiliki tinggi identik 5,40 m, 

lantai 4 sampai 7 juga memiliki tinggi identik 4,60 m, dan lantai 7 sampai dengan 

atap memiliki tinggi 4,60 m. Total tinggi bangunan ram ini adalah 38,2 m dari 

basement sampai atap bangunan gedung baru RSUD Ungaran yang dapat dilihat 

pada Gambar 1.3. Fungsi dari total ketinggian ramp ini adalah untuk 

mengakomodasi tujuan dari dibuatnya tangga darurat ini sendiri yaitu untuk bisa 

mencakup evakuasi seluruh lantai pada bangunan gedung baru rumah sakit ini.  

 
Bangunan RSUD Ungaran memiliki lebar 5,2 m panjang 25 m dengan kemiringan 

60 yang dapat dilihat pada Gambar 1.4 untuk memberikan kenyamanan bagi pasien 

penyandang cacat dan lanjut usia. 

 

 1.4.  Sistem Pelelangan 

Sistem Pelelangan Gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dilakukan 

secara online. Detail tender dapat diakses di website Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) yang merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi 

untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dasar hukum 

pembentukan layanan pengadaan secara elektronik adalah pasal 73 nomor 16 

tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis 

operasionalnya diatur oleh peraturan lembaga LKPP nomor 14 tahun 2018 tentang 

layanan pengadaan secara elektronik. Layanan ini juga wajib memenuhi 

persyaratan informasi dan transaksi elektronik yang diatir dalam Undang-undang 

nomor 11 tahun 2008 (LPSE ,2018, http://inaproc.lkpp.go.id/eproc/tentangkami) 

 
Tautan detail proyek ini adalah lpse.semarangkab.go.id/lelang/view/1987032 

dengan nama tender Proyek ini adalah Pembangunan Lanjutan Gedung Baru 

Rumah sakit Umum Daerah ungaran dan kode tender 1987032. Dalam tautan 

tersebut tersedia informasi lengkap soal proyek Pembangunan lanjutan RSUD 

Ungaran. Nilai HPS (Harga perkiraan sendiri) sebesar Rp.54.999.670.000 dan 

nilai pagu Rp.55.000.000.000. Metode evaluasi proyek ini adalah sistem gugur 

dengan tahun anggaran 2018.  

 

http://lpse.semarangkab.go.id/lelang/view/1987032
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Dalam proses lelangnya proyek ini memiliki beberapa syarat kualifikasi yang 

harus dipenuhi oleh kontraktor yang ingin mengikuti pelelangan proyek ini yaitu: 

 

1. Memiliki pengalaman minimal pernah mengerjakan Bangunan Gedung 

Rumah Sakit 

2. Memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001, setifikat Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja OHSAS 18001, dan sertifikat manajemen lingkungan 

ISO 14001 yang masih berlaku 

3. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian dan memiliki Tenaga 

Teknis/Teramil dengan kualifikasi kemampuan sesuai SDP, serta harus 

memenuhi persyaratan: memiliki Surat Keterangan Keahlian (SKA) / 

Keterampilan (SKT) yang dipersyaratkan 

4. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Umum/swasta 

sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS (Harga 

Perkiraan Sendiri) 

5. Memiliki Kemampuan Dasar dan Sisa Kemampuan Paket sesuai 

persyaratan 

6. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas / peralatan / 

perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini 

7. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam 4 (empat) tahun 

terakhir, baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta, kecuali bagi 

penyedia Jasa Konstruksi yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 

(TenderProyek.co.id,2018,https://www.tenderproyek.co.id/lelang/detail-321987032-

pembangunan-lanjutan-gedung-baru-rumah-sakit-umum-daerah-ungaran/) 

 

Peserta pelelangan wajib mengikuti syarat dan kualifikasi yang ada agar dapat 

lolos seleksi. Syarat kualifikasi adalah syarat awal yang diberikan owner untuk 

menyeleksi peserta lelang. Selain syarat kualifikasi peserta pelelangan, hal lain 

yang harus diikuti oleh peserta lelang adalah tahapan lelang. Jadwal-jadwal yang 

ada harus dicermati dengan baik. 
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Jadwal pelelangan RSUD Ungaran dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 

menunjukan proses / tahapan proses pelelangan dari download dokumen pengadaan 

sampai pada penandatanganan kontrak. 

 

Tabel 1.1 Tahapan Lelang Proyek RSUD Ungaran 

 

 

 

 

Proses lelang RSUD Ungaran diikuti 93 peserta lelang. Pemenang pada pelelangan 

proyek gedung baru RSUD Ungaran adalah PT. Chimarder777 yang beralamat di 

Jalan Taman Siswo RT 01 RW 02 Sekaran Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah 

dengan nilai proyek Rp 52.556.819.000,00. 

  

 

 

 

 

Tahapan Mulai Akhir 

Download Dokumen Pengadaan 2 Mei 2018 11 Mei 2018 

Pengumuman Pasca kualifikasi 2 Mei 2018 11 Mei 2018 

Pemberian Penjelasan 7 Mei 2018 7 Mei 2018 

Upload Dokumen Penawaran 7 Mei 2018 12 Mei 2018 

Pembukaan Dokumen Penawaran 12 Mei 2018 25 Mei 2018 

Evaluasi Dokumen Penawaran 12 Mei 2018 25 Mei 2018 

Evaluasi Penawaran 12 Mei 2018 25 Mei 2018 

Pembuktian Kualifikasi 22 Mei 2018 24 Mei 2018 

Pengumuman Pemenang 25 Mei 2018 25 Mei 2018 

Penetapan Pemenang 25 Mei 2018 25 Mei 2018 

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 25 Mei 2018 25 Mei 2018 

Masa Sanggah Hasil Lelang 25 Mei 2018 30 Mei 2018 

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 31 Mei 2018 31 Mei 2018 

Penandatanganan Kontrak 2 Juni 2018 2 Juni 2018 
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BAB II 
 

PENGELOLAAN PROYEK 

 

2.1.Uraian Umum 

Sebuah proyek konstruksi harus memiliki sistem pengelolaan proyek yang 

terjalin dengan baik. Struktur organisasi yang terstruktur dengan baik sangat 

diperlukan untuk menjaga hubungan baik antar pengelola proyek. Contohnya 

adalah hubungan antara owner/pemilik proyek dengan manajemen konstruksi 

(MK), manajemen konstruksi (MK) dengan konsultan perencana, manajemen 

konstruksi (MK) dengan kontraktor, kontraktor dengan subkontraktor, 

kontraktor dengan owner/pemilik proyek, dan seluruh pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan proyek harus disusun dalam suatu struktur organisasi agar 

dapat membuat hubungan kerja dan sistem pengelolaan proyek dapat terjalin 

dengan baik dan lancar. 

Proyek pembangunan lanjutan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah 

Ungaran menggunakan sistem pengelolaan manajemen konstruksi. Owner 

menunjuk langsung MK dalam hal ini PT. Cakra Manggilingan untuk 

membuat dokumentasi pengadaan serta mengawasi pelaksanaan konstruksi 

yang dijalankan oleh kontraktor dan direncanakan oleh konsultan perencana. 

Owner juga menunjuk CV Prima konsultan untuk menjadi konsultan 

perencana dalam proyek ini, sedangkan untuk memilih kontraktor sendiri 

owner membuat panitia pelelangan dibantu oleh MK. Hasil dari pelelangan 

tersebut menjadikan PT. Chimarder 777 sebagai kontraktor pelaksana dalam 

proyek ini.  Dalam struktur organisasinya MK diberi perintah oleh owner 

untuk berkoordinasi dengan konsultan perencana dan kontraktor, sedangkan 

kontraktor dan konsultan perencana tidak memiliki hubungan kerja sehingga 

harus melalui MK dalam proses kerjanya. Garis koordinasi proyek 

pembangunan lanjutan gedung baru RSUD Ungaran dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 
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                             Garis Perintah 

                             Garis Koordinasi 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Sistem Koordinasi Pengelola Proyek Pembangunan Gedung 

Baru RSUD Ungaran 

 

Berikut merupakan penjelasan dari struktur koordinasi pengelola proyek 

pembangunan gedung baru RSUD Ungaran: 

1. Owner dan Konsultan Perencana 

Owner memberi perintah pada konsultan perencana untuk merencanakan 

Detail Engineering Design (DED) yang berisi gambar perencanaan 

bangunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Rencana Kerja dan 

syarat (RKS). Setelah selesai konsultan perencana berkoordinasi dengan 

owner untuk memastikan Detail Engineering Design tersebut sesuai 

dengan kaidah dan keinginan owner.  

Owner/Pemilik Proyek  

RSUD Ungaran 

Konsultan Perencana 

CV. Prima Konsultan 

Manajemen Konstruksi 

PT. Cakra Manggilingan 

Kontraktor  

PT.Chimarder 777 

Subkontraktor  

 



Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Bangunan Ramp  RSUD Ungaran 

 

Herry Yulianto 15.B1.0006                                                                                                                     11  

2. Owner dengan Manajemen Konstruksi 

Owner menunjuk secara langsung konsultan manajemen konstruksi 

setelah mendapat dokumen Detail Enginering Design dari konsultan 

perencana. Owner proyek memberi tugas pada konsultan manajemen 

konstruksi untuk mengkoreksi dan melakukan pengawasan serta 

pengendalian saaat persiapan hingga proyek tersebut berlangsung. 

Konsultan manajemen konstruksi juga secara berkala melakukan 

koordinasi pemilik tentang permasalahan yang terjadi dalam proyek, 

pengendalian proyek yang berlangsung, hingga progres yang sedang 

berjalan 

3. Konsultan Manjemen Konstruksi dengan Konsultan Perencana 

Konsultan manajemen konstruksi berkoordinasi dengan konsultan 

perencana apabila terjadi perubahan desain yang cukup signifikan dari 

gambar desain rencana. Konsultan manajemen konstruksi tidak dapat 

merubah gambar perencanaan apabila tidak berkoordinasi dengan 

konsultan perencana 

4. Owner dengan Kontraktor 

Owner memilih kontraktor dengan sistem lelang dibantu oleh konsultan 

manajemen konstruksi. Owner memberi tugas pada kontraktor untuk 

melakukan pelaksanaan pembangunan proyek gedung baru RSUD 

Ungaran.  

5. Kontraktor dengan Konsultan Manajemen Konstruksi 

Kontraktor tidak lepas dari konsultan manajemen konstruksi sebagai 

wakil dari owner ketika dalam pelaksanaan proyek. Kontraktor pelaksana 

mendapat arahan dari konsultan manajemen konstruksi, selain itu 

kontraktor juga berkoordinasi dengan konsultan manajemen konstruksi 

ketika terjadi permasalahan di lapangan. 

6. Kontraktor dengan Subkontraktor 

Tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan oleh kontraktor oleh karena itu 

kontraktor membutuhkan subkontraktor yang ahli dalam bidang tersebut. 
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Kontraktor mendelegasikan tugas beberapa pelaksanaan kepada 

subkontraktor. 

 

2.2. Pemilik Proyek 

Pemilik Proyek atau Owner merupakan seseorang seseorang atau instansi 

(pemerintah maupun swasta) yang memiliki modal serta gagasan atau rencana 

untuk membangun kemudian melimpahkan keinginannya kepada pihak lain 

yang sekiranya mampu mewujudkan gagasan tersebut serta mengatur supaya 

proyek berjalan dengan baik dan lancar (Ahadi, 2010). Dalam proyek 

Pembangunan gedung baru RSUD Ungaran pemilik proyek adalah RSUD 

Ungaran yang diwakili Pejabat pembuat komitmen Dwi Syaiful NH, SKM, 

MM NIP: 19690826 198903 1 003 yang memiliki jabatan sebagai kepala 

bidang sarana dan sanitasi Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran.  

RSUD Ungaran membentuk 3 jenis panitia dalam proses pembangunan 

proyek ini. Panitia yang dibentuk yaitu panitia pelelangan, panitia penerima 

hasil pekerjaan jasa konstruksi manajemen konstruksi dan panitia penerima 

hasil pekerjaan belanja modal pembangunan gedung rawat inap RSUD 

Ungaran Kabupaten Semarang tahun anggaran 2017. Susunan panitia 

pelelangan dapat dilihat pada Tabel 2.1, sedangkan susunan panitia penerima 

hasil pekerjaan jasa konstruksi manajemen konstruksi dapat dilihat pada 

Tabel 2.2, dan susunan panitia penerima hasil pekerjaan belanja modal dapat 

dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.1: Susunan Panitia Pelelangan 

Nama NIP Jabatan 

Sukaton Purtomo P., SH., MM 19640404 199203 1 014 Ketua 

Anggoro Djati L, ST, MT 19770510 199903 1 005 Sekretaris 

Ag. Setyo Widi Hartoko, Amd 19801008 201001 1 008 Anggota 
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Tabel 2.1: Susunan Panitia Pelelangan lanjutan 

Nama NIP Jabatan 

Eko Sigit Prayogo, ST 19791106 201001 1 017 Anggota 

Ngainur Rokhiman, ST 19801113 201001 2 020 Anggota 

 

Tabel 2.2: Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi 

Manajemen Konstruksi 

Nama NIP Jabatan 

Ali Imron, Skep, MM 19630530 198503 1 014 Ketua 

Pujianto, SKM 19670114 198812 1 002 Sekretaris 

Wastim, SKM 19680207 198803 1 004 Anggota 

 

                     Tabel 2.3: Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal 

Nama NIP Jabatan 

Ali Imron, Skep, MM 19630530 198503 1 014 Ketua 

Pujianto, SKM 19670114 198812 1 002 Sekretaris 

Aji Mart Yogi, ST 19820315 200902 1 003 Anggota 

Ag. Setyo Widi Hartoko, Amd 19691216 200312 1 003 Anggota 

Wastim, SKM 19680207 198803 1 004 Anggota 

 

Pemilik proyek memiliki Tugas dalam proyek kosntruksi. Tugas pemilik 

proyek adalah sebagai berikut menurut Ahadi (2010): 

1.  Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek 

2.  Mengadakan kegiatan administrasi proyek 

3. Memberikan tugas kepada kontraktor untk melaksanakan pekerjaan proyek 
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Selain memiliki tugas pemilik proyek juga memiliki wewenang. 

Wewenang pemilik proyek adalah sebagai berikut menurut Ahadi (2010): 

1. Mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah 

direncanakan 

2. Meminta pertanggungjawaban kepada para pelaksana proyek, MK, dan 

konsultan perencana atas hasil pekerjaan konstruksi 

3. Memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana, Konsultan 

manajemen konstruksi, dan konsultan perencana 

 
 

2.3 Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk 

melaksanakan pekerjaan perencanaan. Perencana dapat berupa perorangan 

atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah (Ahadi ,2010). Perencanaan 

meliputi perencanaan struktur, arsitektur, MEP, dan desain-desain lain yang 

dibutuhkan oleh owner dalam proses pekerjaan konstruksi. Konsultan 

perencana juga bertanggung jawab dalam hal revisi maupun perbaikan 

gambar rencana sehingga sesuai dengan apa yang pemilik proyek inginkan. 

Berikut merupakan tugas dari konsultan perencana menurut Ahadi (2010): 

1. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik 

bangunan. 

2. Membuat gambar kerja pelaksanaan.  

3. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) 

sebagai pedoman pelaksanaan. 

4. Membuat rencana anggaran biaya bangunan. 

5. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik ke dalam 

desain bangunan. 

6. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan desain terwujud  

7. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi 

kegagalan konstruksi. 
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Berikut merupakan wewenang konsultan perencana menurut Ahadi (2010): 

1. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana 

bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana. 

2. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

3. Mengesahkan perubahan gambar kerja dengan usulan konsultan 

manajemen konstruksi 

Pada proyek pembangunan gedung baru RSUD Ungaran, Konsultan 

perencana yang merencanakan proyek ini adalah CV. Prima Konsultan yang 

ditunjuk secara langsung oleh owner/pemilik proyek dengan alasan karena 

owner sudah pernah bekerjasama dengan konsultan perencana ini 

sebelumnya. 

 

2.4 Manajemen Konstruksi 

Manajemen konstruksi adalah suatu proses di mana pemilik proyek membuat 

ikatan kerja dengan agen yang disebut manajer konstruksi dengan tugas 

mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan seluruh kegiatan  

penyelenggaraan proyek, termasuk studi kelayakan, desain-engineering,  

perencanaan, persiapan kontrak, konstruksi, dan lain-lain kegiatan proyek, 

dengan tujuan meminimalkan biaya dan jadwal, serta menjaga mutu proyek 

menurut Adrian (1985). Konsultan manajemen konstruksi merupakan tangan 

kanan owner untuk mengawasi jalannya proyek pembangunan konstruksi. 

Konsultan manajemen konstruksi berhak untuk memberikan rekomendasi 

kepada owner terhadap tugas pelaksanaan yang dilakukan oleh kontraktor 

pelaksana. 

Proyek pembangunan lanjutan gedung baru RSUD memiliki konsultan 

manajemen konstruksi PT. Cakra Manggilingan. PT. Cakra Manggilingan 

memiliki direktur bernama Ir. Priyono, pengawas team leader area Jawa 

Tengah adalah Bapak Triyadi. Untuk proyek pembangunan lanjutan gedung 

baru RSUD Ungaran sendiri memiliki team leader dari MK adalah Bapak 

Budi Sulistiyono dibantu tenaga ahli arsitektur Bapak Andre, ST, tenaga ahli 
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struktur Bapak Gatot, S.T, dan tenaga ahli MEP Bapak Morron Sugeng. 

Sistem organisasi manjemen konstruksi dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Sistem organisasi manjemen konstruksi PT. Cakra 

Manggilingan Proyek pembangunan gedung baru RSUD Ungaran 

 

Berikut merupakan tugas dari sistem organisasi manajemen konstruksi 

PT.Cakra Manggilingan proyek pembangunan gedung baru RSUD Ungaran: 

1. Direktur 

Direktur bertugas untuk menjamin keberlanjutan proyek pembangunan gedung 

baru RSUD Ungaran, menjamin kesejahteraan seluruh pegawai, dan menjadi 

pengayom dalam PT.Cakra Manggilingan. 

Direktur  

Ir. Priyono 

Pengawas Team Leader  

Triyadi 

 Team Leader  

Budi Sulistiyono 

 Tenaga Ahli Arsitektur 

Andre, ST 

 Tenaga ahli struktur 

Gatot, ST 

 Tenaga ahli MEP  

Morron Sugeng 
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2. Pengawas Team Leader 

Pengawas Team Leader bertugas untuk memberikan gambaran secara berkala 

terhadap beberapa proyek yang berjalan kepada direktur, dan membantu 

direktur untuk mengawasi team leader. 

3. Team Leader 

Team Leader bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan mutu pekerjaan 

saat pelaksanaan pembangunan proyek, Sebagai penanggung jawab atas 

pekerjaan konsultan manajemen proyek, mengkoordinasi pelaksanaan dan 

mengawasi kelancaran pelaksanaan oleh kontraktor pelaksana, menyusun 

struktur organisasi konsultan manajemen konstruksi secara keseluruhan, dan 

memberikan evaluasi kerja tentang pelaksanaan dan perencanaan kepada 

owner. 

4. Tenaga Ahli Struktur  

Tenaga ahli struktur bertugas untuk mengawasi tugas kontraktor pelaksana 

dalam bidang struktur, memastikan pekerjaan kontraktor dalam bidang struktur 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat konsultan perencana, menghadiri 

rapat secara periodik yang diadakan kontraktor, memberikan ijin atas 

penggunaanmaterial dan membuat berita acara kemajuan pekerjaan dalam 

bidang struktur, dan menjadi pengontrol dan pengawas supervisor kontraktor 

dalam pekerjaan struktur. Tenaga ahli struktur juga mempunyai tugas untuk 

memberikan laporan terhadap kinerja kontraktor dalam bidang struktur. 

5. Tenaga Ahli Arsitektur 

Tenaga ahli arsitektur bertugas untuk memeriksa dan memastikan gambar kerja 

serta spesifikasi yang telah dirancang oleh arsitek sesuai dengan pekerjaan 

yang telah dilakukan kontraktor di lapangan, membuat laporan secara periodik 

mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor dalam bidang 

arsitektur, dan membuat laporan apabila pelaksanaan yang dilaksanakan 

kontraktor tidak sesuai dengan apa yang dirancang arsitek.  

6. Tenaga Ahli MEP 

Tenaga ahli MEP bertugas untuk mengawasi kinerja kontraktor dalam bidang 
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MEP, memanstikan pekerjaan Mekanikal, elektrikal, dan plumbing tidak 

menyimpang, dan memberikan laporan secara periodik terhadap kinerja 

kontraktor dalam bidang MEP 

 

2.5 Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor pelaksana merupakan suatu badan usaha atau perorangan yang 

bertugas untuk melaksanakan pembangunan proyek sesuai bidang keahliannya 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada dokumen kontrak. Kotraktor 

pelaksana bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik proyek, dan 

dalam pelaksanaan pembangunan, kinerja kontraktor diawasi oleh pengawas 

proyek. Kontraktor pelaksana pada proyek ini adalah PT. Chimarder 777 yang 

dipilih melalui proses lelang yang sudah dijelaskan pada Bab 1.  

Berikut merupakan tugas kontraktor pelaksana menurut Birgitta (2017): 

1. Bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan proyek. 

2. Menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan, tempat kerja, dan alat-alat 

pendukung lainnya. 

3. Memberikan perintah kepada pembantu pelaksana. 

4. Memberikan gambar dan spesifikai proyek. 

5. Melakukan persiapan lapangan termasuk pengukuran 

6. Memberikan usulan kepada pemilik apabila menjumpai kesulitan dalam 

pelaksanan 

7. Memberikan laporan kemajuan proyek 

PT. Chimarder 777 merupakan perusahaan kontraktor yang beralamat di jalan 

Taman siswo RT. 01 RW 02 Sekaran Gunungpati kota Semarang Provinsi Jawa 

Tengah. Dalam proses pelaksanaan PT Chimarder 777 dibantu oleh beberapa 

sub kontraktor untuk menjalankan tugasnya. Dalam prosesnya di lapangan 

bapak Sigit Wijanarko, ST selaku site manager proyek ini selalu berada di 

lapangan sebagai penanggung jawab proyek. Bapak sigit dibantu oleh beberapa 

staf yang terdiri dari staf teknik/administrasi kontrak, staf Quality control, Staf 

Quantity surveyor, drafter, surveyor, pelaksana sipil/arsitektur, pelaksana ME, 

asisten pelaksana, logistik/peralatan, asisten peralatan, mekanik, dan 
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administrasi keuangan. Struktur organisasi kontraktor pelaksana PT. Chimarder 

777 proyek pembangunan lanjutan gedung baru RSUD Ungaran dapat dilihat 

pada Gambar 2.3 

 

 

Gambar 2.3 Sistem organisasi Kontraktor Pelaksana PT. Chimarder 777 

Proyek pembangunan gedung baru RSUD Ungaran 

 

Sistem organisasi kontraktor dibuat agar tugas kontraktor pelaksana bisa 

diselesaikan dengan baik. Berikut merupakan tugas dari sistem organisasi 

kontraktor pelaksana PT.Chimarder 777 proyek pembangunan gedung baru 

RSUD Ungaran: 
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1. Direktur 

Direktur bertugas untuk menjamin keberlanjutan proyek pembangunan 

gedung baru RSUD Ungaran, menjamin kesejahteraan seluruh pegawai, dan 

menjadi pengayom dalam PT.Chimarder 777. 

2. Project Manager 

Project manager bertugas untuk membuat perencanaan kerja dan anggaran 

yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, mengendalikan kegiatan 

konstruksi secara keseluruhan, menetapkan semua kebutuhan dalam proyek 

kebutuhan, memastikan pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan sesuai 

target dan menentukan alternatif untuk mencapai target, dan menetapkan 

sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan 

3. Site Manager 

Site manager bertugas untuk merencanakan team schedule pekerjaan 

pembangunan, memberikan instruksi dan pengarahan proyek, merencanakan 

pemakaian bahan baku sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, 

mengontrol pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan wewenang 

masing-masing bagian dalam kontraktor, memastikan pekerjaan berjalan 

dengan baik secara teknis maupun kualitas pekerjaan, melaksanakan 

pekerjaan administrasi untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan 

tambah kurang dengan persetujuan project manager, dan 

mengkomunikasikan masalah-masalah yang terjadi secara detail kepada 

project manager 

4. Logistik/peralatan 

Staf logistik/peralatan bertugas untuk membuat daftar rincian mengenai 

kebutuhan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan selama proses 

pembangunan, menyusun permintaan kebutuhan pembangunan berupa 

bahan-bahan dan peralatan, mengontrol mutu dan jumlah bahan-bahan dalam 

pembangunan agar sesuai rencana, membuat datar penggunaan dan daftar sisa 

material yang digunakan. Staf logistik/peralatan harus membuat laporan 

harian, mingguan, dan bulanan mengenai logistik yang tersedia di lapangan. 
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5. Administrasi Keuangan  

Administrasi keuangan bertugas untuk membuat laporan keuangan proyek 

serta daftar hutang yang dilaksanakan selama proses pembangunan, 

membuat verifikasi bukti-bukti pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh 

kontraktor untuk ditagihkan pembayaran dari pemilik proyek, mengajukan 

permintaan dana untuk pembiayaan proyek secara periodik, 

mendistribusikan dana untuk proses pembangunan sesuai dengan 

kebutuhan, dan menerima dan memproses tagihan-tagihan yang muncul 

dari berbagai sub kontraktor 

6. Administrasi Kontrak 

Administrasi kontrak bertugas untuk mengkoordinir seluruh kegiatan 

administrasi persuratan pihak pemberi tugas atau konsultan, mendata 

kemajuan pekerjaan pembangunan untuk dijadikan laporan kemajuan 

proyek, menyiapkan berita acara mengenai kemajuan pekerjaan agar 

dijadikan laporan keuangan proyek, dan melaksanakan seleksi pekerja saat 

perekrutan sesuai keahlian pekerja  

7. Quality Control 

Staf quality control bertugas untuk membuat permintaan pemeriksaan 

barang yang disiapkan oleh kontraktor agar barang yang akan digunakan 

untuk pembangunan telah sesuai dengan kriteria berupa jenis dan mutu 

yang telah ditetapkan sebelumnya, memberikan teguran baik secara 

langsung ataupun melalui surat bagi masing-masing divisi apabila terjadi 

pelanggaran dan penyimpangan yang dapat mempengaruhi kualitas 

pekerjaan di lapangan, melakukan pemeriksaan lapangan dan memastikan 

pembangunan telah sesuai shop drawing, meminta contoh spesifikasi 

material pada supplier sebelum dilakukan pembelian agar sesuai dengan 

standar kualitas yang telah ditentukan, dan membuat daftar penelitian atas 

kualitas material dan pelaksanaan pekerjaan selama proses pembangunan  

8. Drafter 

Drafter bertugas untuk membuat shop drawing sesuai dengan perencanaan 
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serta kondisi lapangan, melakukan perbaikan shop drawing atas revisi dari 

manajemen konstruksi, mengkoordinasikan pada pelaksana lapangan 

mengenai detail struktur dan ukuran bangunan pada gambar rencana, 

membuat gambar akhir pekerjaan (as built drawing) sebagai pertanggung 

jawaban pada pemilik proyek, dan memastikan agar pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan gambar rencana yang telah dibuat 

9. Asisten Peralatan 

Asisten peralatan memiliki tugas untuk membantu staf logistik/peralatan 

untuk mengelola ketersediaan peralatan dan memastikan peralatan 

disimpan dengan baik, melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan 

proyek agar selalu berfungsi dengan baik, membuat laporan secara 

periodik mengenai penggunaan peralatan dan membuat berita acara 

apabila ada peralatan yang rusak, dan membuat daftar inventaris peralatan 

yang ada di lapangan 

10. Mekanik 

Mekanik bertugas untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan seluruh 

pekerja dan mengidentifikasi potensi bahaya agar terhindar dari 

kecelakaan kerja, melaksanakan pemeliharaan sesuai spesifikasi teknis 

engine ingga penyetalan dan penggantian suku cadang yang ada, dan 

menganalisa dan melaksanakan kegiatan proyek. 
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BAB III 
 

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROYEK 

 

3.1. Perencanaan 

Perencanaan adalah proses yang mendefenisikan tujuan dari sebuah 

organisasi. Dalam hal ini sesuai dengan judul proyek pembangunan ini 

mengenai pembangunan bangunan ramp, penulis akan berfokus pada proses 

perencanaan bangunan ramp itu sendiri. Perencanaan bangunan ramp RSUD 

Ungaran harus menunjang fungsi dari bangunan ramp itu sendiri. Fungsi dari 

bangunan ramp ini adalah untuk menyediakan fasilitas aksesibel bagi pasien 

penyandang cacat dan lanjut usia.  

Proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran direncanakan 

memiliki elevasi yang berbeda tiap lantai. Perbedaan elevasi ini untuk 

menyesuaikan elevasi dari gedung baru RSUD Ungaran. Selain perbedaan 

elevasi tiap lantai, perencanaan pembangunan bangunan ramp RSUD 

Ungaran terdiri dari penyeledikan tanah, perencanaan bagian konstruksi 

bangunan ramp  yang terdiri dari struktur bawah dan struktur atas, serta 

peralatan dan material yang digunakan dalam proyek pembangunan 

bangunan ramp ini. Elevasi tiap lantai bangunan ramp RSUD Ungaran dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Elevasi Antar Lantai 

Lantai Elevasi (meter) 

Basement -3,60 

Lantai 1 0,00 

Lantai 2 +5,40 

Lantai 3 +10,80 

Lantai 4 +16,20 

Lantai 5 +20,80 

Lantai 6 +25,40 

Lantai 7 +30,00 

Atap +34,60 
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Tahap-tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh proyek pembangunan ramp 

RSUD Ungaran meliputi pertama penyelidikan tanah, kedua struktur bawah, 

ketiga struktur atas, dan keempat perencanaan peralatan dan material proyek. 

Subab berikut ini menjelaskan tahap-tahap yang perencanaan yang dilakukan 

pada proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran.  

 

 

3.1.1 Penyelidikan Tanah 

Sebelum sebuah konstruksi berdiri hal pertama yang harus dilakukan untuk 

mengetahui karakterisitik tanah adalah penyelidikan tanah, melalui penyelidikan 

tanah kita dapat memperkirakan apakah daya dukung tanah cukup kuat untuk 

menopang bangunan konstruksi dalam hal ini bangunan ramp RSUD Ungaran. 

Penyelidikan tanah pada proyek pembangunan bangunan ramp ini dilakukan 

oleh perencana yaitu CV. Prima Konsultan.  

Penyelidikan tanah pada proyek pembangunan lanjutan gedung baru RSUD 

Ungaran menggunakan Cone Penetration Test (CPT) dengan jumlah titik uji 

adalah 2 titik untuk mengetahui profil tanah. Hasil dari penyelidikan tanah 

dengan Cone Penetration Test (CPT) ini kita akan mendapatkan data hambatan 

konus (qc), rasio gesekan (Fr), geseran total (Tf), dan Local Friction (Lf). Hasil 

data dari penyelidikan tanah diputuskan penggunaan pondasi sumuran untuk 

bangunan ramp dengan kedalaman tanah keras kurang lebih 8 meter. Berikut 

merupakan detail alat uji Cone Penetration Test (CPT) dan contoh hasil uji CPT 

 

 

 

 

 

 

 

a. Gambar Alat Cone Penetration Test 
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b.  Contoh Hasil Uji CPT 

Gambar 3.1 Penyelidikan Tanah 

Sumber: http://jumantorocivilengiinering.blogspot.com/2015/03/sondir-

pemeriksaan-kekuatan-tanah.html 

 
3.1.2 Struktur Bawah 

Struktur bawah adalah suatu bagian pada bangunan yang terletak di bawah 

elevasi 0.00 yang sudah ditentukan oleh perencana. Konstruksi bawah berfungsi 

untuk menopang bangunan dari bawah dengan cara menyalurkan beban dari 

konstruksi atas kedalam tanah.  

Pada proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran, konstruksi bawah 

yang berfungsi sebagai penyalur beban dari konstruksi atas ke dalam tanah 

adalah pondasi sumuran, pile cap, dan tie beam. Dalam proyek ini juga ada 

struktur bawah yang tidak memiliki fungsi sebagai penyalur beban yaitu ground 

water tank (GWT) yang memiliki fungsi untuk menyimpan air (cadangan air) 

yang berada di bawah permukaan tanah. 
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3.1.2.1 Pondasi Sumuran 

Menurut Stev (2016) pondasi Sumuran adalah suatu bentuk peralihan antara 

pondasi dangkal dan pondasi tiang. Material yang digunakanuntuk 

membentuk pondasi sumuran ini adalah beton cyclop yaitu beton yang 

dicampur dengan batu belah dengan komposisi 60% beton dan 40 % batu 

belah. Beton yang digunakan dalam pondasi sumuran proyek ini adalah beton 

dengan  mutu K-225. Dalam proyek ini pondasi sumuran yang dipakai ada 2 

tipe yang dapat dilihat pada lampiran LB-10. Dalam pelaksanaanya pondasi 

sumuran terbagi menjadi dua yang pertama memakai buis beton yaitu pipa 

beton yang berbentuk spiral yang digunakan untuk menjadi casing ketika 

proses pengecoran berlangsung selain metode buis beton metode kedua yang 

digunakan dalam pelaksanaan pondasi sumuran adalah metode cor di tempat. 

Berikut adalah jenis pelaksanaan pondasi sumuran metode buis beton: 

1. Caisson terbuka 

Caisson terbuka merupakan caisson (konstruksi blok beton) yang pada 

bagian atas dan bawahnya terbuka selama pelaksanaan. Metode ini 

digunakan apabila pada area yang tergenang air. Berikut merupakan 

gambar Caisson terbuka   

2. Caisson apung 

Caisson apung atau caisson box merupakan caisson yang tertutup pada 

dasarya. Kaison tipe ini banyak digunakan karena biaya pelaksanaanya 

yang rendah 

3. Caisson pneumatic 

Caisson pneumatic merupakan kaison tertutup. Penggalian tanah 

dilakukan dengan mengalirkan udara bertekanan kedalam ruang kerja 

untuk penggalian 

 
Metode yang digunakan pada proyek pembangunan ramp RSUD Ungaran 

pondasi sumuran tidak dipasang menggunakan buis beton. Berikut 

merupakan gambar pelaksanaan pondasi sumuran dengan metode buis beton 
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yang digunakan dalam pelaksanaan dan metode pelaksanaan pondasi 

sumuran tanpa menggunakan buis beton. Gambar metode yang digunakan 

dalam pelaksanaan pondasi sumuran dan jenis metode dengan menggunakan 

buis beton dapat dilihat pada Gambar 3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Caisson Terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

b. Caisson Apung 

 

 

 

 

 

 

c. Caisson Pneumatic 
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d. Metode pelaksanaan dengan buis beton 

 

 

 

 

 

 

 

e.  Metode Pelaksanaan Tanpa Buis Beton 

Gambar 3.2 Metode Pelaksanaan Pondasi Sumuran 

Sumber : http://jualbuisbeton.com/buis-beton-tanpa-tulangan/ 

 

Untuk memperoleh daya dukung pondasi, nilai keutuhan tiang, 

penurunan/displacement tiang, dan efisensi dari transfer energy pukulan 

palu/hammer terhadap pondasi digunakan uji Pile Driving Analyzer (PDA) 

pada beberapa sampel pondasi. PDA adalah test yang dilakukan dengan cara 

menumbuk tiang menggunakan hammer. Menurut Tjun Nji (2016) PDA 

merupakan salah satu jenis pengujian dinamik dengan menggunakan metode 

wave analysis dan sering disebut dengan re-strike test sesuai dengan sifat 

pengujiannya yang menggunakan re-strike atau pemukulan ulang pondasi 

tiang yang diuji. Pada proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran 

diambil dua sampel uji yang akan digunakan untuk tes PDA yaitu pondasi 

http://jualbuisbeton.com/buis-beton-tanpa-tulangan/
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dengan diameter 120 cm dan 140 cm. Lokasi pondasi yang digunakan untuk 

test PDA adalah pondasi pada as K3 untuk pondasi dengan diameter 120 cm 

dan as L2 untuk pondasi diameter 140 cm. Hasil dari PDA kemudian akan 

dilakukan analisa lanjutan yaitu Case Pile Wave Analysis Program 

(CAPWAP) yang merupakan salah satu metoda Signal Matching Analysis 

(SMA). Pada proyek ini hasil dari pengujian pada pondasi P1 adalah 165 ton 

dan pondasi P2 adalah 157 ton. Detail hasil uji PDA dapat dilihat pada 

lampiran LE-1-20. Berikut merupakan tabel jenis pondasi sumuran. 

 
Tabel 3.2 Jenis Pondasi Sumuran 

 

AS 
Jenis  

Pondasi 

Diameter 

(milimeter) 

Tulangan 

pokok yang  

Dipakai 

Sengkang 

(spiral) yang 

dipakai 

Kedalaman 

(millimeter) 

Mutu  

Pondasi 

K-1 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

Beton 

Cyclop 

Mutu  

K-225 

K-3 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

L-1 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

L-3 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

M-1 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

M-3 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

K-2 P2 1400 30D22 Ø10-200 8000 

L-2 P2 1400 30D22 Ø10-200 8000 

M-2 P2 1400 30D22 Ø10-200 8000 

N-2 P2 1400 30D22 Ø10-200 8000 
 

 

 
 

3.1.2.2 Pile cap  

Menurut Imron (2008) Pile cap adalah konstruksi penggabung antara tiang-tiang 

pancang sehingga menjadi tiang kelompok (pile group) dan penghubung anrara 

tiang pancang dengan kolom. Pile cap mempunyai fungsi untuk menyebarkan 

beban ke pile group 

Pada proyek pembangunan ramp RSUD Ungaran digunakan 3 tipe pile cap 

dengan material beton bertulang mutu K-350 untuk menyalurkan beban dari 
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kolom ke pondasi sumuran. Denah dan detail pile cap dapat dilihat pada lampiran 

LB-12. Berikut merupakan detail perencanaan pile cap dan penulangan proyek 

pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran. 

 
Tabel 3.3 Detail Perencanaan Pile Cap dan Penulangan 

 

Tipe Dimensi (cm) Bentuk 
Jumlah 

Tiang 

   Tebal 

(cm) 

Tulangan 

Arah X Arah Y 

PC1 140 x 140 Persegi 1 100 

D22 - 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 

D22 – 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 

PC2 160 x 160 Persegi 1 100 

D22 – 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 

D22 - 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 

PC3 140 x 660 x 530 Trapesium 4 100 

D22 - 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 

D22 – 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 
 

 
3.1.2.3 Tie beam  

Menurut Kurniawan (2014) Tie beam adalah bentuk lain dari sloof  yang berfungsi 

meratakan gaya yang terjadi pada pondasi yang satu dengan yang yang lain. Tie beam 

juga berfungsi untuk pengikat antara pile cap satu ke pile cap yang lainnya, 

meratakan gaya beban bangunan, sebagai balok penahan reaksi tanah, dan 

meningkatkan kekakuan antar pile cap. Dengan adanya tie beam bila ada penurunan 

pada sebagian bangunan maka penurunan tanahnya akan sama di seluruh bagian 

bangunan.  

Struktur bawah proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran menggunakan 

tie beam ukuran 40 x 75 cm dengan tulangan tumpuan bawah 3D22, tulangan 

tumpuan atas 5D22, tulangan pinggang 4D22, dan sengkang tumpuan menggunakan  
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2D10-125. Tulangan lapangan tie beam menggunakan  tulangan  pada pada lapangan 

atas 3D22, tulangan lapangan bawah 5D22, tulangan lapangan pinggang 4D22, dan 

sengkang lapangan 2D10-200. Detail dan denah tie beam dapat diamati pada LB-9 

 
3.1.2.4 Ground water tank 

Ground water tank (GWT) adalah konstruksi bawah yang tidak berfungsi sebagai 

penyalur beban dari dari konstruksi atas ke dalam tanah, akan tetapi posisi Ground 

water tank (GWT) yang terletak di bawah elevasi 0.00 meter membuat GWT 

menjadi bagian dari konstruksi bawah. Bangunan GWT sangat penting untuk 

bangunan publik yang membutuhkan air yang cukup banyak untuk mendukung 

fungsi dari bangunan publik tersebut. Dimensi GWT pada proyek pembangunan 

bangunan ramp RSUD Ungaran adalah 660 x 440 x 440 cm dengan kapasitas GWT 

yang ada pada proyek pembangunan bangunan ramp ini adalah 30 m3 dan terbagi 

menjadi 2 GWT dengan kapasitas yang sama sehingga total kapasitas GWT adalah 

60 m3. Ground water tank ini memiliki 2 jenis balok yaitu B1 dan B2, satu jenis 

kolom yaitu K1, dan satu jenis sloof yaitu S1 yang secara detail dapat dilihat pada 

lampiran LB-22-24.. Fungsi dari GWT ini sendiri adalah untuk menyimpan air 

yang berada di bawah permukaan tanah sehingga bangunan GWT ini juga memiliki 

konstruksi sumpit dengan ukuran 80 x 80 cm yang berfungsi untuk mengumpulkan 

air dan cairan yang tumpah. Material GWT pada proyek ini menggunakan beton 

bertulang dengan mutu K-250.. Penulangan GWT dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Potongan melintang GWT 
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b. Denah Ground water tank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Detail Penulangan Ground water tank 

 

Gambar 3.3 Ground water tank 

 
3.1.3    Stuktur Atas 

Struktur atas adalah bagian dari konstruksi bangunan yang berada di atas 

permukaan tanah atau elevasi 0.00 meter. Konstruksi atas bertumpu pada 

konstruksi bawah yang akan menyalurkan beban ke dalam tanah. Konstruksi atas 

pada proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran meliputi kolom, 

balok, pelat, dan atap untuk mendukung kekuatan konstruksi bangunan ramp ini. 

Jenis-jenis konstruksi atas akan dijelaskan pada subab berikut ini. 
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3.1.3.1 Kolom 

Kolom menurut SK SNI T-15-1991-03 adalah komponen struktur bangunan yang 

tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal. Menurut Sudarmoko 

(1996) kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul 

beban dari balok. Kolom  merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang 

peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom akan 

Membuat lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya (Collapse) lantai yang 

bersangkutan dan juga runtuh total (total collapse) seluruh struktur. 

Proyek bangunan ramp ini menggunakan kolom yang direncanakan dengan 

material beton bertulang dengan mutu K-350 dan mempunyai 3 tipe berbeda. 

Gambar denah kolom dan detail kolom perencanaan dapat dilihat pada lampiran 

LB-14-16. Berikut merupakan tabel detail perencanaan kolom yang akan 

digunakan untuk proyek ini. 

  

Tabel 3.4 Detail perencanaan kolom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.3.2 Balok 

Menurut Savoy (2017) balok adalah struktur melintang yang menopang beban 

horisontal. Balok dalam bangunan sangat penting untuk menjaga stabilitas 

terhadap  gaya  kesamping. Fungsi balok sendiri adalah untuk menanggung serta 

mentrasfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang yang memiliki fungsi 

sebagai rangka penguat horisontal bangunan akan beban-beban. Proyek 

Letak Kolom Tipe Ukuran 
Tulangan 

Pokok 

Sengkang 

Tumpuan 

Sengkang 

Lapangan 

Torsi  

Tumpuan 

Torsi  

Lapangan 

Basement 

sampai 

Lantai 3 

K1A 60 x 60 20D22 3D10-125 3D10-200 1D10-125 1D10-200 

Lantai 3 Sampai 

Lantai 5 
K1B 60 x 60 16D22 3D10-125 3D10-200 1D10-125 1D10-200 

Lantai 5 Sampai 

Atap 
K1C 60 x 60 12D22 3D10-125 3D10-200 1D10-125 1D10-200 
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pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran menggunakan balok dengan 

material beton bertulang mutu K-350 dan memiliki 5 tipe berbeda dan memiliki 5 

tipe ring balok yang berbeda. Detail dan denah balok rencana dapat dilihat pada 

lampiran LB-14-15 dan LB-17-19 . Tabel jenis-jenis balok dan ring balok yang 

digunakan pada proyek ini dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.5 Tipe dan Penulangan Balok 

 

Tipe Jenis 
Ukuran 

(cm) 

Tulangan 

Atas 

Tulangan 

Bawah 

Tulangan 

Pinggang 
Sengkang 

B1 

Tumpuan 

40x60 

6D22 3D22 2D16 3D10-125 

Lapangan 3D22 5D22 2D16 2D10-200 

B2 

Tumpuan 

45x75 

7D22 4D22 4D16 3D10-125 

Lapangan 4D22 6D22 4D16 2D10-200 

B2K 

Tumpuan 

45x75 

7D22 4D22 4D16 3D10-125 

Lapangan 4D22 4D22 4D16 2D10-200 

KS 

Tumpuan 

40x55 

3D22 2D22 2D16 2D10-125 

Lapangan 3D22 2D22 2D16 2D10-200 

BA 

Tumpuan 

35x50 

4D16 4D16 2D16 2D10-125 

Lapangan 4D116 4D16 2D16 2D10-250 

 
 

 Tabel 3.6 Tipe dan Penulangan Ring Balok 

 
 

Tipe Jenis 
Ukuran 

(cm) 

Tulangan 

Atas 

Tulangan 

Bawah 

Tulangan 

Pinggang 
Sengkang 

BD1 
Tumpuan 

20x50 
3D16 2D16 2D13 D10-125 

Lapangan 2D16 3D16 2D13 D10-200 

BD1K 
Tumpuan 

20x50 
3D16 2D16 2D13 D10-125 

Lapangan 3D16 2D16 2D13 D10-200 

BD2 
Tumpuan 

15x50 
2D13 2D13 2D13 D10-125 

Lapangan 2D13 2D13 2D13 D10-200 

BDA1 
Tumpuan 

20x30 
2D16 2D16 - D10-125 

Lapangan 2D16 2D16 - D10-200 

BDA2 
Tumpuan 

15x30 
2D13 2D13 - D10-125 

Lapangan 2D13 2D13 - D10-200 



Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Bangunan Ramp  RSUD Ungaran 

 

Herry Yulianto 15.B1.0006                                                                                                                     35  

 
 

3.1.3.3 Pelat Lantai 

Menurut Safitri (2012) plat lantai adalah lantai yang terletak di atas tanah 

langsung dan merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan 

tingkat yang lain. Pelat lantai bertumpu pada balok-balok yang bertumpu pada 

kolom. Proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran menggunakan satu 

jenis pelat lantai dengan material beton bertulang dengan mutu K-350. Tebal plat 

lantai satu hingga lantai tujuh sama yaitu setebal 14 cm. Tulangan yang digunakan 

pada plat lantai bangunan ramp RSUD Ungaran yaitu tulangan rangkap dengan 

wiremesh M8-150 yang memiliki arti bahwa wiremash yang digunakan adalah 

wiremash M8, tulangan yang menggunakan diameter 7,2 mm dengan jenis ulir 

dengan jarak 150 mm. Wiremesh sendiri adalah besi yang berbentuk seperti kawat 

dan dianyam menjadi lembaran. Tabel jenis dan penulangan pelat dapat dilihat 

pada Tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7 Jenis dan penulangan pelat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.4 Atap 

Atap adalah konstruksi atas sebuah bangunan yang berfungsi sebagai penutup 

seluruh bagian bangunan yang ada dibawahnya terhadap pengaruh cuaca, suhu 

tekanan, dan debu. Material konstruksi atap sangat beranekaragam yaitu kayu,  

Lantai Jenis Tulangan Keterangan Tebal Pelat 

(cm) 

Mutu Beton 

1 
 Tulangan rangkap 

wiremash M-8 

Diameter 8 mm, 

jarak 150 mm  
14 cm K-350 

2 
 Tulangan rangkap 

wiremash M-8 

Diameter 8 mm, 

jarak 150 mm  
14 cm K-350 

3 
 Tulangan rangkap 

wiremash M-8 

Diameter 8 mm, 

jarak 150 mm  
14 cm K-350 

4 
 Tulangan rangkap 

wiremash M-8 

Diameter 8 mm, 

jarak 150 mm  
14 cm K-350 

5 
 Tulangan rangkap 

wiremash M-8 

Diameter 8 mm, 

jarak 150 mm  
14 cm K-350 

6 
 Tulangan rangkap 

wiremash M-8 

Diameter 8 mm, 

jarak 150 mm  
14 cm K-350 

7 
 Tulangan rangkap 

wiremash M-8 

Diameter 8 mm, 

jarak 150 mm  
14 cm K-350 
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baja, baja ringan (Galvalum), dan beton. Konstruksi atap Proyek pembangunan 

bangunan ramp RSUD Ungaran sendiri memilih gabungan antara galvalum/baja 

ringan dan pelat beton (pelat atap) sebagai material atap yang digunakan dalam 

proyek ini. Baja ringan (Galvalum) sendiri merupakan baja yang berkualitas 

tinggi akan tetapi bersifat ringan dan kekuatanya tidak kalah dari baja pada 

umumnya. Pemilihan galvalum dan pelat beton didasarkan pada pengerjaan yang 

mudah, ekomis, dan arsitektur yang indah. Penempatan galvalum sebagai atap 

mendominasi atap bangunan ramp dan ditopang oleh baja lip channel 

150.150.20.2,3 kecuali pada bagian ujung ramp sedangkan pelat beton sebagai 

atap berada di kedua ujung sisi bangunan ramp. Gambar atap dapat dilihat pada 

Gambar 3.4. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Gambar 3.4 Atap Bangunan Ramp 

 

 
  

3.1.4     Peralatan dan Material Proyek 

Peralatan proyek dalam suatu pekerjaan konstruksi diartikan sebagai alat yang 

digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan konstruksi. Peralatan proyek 

menyesuaikan pekerjaan apa yang akan dilakukan pada proyek tersebut. Material 

proyek dalam suatu pekerjaan konstruksi sendiri diartikan sebagai bahan yang 

digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan konstruksi. Bahan tersebut harus 

sesuai dengan Rencana Kerja dan syarat-syarat Teknis (RKS) yang ada pada 

proyek tersebut. Pada proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran 

sendiri direncanakan menggunakan beberapa peralatan dan material untuk fungsi 

Galvalum 

Pelat beton 

Lip Channel 

150.150.20.2,3 
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Untuk menunjang pekerjaan konstruksi ramp ini. Berikut merupakan peralatan 

yang direncanakan digunakan pada proyek pembangunan bangunan ramp RSUD 

Ungaran:  

1. Gerinda Pemotong 

Gerinda pemotong adalah alat yang digunakan untuk memotong baja tulangan 

agar sesuai dengan panjang yang dibutuhkan sebelum terpasang pada 

konstruksi beton. Prinsip kerja mesin gerinda pemotong sendiri adalah batu 

gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, 

penajaman, pengasahan, atau  pemotongan. Penggunaan  gerinda  pemotong 

sendiri harus berada pada alas yang datar. Diameter maksimal tulangan yang 

bisa dipotong menggunakan gerinda pemotong adalah 32 mm sedangkan 

diameter minimal adalah 12 mm. Gerinda pemotong sendiri dapat dilihat pada 

Gambar 3.5. 

   

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.5 Gerinda Pemotong 

 

 

2. Bar cutter 

Untuk mendapatkan baja tulangan sesuai dengan ukuran yang sesuai maka baja 

tulangan perlu dipotong dengan alat bar cutter ini. Cara kerja alat ini yaitu yang 

pertama tulangan baja dimasukkan ke dalam gigi bar cutter, kemudian pedal 

pengendali dipijak lalu dalam hitungan detik tulangan baja akan terpotong. 

Perbedaan alat ini dengan gerinda pemotong adalah dari baja tulangan yang 

dipotong alat ini. Bar cutter digunakan untuk menyamakan panjang tulangan 

yang telah terpasang pada struktur tertentu. Diameter maksimal yang bisa 

dipotong dengan bar cutter yang  ada  di   proyek ini adalah  32 mm  sedangkan   
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diameter minimal yang bisa dipotong oleh bar cutter adalah 12 mm. Bar cutter 

dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Bar cutter 

3. Bar bender 

Bar bender adalah alat yang  digunakan untuk  membengkokkan tulangan  dalam 

berbagai macam sudut perencanaan. Tulangan besi ulir/beton dapat ditekuk 

menggunakan mesin ini asalkan diameter besi tulangan sesuai dengan kapasitas 

mesin ini. Pada prosesnya di lapangan pekerja masih bisa membengkokan secara 

manual apabila diameter besi < 20 mm tapi apabila lebih dari itu sudah sangat 

susah dan lebih efektif apabila menggunakan mesin bar bender untuk 

memudahkan pekerjaan. Bar bender yang digunakan pada proyek ini hanya bisa 

membengkokan baja dengan maksimal diameter 32 mm. Bar bender dapat dilihat 

pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Bar bender 

4. Jack hammer 

Jack hammer adalah alat yang digunakan untuk membongkar konstruksi yang 

mengalami kerusakan. Alat ini digunakan dengan cara menekan jack hammer ke 

bagian konstruksi yang akan dibongkar lalu alat ini akan bekerja seperti bor yang  

dapat menghancurkan material yang keras. Contoh penggunaan alat jack hammer 
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adalah ketika ingin membongkar tanah urugan diatas pondasi. Jack hammer 

dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Jack hammer 

 

5. Theodolite  

Theodolite adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tanah yaitu 

tinggi elevasi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak hal ini yang membuat 

theodolite berbeda dengan waterpass karena waterpass hanya bisa membaca 

sudut mendatar saja. Pada proyek pembangunan lanjutan bangunan ramp RSUD 

Ungaran theodolite digunakan untuk mengetahui lokasi as kolom bangunan ramp 

ini. Theodolite dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Detail Theodolite     b. Penggunaan Theodolite  

Gambar 3.9 Teodolit 

Sumber: http://www.johnsonlevel.com/News/TheodolitesAllAboutTheodo 

 
6. Waterpass / Penyipat Datar 

Waterpass adalah alat yang berfungsi untuk mengukur elevasi tanah sebuah 

bangunan. Fungsi dari waterpass dan teodolit sebenarnya sama akan tetapi alat 

waterpass hanya bisa untuk mengukur kedataran dan pembacaan sudut mendatar 

dan tidak bsa mengukur sudut pembacaan tegak. Pada proyek pembangunan  

http://www.johnsonlevel.com/News/TheodolitesAllAboutTheodo
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bangunan ramp RSUD Ungaran Waterpass digunakan untuk melihat apakah 

struktur balok dan kolom sudah lurus atau belum. Waterpass dapat  dilihat pada 

Gambar 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Detail Waterpass                    b. Penggunaan Waterpass 

 
 

Gambar 3.10 Waterpass 

Sumber: https://muhammadalif461.wordpress.com/2016/12/14/cara-

menggunakan-waterpass/ 
 

7. Scaffolding/Perancah 

Scaffolding/perancah adalah peralatan yang digunakan untuk menopang 

beban diatasnya baik manusia maupun material. Pada proyek ini scaffolding 

digunakan untuk menopang deck baja yang merupakan bekisting plat lantai, 

baja tulangan, dan struktur balok sebelum pengecoran balok tersebut. 

Scaffolding juga membantu pekerja untuk mengerjakan pekerjaan yang 

tingginya lebih dari 2 meter dan berfungsi sebagai lantai kerja bagi pekerja. 

Detail scaffolding sendiri dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Scaffolding Leader frame         b. Scaffolding Main frame 
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c. Detail Scaffolding     d. Scaffolding di Lapangan 

 

Gambar 3.11 Detail Scaffolding 

Sumber: https://www.pinterest.com/pin/475200198177320678/ 

 

 

8. Concrete mixer truck 

Concrete mixer truck adalah sebuah truk yang digunakan untuk mengangkut dan 

mencampur beton segar dari bathing plant.). Concrete mixer truck yang 

digunakan pada proyek ini memiliki kapasitas maksimal 8 m3, kecepatan putar 

mixer 0-18 rpm, dan kecepatan maksimal truck 90 km/jam. Gambar concrete 

mixer truck dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Concrete mixer truck 
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9. Bucket Beton dan Pipa Tremi 

Bucket beton adalah alat untuk mengangkut beton dari truck mixer concrete 

sampai ke titik pengecoran. Bucket beton yang diigunakan pada proyek ini 

memiliki kapasitas 0,8 m3 dan berat bucket 300 kg. Bagian bawah bucket beton 

dipasang pipa tremi yang terbuat dari material plastik untuk menjadi perantara 

campuran beton ke titik pengecoran. Panjang pipa tremi yang digunakan pada 

proyek ini adalah 4 m dengan diameter pipa 30 cm dengan jenis hoist tremie. 

Pipa tremi dan bucket beton dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

Gambar 3.13 Bucket Beton dan Pipa Tremi 

 

10. Concrete vibrator 

Concrete vibrator adalah alat yang digunakan saat pengecoran berlangsung pada 

proyek ini alat ini berfungsi untuk memadatkan beton yang dituangkan. Concrete 

vibrator diperlukan untuk meratakan campuran beton agar dapat mengisi seluruh 

rongga yang ada sehingga mengurangi lubang yang ada dalam beton. Concrete 

vibrator yang digunakan pada proyek ini memiliki diameter kepala 40 mm, 

panjang selang vibrator 400 mm, diameter pemadatan 50-120 cm, dan getaran 

9000 VPM. Detail concrete vibrator dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

Bucket Beton 

Pipa Tremie 
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a. Detail Concrete vibrator    b. Concrete vibrator di lapangan 

 

Gambar 3.14 Concrete vibrator 

11. Excavator 

Excavator adalah mesin yang berfungsi untuk menggali tanah dan memiliki 

lengan serta bucket untuk menampung hasil galian tanah. Pada proyek 

pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran penggunaan excavator adalah 

pada pekerjaan galian tanah untuk pile cap, pondasi, dan ground water tank. 

Penggunaan excavator diharapkan mempercepat pekerjaan galian tanah yang 

sudah direncanakan. Kapasitas bucket excavator yang dipakai pada proyek ini 

adalah 0,4 m3 dengan power 2200 rpm dan kecepatan maksimal 4,8 km/jam 

Excavator dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Excavator 
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12. Tower crane  

Tower crane adalah alat yang digunakan untuk mengangkut material bangunan.  

Pada prinsipnya tower crane merupakan alat pengangkut yang memiliki 

mekanisme gerakan yang cukup lengkap, yaitu: mengangkat muatan (lifting), 

menggeser (trolleying), menahannya tetap di atas apabila diperlukan dan 

membawa muatan ke tempat yang telah ditentukan (slewing dan travelling). 

Tower crane yang digunakan pada proyek ini memiliki tinggi 40 m, panjang 

lengan 45 m, beban maksimal 6 Ton, beban lengan ujung 1,6 ton, dan pondasi 

tower crane menggunakan pondasi sumuran. Tower crane dapat dilihat pada 

Gambar 3.16. 

 

 

 

    a. Detail Tower crane               b. Tower crane di lapangan 

 

Gambar 3.16 detail Tower crane 

Sumber: https://www.cranecrews.com/crane-blog/previous/4 
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Selain peralatan proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran juga 

direncanakan menggunakan beberapa material dalam  proses  pembangunannya. 

Berikut merupakan material yang digunakan: 

1. Semen  

Semen adalah sebuah zat perekat atau lem yang digunakan  untuk  merekatkan 

bahan-bahan material seperti batu bata sehingga dapat kerikil membentuk suatu 

konstruksi. Semen memiliki sifat mengikat seperti lem yang menjadikan bahan. 

bangunan menjadi satu kesatuan. Pada proyek pembangunan bangunan ramp ini 

semen digunakan untuk membuat kolom praktis dan pada saat menyusun hebel. 

Semen yang digunakan pada proyek ini adalah semen Portland Composite 

cement (PCC) dan semen instan. Semen PCC dipakai untuk pekerjaan kolom 

praktis sedangkan semen instan digunakan untuk pekerjaan acian. Semen yang 

dipakai pada proyek bangunan ramp RSUD Ungaran dapat dilihat pada Gambar 

3.17. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

               a. Semen PCC              b. Semen Instan 

Gambar 3.17 Semen 

 
 
 

2. Pasir (Agregat Halus) 

Pasir adalah material berbutir halus dengan diameter 0,062 hingga 2 milimeter. 

Pasir memiliki fungsi sebagai material pengisi urugan, material mortar/spesi 

(pemasangan lantai/dinding), material pengisi campuran beton yang digunakan 

untuk menjadi dasar plat lantai, dan untuk campuran beton yang digunakan 

sebagai bahan dasar kolom praktis. Pasir yang digunakan pada proyek ini 

merupakan pasir dari daerah Muntilan. Pasir memiliki spesifikasi agar mutu pasir 

terjaga. Spesifikasi pasir menurut SNI-0302461-1991/2002;SII.0052.80;ASTM  
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C-33 adalah sebagai berikut: 

a. Kadar lumpur maksimal 3 % berat kering untuk beton yang mengalami abrasi 

dan maksimal 5% berat kering untuk beton yang tidak mengalami abrasi 

b.  Penyerapan air maksimal 2% 

c. Hilang pijar maksimal 5% 

d. Modulus halus yang digunakan dalam satu campuran pelaksanaan beton 1,5-

3,8  

Berikut merupakan pasir yang digunakan pada proyek ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Pasir 

 

3. Tulangan Baja 

Baja tulangan yang digunakan pada proyek ini memiliki dua jenis yaitu baja 

tulangan polos (BjTP) yang memiliki penampang lingkaran dan baja tulangan 

beton sirip (BjTS) yang memiliki permukaan sirip melintang dengan pola 

tertentu dan rusuk yang memanjang. Diameter tulangan baja yang dibutuhkan 

menyesuaikan dari kebutuhan struktur yang ada dan dapat dilihat pada Tabel 

3.7. Baja tulangan yang digunakan pada proyek pembangunan ramp RSUD 

Ungaran dapat dilihat pada Gambar 3.19. 

Tabel 3.8 Diameter Tulangan Baja 

 

 

 

 

 

Struktur Baja Tulangan 

Pondasi Sumuran Ø10, D22 

Pile cap D22,D16 

Tie beam Ø10, D22 
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Tabel 3.7 Diameter Tulangan Baja (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Tulangan baja 

 

4. Kerikil (Agregat Kasar) 

Kerikil adalah material/agregat penyusun campuran beton. Kerikil memiliki 

diameter 0,063 hingga 150 milimeter. Pada proyek ini kerikil digunakan untuk 

menjadi campuran beton yang digunakan saat membuat kolom praktis. Berikut 

merupakan spesifikasi kerikil: 

a. Kerikil harus terdiri dari butir-butir keras dan tidak berpori 

b. Tidak mengandung tanah atau kotoran lain 

c. Tidak boleh mengandung garam yang menghisap air dari udara 

d. Tidak mengandung zat yang bereaksi dengan kapur dan semen 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Kerikil 

Struktur Baja Tulangan 

Ground water tank Ø16, Ø13 

Kolom Ø10, D2 

Balok D22,D16,D13, 

Ø10 

Plat Lantai Ø8 
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5. Kawat bendrat 

 Kawat bendrat adalah material kawat besi yang berdiameter 1 hingga 2 

milimeter yang digunakan untuk mengikat tulangan baja dengan tulangan baja 

atau tulangan baja dengan sengkang. Kawat baja dapat dilihat pada Gambar 

3.21 

 

  

 

 

 

   Gambar 3.21 Kawat Bendrat 

 

6. Baja profil 

Baja profil adalah material yang terbentuk dari besi dan karbon. Baja profil 

sering digunakan karena dapat menahan beban dengan baik. Baja profil 

biasanya digunakan untuk pengganti konstruksi beton misalnya balok dan 

kolom. Baja profil yang digunakan pada proyek ini adalah Lip channel ukuran 

150.150.20.2,3,  IWF 300 x 150 x 6,5 x 9, dan IWF 400 x 200 x 8 x 13. Baja 

profil digunakan sebagai konektor dan penopang atap galvalum pada proyek 

ini. Baja profil dapat dilihat pada Gambar 3.22 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Baja profil 

7. Besi Hollow 

Besi hollow adalah material bangunan yang terbuat dari campuran alumunium 

dan zinc dan ukurannya bervariasi sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Besi 

hollow biasanya digunakan untuk pengaku bekisting yang terbuat  dari  papan.  
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Besi hollow yang digunakan pada proyek ini memiliki dimensi 50x50 mm. Besi 

 hollow dapat dilihat pada Gambar 3.23 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Besi Hollow 

8. Plywood 

Plywood adalah material bangunan yang terbuat dari kayu. Plywood yang 

digunakan proyek ini memiliki ketebalan sekitar 12 mm. Plywood biasanya 

digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bekisting untuk kolom dan balok. 

Plywood digunakan karena permukaanya yang rata agar cetakan beton dapat 

tercetak dengan rata. Pada proyek ini plywood digunakan sebagai bekisting 

kolom, tie beam , pile cap, dan balok. Plywood dapat dilihat pada Gambar 3.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

            Gambar 3.24 Plywood 

 
9. Wiremash 

Wiremash atau nama lainnya adalah kawat/besi anyam adalah besi yang disusun 

seperti anyaman menjadi lembaran. Wiremash dipakai sebagai penguat tulangan 

pada saat pengecoran. Manfaat dari wiremash  adalah untuk mengurangi  berat 

Plywood 
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besi tulangan pada beton. Wiremash yang digunakan pada proyek ini adalah tipe  

M8 dengan ukuran 5,4 m x 2,1 m dengan mutu BJTD 40 / Fy 400 MPa (Ulir). 

Wiremash dapat dilihat pada Gambar 3.25 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Wiremash 

 

10. Kayu 

Kayu adalah material yang diambil dari alam. Pada proyek pembangunan 

bangunan ramp RSUD Ungaran kayu dipakai sebagai bekisting pondasi 

sumuran, pile cap, tie beam, ground water tank, kolom, dan balok yang 

berukuran 5 x 7 cm. Kayu yang digunakan pada proyek pembangunan ramp 

RSUD Ungaran dapat dilihat pada Gambar 3.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26 Kayu 

11. Hebel 

Hebel adalah material yang terbuat dari campuran pasir, kwarsa, semen, kapur, 

air, dan alumunium pasta yang digunakan sebagai pengembang. Bata Hebel 

yang digunakan pada proyek ini memiliki berat kering 520 kg/m3 dan kuat 

tekan 4,5 N/mm2. Ukuran dari hebel yang digunakan sendiri 60 cmx 7,5 cm x 

20 cm. Hebel dapat dilihat pada Gambar 3.27. 

 

 
 

                      
a. Gambar Sketch Hebel 

7,5 mm 

20 cm 

60 cm 
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b. Hebel di Lapangan 
 

Gambar 3.27 Hebel 

12. Beton Ready mix 

Beton ready mix adalah campuran semen, pasir, kerikil, dan air. Beton ready 

mix yang digunakan pada proyek ini menggunakan beton ready mix dari  PT. 

JKB. Berikut merupakan gambar beton ready mix. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Beton Ready mix 

13. Bekisting 

Bekisting yang digunakan pada proyek ini ada 2 macam yaitu bekisting 

konvensional  yang dibuat dengan material kayu ukuran 5 x 7 cm dan triplek 

dengan tebal 12 mm serta bekisting knockdown yang terbuat dari plywood 

dengan dimensi hollow 50 x 50 mm. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29 Bekisting 
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14. Batu Belah 

Batu belah digunakan untuk sebagai campuran beton cyclop pada pondasi 

sumuran dengan mutu K-225. Batu belah yang digunakan memiliki ukuran 15 

cm hingga 30 cm. Batu belah dapat dilihat pada Gambar 3.30. 

 

 

 

 

                              

 

   Gambar 3.30 Batu belah 

15. Tahu Beton/ Beton Decking 

Beton decking terbuat dari campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1 : 

3 dengan ketebalan 5 cm dan dibentuk dengan cetakan dengan diameter 5 cm. 

Beton decking dapat dilihat pada Gambar 3.31 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31 Tahu Beton/Beton decking 
 

16. Bondek atau Deck Baja 

Bondek adalah material yang dibuat dari baja ringan dan memiliki fungsi sebagai 

bekisting plat lantai atau langit-langit pada bangunan. Bondek yang digunakan 

pada proyek ini berukuruan 200 x 150 x 0,8 cm dan dapat dilihat pada Gambar 

3.32.  

 

 

 

 

Gambar 3.32 Bondek/Deck Baja 
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3.2 Pelaksanaan Proyek 

Pelaksanaan proyek konstruksi merupakan tahap yang sangat penting untuk 

memberi wujud nyata terhadap perencanaan yang dilakukan oleh konsultan 

perencana dalam hal ini CV. Prima Konsultan. Pelaksanaan proyek 

memerlukan manajemen yang baik dalam prosesnya agar dapat berjalan 

dengan baik dan memiliki kualitas yang baik. Dalam realisasinya pada 

pelaksanaan proyek di lapangan teori-teori perencanaan yang ada akan 

mengalami hambatan dan masalah, oleh karena itu pada pelaksanaan proyek 

diperlukan metode yang tepat agar dapat mengatasi hambatan dan 

permasalahan yang ada dengan baik, cepat, dan berkualitas. Pelaksanaan 

proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran dilakukan oleh 

kontraktor PT. Chimarder 777. Tahap-tahap pelaksanaan pada proyek ini terdiri 

dari struktur bawah yang meliputi pondasi sumuran, pile cap, tie beam, dan 

ground water tank serta struktur atas yang terdiri dari kolom, balok, plat lantai, 

dan atap. Sub bab berikut ini akan menjelaskan secara detail tahap-tahap 

pelaksanaan yang dilakukan pada proyek pembangunan lanjutan bangunan 

ramp RSUD Ungaran. 

3.2.1. Struktur Bawah 

Pekerjaan struktur bawah merupakan pekerjaan yang pertama kali dilakukan. 

Pekerjaan struktur bawah sangat penting dilakukan karena mayoritas  struktur 

bawah merupakan penopang bagi struktur atas. Pelaksanaan struktur bawah 

harus dilakukan secara baik agar struktur bawah dapat menopang struktur atas 

yang ada dan bangunan ramp ini dapat berfungsi dengan baik. Subab berikut 

ini akan menjelaskan tahapan pekerjaan struktur bawah. 

 

3.2.1.1. Pondasi sumuran 

Pondasi sumuran yang ada pada proyek ini memiliki 2 tipe dengan diameter 

yang berbeda yaitu 120 mm dan 140 mm dan memiliki kedalaman 8 m. 

Material penyusun pondasi sumuran pada proyek ini adalah beton cyclop 

dengan mutu K-225. Proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran 

memiliki 10 titik pondasi sumuran. Berikut ini  merupakan tahap - tahap yang  
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dilakukan pada saat pelaksanaan pondasi sumuran:  

1. Pematokan titik pondasi sumuran 

Pelaksanaan pondasi sumuran diawali dengan pematokan pondasi sumuran 

dengan cara menghitung dimana as bangunan sesuai dengan shop drawing 

yang ada pengukuran ini menggunakan alat benang pengukuran, kayu, 

theodolite dan meteran. Berikut tahapan pematokan titik pondasi dengan 

menggunakan alat theodolite, benang, kayu, dan meteran: 

a. Menentukan sudut vertikal dan sudut datar titik acuan 

Tahapan pertama adalah surveyor harus menentukan sudut vertikal dan 

sudut datar menggunakan titik acuan yang sudah dibuat pada pekerjaan 

gedung baru RSUD Ungaran dan digunakan untuk menghubungkan 

rumah sakit dan bangunan ramp. Alat yang digunakan untuk menentukan 

sudut datar dan vertikal adalah theodolite.  Berikut merupakan gambar 

titik acuan untuk menghubungkan rumah sakit dan bangunan ramp. 

 

 

 

Gambar 3.33 Titik Acuan Pondasi 

 
 

b. Menentukan garis bantu untuk mendapatkan titik as pondasi 

Setelah diketahui sudut vertikal dan sudut datar dari titik acuan yang 

sudah ada lalu theodolite dipindahkan dan didirikan di titik yang sudah 

diketahui sebelumnya tepatnya di atas posisi titik acuan, setelah didirikan 

di atas  titik acuan theodolite diputar 65° sesuai perhitungan dari drafter 

sehingga didapatkan garis lurus yang digunakan untuk membantu 

mendapatkan titik as pondasi. Berikut merupakan gambar surveyor yang  

Titik acuan untuk 

menghubungkan 

bangunan rumah 

sakit dan 

bangunan ramp 
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sedang menentukan garis bantu untuk mendapatkan as pondasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.34 Surveyor Menentukan Titik Bantu  

 

c. Menentukan titik as pondasi bagian tengah 

Setelah mendapatkan garis bantu tersebut selanjutnya sesuai 

perhitungan dari drafter garis tersebut digeser 100 cm ke kanan apabila 

surveyor menghadap ke gedung baru rumah sakit  untuk mendapatkan 

titik as sesungguhnya. Gambar 3.33 Merupakan gambar garis as yang 

sudah jadi. 

d. Sesuai dengan gambar kerja yang ada titik as yang ada harus digeser 

260 cm ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan titik as pondasi sisi 

kanan dan sisi kiri. 

e. Menentukan titik as K, L, M, dan N 

Setelah mendapatkan as tengah kanan, dan kiri pondasi bagian kolom J 

lalu (as kolom dapat dilihat pada lampiran LB-9. As tersebut diukur 528 

cm untuk mendapatkan as K, 900 cm dari as K diukur kembali untuk 

mendapatkan as L, dari as L diukur kembali sejauh 900 cm untuk 

menentukan as M, dan terakhir dari as M diukur 380 cm untuk 

mendapatkan as N 

f. Menentukan diameter pondasi  

Setelah as kolom ditentukan langkah terakhir untuk menentukan titik 

acuan adalah mementukan diameter pondasi dengan cara menggunakan 

benang yang disilangkan dan diukur 140 cm arah vertikal dan 140 cm 

arah horisontal untuk pondasi as K-2, L-2, M-2, N-2 dan diukur 120 cm 

ke arah vertikal dan 120 cm ke arah horisontal untuk pondasi as K-1, 

K-3, L-1, L-3, M-1, M-3. Gambar skema penarikan benang diameter  
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1200 mm dapat dilihat pada Gambar 3.34. Benang yang sudah 

disilangkan tersebut lalu diberi tanda berupa patokan dengan 

menggunakan kayu isik ukuran 5/7 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35 Skema Pembuatan Diameter Pondasi 

 

2. Pekerjaan galian tanah pada pondasi sumuran 

Pekerjaan galian tanah dilakukan secara manual karena alat excavator tidak 

dapat memasuki area pekerjaan ini. Galian manual merupakan pekerjaan 

tanah pondasi yang dilakukan oleh pekerja dengan menggunakan cangkul. 

Galian tanah dilakukan sedalam 8000 mm dengan 2 tipe yaitu P1 dengan 

diameter 1200 mm sedangkan P2 dengan diameter 1400 mm. Berikut 

adalah 

tahapan penggalian pondasi sumuran: 

a. Membuat goresan acuan pada tanah 

Pekerja galian membuat alat bantu berupa mal kayu ukuran 5 x 7 cm  

yang lurus dengan ukuran sesuai dengan diameter pondasi baik 120 cm 

maupun 140 cm dan diberi tanda acuan pada bagian tengah alat mal 

kayu ini lalu diletakkan di dalam area patokan pondasi. Mal kayu lalu 

diputar untuk mendapatkan tanda goresan pada tanah  yang menjadi 

area acuan pondasi. Gambar 3.35 adalah gambar pembuatas goresan 

pada tanah. 

As Pondasi 
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Gambar 3.36 Penggoresan Lubang Galian 

 

b. Proses penggalian tanah 

Setelah mendapatkan goresan pekerja mulai menggali lubang pondasi 

dengan menggunakan alat linggis. Setiap kedalaman pondasi mencapai 

50 cm pekerja selalu memastikan terjadinya penyempitan atau 

pelebaran pada lubang pondasi dengan alat mal kayu yang diikat 

menggunakan tali pada permukaan pondasi. Setelah pekerjaan galian 

pondasi sampai pada kedalaman lebih dari 1,5 m pekerja galian harus 

dibantu pekerja lain untuk mengeluarkan tanah hasil galian ke luar 

lubang pondasi menggunakan ember yang dihubungkan dengan tali. 

Pekerjaan galian ini dilakukan dalam waktu 7 hari  

c. Pembuangan tanah hasil galian 

Tanah yang sudah digali dibuang di sekitar area galian pondasi sumuran 

karena tanah masih digunakan untuk urugan tanah pada pekerjaan peil 

lantai 

 
 

3. Perakitan baja tulangan pondasi sumuran  

Setelah tanah digali langkah selanjutnya adalah merakit baja tulangan pada 
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pondasi sumuran di dalam lubang galian yang sudah disiapkan. Perakitan 

baja tulangan dilakukan di dalam lubang secara langsung diakibatkan 

olehkarena tower crane tidak dapat menjangkau lokasi galian lubang. 

Berikut merupakan tahapan perakitan tulangan ke dalam lubang pondasi 

a. Memotong tulangan baja dengan diameter 22 mm sampai panjangnya 

menjadi 9 meter lalu membuat sengkang spiral dengan diameter 10 mm 

dengan alat mal dari plat besi. Alat mal ini dibuat dari lingkaran plat 

besi yang kemudian dilas dengan tulangan. Pekerjaan ini dilakukan oleh 

dua orang. Satu orang memutar sengkang dan yang seorang sebagai 

pemegang tulangan baja. 

b. Sengkang yang sudah dibengkokkan dan siap dipasang kemudian 

dimasukkan ke dalam lubang galian dengan cara diturunkan 

menggunakan tali oleh tukang yang berada di permukaan. Sengkang 

kemudian ditata oleh tukang yang berada di dalam lubang galian dengan 

rapi. Fungsi dari dimasukkannya sengkang spiral ke dalam lubang 

galian tanah nantinya digunakan sebagai acuan untuk memasukkan 

tulangan pokok.  

c. Langkah berikutnya adalah memasukan satu persatu tulangan baja 

diameter 22 mm dengan panjang 9 meter kedalam lubang galian. 

Tulangan pokok yang sudah dimasukkan lalu diikatkan dengan 

sengkang yang sudah dimasukkan ke dalam lubang pondasi 

sebelumnya yang menjadi acuan dimasukkannya tulangan baja.   

d. Setelah seluruh tulangan pokok sudah dimasukkan langkah berikutnya 

yaitu sengkang spiral ditarik setiap panjang 200 mm dan digabungkan 

dengan tulangan pokok menggunakan kawat bendrat. Setiap ketinggian 

150 cm balok kayu ukuran 5/7 cm diletakkan melintang pada sengkang 

sebagai pijakan tukang. Balok kayu yang digunakan sejumlah 2 buah 

agar bisa digunakan secara bergantian. Berikut merupakan gambar 

skema pemasangan sengkang. 
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Gambar 3.37 Skema Pemasangan Sengkang 

 

e. Pada saat mengikat sengkang setiap panjang 200 mm, tukang juga 

mengikatkan beton decking dengan tebal 10 cm menggunakan kawat 

bendrat dengan jarak antar beton decking 50 cm dengan tujuan untuk 

mencegah tulangan yang bisa menempel dengan dinding tanah galian. 

Berikut merupakan gambar skema pemasangan beton decking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.38 Skema Pemasangan beton decking 

Sumber: Data Proyek 

 

 

Gambar 3.39 menunjukan tulangan pondasi sumuran yang sudah selesai 

dirakit. 

 

Balok kayu 

5/7 cm 
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a. Perakitan Baja Tulangan Pondasi Sumuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Perakitan Sengkang Pondasi Sumuran 

 
Gambar 3.39 Penulangan Pondasi Sumuran 

Sumber: Data Proyek 
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4. Perakitan bekisting pondasi sumuran  

Bekisting pada pondasi sumuran menggunakan bekisting konvensional 

dengan material kayu ukuran 5 x 7 cm dan papan plywood setebal 12 cm 

yang disusun dengan bentuk segi 8 oleh tenaga pekerja. Berikut merupakan 

pelaksanaan bekisting: 

a. Papan plywood ukuran 122 x 244 cm dipotong dengan lebar 30 cm 

sepanjang 1 meter menggunakan gergaji mesin kemudian diberi 

perkuatan vertikal dengan kayu usuk ukuran 5 x 7 cm. Perakitan bekisting 

pondasi di lapangan diawali dengan menyusun kayu usuk ukuran 5 x 7 

cm sesuai dengan skema bekisting segi 8 sebagai dasar bekisting. Setelah 

itu papan plywood yang sudah disiapkan sebelumnya dipaku dan disusun 

seuai dasar bekisting dari rangka kayu ukuran 5 x 7 cm   Berikut 

merupakan gambar skema bekisting segi 8 bekisting pondasi.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.40 Skema Bekisting Segi 8 

 

b. Papan plywood yang sudah tersusun secara segi 8 lalu dipasang kayu usuk 

5x7 cm dengan jarak 30-35 cm sebagai perkuatan horisontal 

bekisting/rangka bekisting 

c. Bekisting kemudian diberi skoor dengan tujuan struktur pondasi tidak 

mengalami pembesaran ukuran yang mengakibatkan  kegagalan  pada 

Skema Bekisting 

segi 8 dari Papan 

Plywood 
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konstruksi. Berikut merupakan gambar bekisting yang sudah jadi. 

 

 

 

Gambar 3.41 Bekisting Pondasi Sumuran 

Sumber : Data Proyek 

 
 

5. Pengecoran pondasi sumuran 

Beton yang digunakan pada pondasi ini adalah beton cyclop dengan mutu 

K-225 oleh karena itu batu kali harus dimasukan terlebih dahulu sebagai 

material penyusun beton cyclop yang sudah dijabarkan pada tahap ke 4 

setelah itu baru dilakukan pengecoran beton. Berikut ini adalah tahapan 

pengecoran pondasi sumuran: 

a. Uji slump test 

Pertama dilakukan uji slump test. Menurut SNI 1972:2008, nilai slump 

test merupakan nilai dari penurunan ketinggian pada pusat permukaan 

atas beton yang diukur setelah cetakan slump test diangkat. Hasil dari 

slump test ini menunjukan work ability atau kemudahan pekerjaan 

beton segar. Hasil slump test pondasi sumuran pada proyek  bangunan 

ramp RSUD Ungaran adalah 10 ± 2 cm.  Tahap-tahap  yang  dilakukan 

 

Skoor 

Perkuatan 

Horisontal 

Perkuatan 

Vertikal 
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dalam uji slum test pada proyek ini adalah sebagai berikut: 

a.1. Tahap pertama adalah memasukkan beton ready mix ke dalam 

cetakan kerucut abrams dengan diameter bawah 30 cm, diameter 

atas 15 cm, dan tinggi 30 cm. Campuran beton dimasukkan dalam 

cetakan tersebut dalam 3 tahap setiap tahap akan dimasukan beton 

ready mix satu banding 3 dan dilakukan 25 kali tusukan secara 

merata. Setelah cetakan sudah penuh maka permukaan beton 

diratakan 

a.2. Cetakan kerucut tersebut dilepaskan dan diletakkan secara terbalik 

di sebelah beton segar yang sudah mengalami penurunan tinggi dan 

perubahan bentuk lalu menaruh besi rojokan di atas kerucut abrams 

yang sudah dibalik secara seimbang agar tidak mengganggu proses 

pengukuran 

a.3. Langkah berikutnya adalah mengukur tinggi permukaan beton yang 

sudah mengalami penurunan ke besi rojokan untuk mendapatkan 

nilai slump test. Berikut merupakan gambar proses slump test yang 

dilakukan pada proyek ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.42  Uji Slump test 

Sumber : Data Proyek 

 



Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Bangunan Ramp  RSUD Ungaran 

 

Herry Yulianto 15.B1.0006                                                                                                                     64  

 

b. Pembuatan benda uji untuk tes uji kuat tekan beton 

Tes uji kuat tekan beton dilakukan untuk mengetahui mutu beton yang 

digunakan dalam pengecoran ini. Tes uji kuat tekan beton dilakukan di 

laboratorium CV. Jati Kencana . Berikut merupakan tahap pelaksanaan 

pembuatan benda uji untuk tes uji kuat tekan beton: 

b1. Beton ready mix yang digunakan pada pondasi proyek  ini  dicetak 

pada silinder ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. 

campuran beton dimasukkan dalam silinder dalam 3 tahap setiap 

tahap akan dimasukan beton ready mix satu banding 3 dan 

dilakukan 25 kali tusukan secara merata. Setelah dilakukan sampai 

tahap terakhir benda uji lalu diratakan 

b2. Setelah 24 jam, benda uji yang sudah mengering kemudian dilepas 

dari cetakan dan dibawa ke laboratorium untuk diuji nilai kuat 

tekan beton 

b3. Benda uji yang sudah mengering dilakukan tes uji kuat tekan beton 

di laboratorium pada tanggal. Dua benda uji beton berumur 7 hari, 

14 hari, dan 28 hari akan dilakukan uji tekan pada beton tersebut. 

Berikut ini merupakan gambar cetakan beton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.43 Cetakan Beton 
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c. Penuangan beton ready mix ke dalam lubang galian pondasi sumuran 

Penuangan beton ready mix dilakukan dengan dua cara yang pertama 

menggunakan talang cor dan yang kedua tidak menggunakan talang 

cor. Penuangan beton ready mix menggunakan talang cor disebabkan 

oleh adanya lokasi pengecoran yang tidak dapat dijangkau oleh lengan 

tower crane yaitu pada as M dan N. Beton yang digunakan dalam 

pondasi sumuran ini adalah beton cylop yaitu beton dengan campuran 

batu kali. Pekerjaan memasukkan batu kali tersebut dilakukan 

bersamaan dengan penuangan beton ready mix. Berikut merupakan 

merupakan tahapan pengecoran menggunakan talang cor: 

c.1. Tahap pertama adalah merakit talang cor menggunakan bambu, 

kawat bendrat, dan talang cor dengan menggunakan material pipa 

PVC. Berikut merupakan tahapan perakitan talang cor: 

 c.1.1. Bambu dengan ukuran 2 m disusun secara diagonal lalu 

diikat menggunakan kawat bendrat kemudian 2 bambu 

yang sudah diikat tersebut disusun secara vertikal dengan 

elevasi berbeda hal ini berfungsi sebagai penyangga pipa 

PVC. 

c.1.2.   Tahap kedua adalah menyusun bambu sepanjang 4 m di atas 

kayu penyangga tersebut lalu diikat menggunakan kawat 

bendrat. Fungsi dari bambu yang disusun secara horisontal 

ini adalah sebagai alas untuk pipa yang terbuat dari seng.  

c.1.3.  Tahap terakhir adalah meletakkan pipa yang terbuat dari 

seng sepanjang 4 m dan lebar 30-40 cm di atas alas bambu 

yang sudah dibuat sebelumnya. 

c.2. Mengangkut beton ready mix ke titik pengecoran  

Beton ready mix datang menggunakan concrete mixer truck 

menuju lokasi proyek kemudian beton ready mix dituangkan ke 

dalam bucket beton dengan kapasitas 0,8 m3 yang sudah 

tersambung dengan pipa tremie dibagian bawah. Bucket beton yang 

sudah berisi beton ready mix kemudian diangkat menuju lokasi  
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lubang galian pondasi sumuran dengan menggunakan tower crane. 

c.3. Penuangan beton ready mix ke titik pengecoran  

Langkah berikutnya adalah menuangkan beton ready mix ke talang 

cor dengan lebar 30-40 cm yang sudah dibuat pada langkah 

sebelumnya lalu akan diteruskan ke lubang pondasi sumuran. 

Berikut merupakan langkah penuangan beton cyclops: 

c.3.1.  Bucket beton yang sudah penuh dengan beton ready mix 

kemudian dituangkan ke talang cor bersamaan dengan 

dimasukkannya batu kali ke dalam lubang galian. 

Perbandingan beton ready mix dan batu belah adalah 60% 

beton ready mix dan 40%  batu belah 

c.3.2. Beton ready mix yang sudah dituangkan kemudian 

digetarkan menggunakan alat concrete vibrator dengan 

durasi kurang dari 1 menit 

c.3.3.   Langkah pertama dan kedua dilakukan secara berulang kali 

sehingga pengecoran beton cyclop mencapai ke permukaan 

pondasi smuran. Berikut merupakan gambar pengecoran 

pondasi menggunakan talang cor. 

 

 

 

Gambar 3.44 Pengecoran Menggunakan Talang Cor 
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Selain dengan sistem talang cor, pengecoran juga dilakukan langsung 

ke dalam lubang galian pondasi sumuran. Berikut merupakan tahapan 

pengecoran beton cyclop dengan cara langsung tanpa talang cor: 

c.1. Mengangkut beton ready mix ke titik pengecoran  

Beton ready mix datang menggunakan concrete mixer truck 

menuju lokasi proyek kemudian beton ready mix dituangkan ke 

dalam bucket beton dengan kapasitas 0,8 m3 yang sudah 

tersambung dengan pipa tremie dibagian bawah. Bucket beton yang 

sudah berisi beton ready mix kemudian diangkat menuju lokasi 

lubang galian pondasi sumuran dengan menggunakan tower crane. 

c.2. Penuangan beton ready mix ke titik pengecoran  

Langkah berikutnya adalah menuangkan beton ready mix ke talang 

cor dengan lebar 30-40 cm yang sudah dibuat pada langkah 

sebelumnya lalu akan diteruskan ke lubang pondasi sumuran. 

Berikut merupakan langkah penuangan beton cyclop: 

c.2.1.  Bucket beton yang sudah penuh dengan beton ready mix 

kemudian dituangkan ke lubang galian pondasi bersamaan 

dengan dimasukkannya batu kali   ke  dalam  lubang  galian. 

Perbandingan beton ready mix dan batu belah adalah 60% 

beton ready mix dan 40%  batu belah 

c.2.2. Beton ready mix yang sudah dituangkan kemudian 

digetarkan menggunakan alat concrete vibrator dengan 

durasi kurang dari 1 menit 

c.2.3.   Langkah pertama dan kedua dilakukan secara berulang kali 

sehingga pengecoran beton cyclop mencapai ke permukaan 

pondasi smuran 

 

Berikut merupakan gambar proses pengecoran secara langsung beton 

ready mix 
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Gambar 3.45 Pengecoran Pondasi Sumuran 

Sumber: Data Proyek 

6. Melepas bekisting pondasi sumuran 

Pelepasan bekisting pondasi sumuran dilakukan sehari setelah pengeoran 

berlangsung oleh tukang. Bekisting dilepas dengan cara manual oleh 

tenaga tukang.   

7. Melakukan tes Pile Driving Analyzer (PDA) terhadap pondasi sumuran 

Test Pile Driving Analyzer dilakukan dengan pemukulan tiang (re-strike) 

pada tiang yang akan diuji. Proyek pembangunan ramp RSUD Ungaran 

mengambil 2 sampel uji yaitu satu tiang dengan diameter 120 cm dan satu 

tiang 140 cm yang sudah dalam keadaan  sudah terpasang dalam tanah. 

Pada pengujian ini dilakukan uji tumbuk sebanyak 2 kali. Setelah data 

didapatkan data diolah di kantor PT. Geo- Pondasi  testing  yang kemudian 

akan memberikan hasil pengujian. Hasil tes PDA dapat dilihat pada 

lampiran LE-1-20. Pembahasan mengenai PDA diuraikan lebih lanjut dan 

lengkap pada bab selanjutnya  

 
 

3.2.1.2. Pile cap 

Pelaksanaan pile cap pada proyek ini dilakukan bersamaan dengan pekerjaan 

tie beam dan ground water tank. Proyek  bangunan ramp RSUD Ungaran 

terdiri dari satu buah pile cap tipe PC3, tiga buah pile cap tipe PC 2, dan 3 buah  
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pile cap tipe PC 1. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan pile cap: 

1. Pekerjaan persiapan  

Langkah pertama pada pekerjaan pile cap adalah pekerjaan persiapan. 

Berikut merupakan tahapan pekerjaan pile cap: 

a. Tahap pertama adalah pekerjaan urugan tanah setinggi 1 m seluas area 

site pekerjaan untuk membuat elevasi pile cap sesuai dengan gambar 

kerja yang sudah dibuat oleh drafter. Alat yang digunakan dalam 

pekerjaan urugan tanah ini adalah excavator dengan kapasitas yang 

sudah diuraikan pada sub bab perencanaan. Berikut merupakan gambar 

urugan tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46 Urugan Tanah 

 

b. Tahap kedua adalah memotong tulangan pondasi sumuran yang 

berlebihan panjangnya menggunakan alat bar cutter. Tujuan dari 

pemotongan tulangan ini adalah agar panjang penyambungan tulangan 

pondasi sumuran ke pile cap sesuai dengan gambar shop drawing yaitu 

1 m 
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c. Tahap ketiga adalah meratakan ujung pondasi dengan menggunakan 

jack hammer agar permukaan ujung pondasi menjadi rata. Pekerjaan ini 

dilakukan oleh satu orang pekerja. Gambar 3.47 menunjukan pekerjaan 

perataan ujung tiang pondasi menggunakan alat jack hammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.47 Perataan Ujung Tiang Pondasi 

 

2. Pengukuran pile cap 

Setelah pekerjaan persiapan selesai dilakukan langkah selanjutnya adalah 

pekerjaan pengukuran pile cap dengan tujuan untuk mengukur as pile cap 

dan dimensi pile cap. Pada pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan 

menggunakan alat theodolite untuk memastikan as pile cap tidak berubah 

lalu setelah itu menggunakan benang dan meteran untuk mengukur dimensi 

pile cap. Berikut merupakan gambar surveyor yang sedang membidik as 

pile cap 

.  
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Gambar 3.48 Pengukuran pile cap 

 
 

3. Pembuatan lantai kerja pile cap 

Pembuatan lantai kerja ini menggunakan campuran semen, pasir, dan air 

dengan perbandingan 1 semen : 3 pasir. Tebal lantai kerja adalah 10 cm dan 

dibuat di atas pasir urug setebal. Berikut merupakan tahapan pekerjaan 

lantai kerja pile cap: 

a. Tahapan pertama yang dilakukan adalah membuat bekisiting lantai 

kerja pile cap dengan lebar sisi bagian dalam adalah 160 cm 

menggunakan kayu usuk rangkap dengan ukuran 5 x 7 cm lalu 

bekisiting dipaku agar tidak berubah bentuknya. 

b. Langkah kedua adalah membuat campuran beton rabat dengan 

perbandingan 1 semen : 3 pasir lalu dibuat lantai kerja dengan tebal 10 

cm menggunakan patokan bekisiting yang sudah dibuat sebelumnya. 

Fungsi dari lantai kerja adalah membuat elevasi pile cap menjadi rata. 

Berikut merupakan contoh dari lantai kerja pile cap 

 

 

 

 

 

Gambar 3.49 Lantai Kerja Pile cap 

 

Lantai 

kerja 

pile cap 
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c. Setelah beton berusia satu hari dan sudah mengeras lalu bekisting beton 

dilepaskan. Berikut merupakan gambar lantai kerja pile cap 

 

4. Pemasangan baja tulangan pada pile cap 

Baja tulangan yang digunakan untuk pile cap memiliki jarak tulangan yang 

sama baik arah X (arah pendek) maupun arah Y (arah panjang). Tulangan 

arah X dan Y bagian bawah menggunakan tulangan baja D22-175, 

sedangkan arah X dan Y bagian atas menggunakan tulangan baja D16-175. 

Sengkang yang digunakan pada pile cap memiliki ukuran Ø12-150. Berikut 

merupakan tahapan penulangan pile cap proyek bangunan ramp RSUD 

Ungaran: 

a.  Memotong dan membengkokkan baja tulangan sesusai perencanaan 

Untuk memotong tulangan pada pile cap alat yang dibutuhkan adalah 

gerinda pemotong dan untuk mebengkokkan baja tulangan pile cap alat 

yang dibutuhkan adalah bar bender. Baja tulangan pile cap dipotong 

dan dibengkokkan sesuai dengan perencanaan tulangan yang 

dibutuhkan pada pile cap 

 

 

 

 

 

Gambar 3.50 Proses Pemotongan Tulangan 

 

b. Memasang baja tulangan bagian bawah  

Langkah pertama yang dilakukan untuk memasang baja tulangan pile 

cap bagian bawah dengan ukuran D22-175 adalah memasang tulangan 

arah X ( arah pendek) terlebih dahulu, kemudian baru dipasang arah Y 

(atau arah panjang) dan selanjutnya arah X dan Y diikat menggunakan 

kawat bendrat. Pemasangan tulangan bawah ini dilakukan  di  luar site 
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 pile cap. Berikut merupakan gambar tulangan bawah pile cap yang 

sudah jadi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.51 Tulangan Bawah Pile cap 

 

c. Memasang sengkang Ø12-150 

Setelah tulangan bawah selesai dipasang dilanjutkan dengan 

memasangkan sengkang melingkar dan horisontal dengan jarak 150 

mm. Pemasangan sengkang ini juga dilakukan di luar site pile cap 

d. Memasang tulangan Stek pondasi pada pile cap 

Setelah tulangan bawah jadi langkah berikutnya adalah 

menyambungkan tulangan bawah dengan tulangan stek pada pondasi 

yang sudah disiapkan pada pekerjaan sebelumnya. Tulangan stek 

sebelumnya sudah dirapikan agar panjangnya sama dengan 

menggunakan alat bar cutter lalu dibengkokkan dengan sudut 45° 

dengan tenaga manual tukang. 

e. Memasang tulangan bagian atas 

Sama dengan bagian bawah ketika memasang baja tulangan D16-175 

bagian atas hal pertama yang dilakukan adalah memasang arah Y (arah 

panjang) setelah itu dipasang tulangan arah X (arah pendek) lalu kedua 

tulangan tersebut diikat menggunakan kawat bendrat 

f. Mengikat pertemuan antara tulangan atas dan tulangan bawah 

Setelah tulangan atas dan bawah terpasang langkah selanjutnya adalah 

mengikat pertemuan tulangan atas dan tulangan bawah menggunakan  
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kawat bendrat. Berikut merupakan gambar tulangan pile cap yang 

sudah jadi. Berikut merupakan gambar pile cap yang sudah jadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.52 Tulangan Pile cap 

 

g. Memasang tulangan kolom 

Karena tulangan kolom menyatu dengan tulangan pile cap oleh karena 

itu pemasangan tulangan kolom dilakukan sebelum pile cap dicor. 

Pembahasan lebih lanjut akan diuraikan pada subab berikutnya. 

 

5. Pemasangan beton decking 

Pemasangan beton decking dilakukan setelah pengerjaan penulangan 

selesai. Beton decking memiliki ketinggian 5 cm dan digunakan untuk 

membuat selimut beton dan menjaga agar tulangan tetap pada posisi yang 

diinginkan. Pada pekerjaan pemasangan bekisting dibutuhkan tenaga 2 

pekerja. Berikut merupakan tahapan pemasangan beton decking pada pile 

cap: 

a. Tahapan pertama adalah tukang pertama mengangkat pile cap yang 

sudah dirakit sebelumnya dengan tenaga manual 

b. Langkah selanjutnya adalah tukang kedua memasukan beton decking 

pada pertemuan antara tulangan arah X dan Y bagian bawah 

menggunakan alat besi rojokan. Berikut merupakan gambar 

pemasangan beton decking. 
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Gambar 3.53 Pemasangan Beton Decking Pada Pile cap 

 
 

6. Pemasangan bekisting pile cap 

Bekisting yang digunakan pada pile cap adalah bekisting dengan kayu 

plywood. Pemasangan bekisting proyek ini menggunakan papan plywood 

ukuran 160 cm x 100 cm dan 140 cm x 100 cm. Berikut merupakan tahapan 

pemasangan bekisting: 

a. Tahapan pertama yang dilakukan adalah membuat papan plywood 

ukuran 160 cm x 100 cm untuk pondasi diameter 140 cm dan ukuran 

140 cm x 100 cm untuk pondasi diameter 120 cm dengan memtong 

papan plywood ukuran 244 cm x 122 cm. 

b. Tahap berikutnya adalah memberi perkuatan horisontal pada setiap 

papan plywood tersebut setiap 32 cm dengan menggunakan kayu usuk 

ukuran 5 x 7 cm.  

c. Tahap ketiga adalah memasang 4 papan plywood yang sudah diberi 

perkuatan tersebut ke tulangan rakitan dan diberi jarak 32 cm 

d. Tahap terakhir adalah memberi perkuatan skoor dengan kemiringan 

sudut 45° - 60° agar menjadi perkuatan tambahan pada bekisting pile 

cap. Berikut merupakan gambar pemasangan bekisting pile cap 

Beton decking 

pada pile cap 
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Gambar 3.54  Bekisting Pile cap 

 

7. Pengecoran pile cap 

Pengecoran pile cap dilakukan bersamaan dengan pengecoran tie beam. 

Pile cap pada proyek ini menggunakan beton dengan mutu K-350. Berikut 

merupakan tahapan pengecoran pada pile cap: 

a. Melakukan uji slump test 

Tahap pertama dalam pengecoran adalah uji slump test. Hasil slump test 

pada pengecoran pile cap adalah 10 ± 2 cm. Gambar hasil slum test pada 

pile cap dapat dilihat pada Gambar 3.54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.55 Slump test Pile cap 

Skoor 

Perkuatan 

Horisontal 
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b. Pembuatan bahan uji kuat tekan beton 

Setelah dilakukan uji slump test hal berikutnya yang dilakukan adalah 

membuat bahan uji kuat tekan beton.  Hasil uji kuat tekan beton proyek 

ini dapat dilihat pada lampiran LD-1-7. Tahapan pembuatan bahan uji 

kuat tekan beton sudah diuraikan secara lengkap pada sub bab 

sebelumnya 

c. Penuangan beton ready mix 

Setelah dilakukan uji slump test beton diangkut menggunakan bucket 

beton dan pipa tremie menggunakan tower crane menuju titik 

pengecoran pile cap dari concrete mixer truck. Pengecoran pile cap 

dilakukan setelah tulangan kolom sudah terpasang di tulangan pile cap. 

Tahapan penuangan beton ready mix ke pile cap berhubungan dengan 

penuangan beton ready mix ke tie beam dan akan dibahas lebih lanjut 

pada subab pelaksanaan tie beam. Pengecoran tie beam dan pile cap 

proyek ini menggunakan bantuan talang cor. Berikut merupakan 

gambar penuangan beton ready mix di pile cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.56 Pengecoran Pile cap 

8. Pelepasan bekisting pile cap 

Setelah pengecoran pile cap selesai dilakukan langkah selanjutnya adalah  
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melepas bekisting pile cap. Umur beton adalah  sehari pada saat pelepasan  

bekisting pile cap. Bekisting dilepas secara manual menggunakan tenaga 

pekerja. Berikut merupakan gambar pile cap yang sudah jadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.57 Pelepasan Bekisting Pile cap 

 

3.2.1.3. Tie beam 

Pelaksanaan tie beam dilakukan bersamaan dengan pekerjaan pile cap. Proyek 

pembangunan ramp RSUD Ungaran hanya mempunyai satu jenis tie beam. 

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan tie beam: 

1. Melakukan pengukuran tie beam 

Pengukuran tie beam dilakukan untuk mendapatkan panjang, lebar, dan 

tinggi tie beam sesuai dengan shop drawing tie beam. Pengukuran 

menggunakan alat meteran, theodolite, dan benang . Gambar 3.57 

menunjukan pengukuran tie beam oleh surveyor. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.58 Pengukuran Tie beam 
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2. Pembuatan lantai kerja tie beam 

Lantai kerja tie beam proyek ini menggunakan beton ready mix dengan 

campuran 1 semen : 3 pasir. Pekerjaan lantai kerja tie beam dilakukan 

setelah pekerjaan urugan tanah 1 m yang sudah dilakukan pada pekerjaan 

persiapan yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Lantai kerja 

setebal 10 cm dikerjakan di atas pasir urug setebal 15 cm. Pekerjaan lantai 

kerja tie beam menggunakan bekisting dari kayu usuk ukuran 5 x 7 cm. 

Pekerjaan pembuatan lantai kerja pada tie beam hampir sama dengan 

tahapan pekerjaan lantai kerja pada pile cap.  Berikut merupakan tahapan 

pekerjaan lantai keja tie beam: 

a. Tahapan pertama adalah pekerjaan urugan pasir dengan tinggi 15 cm 

karena tie beam dan pile cap memiliki selisih elevasi 25 cm 

b. Tahap kedua adalah membuat bekisting tie beam dengan menggunakan 

kayu usuk 5 x 7 cm pada sisi kanan dan kiri 

c. Lantai kerja tie beam dibuat dengan menggunakan adukan spesi dengan 

perbandingan 1 semen : 3 pasir dengan ketebalan 10 cm. Berikut 

merupakan gambar lantai kerja tie beam 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.59 Lantai Kerja Tie beam 

 

3. Pembesian tie beam 

Tie beam yang digunakan pada proyek pembangunan bangunan ramp RSUD 

Ungaran hanya memiliki satu tipe dengan ukuran 40 x 75 cm dengan 

tulangan tumpuan bawah 3D22, pinggang dipasang 4D22, dan atas dengan 

diameter 5D22.  Tulangan  sengkang  menggunakan  2D10-125.  Tulangan 

 

Lantai Kerja 

Tie beam 
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lapangan bawah dipasang 5D22, pinggang dipasang 4D22, dan atas 

dipasang 3D22. Tulangan sengkang  lapangan  menggunakan  2D10-200. 

Berikut merupakan tahapan pembesian tie beam: 

a. Memotong dan membengkokkan baja tulangan 

Tulangan D22 yang sudah direncanakan pada proses perencanaan 

dipotong menggunakan alat gerinda pemotong sesuai dngan gambar shop 

drawing dan dibengkokkan mengunakan alat bar bender dengan panjang 

5db dan sudut 90° pada kedua ujungnya untuk sambungan ke pile cap. 

b. Memasang tulangan  

Setelah tulangan baja sudah dipotong dan dibengkokkan sesuai gambar 

rencana, langkah berikutnya adalah memasang tulangan tie beam. 

Berikut merupakan tahapan pekerjaan pemasangan penulangan pada tie 

beam: 

b1.  Tahap pertama yang dilakukan adalah memasang tulangan atas 3D22 

dan tulangan bawah 3D22 pada as pile cap kemudian tulangan atas 

maupun bawah diikat menggunakan kawat bendrat agar menyatu. 

Setelah itu tulangan tie beam dikaitkan ke pile cap dengan panjang 

bengkokkan  yang sudah dibuat sebelum tulangan dirakit. Panjang 

penyaluran tie beam ke pile cap adalah 70 cm untuk ukuran pile cap 

140 cm x 140 cm dan 80 cm untuk ukuran pile cap 160 cm x 160 cm 

b.2. Tahap kedua adalah memasang sengkang. Sengkang yang dipasang 

pada tumpuan adalah adalah 2D10-125 dan untuk sengkang 

lapangan adalah 2D-200. 

b.3. Setelah sengkang terpasang langkah berikutnya adalah memasang 

tulangan pinggang 4D22 kemudian diikatkan ke sengkang yang 

sudah terpasang sebelumnya. 

b.4. Langkah berikutnya yaitu memberikan tulangan tambahan 2D22 

pada bagian lapangan bawah maupun tumpuan atas agar jumlah 

tulangan menjadi 5D22 kemudian diikatkan dengan bendrat ke 

sengkang. Gambar penulangan yang dilakukan pada tie beam dapat 

dilihat pada Gambar 3.60. 
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a Gambar Sambungan Tie beam ke Pile cap 

 

 

b. Gambar Pekerjaan Penulangan Tie beam 

Gambar 3.60 Penulangan tie beam 
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4. Pemasangan bekisting tie beam 

Bekisting yang digunakan pada tie beam menggunakan kayu plywood 

dengan tebal 12 mm dan menggunakan perkuatan kayu usuk ukuran 5 x 7 

cm. Berikut merupakan tahapan pembuatan bekisting pada tie beam: 

a. Tahap pertama yang dilakukan adalah memotong kayu plywood dengan 

ukuran panjang 244 cm dan lebar 75 cm kemudian kayu tersebut diberi 

perkuatan horisontal dengan menggunakan kayu usuk 5 x 7 cm. Setelah 

perkuatan horisontal dipasang selanjutnya adalah perkuatan vertikal 

dengan menggunakan kayu usuk ukuran 5 x 7 cm 

b. Tahap kedua adalah memberi perkuatan tambahan dengan skoor dengan 

jarak pemasangan skoor lebih dari 2 meter dan kemiringan 45° - 60° 

c. Tahap terakhir adalah memberi sabuk bekisting pada atas tie beam 

dengan menggunakan kayu usuk ukuran 5 x 7 cm dengan jarak antar 

kayu 2 m. Bekisting tie beam dapat dilihat pada Gambar 3.61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.61 Bekisting Tie beam 

5. Pemasangan beton decking  

Setelah bekisting tie beam terpasang langkah berikutnya adalah memberi 

beton decking pada tie beam agar berfungsi sebagai pembentuk selimut 

beton pada tie beam. Beton decking dipasang di antara tulangan bawah tie 

beam dan lantai kerja. Beton decking yang digunakan pada pekerjaan tie 

beam memiliki ketebalan 5 cm.  
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6. Pengecoran tie beam 

Pengecoran tie beam dilakukan bersamaan dengan pile cap sehingga mutu 

beton dan hasil slump dan uji kuat tekan beton pun akan sama dengan pile 

cap. Berikut merupakan tahapan pekerjaan pengecoran tie beam dan pile 

cap: 

a. Uji slump test 

Pertama dilakukan uji slump test. Menurut SNI 1972:2008, nilai slump 

test merupakan nilai dari penurunan ketinggian pada pusat permukaan 

atas beton yang diukur setelah cetakan slump test diangkat. Hasil dari 

slump test ini menunjukan work ability atau kemudahan pekerjaan 

beton segar. Hasil slump test tie beam pada proyek bangunan ramp 

RSUD Ungaran adalah 10 ± 2 cm. Tahap-tahap yang dilakukan dalam 

uji slum test pada proyek ini adalah sebagai berikut: 

a.1. Tahap pertama adalah memasukan beton ready mix ke dalam 

cetakan kerucut abrams dengan diameter bawah 30 cm, diameter 

atas 15 cm, dan tinggi 30 cm. campuran beton dimasukan dalam 

cetakan tersebut dalam 3 tahap setiap tahap akan dimasukan beton 

ready mix satu banding 3 dan dilakukan 25 kali tusukan secara 

merata. Setelah cetakan sudah penuh maka permukaan beton 

diratakan 

a.2. Cetakan kerucut tersebut dilepaskan dan diletakan secara terbalik 

di sebelah beton segar yang sudah mengalami penurunan tinggi dan 

perubahan bentuk lalu menaruh besi rojokan di atas kerucut abrams 

yang sudah dibalik secara seimbang agar tidak mengganggu proses 

pengukuran 

a.3. Langkah berikutnya adalah mengukur tinggi permukaan beton yang 

sudah mengalami penurunan ke besi rojokan untuk mendapatkan 

nilai slump test. Berikut merupakan gambar hasil slump test yang 

dilakukan pada proyek ini. 
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Gambar 3.62 Uji Slump test 

Sumber : Data Proyek 

 

b. Melakukan uji kuat tekan beton 

Tes uji kuat tekan beton dilakukan untuk mengetahui mutu beton yang 

digunakan dalam pengecoran ini. Tes uji kuat tekan beton dilakukan di 

laboratorium CV. Jati Kencana . Berikut merupakan tahap pelaksanaan  

tes uji kuat tekan beton: 

b1.  Beton ready mix yang digunakan pada pile cap dan tie beam proyek  

ini  dicetak pada silinder ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 

mm. campuran beton dimasukkan dalam silinder  dalam  3  tahap.  

setiap tahap akan dimasukan beton ready mix satu banding 3 dan 

dilakukan 25 kali tusukan secara merata. Setelah dilakukan sampai 

tahap terakhir benda uji lalu diratakan 

b2.  Setelah 24 jam, benda uji yang sudah mengering kemudian dilepas 

dari cetakan dan dibawa ke laboratorium untuk diuji nilai kuat 

tekan beton 

b3.  Benda uji yang sudah mengering dilakukan tes uji kuat tekan beton 

di laboratorium pada tanggal. Dua benda uji beton berumur 7 hari, 

14 hari, dan 28 hari akan dilakukan uji tekan pada beton tersebut. 

c. Penuangan beton ready mix 

Setelah melakukan uji slump test dan membuat bahan uji beton langkah 

berikutnya adalah penuangan beton ready mix. Berikut merupakan 

tahapan penuangan beton ready mix ke pile cap dan tie beam: 

c.1. Tahapan pertama adalah mengangkut beton ready mix ke lokasi 

pengecoran awal yaitu pile cap yang  berada  pada  as  K  dengan  
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menggunakan bucket beton yang diangkat menggunakan tower 

crane 

c.2.   Tahap kedua adalah menuangkan beton ready mix tersebut ke pile 

cap di as K yang nantinya beton ready mix tersebut akan mengalir 

melalui tie beam ke as paling jauh pada tahap pertama yaitu as L, 

kemudian dari as L dilakukan pengecoran kembali sampai ke as N 

c.3. Tahap ketiga setelah beton ready mix dituangkan ke pile cap 

kemudian beton ready mix dipadatkan dengan alat concrete 

vibrator selama 30 hingga 40 detik dengan tujuan agar gelembung 

yang ada pada beton ready mix hilang. Hal yang sama dilakukan 

ketikan beton ready mix mengalir sampai ke tie beam 

c.4. Tahapan penuangan beton ready mix pada proyek ini seperti 

dijelaskan sebelumnya terdiri dari 2 tahap dan tidak dilakukan 

secara langsung. Pada seperempat bentang pengecoran dihentikan 

dengan memberi bekisting stop cor tanpa menggunakan lem beton. 

Pemasangan stop cor ini dilakukan ketika pekerjaan pemasangan 

bekisting tie beam. Setelah itu dilanjutkan kembali pada tahap 

kedua setelah pekerjaan untuk as berikutnya siap yaitu as L sampai 

ke as N. Berikut merupakan gambar pengecoran tie beam. 

 

 

a. Stop Cor Bekisting Tie beam   b. Pengecoran Tie beam 

 

Gambar 3.63 Pengecoran Tie Beam  

 



Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Bangunan Ramp  RSUD Ungaran 

 

Herry Yulianto 15.B1.0006                                                                                                                     86  

 

d. Pelepasan bekisting tie beam 

Setelah pengecoran tie beam selesai dilakukan langkah selanjutnya adalah 

melepas bekisting tie beam. Umur beton adalah 1 hari pada saat pelepasan 

bekisting tie beam. Bekisting tie beam dan pile cap dilepas secara manual 

menggunakan tenaga pekerja. Berikut merupakan hasil setelah dilepasnya 

bekisting tie beam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.64 Pelepasan Bekisting Tie beam 

 
 

3.2.1.4. Ground water tank 

Pekerjaan ground water tank dilakukan bersamaan dengan pekerjaan tie beam 

dan pile cap. GWT proyek ini memiliki ukuran 660 x 440 x 370 cm dengan 

ketebalan plat lantai dan plat dinding 20 cm, sedangkan ketebalan plat atap 

adalah 15 cm. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan ground water tank: 

1. Pengukuran GWT 

Pekerjaan pengukuran GWT dilakukan oleh surveyor menggunakan alat 

meteran dan benang untuk mendapatkan titik acuan yang sesuai dengan 

gambar kerja yang dibuat oleh drafter. Titik acuan diberi tanda berupa 

benang. 

2. Pembuatan plat lantai ground water tank 

Plat lantai kerja ground water tank proyek ini menggunakan tulangan 

rangkap D13-150 dan memiliki tebal 20 cm.  Berikut  merupakan  tahapan  
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pembuatan plat lantai ground water tank: 

a. Tahap pertama adalah pembuatan bekisting plat lantai ground water 

tank dengan menggunakan bekisting plywood dengan tinggi 50 cm dan 

menggunakan perkuatan kayu usuk 5 x 7 cm. Fungsi bekisting plywood 

ini adalah sebagai bekisting untuk membatasi area pengecoran plat 

lantai yang sudah diberikan acuan oleh surveyor dengan menggunakan 

tarikan benang 

b. Tahap kedua setelah pemasangan bekisting kayu adalah pekerjaan 

pasangan batu belah/memasang aanstamping dengan tinggi maksimal 

20 cm. Pemasangan batu belah harus serapat mungkin agar tidak ada 

jarak antar batu belah yang membuat rongga/lubang 

c. Tahap ketiga kemudian membuat lantai kerja GWT dengan 

menggunakan adukan spesi dengan komposisi 1 semen : 3 pasir dengan 

ketebalan 5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.65 Lantai Kerja GWT 

 

d. Tahap keempat selanjutnya adalah pembesian plat lantai GWT. Berikut 

merupakan tahapan pembesian plat lantai GWT: 

d.1. tahap pertama adalah memotong besi D13 dengan menggunakan 

gerinda pemotong dan membengkokkan besi dengan alat bar 

bender dengan panjang yang dibengkokkan adalah 40db untuk 

menjadi tulangan stek untuk pembesian plat lantai  

Lantai 

Kerja 

GWT 
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d.2. Tahap berikutnya adalah memasang tulangan plat lantai lapis 

bawah dengan cara memasang tulangan D13-150 arah X (arah 

memendek) terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan pemasangan 

tulangan D13-150 arah Y (arah memanjang). Setelah itulakukan 

hal yang sama untuk tulangan lapis atas 

d.3. selanjutnya antara tulangan bawah dan tulangan atas diberikan 

tulangan yang dibentuk cakar ayam dengan fungsi untuk 

mengganjal tulangan bawah dan atas tersebut 

d.4 Tulangan dinding yang ujungnya sudah dibengkokkan 10 db juga 

ikut dipasang pada tulangan plat lantai agar tulangan dinding dan 

tulangan plat lantai terhubung lebih kuat 

e. Tahap berikutnya adalah pemasangan beton decking. Pemasangan 

beton decking pada plat lantai ground water tank memiliki ketebalan 3 

cm dan dipasang di bagian bawah tulangan plat lantai 

f. Tahap terakhir adalah pengecoran plat lantai GWT. Berikut merupakan 

tahapan pengecoran GWT: 

f.1. Tahap pertama adalah beton ready mix diangku ke area pengecoran 

menggunakan bucket beton kapasitas 0,6 m3 dan pipa tremie 

dengan panjang 5 meter dan berdiameter 0,3 m 

f.2. Tahap kedua adalah menuangkan beton ready mix ke plat lantai 

dengan cara membuka katub bucket. Jarak antara pipa tremie ke 

plat lantai harus lebih dari 50 cm 

f.3. Tahap berikutnya adalah menggetarkan beton ready mix dengan alat 

concrete vibrator tidak lebih dari satu menit agar udara yang berada 

dalam beton ready mix dapat keluar agar tidak menyebabkan 

dampak negatif yaitu menimbulkan lubang udara saat beton ready 

mix sudah mengering 

f.4. Tahapan tersebut diulang sampai pengecoran plat lantai GWT 

mencapai ketebalan 20 cm. Gambar 3.65 merupakan hasil 

pengecoran plat lantai GWT 
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Gambar 3.66 Plat lantai GWT 

 

3. Pembuatan dinding GWT 

Pembuatan dinding GWT menggunakan tulangan rangkap D13-150 dan 

ketebalan plat dinding adalah 20 cm. Berikut merupakan langkah 

pembuatan plat dinding pada GWT: 

a. Tahap pertama adalah menyambungkan tulangan stek pada dinding. 

Berikut merupakan tahapan pekerjaan penyambungan tulangan stek 

pada dinding: 

a.1.Memotong baja tulangan D13 sepanjang 405 cm menggunakan alat 

gerinda pemotong lalu dibengkokkan menggunakan alat bar bender 

sepanjang 10 db. 

a.2.Setelah tulangan dinding dipotong dan dibengkokkan langkah 

berikutnya adalah memasang pada stek plat lantai yang sudah 

disiapkan sebelumnya secara vertikal dengan diikat menggunakan 

kawat bendrat. 

b. Tahap kedua adalah memasang bekisting bagian dalam. Bekisting 

dinding bagian dalam dibuat dari plywood yang diberi perkuatan kayu 

usuk 5 x 7 cm dan jarak antar kayu usuk adalah 50 cm. Gambar 3.67 

merupakan gambar bekisting dalam pada dinding GWT. 
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Gambar 3.67 Bekisting Dinding GWT 

 

c. Memasang perkuatan scaffolding 

Langkah selanjutnya adalah pemasangan scaffolding secara menyilang 

pada dalam dinding sebagai perkuatan pada bekisting dinding 

d. Pembesian dinding GWT 

Pembesian dinding GWT dilakukan dengan memasang tulangan pokok 

horisontal terlebih dahulu D13-150. Pekerjaan pembesian dinding ini 

dilakukan setelah pekerjaan bekisting dalam sudah selesai 

e. Menutup bekisting bagian luar 

Langkah selanjutnya setelah scaffolding dipasang adalah memberi 

penutup bekisting dinding bagian luar dengan kayu plywood dan diberi 

perkuatan dengan skoor. Berikut merupakan gambar bekisting ground 

water tank . Berikut merupakan gambar bekisting bagian luar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.68 Bekisting Bagian Luar 
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f. Pengecoran dinding ground water tank 

Tahap terakhir adalah pengecoran GWT dengan menggunakan beton 

ready mix K-250. Berikut merupakan tahapan pengecoran dinding pada 

GWT: 

f.1. Tahap pertama adalah beton ready mix diangkut ke area pengecoran 

menggunakan bucket beton kapasitas 0,6 m3 dan pipa tremie 

dengan panjang 5 meter dan berdiameter 0,3 m 

f.2. Tahap kedua adalah menuangkan beton ready mix ke dinding GWT 

dengan cara membuka katub bucket. Jarak antara pipa tremie ke 

plat lantai harus lebih dari 50 cm 

f.3. Tahap berikutnya adalah menggetarkan beton ready mix dengan alat 

concrete vibrator tidak lebih dari satu menit agar udara yang berada 

dalam beton ready mix dapat keluar 

f.4. Tahapan tersebut diulang sampai pengecoran dinding GWT 

mencapai ketinggian 3 m. Pengecoran GWT dilakukan dengan 

menyelesaikan satu sisi bagian dinding terlebih dahulu. Berikut 

merupakan hasil pengecoran plat lantai GWT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.69 Hasil Pengecoran Dinding GWT 
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g. Melepaskan bekisting dalam dinding GWT 

Setelah pengecoran selesai dilakukan langkah berikutnya adalah 

melepaskan bekisting bagian dalam secara manual. Alat yang 

digunakan dalam pekerjaan ini adalah linggis dan tang. Umur beton 

adalah sehari ketika bekisting GWT dilepas. 

4. Membuat plat atap GWT 

Plat atap GWT menggunakan tulangan rangkap D13-150 dengan ketebalan 

plat lantai 15 cm. Berikut merupakan tahapan pembuatan plat atap GWT: 

a. Memasang balok suri dengan ukuran 5/7 dengan bantuan steger kayu 

dengan tinggi 3,1 meter dan jarak 50 cm 

b. Tahap kedua adalah memasang papan plywood di atas balok suri dengan 

perkuatan paku. Papan plywood ini digunakan sebagai bekisting plat 

atap GWT 

c. Tahap ketiga adalah memasang penulangan plat atap. Berikut adalah 

tahapan pembuatan penulangan plat atap GWT: 

c.1. Tahap pertama adalah memotong besi D13 dengan menggunakan 

gerinda pemotong dan membengkokkan besi dengan alat bar 

bender dengan panjang yang dibengkokkan adalah 40db untuk 

menjadi tulangan stek untuk pembesian dinding  

c.2. Tahap berikutnya adalah memasang tulangan plat lantai pada lapis 

bawah dengan cara memasang tulangan arah X (arah memendek) 

terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan pemasangan arah Y (arah 

memanjang). Setelah itu pekerjaan yang dilakukan adalah 

memasang tulangan atas dengan cara memasang tulangan arah Y 

(arah memanjang) terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan 

memasang tulangan arah X (arah memendek) 

c.3. Selanjutnya antara tulangan bawah dan tulangan atas diberikan 

tulangan yang dibentuk cakar ayam dengan fungsi untuk 

mengganjal tulangan bawah dan atas tersebut. Tulangan cakar 

ayam tersebut diikat dengan kencang menggunakan kawat bendrat.  
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 Gambar berikut ini merupakan proses penulangan pada atap GWT 

proyek bangunan ramp RSUD Ungaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pemasangan sambungan Tulangan Atap ke Dinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penulangan Plat Atap 

Gambar 3.70 Penulangan Plat Atap GWT 

 

d. Pemberian beton decking 

Beton decking dipasang di bawah tulangan atap dan berfungsi sebagai 

pembuat selimut beton. Beton decking yang digunakan pada plat atap 

GWT memiliki tebal 3 cm 
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e. Tahap keempat adalah pengecoran GWT dengan menggunakan bucket 

beton. Beton yang digunakan adalah beton K-250. Berikut merupakan 

atap GWT. Berikut merupakan tahapan pengecoran GWT: 

e.1. Tahap pertama adalah beton ready mix diangkut ke area pengecoran 

menggunakan bucket beton kapasitas 0,6 m3  

e.2. Tahap kedua adalah menuangkan beton ready mix ke atap GWT 

dengan cara membuka katub bucket. Setelah beton ready mix 

dituangkan dilakukan perataan oleh pekerja untuk meratakan beton 

ready mix 

e.3. Tahap berikutnya adalah menggetarkan beton ready mix dengan 

alat concrete vibrator tidak lebih dari satu menit agar udara yang 

berada dalam beton ready mix dapat keluar. Setelah digetarkan 

beton lalu diratakan oleh pekerja menggunakan wiper karet 

e.4. Tahapan tersebut diulang sampai pengecoran atap GWT mencapai 

ketinggian 20 cm. Berikut merupakan gambar pengecoran atap 

GWT.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.71 Pengecoran Atap GWT 

 

f. Tahap terakhir adalah pelepasan bekisting plat atap GWT. Pelepasan 

bekisting plat atap GWT dilakukan empat belas hari setelah pengecoran 

GWT sudah dilakukan. Alat yang digunakan untuk membuka bekisting 

plat atap GWT adalah linggis dan tang. 
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3.2.1.5. Urugan Struktur Bawah 

Pekerjaan urugan struktur bawah dilakukan setelah pekerjaan pondasi, tie 

beam, pile cap, dan ground water tank selesai dilaksanakan. Pekerjaan urugan 

tanah dilakukan agar elevasi dari bangunan ramp RSUD Ungaran sesuai 

dengan gambar shop drawing. Gambar 3.72 menunjukan material tanah yang 

digunakan pada proyek ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.72 Material Tanah Urug 

 

Berikut merupakan tahapan pekerjaan urugan struktur bawah: 

1. Tahap pertama adalah memindahkan tanah urug dari dump truck ke bucket 

dengan dimensi panjang atas 1,5 m, panjang bawah 1,3 m, lebar 0,5 m, tinggi 

1,5 m, dan kapasitas 0,8 m3 dengan menggunakan alat excavator lalu bucket 

tersebut diangkat oleh tower crane menuju site bangunan secara bertahap. 

Berikut merupakan gambar proses pemindahan tanah urug menuju site 

bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pemindahan Tanah Urug dengan Excavator 
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b. Bucket Pengangkut Material Tanah Urug 

Gambar 3.73 Proses Pengangkutan Material Tanah Urug 

 

Setelah Bucket barang sampai di lokasi site bangunan dalam kondisi 

menggantung 30-50 cn di atas permukaan tahah, bucket tersebut didorong 

dengan bantuan 2 pekerja agar posisi bucket menjadi condong ke depan. 

Bucket yang sudah condong ke depan kemudian ditahan dengan material 

baja. Setelah itu pekerja menurunkan material tanah yang ada dalam bucket 

tersebut menggunakan cangkul. Berikut merupakan tahapan urugan tanah 

pada proyek ini: 

a. Langkah pertama dalam urugan tanah proyek ini adalah urugan pada 

sekitar GWT dengan lebar 1 meter menggunakan alat cangkul. Tanah 

di sekitar GWT diurug selebar 1 meter dan tinggi kurang lebih 2,5 

meter atau setinggi plat atap GWT untuk lalu lintas pekerja. Pekerjaan 

ini dilakukan ketika pekerjaan pengecoran atap GWT selesai 

dilakukan. Pada urugan tanah pada GWT ini pemadatan hanya 

dilakukan dengan pijakan para pekerja. Beriku merupakan gambar 

urugan GWT. 
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Gambar 3.74 Urugan Pada GWT 

 

b. Tahapan kedua adalah urugan tanah pada tie beam dan pile cap dengan 

ketinggian 1,35 meter. Pekerjaan ini dilakukan ketika pekerjaan 

struktur atas telah selesai dilakukan. Pekerjaan urugan ini dilakukan 

 dengan alat cangkul. Berikut merupakan gambar potongan melintang 

pada struktur bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 75 Potongan Melintang Struktur Bawah 

 

Urugan Pada GWT 
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2. Tahap kedua adalah pemadatan menggunakan alat stamper dengan cara 

digetarkan. Metode pemadatan ini tidak dilakukan perlapis tapi metode 

yang digunakan pada proyek ini dilakukan hanya sekali. Setelah 

dipadatkan tanah urug mengalami penurunan 5-10 cm sehingga tanah 

kembali di urug agar mencapai ketinggian 1,35 meter dan rata dengan 

muka plat lantai pada GWT. Berikut merupakan gambar tanah hasil 

pemadatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.76 Pemadatan Tanah Urug 

 

3. Tahap terakhir adalah pekerjaan plesteran tanah urug. Pekerjaan 

plesteran ini dilakukan menggunakan material adukan semen dengan 

perbandingan 1 semen banding 3 pasir. Adukan semen yang sudah 

disiapkan sebelumnya diratakan dengan tujuan agar urugan tanah tidak 

terlihat bergelombang dengan menggunakan alat skop semen. Tebal 

plesteran tanah urug adalah 10 cm dan pada pembuatannya 

menggunakan bekisting kayu. Pekerjaan plesteran proyek ini dilakukan 

menggunakan alat Berikut merupakan gambar plesteran tanah urug. 

Gambar 3.77 menunjukan plesteran tanah urug. 
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a. Plesteran Plat Lantai Tebal 10 cm  

 

 

b. Plesteran Lantai dengan Lantai Urug 

Gambar 3.77 Plesteran Tanah Urug 
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3.2.2. Struktur Atas 

Pekerjaan struktur atas dikerjakan setelah seluruh pekerjaan struktur bawah 

selesai dilakukan. Struktur atas sangat penting untuk memberikan wujud nyata 

pada maksud dan tujuan bangunan didirikan. Struktur atas pada proyek 

pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran terdiri dari kolom, balok, plat 

lantai, dan atap. Berikut tahap-tahap yang dilakukan pada pekerjaan struktur 

atas proyek ini 

 

3.2.2.1. Kolom 

Kolom yang digunakan pada proyek ini menggunakan 3 tipe yang berbedpa 

yaitu K1A yang digunakan pada lantai basement sampai lantai 3, K1B yang 

digunakan pada lantai 3 sampai 5, dan K1C yang digunakan pada. Berikut 

merupakan tahap-tahap pekerjaan yang dilakukan pada pekerjaan kolom pada 

proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran: 

1. Pekerjaan as kolom 

Pekerjaan as kolom dilakukan ketika pekerjaan penulangan pile cap selesai. 

Setelah pekerjaan penulangan pile cap selesai surveyor menggunakan alat 

benang dan meteran untuk menentukan posisi dari as kolom sesuai dengan 

gambar shop drawing. Berikut merupakan tahapan surveyor menentukan 

posisi as kolom: 

a. Tahap pertama adalah mengukur posisi as kolom dengan menggunakan 

alat meteran. Posisi as kolom dapat ditentukan dengan melihat gambar 

kerja yang sudah dibuat oleh drafter 

b. Tahap kedua setelah mengetahui posisi as kolom adalah memberikan 

tanda pada as kolom dengan menggunakan alat benang yang sudah 

disiapkan sebelumnya 

Marking as dari masing-masing kolom sebelumnya sudah ditentukan oleh 

surveyor saat pekerjaan pondasi yang dibahas pada sub bab sebelumnya 

Gambar 3.72 menunjukan titik acuan yang sudah ditentukan oleh surveyor 

untuk menentukan as kolom. 
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Gambar 3.78 Titik acuan As Kolom 

 

2. Pemasangan sengkang acuan kolom 

Setelah Surveyor menentukan titik as kolom langkah berikutnya adalah 

memasang sengkang sebagai acuan penulangan kolom dengan cara 

menarik benang pada pile cap setelah itu diberi sengkang yang diikat 

menggunakan kawat bendrat sebagai acuan penulangan kolom. Gambar 

3.73 merupakan gambar sengkang acuan pada kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.79 Sengkang Acuan Kolom 

 

 

3. Pemasangan tulangan kolom 

Pekerjaan pemasangan tulangan kolom pada proyek ini dilakukan Bersama  

Sengkang 

acuan 

kolom 



Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Bangunan Ramp  RSUD Ungaran 

 

Herry Yulianto 15.B1.0006                                                                                                                     102  

 

dengan pekerjaan penulangan tie beam dan pile cap. Tulangan kolom yang  

dipakai pada proyek ini memiliki diameter ukuran 22 mm dan memiliki 

diameter sengkang ukuran 10 mm. Tahapan pemasangan tulangan kolom 

adalah sebagai berikut: 

a. Memotong dan membengkokkan tulangan 

Tulangan kolom dipotong sesuai dengan tinggi perencanaan dan kolom 

diberi panjang lebih untuk dibengkokkan sepanjang 12 db dengan sudut 

pembekokkan sebesar 90˚. Tulangan sengkang dipotong sesuai dengan 

panjang keliling kolom serta sudut pembengkokkan sebesar 135˚ 

Tulangan torsi dipotong sesuai dengan jarak tulangan pokok dan diberi  

perpanjangan 12 db serta sudut pembengkokkan sebesar 90˚. 

Pemotongan tulangan dilakukan dengan alat gerinda pemotong 

sedangkan pembengkokkan tulangan menggunakan alat bar bender. 

Gambar 3.74 merupakan tulangan kolom.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.80 Tulangan kolom 

 

b. Memasukan tulangan kolom ke dalam pile cap 

Setelah tulangan kolom sudah siap dan sengkang acuan kolom sudah 
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dipasang langkah berikutnya adalah tulangan tersebut disambungkan ke 

tulangan pile cap. Tulangan pokok dikaitkan ke tulangan pile cap 

bagian bawah dengan cara membongkar sebagian penulangan pile cap 

kemudian diikat menggunakan kawat bendrat. Pekerjaan pemasangan 

tulangan pokok kolom dilakukan setelah pekerjaan tulangan pile cap 

dan tie beam selesai. Pemasangan tulangan pokok yang pertama 

dilakukan sepanjang 4 m dengan rincian 1 m untuk stek, panjang 

bengkokkan 12 db, dan 2,7 m tulangan yang naik ke atas pile cap. 

Setelah itu tulangan kolom disambung menggunakan kawat bendrat 

dengan tulangan kolom lainnya sepanjang 4 m dengan panjang 

sambungan 40D. Agar tulangan kolom tidak melengkung dipasang 

skoor dengan material tulangan baja secara diagonal lalu diikat 

menggunakan kawat bendrat. Berikut merupakan gambar pemasangan 

tulangan pokok pada kolom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.81 Memasang Tulangan Pokok 
 

 

c. Memasang sengkang pada kolom 

Setelah tulangan pokok selesai dipasang langkah berikutnya adalah 

memasang tulangan sengkang dengan diameter 10 mm yang 

sebelumnya sudah dibengkokkan menggunakan alat bar bender dengan 

jarak 125 mm dan 200 mm. Pemasangan sengkang pertama kali 

dilakukan di dalam penulangan pile cap lalu dilanjutkan pada tulangan 

pokok kolom  yang berada di atas penulangan pile cap. Pekerja  lalu  
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menggunakan alat bantu kayu usuk 5/7 ketika tinggi sengkang sudah 

lebih dari 2 m. Gambar 3.82 menunjukan pemasangan sengkang pada 

kolom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.82 Sengkang Tulangan Kolom 

 

d. Memasang tulangan torsi pada kolom 

Tulangan torsi dipasang pada tengah kolom dan terletak diantara 

tulangan pokok. Pada proyek ini digunakan 2 tulangan torsi yang 

dipasang secara tegak lurus. Tulangan torsi dipasang dengan 

menggunakan kawat bendrat agar ikatan menjadi kuat. Berikut 

merupakan gambar tulangan torsi pada kolom. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.83 Tulangan Torsi Kolom 

Skoor 

Tulangan 

Kolom 
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4. Pembuatan sepatu kolom 

Pemasangan sepatu kolom dilakukan setelah tulangan torsi selesai 

dipasang. Sepatu kolom dipasang dengan jarak acuan 5 cm sesuai dengan 

jarak dari beton decking. Sepatu kolom ini berfungsi untuk menjadi titik 

acuan pemasangan bekisting pada kolom. Berikut merupakan tahapan dari 

pembuatan sepatu kolom: 

a. Marking kolom 

Setelah pile cap di cor langkah selanjutnya adalah surveyor membuat 

marking kolom untuk menentukan dasar dari peletakkan sepatu kolom. 

Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur jarak selimut beton 

untuk kolom menggunakan alat meteran setelah itu jarak yang sudah 

diketahui diberi tanda dengan menggunakan benang. 

b. Memasang sepatu kolom 

Langkah selanjutnya setelah marking kolom sudah ditentukan 

adalahmemasang sepatu kolom. Sepatu kolom yang digunakan pada 

kolom proyek ini adalah tulangan D10 dengan panjang + 15-20 cm 

yang dibengkokan sepanjang 2 db sehingga membentuk L. Sepatu 

kolom dipasang di keempat sisi kolom dengan bersilangan (arah X dan 

Y) dengan cara dilas. Berikut merupakan gambar sepatu kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.84 Sepatu Kolom 

 

5. Pemasangan beton decking 

Pemasangan beton decking dilakukan setelah  penulangan pada kolom ini 
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selesai dilakukan. Tebal beton decking yang digunakan adalah 5 cm sesuai 

dengan jarak kolom dengan bekisting yang merupakan selimut beton. Beton 

decking diikatkan menggunakan kawat bendrat. Berikut merupakan gambar 

pemasangan beton decking pada kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.85 Beton Decking Kolom 

 

 

6. Pemasangan bekisting kolom 

Bekisting pada kolom proyek ini menggunakan bekisting knock down 

dengan material kayu adalah plywood dengan tebal 12 mm dan diberi besi 

hollow dengan ukuran 50 x 50 mm. Perakitan bekisting kolom dilakukan 

dengan dua cara yaitu perakitan di di site kolom dan perakitan di luar site 

kolom. Berikut merupakan tahapan pemasangan bekisting knock down pada 

kolom: 

a. Bekisting yang dirakit di luar lokasi  

a.1. Papan plywood dipotong dengan ukuran panjang 200 cm dan lebar 

80 cm menggunakan alat gergaji mesin. Berikut merupakan gambar 

papan plywood yang sudah dipotong 

Beton 

Decking 

Kolom 
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Gambar 3.86 Pemotongan Papan Plywood 

 

a.2. Papan plywood yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu diberi 

perkuatan rangka hollow pada keempat sisi dengan menggunakan 

baut  

a.3. Pada bagian tengah bekisting juga diberi perkuatan horisontal 

dengan rangka hollow dengan jarak 20 cm. Berikut merupakan 

gambar bekisting kolom yang sudah diberi rangka hollow 

a.4. Bekisting kemudian disambung dengan bekisting lain dengan 

fungsi agar mencapai ketinggian 400 cm. Penyambungan bekisting 

menggunakan baut dengan diameter 5 mm yang dipasang pada 

rangka hollow. Berikut merupakan gambar bekisting kolom yang 

dirakit di luar site 

Papan 

plywood 
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a. Sambungan Bekisting kolom            b. Perkuatan Horisontal  
   

 

Gambar 3.87 Bekisting Kolom 

 

a.5. Bekisting kemudian dibentuk sesuai dengan ukuran kolom pada 

proyek ini yaitu 60 x 60 cm di luar lokasi kolom 

a.6. Bekisting kemudian dikunci menggunakan angkur dan baut kunci 

dengan jarak 60 cm 

a.7. Bekisting yang sudah diberi pengait lalu diangkat menggunakan 

tower crane ke site tulangan kolom untuk dimasukkan ke tulangan 

kolom 

a.8. Setelah Bekisting kolom dimasukkan langkah selanjutnya adalah 

mengukur kelurusan bekisting dengan menggunakan alat unting-

unting dengan lengan kayu yang dimasukkan ke dalam bekisting 

kolom. Setelah unting-unting mencapai dasar lalu  diukur  pada 

bawah tengah dan atas kemiringan kolom tersebut 

a.9. Langkah terakhir adalah memasang skoor dengan material hollow 

ukuran 50x50 mm yang dipasang pada bentang bawah dan tengah 

kolom dengan fungsi untuk menyangga bekisting. Berikut 

merupakan gambar skoor. 
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Gambar 3.88 Skoor Bekisting kolom 

 

b. Bekisting yang dirakit di dalam lokasi  

b.1. Papan plywood dipotong dengan ukuran Panjang 200 cm dan lebar 

80 cm menggunakan alat gergaji mesin 

b.2. Papan plywood yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu diberi 

perkuatan rangka hollow pada keempat sisi dengan menggunakan 

baut  

b.3. Pada bagian tengah bekisting juga diberi perkuatan horisontal 

dengan rangka hollow dan jarak 20 cm. Bekisting kolom ini dirakit 

di dalam site. Berikut merupakan gambar bekisting kolom yang 

dirakit di site dan sudah diberi rangka hollow. 

b.4.Tahap selanjutnya adalah memasang perkuatan vertikal dengan 

rangka hollow dan jarak 20 cm 

b.5. Setelah perkuatan vertikal selesai dipasang selanjutnya membuat 

perkuatan horisontal dengan rangka hollow dengan jarak 50 cm 

b.6. Setelah bekisting terpasang langkah selanjutnya adalah mengukur 

kelurusan dengan alat unting-unting yang dipasang pada bagian 

atas bekisting 
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b.7. Langkah terakhir adalah memasang skoor yang dipasang pada 

bentang bawah dan tengah kolom dengan fungsi untuk 

menyangga bekisting. Berikut merupakan gambar pemasangan 

Bekisting di dalam site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pemasangan Perkuatan Horisontal Bekisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Perakitan Bekisting 

Gambar 3.89 Perakitan Bekisting di Lapangan 
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7. Pengecoran kolom 

Mutu beton yang digunakan pada kolom yaitu K-350 dan merupakan 

produk dari PT. JKB. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan ketika  

proses pengecoran kolom: 

a. Uji slump test  

Seperti tahapan pengecoran biasanya selalu dilakukan uji slump test. 

Hasil uji slump test pada kolom proyek ini adalah 10 ± 2 cm. Hasil 

slump test dinyatakan memenuhi persyaratan 

b. Pembuatan benda uji 

Benda uji dibuat dengan silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

Pembuatan benda uji ini dimaksudkan untuk uji kuat tekan beton. Uji 

kuat tekan beton dilakukan di Laboratorium CV. Jati Kencana pada 

tanggal 22 September 2018. Hasil uji kuat tekan beton dapat dilihat 

pada lampiran LD-1-7 

c. Penuangan beton ready mix tanpa menggunakan talang cor 

Penuangan beton ready mix dilakukan menggunakan bucket beton dan 

pipa tremie dengan material plastik. Bucket beton diangkat 

menggunakan tower crane menuju lokasi pengecoran. Penuangan beton 

ready mix dilakukan dengan 2 metode yaitu menggunakan talang cor 

dan tidak menggunakan talang cor. Berikut merupakan tahapan dari  

penuangan beton ready mix pada kolom proyek ini tanpa menggunakan 

talang cor: 

c.1. Tahap pertama adalah mengisi beton ready mix dari truck mixer 

concrete ke dalam bucket beton dengan kapasitas 0,6 m3 yang 

sudah menyatu dengan pipa tremie dengan panjang 1,5 meter 

c.2. Langkah berikutnya adalah membawa bucket beton ke lokasi titik 

pengecoran dengan menggunakan tower crane. Tinggi selang 

tremie dengan titik pengecoran tidak boleh lebih dari 0,5 meter agar 

tidak terjadi segregasi 

c.3. Setelah sampai pada titik pengecoran langkah selanjutnya adalah  
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 menuangkan beton ready mix dengan cara membuka katub bucket  

 beton. Pekerjaan ini dilakukan oleh satu orang pekerja. Selain 

membuka katub bucket beton pekerja tersebut juga bertugas untuk 

mengatur posisi dari pipa tremie. Berikut merupakan gambar 

penuangan beton ready mix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.90 Penuangan Beton Ready mix 

 

c.4. Setalah beton ready mix dituangkan langkah selanjutnya adalah 

menggetarkan beton dengan menggunakan concrete vibrator 

dengan durasi tidak lebih dari satu menit. Fungsi dari 

digetarkannya beton ready mix ini adalah agar udara dalam beton 

dapat keluar. Berikut merupakan gambar penggetaran beton ready 

mix 
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Gambar 3.91 Penggetaran Beton Ready mix 

 

c.5. Metode tersebut dilakukan berulang kali sampai pengecoran kolom 

mencapai ketinggian tertentu 

 

d. Berikut merupakan tahapan pengecoran kolom dengan menggunakan 

talang cor: 

d.1. Tahap pertama adalah mengisi beton ready mix dari truck mixer 

concrete ke dalam bucket beton dengan kapasitas 0,6 m3 yang 

sudah menyatu dengan pipa tremie dengan panjang 1,5 meter 

d.2. Langkah berikutnya adalah membawa bucket beton ke talang cor 

dengan menggunakan tower crane. Jarak selang tremie dengan 

talang cor tidak boleh lebih dari 0,5 meter agar tidak terjadi 

segregasi. Talang cor terbuat dari pipa PVC dengan diameter 30 cm 

dan panjang 400 cm yang terbelah menjadi dua. Talang cor 

disangga oleh scaffolding dengan kemiringan 35° - 45°, jarak antar 

scaffolding adalah 2,00 m, dan tinggi scaffolding adalah 1,5 m . 

Berikut merupakan gambar talang cor pada proyek ini. 

Concrete 

Vibrator 
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Gambar 3.92 Talang Cor Kolom 
 
 

d.3. Setelah sampai pada titik pengecoran langkah selanjutnya adalah 

menuangkan beton ready mix dengan cara membuka katub bucket 

beton. Pekerjaan ini dilakukan oleh satu orang pekerja. Selain 

membuka katub bucket beton pekerja tersebut juga bertugas untuk  

 mengatur posisi dari pipa tremie 

d.4. Setelah beton ready mix dituangkan langkah selanjutnya adalah 

menggetarkan beton dengan menggunakan concrete vibrator 

dengan waktu tidak lebih dari satu menit. Fungsi dari 

digetarkannya beton ready mix ini adalah agar udara di dalam beton 

dapat keluar 

d.5. Metode tersebut dilakukan berulang kali sampai pengecoran kolom 

mencapai ketinggian tertentu. Berikut merupakan gambar 

pengecoran menggunakan talang cor 
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a. Concrete Vibrator             b. Talang cor 

 

Gambar 3.93 Metode Pengecoran Menggunakan Talang Cor 

 

8. Pelepasan bekisting kolom 

Setelah beton berumur sehari dilakukan pelepasan bekisting knock 

down pada kolom. Pelepasan dimulai dari kayu plywood kemudian 

dilanjutkan dengan pelepasan besi hollow. Pelepasan bekisting 

kolom dilakukan dengan 2 cara yaitu secara manual dan dengan 

tower crane. Berikut merupakan gambar pelepasan bekisting 

kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.94 Pelepasan Bekisting Kolom 

 

Concrete 

Vibrator 
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3.2.2.2. Balok 

Pelaksanaan balok dilakukan setelah pelaksanaan kolom selesai dilakukan 

karena balok merupakan struktur yang bertumpu pada kolom. Berikut 

merupalan tahapan yang dilakukan ketika pekerjaan pelaksanaan balok: 

1. Menarik benang sebagai acuan kemiringan 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pekerjaan balok dilakukan 

setelah pekerjaan kolom selesai dilakukan. Setelah kolom dicor sampai 

dasar surveyor akan menarik benang dengan acuan kemiringan 7° sesuai 

dengan gambar shop drawing. Berikut merupakan langkah untuk menarik 

benang sebagai acuan kemiringan: 

a. Tahap pertama adalah mengukur titik acuan balok dengan cara 

mengukur kolom as L3 dari peil lantai setinggi 4,1 meter selanjutnya 

kolom as M3 diukur dari peil lantai setinggi 5,4 meter. Selanjutnya 

kedua pengukuran tersebut diberi tanda terlebih dahulu dengan isolasi 

kemudian dipasang sengkang untuk acuan  

b. Tahapan kedua adalah menarik benang. Benang tersebut diikatkan pada 

tulangan kolom sehingga tidak mudah lepas dan berubah. 

Berikut merupakan gambar acuan tulangan balok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.95 Tanda Acuan Balok 

 

Sengkang 

Acuan 

Balok 
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2. Pemasangan scaffolding untuk pekerjaan balok  

Scaffolding pada balok berfungsi sebagai penopang pada bekisting balok. 

Scaffolding digunakan sampai beton mengeras secara maksimal. Berikut 

merupakan langkah menyusun scaffolding  untuk  menyangga  bekisting  

balok pada proyek ini: 

a. Tahap pertama adalah menyusun bagian scaffolding dengan tinggi 190 

cm dan lebar 120 cm dan jarak antar scaffolding adalah 180 cm. 

Scaffolding disusun secara sejajar sesuai dengan kebutuhan yang ada 

pada proyek ini. Setelah scaffolding berdiri langkah selanjutnya adalah 

memasang join pin pada ladder frame yang memiliki tinggi 90 cm. 

Balok pada proyek ini memiliki kemiringan 7° jadi untuk mengatasi 

ketinggian scaffolding yang terbatas maka ditambahkan joint pin pada 

ladder frame. Berikut merupakan gambar scaffolding yang digunakan 

dalam proyek ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.96 Scaffolding Balok 

 

b. Tahap kedua adalah memasang U-head jack pada bagian ujung 

scaffolding. Fungsi dari dipasangnya U-head Jack ini adalah sebagai  

 
 Ladder frame 

Joint pin 

Main frame 

Cross base 
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penopang bekisting balok. Cara mengatur ketinggian U-head jack 

adalah dengan memutar skrupnya sesuai dengan elevasi yang 

dibutuhkan. Berikut merupakan gambar U-head jack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.97 Pemasangan U head Jack 

 
 

c. Tahap ketiga adalah memasang balok suri dengan menggunakan kanal 

C berukuran 50.38.5 yang sebelumnya sudah dilakukan pengelasan 

yang bertolak belakang dengan jarak 5 cm untuk pemasangan pipa besi 

lingkaran atau persegi pada kedua ujungnya. Balok suri ini dipasang di 

atas U-head jack. Berikut merupakan gambar balok suri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.98 Pemasangan Balok Suri 
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3. Pemasangan bekisting bawah balok 

Bekisting yang digunakan adalah bekisting knock down dengan material 

kayu plywood yang memiliki ketebalan 12 cm dan diberi perkuatan besi 

hollow dengan ukuran 5 x 5 cm. Perakitan bekisting bawah balok dilakukan 

di luar site balok. Berikut merupakan tahapan pemasangan bekisting pada 

balok: 

a. Tahap pertama adalah memotong papan plywood menggunakan gergaji 

mesin dengan ukuran panjang 244 cm dan lebar 45 cm. Gambar di 

bawah menunjukan papan plywood yang sudah dipotong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.99 Papan Plywood 

 

b. Tahap kedua dilanjutkan dengan memasang besi hollow yang 

berukuran 5 x 5 cm pada kedua sisi papan plywood dan pada bagian 

tengah papan plywood tersebut.  

c. Tahap terakhir memasang bekisting bawah balok di atas balok suri yang 

diikat menggunakan kawat bendrat 

Berikut merupakan gambar pemasangan bekisting bawah pada balok. 
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Gambar 3.100 Bekisting Bawah Balok 

 

4. Perakitan baja tulangan balok 

Perakitan baja tulangan pada balok dilakukan pada saat bekisting pada 

balok selesai dirakit. Baja tulangan yang digunakan pada balok memiliki 3 

jenis yang berbeda yaitu D22, D16, dan D13. Sengkang pada balok sendiri 

menggunakan tulangan D10. Berikut merupakan tahapan perakitan 

tulangan pada balok: 

a. Tahap pertama adalah memotong dan membengkokkan tulangan baja. 

Alat yang digunakan untuk memotong tulangan baja adalah gerinda 

pemotong sedangkan untuk membengkokkan tulangan baja alat yang 

digunakan adalah bar bender. Tulangan baja dibenggokkan 90° 

menggunakan bar bender pada kedua ujungnya dengan panjang 5db 

b. Tahap selanjutnya merakit tulangan balok yang sudah disiapkan 

sebelumnya. Berikut ini adalah tahapan perakitan tulangan balok pada 

proyek ini: 

b.1.  Tahap pertama setelah didapatkan as balok adalah memasang 

sengkang acuan pada tulangan pokok kolom. 

b.2.   Tahap kedua adalah memasang tulangan bawah dan tulangan atas 

terlebih dahulu dengan disambungkan ke tulangan kolom dengan 

panjang bengkokkan ke kolom adalah 5db dan sudut 90° dan 

panjang penyaluran 30 cm. Tulangan  balok  lalu  dipotong  dan  

Bekisting 

Bawah 

Balok 
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 dibengkokkan di luar lapangan dengan alat bar bender dan 

gerinda pemotong. Tulangan yang digunakan sesuai dengan 

gambar shop drawing 

b.3.    Tahap selanjutnya adalah memasang sengkang D10 pada tulangan 

balok dengan cara mengikat tulangan pokok atas dan bawah. 

Setelah itu sengkang dimasukkan dan diikat dengan 

menggunakan kawat bendrat sesuai dengan jumlah yang 

dibutuhkan. Ikatan tulangan pokok bawah dan atas dilepas setelah 

sengkang selesai terpasang. Berikut merupakan gambar tulangan 

pokok dan sengkang pada balok. 

 

 

 

 

Gambar 3.101 Tulangan Pokok Balok 

 

b.4.  Tahap berikutnya adalah memasang tulangan pinggang pada 

bagian  tengah tulangan lalu diikatkan pada sengkang yang sudah 

terpasang sebelumnya 

b.5.  Tahap terakhir adalah memasang tulangan tambahan ke tulangan 

tumpuan maupun tulangan lapangan. Berikut merupakan gambar 

penulangan balok.  

 

Gambar 3.102 Penulangan Balok 
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5. Menutup Bekisting bagian samping 

Berikut merupakan tahapan pemasangan bekisting bagian samping pada 

balok: 

a. Tahapan pertama adalah pemotongan papan plywood dengan ukuran 

panjang 244 cm dan lebar 75 cm menggunakan gergaji mesin. 

Pekerjaan ini dilakukan di luar site. 

b. Tahap kedua adalah memberi perkuatan dengan rangka hollow ukuran 

5 x 5 cm dengan jarak 20 cm pada papan plywood. Berikut merupakan 

bekisting samping balok yang sudah diberi perkuatan. 

c. Tahap ketiga adalah membawa bekisting yang sudah diberi perkuatan 

ke site. Setelah itu pekerja memasang bekisting tersebut pada sisi 

samping balok. Setiap jarak 100 cm bekisting dipasang kawat dengan 

fungsi untuk menjaga ukuran balok agar tidak berubah. Berikut 

merupakan gambar bekisting samping balok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.103 Bekisting Samping Balok 

 

d. Tahap terakhir adalah memasang perkuatan kayu usuk yang dipasang 

menggunakan skoor yang berbentuk segitiga dan terbuat dari kanal C 

dengan ukuran 50.50.5 dengan jarak pemasangan skoor adalah 90 cm. 

Skoor ini dikunci dengan angkur yang berbentuk mirip kail. Berikut 

merupakan gambar pemasangan skoor segitiga. 
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Gambar 3.104 Skoor Segitiga 

 

6. Pemasangan beton decking 

Setelah tulangan sudah dirakit langkah selanjutnya adalah memasang beton 

decking di bagian bawah tulangan yang kemudian  diikat  dengan  kawat 

bendrat. Ketebalan beton decking yang digunakan adalah 5 cm. Fungsi 

beton decking adalah untuk membuat selimut beton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.105 Beton decking pada Balok 

 

7. Pengecoran balok 

Pengecoran balok dilakukan bersamaan dengan pengecoran plat lantai 

dengan menggunakan beton K-350. Tahap pengecoran balok akan dibahas 

pada subab pengecoran plat lantai 

 

Kayu 5/7 

Skoor segitiga 

Angkur pengunci 

Angkur pengunci 

Beton 

Dekcing 

Balok 
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3.2.2.3. Plat Lantai 

Pelaksanaan plat lantai dilakukan bersamaan dengan pekerjaan balok sehingga 

pada tahap pelaksanaan plat lantai beberapa bagian pekerjaan sangat 

berhubungan dengan pelaksanaan balok. Berikut merupakan tahapan 

pelaksanaan plat lantai: 

1. Memasang U head pada balok suri 

Setelah balok suri terpasang pada pekerjaan scaffolding untuk balok, 

pekerjaan dilanjutkan dengan memasang U head pada balok suri. U head 

yang terpasang dapat diatur tingginya dengan memutar sekrup sesaui 

elevasi yang diinginkan. Berikut merupakan gambar pemasangan U head 

pada balok suri. 

 

 

 

 

 

a. U-head Pada Balok Suri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Skema Scaffolding 

Gambar 3.106 Proses Pemasangan U head pada Balok Suri 

Lubang untuk 

memasang U-

head 



Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Bangunan Ramp  RSUD Ungaran 

 

Herry Yulianto 15.B1.0006                                                                                                                     125  

 

2. Pemasangan rangka hollow 

Setelah U head pada balok suri sudah terpasang langkah selanjutnya adalah 

memasang rangka hollow ukuran 5 x 5 cm pada U head sebagai penyangga 

bondek. Rangka hollow pada proyek ini dipasang dengan jarak.  Berikut 

merupakan gambar rangka hollow penyangga bondek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.107 Rangka Hollow 

 
 

3. Pemasangan plat seng 

Pemasangan plat seng difungsikan untuk menjadi pijakan pada ujung 

bondek yang digunakan sebagai bekisting plat lantai. Berikut merupakan 

tahapan plat seng: 

a. Tahap pertama adalah memotong plat seng ukuran panjang 300 cm dan 

lebar 15 cm menggunakan alat gunting seng 

b. Tahap kedua adalah membentuk plat seng dengan bentuk huruf C 

dengan dibagi menjadi tiga bagian pada ukuran 5 cm. Plat seng yang 

sudah dibagi 3 bagian dibentuk dengan bentuk C menggunakan balok 

kayu.  

c. Tahap terakhir adalah memasang plat seng menghadap ke arah dalam 

(menghadap membelakangi plat lantai) dengan cara dipaku pada jarak 

30 cm pada rangka bekisting balok bagian atas. Berikut merupakan 

gambar pemasangan seng pada bekisting balok. 

 

Rangka hollow 

penyangga pelat 

bondek.  

Suri-Suri 

Main frame 
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Gambar 3.108 Pemasangan Seng Pada Bekisting 

 

4. Pemasangan bekisting plat lantai 

Tahap keempat pada pekerjaan plat lantai adalah pemasangan bekisting plat 

lantai. Bekisting plat lantai yang digunakan dalam proyek ini menggunakan 

bondek/deck baja ukuran. Pelaksanaan pekerjaan bekisting plat lantai 

dilakukan setelah pekerjaan penulangan balok selesai dilakukan. Berikut 

merupakan tahapan pemasangan bekisting plat lantai: 

a. Tahap pertama adalah memasang bondek secara horisontal di atas 

rangka hollow yang menumpu pada balok suri dan sudah terpasang 

sebelumnya 

b. Tahapan selanjutnya adalah memasang baut pada bekisting balok yang 

sudah diberi seng pada langkah sebelumnya dengan jarak 30 cm. 

Berikut merupakan gambar pemasangan dek baja. 

c. Tahap terakhir adalah menyambungkan bondek satu dan yang lain 

dengan cara memasang ujung bondek satu dengan yang lainnya. 

Bondek pertama yang berbentuk huruf  U terbalik (arah bawah) 

dipasang pada bondek kedua yang berbentuk seperti huruf L (arah atas) 

tanpa menggunakan perkuatan khusus. Berikut merupakan gambar 

bekisting plat lantai yang digunakan pada proyek ini. 
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                                    a. Ujung Bondek                  b. Bekisting Plat Lantai                

Gambar 3.109 Bekisting Plat Lantai 

 

5. Pemasangan penulangan plat lantai  

Tulangan plat lantai yang digunakan pada proyek ini menggunakan 

tulangan rangkap wiremash tipe M-8 dengan diameter 8, jarak 150 mm. 

Metode penulangan yang digunakan dalam proyek ini adalah metode 

rangkap. Berikut merupakan metode pelaksanaan penulangan plat lantai: 

a. Tahap pertama adalah memasang wiremash di atas pelat bondek yang 

sudah disiapkan sebelumnya lalu untuk wiremash lapisan bawah 

dipasang hanya tepat di atas bondek tetapi untuk wiremash lapis atas 

dipasang hingga mencapai ujung tulangan permukaan kedua balok. 

Setelah itu cakar ayam dipasang dengan jarak 50 cm dengan tujuan 

untuk mencegah tulangan lapis pertama dan kedua menyatu. Overlap 

tulangan wiremash plat lantai adalah 30 cm. Berikut merupakan gambar 

tulangan wiremash plat lantai. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.110 Wiremesh Plat Lantai 

 

b. Tahap kedua adalah memasang baja pengikat pelat lantai dengan balok 

yang terbuat dari baja tulangan D10 yang dipotong 50 cm dan kemudian 
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dibengkokkan pada kedua ujung sebesar 90°  dengan panjang 3 db. Baja 

tulangan tersebut dipasang pada plat lantai yang menembus hingga ¾ 

lebar balok. Berikut merupakan gambar baja pengikat pelat dan balok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.111 Baja Pengikat Plat dan Balok 

 
 

6. Pemasangan beton decking pada plat lantai 

Pemasangan beton decking setelah penulangan plat lantai. Beton decking 

yang digunakan pada plat lantai memiliki ketebalan 3 cm dipasang dibagian  

atas tulangan plat lantai lalu diikat menggunakan kawat bendrat. Berikut 

merupakan gambar beton decking pada plat lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.112 Pemasangan Beton Decking Pada Plat Lantai 
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7. Pengecoran plat lantai 

Pengecoran plat lantai dilakukan bersamaan dengan pengecoran balok. 

Berikut merupakan tahapan pengecoran plat lantai dan balok: 

a. Mengangkut beton ready mix ke titik pengecoran  

Beton ready mix datang menggunakan concrete mixer truck menuju 

lokasi proyek. Tahap selanjutnya beton ready mix dituangkan ke dalam 

bucket beton dengan kapasitas 0,6 m3 yang sudah tersambung dengan 

pipa tremie dibagian bawah. Bucket beton yang sudah berisi beton ready 

mix kemudian diangkat menuju lokasi menggunakan tower crane. 

b. Penuangan beton ready mix  

Penuangan beton ready mix dilakukan menggunakan bucket beton dan 

pipa tremie dengan material plastik. Penuangan beton ready mix 

dilakukan dengan 2 metode yaitu menggunakan talang cor dan tidak 

menggunakan talang cor. Berikut merupakan tahapan dari  penuangan 

beton ready mix pada balok proyek ini tanpa menggunakan talang cor: 

b.1. Tahap pertama setelah sampai pada titik pengecoran langkah 

selanjutnya adalah menuangkan beton ready mix dengan cara 

membuka katub bucket beton. Pekerjaan ini dilakukan oleh satu 

orang pekerja. Selain membuka katub bucket beton pekerja tersebut 

juga bertugas untuk mengatur posisi dari pipa tremie. Tinggi jatuh 

beton ready mix adalah 15 cm 

b.2. Setelah beton ready mix dituangkan langkah selanjutnya adalah 

menggetarkan beton dengan menggunakan concrete vibrator 

dengan waktu tidak lebih dari satu menit. Setelah digetarkan beton 

diratakan beton dengan wiper karet. Fungsi dari digetarkannya 

beton ready mix ini adalah agar udara di dalam beton dapat keluar 

sedangkan perataan beton ditujukan agat pengecoran menjadi rata. 

b.3. Metode tersebut dilakukan berulang kali sampai pengecoran balok 

dan plat lantai mencapai ketinggian tertentu. Berikut merupakan 

gambar pengecoran balok dan plat lantai tanpa menggunakan 

talang cor 
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Gambar 3.113 Pengecoran Tanpa talang cor 

 

c. Berikut merupakan tahapan pengecoran balok dan plat lantai dengan 

menggunakan talang cor: 

c.1. Tahap pertama adalah membawa bucket beton ke talang cor dengan 

menggunakan tower crane. Jarak selang tremie dengan talang cor 

tidak boleh lebih dari 0,5 meter agar tidak terjadi segregasi. Talang 

cor terbuat dari pipa PVC dengan diameter 30 cm dan panjang 400 

cm yang terbelah menjadi dua. Talang cor disusun diagonal dari 

bekisting plat lantai yang tinggi sampai bekisting plat lantai yang 

rendah agar beton ready mix dapat mengalir 

c.2. Setelah sampai pada titik pengecoran langkah selanjutnya adalah 

menuangkan beton ready mix dengan cara membuka katub bucket 

beton. Pekerjaan ini dilakukan oleh satu orang pekerja. Selain 

membuka katub bucket beton pekerja tersebut juga bertugas untuk  

 mengatur posisi dari pipa tremie 

c.3. Setelah beton ready mix dituangkan langkah selanjutnya adalah 

menggetarkan beton dengan menggunakan concrete vibrator 

dengan waktu tidak lebih dari satu menit. Fungsi dari 

digetarkannya beton ready mix ini adalah agar udara di dalam beton 

dapat keluar 

c.4. Metode tersebut dilakukan berulang kali sampai pengecoran kolom 

mencapai ketinggian tertentu. Berikut merupakan gambar 

pengecoran menggunakan talang cor 
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Gambar 3.114 Metode Pengeoran Menggunakan Talang Cor 

 

8. Pelepasan scaffolding 

Setelah umur beton mencapai 21 hari scaffolding dilepas dengan cara 

melepas satu persatu bagian dimulai dari U head, Leader frame, joint pin, 

cross base, dan main frame. Komponen scaffolding yang sudah dilepas 

diangkut oleh pekerja ke lantai yang lebih tinggi untuk digunakan kembali. 

Berikut merupakan tahapan pelepasan scaffolding: 

a. Tahap pertama adalah penurunan U head dengan cara memutar skrup 

yang terpasang 

b. Tahap kedua adalah pembongkaran frame scaffolding 

c. Tahap terakhir adalah pelepasan cross base 

Berikut merupakan gambar balok dan plat lantai yang sudah jadi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.115 Balok dan Plat Lantai 
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3.2.2.4. Konektor 

Konektor yang digunakan pada proyek pembangunan ramp RSUD Ungaran 

memiliki fungsi sebagai penghubung antara ramp dan bangunan induk rumah 

sakit. Konektor pada proyek ini menggunakan material beton komposit dengan 

tulangan rangkap wiremash M-8 sedangkan untuk balok menggunakan IWF 

400.200.8.13. Berikut merupakan tahapan pekerjaan konektor proyek ramp 

RSUD Ungaran: 

1. Penentuan letak plat sambung 

Tahapan pertama dari pekerjaan konektor adalah menentukan letak plat 

sambung. Surveyor mengukur elevasi menggunakan titik acuan elevasi 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Langkah pengukuran ini dilakukan 

bersamaan juga untuk pengukuran plat sambung untuk balok induk. 

Gambar 3.108 merupakan gambar titik acuan pada AS J1 elevasi -4,00. 

 

 

 

 

 

 

a. Garis Bantu Elevasi Kolom J1 

 

 

 

 

 

 

 

b. Denah Posisi Konektor 

 

Gambar 3.116 Titik Acuan Plat Sambung 

Posisi 

Konektor 
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2. Pemasangan balok IWF  

Setelah diketahui titik acuan elevasi untuk memasang balok IWF langkah 

selanjutnya adalah memasang balok IWF ukuran 400.200.8.13. Berikut 

merupakan tahapan pemasangan balok IWF: 

a. Memotong plat sambung baja 

Plat baja yang semula berukuran 1,00 x 2,00 meter dipotong dengan 

ukuran 40 x 20 cm menggunakan alat brader potong. Berikut 

merupakan gambar pemotongan plat sambung baja. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.117 Pemotongan Plat Sambung Baja 

 

b. Membuat lubang plat sambung baja 

Setelah plat sambung baja dipotong menjadi lembaran ukuran 40 x 20 

cm langkah berikutnya adalah pekerja membuat lubang plat sambung 

baja. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam pembuatan 

lubang plat sambung baja: 

b.1. Tahapan pertama adalah memberi tanda untuk lubang yang akan 

dibor pada plat sambung baja.  

b.2. Tahapan kedua adalah membuat lubang dengan diameter 20 mm 

pada plat sambung baja menggunakan alat bor mesin yang dipasang 

mata bor sesuai dengan diameter dari baut yang akan dipasang pada 

plat sambung baja. Berikut merupakan gambar pelubangan plat 

sambung. 
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Gambar 3.118 Pelubangan Plat Sambung 

 

c. Membuat lubang pada kolom dengan bor 

Setelah plat sambung baja telah berlubang langkah selanjutnya adalah 

membuat lubang pada kolom dengan bor. Berikut merupakan tahap-

tahap yang dilakukan dalam pekerjaan ini: 

c.1. Tahap pertama adalah meletakkan plat sambung baja pada garis 

yang sudah dibuat oleh surveyor sebelumnya tersebut sebagai mal 

untuk pelubangan kolom.  

c.2. Tahap kedua adalah membuat acuan untuk pelubangan kolom 

dengan menggunakan paku. Acuan ini digunakan untuk pekerjaan 

bor pada kolom 

c.3. Tahap terakhir adalah pekerjaan bor pada kolom menggunakan bor 

listrik dengan mata bor berdiameter sesuai dengan baut yang 

digunakan. Panjang lubang bor kolom adalah 30 cm. Berikut 

merupakan gambar lubang bor pada kolom. 
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Gambar 3.119 Pengeboran Lubang Kolom 

 

d. Pemasangan Balok IWF 

Setelah pekerjaan membuat lubang pada kolom langkah selanjutnya 

adalah pemasangan balok. Berikut merupakan tahapan pemasangan 

balok: 

d.1. Tahapan pertama adalah pemasangan plat sambung yang diperkuat 

dengan tiga baut di salah satu sisi dan pada sisi lainnya baut tersebut 

dibiarkan agar dapat digunakan untuk memasang profil IWF. 

Sebelum baut dipasang lubang baut tersebut diberi lem pengunci 

baut dengan cara ditembakan. Berikut merupakan gambar plat 

sambung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.120 Plat Sambung 
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d.2. Tahapan kedua adalah memotong profil IWF 400.200.8.13 yang 

digunakan sebagai balok sesuai gambar kerja dengan menggunakan 

gerinda pemotong dengan panjang 222 cm dan 121 cm. Profil IWF 

diangkut  menggunakan  katrol menuju titik pemasangan. Berikut 

merupakan gambar katrol yang digunakan untuk mengangkut profil 

IWF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.121 Pengangkutan Profil IWF 

 

d.3. Tahapan ketiga setelah IWF sampai ke lokasi pemasangan profil 

dilakukan penyesuaian ukuran kembali. Profil IWF dipotong 

kembali menggunakan brader pemotong apabila ukurannya 

melebihi dari ukuran yang dibutuhkan.  

d.4. Tahap berikutnya adalah pekerjaan las pada baja profil dengan plat 

sambung. Gambar berikut ini merupakan pengelasan profil IWF 

dengan plat sambung. 
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Gambar 3.122 Pengelasan Profil IWF 

 

d.5. Tahapan terakhir adalah memasang baut pada sisi yang belum 

dipasang baut sebelumnya. Pekerjaan yang sama dilakukan untuk 

balok IWF sisi yang lainnya. 

3. Pemasangan pelat 

Pelat pada proyek bangunan ramp RSUD Ungaran  menggunakan tulangan 

wiremash rangkap tipe M-8 dengan jenis ulir dan menggunakan bondek. 

Berikut merupakan tahapan pemasangan plat: 

a. Tahap pertama adalah memotong bondek dengan panjang 270 cm dan 

lebar 100 cm. Pekerja mengukur dan memberi garis tanda untuk 

dilakukan pemotongan pada bondek. Setelah pekerja memberikan garis 

tanda langkah berikutnya adalah pemotongan bondek menggunakan 

gerinda pemotong. Setelah itu bondek dipasang sebagai bekisting plat 

lantai dari konektor. Berikut merupakan gambar pemotongan bondek. 
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Gambar 3.123 Pemotongan Bondek 

 

b. Tahap selanjutnya pekerja memasang shear connector. Berikut 

merupakan tahapan pemasangan shear connector: 

b.1. Tahap pertama adalah mengukur dan memberi tanda dengan jarak 

20 cm untuk pemasangan stud menggunakan pylox. Stud adalah 

baut penghubung geser yang terbuat dari baja dengan alumunium 

yang berfungsi sebagai konektor ramp  

b.2. Tahap kedua adalah memberi keramik ferrule. Keramik ferrule 

berfungsi sebagai tempat pencipta uap logam sehingga 

memaksimalkan pembakaran dan sebagai pelindung pekerja dari 

percikan api las yang tercipta. Keramik ferrule proyek ini memiliki 

diameter 10 mm. Berikut merupakan gambar keramik ferrule. 

b.3. Tahap ketiga adalah memasang stud dengan diameter 10 mm dan 

panjang 10 cm dengan menggunakan stud welding dengan cara 

ditembakan. Setelah selesai dilakukan pemasangan stud lalu stud 

welding diarahkan pada keramik ferrule untuk dilakukan 

pembakaran. Berikut merupakan gambar pemasangan stud 

 

 

 

 

 

Gambar 3.124 Pemasangan Stud 
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b.4. Tahap terakhir adalah membersihkan sisa keramik ferrule dengan 

cara dipukul. Setelah itu pecahan dibersihkan. 

 

c. Tahap ketiga memasang wiremash lapis pertama di atas pelat bondek 

yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu cakar ayam dipasang 

dengan jarak 50 cm dengan tujuan untuk mencegah tulangan lapis 

pertama dan kedua menyatu. Selanjutnya memasang tulangan lapis 

kedua di atas tulangan cakar ayam. Berikut merupakan gambar tulangan 

wiremash plat lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.125 Tulangan Wiremash Plat Lantai 

 

4. Pemasangan beton decking 

Setelah tulangan wiremash selesai dipasang langkah selanjutnya adalah 

memasang beton decking yang mempunyai ketebalan 3 cm dan dipasang 

tepat di atas tulangan lapis pertama dengan tujuan agar tulangan wiremash 

lapis pertama dan bondek tidak bersinggungan secara langsung. 

5. Memasang bekisting samping 

Langkah berikutnya adalah memasang bekisting samping yang terbuat dari 

material kayu plywood ukuran panjang 200 cm dan lebar 25 cm serta lebar 

12 mm yang diberi perkuatan hollow pada kedua sisi. Bekisting diikat 

dengan wiremash menggunakan kawat bendrat agar ikatan menjadi kuat. 

Berikut merupakan gambar pemasangan bekisting samping plat 
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Gambar 3.126 Bekisting samping Plat 

 
 

6. Pengecoran konektor 

Pengecoran konektor menggunakan bucket beton yang diangkut 

menggunakan tower crane ke lokasi pengecoran. Pekerja membuka katub 

bucket untuk menuangkan beton segar setelah itu pekerja lainnya 

meratakan beton menggunakan wiper karet. Setelah itu beton digetarkan 

menggunakan concrete vibrator dengan durasi tidak lebih dari 1 menit. 

Metode tersebut dilakukan hingga tinggi plat mencapai 14 cm. Berikut 

merupakan proses pengecoran konektor 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.127 Pengecoran Konektor 

Bekisting 

Plat 

Konektor 
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7. Hasil Pengecoran konektor 

Setelah beton berumur 3 hari bekisting samping dilepas menggunakan alat 

tang catut untuk memotong kawat bendrat dan linggis untuk mendongkrak 

bekisting.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Bondek dan Balok IWF Plat Konektor 

 

 

 

b. Hasil Pengecoran Plat Konektor 

Gambar 3.128 Konektor 
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3.2.2.5. Atap 

Sesuai perencanaan plat atap yang sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa 

plat atap proyek ini menggunakan kombinasi antara plat beton dan galvalum 

dengan kanal C ukuran 150.50.20.2,3. Pada as N atap menggunakan material 

beton yang pelaksanaanya sama dengan plat lantai hanya berbeda pada 

ketebalannya sedangkan pada as K,L, M menggunakan galvalum. Berikut 

merupakan tahapan pelaksanaan galvalum: 

1. Memasang kanal C 150.50.20.2,3 

Langkah pertama adalah memasang kanal C 150.50.20.2,3 sebagai rangka 

dari galvalum. Berikut merupakan tahapan pemasangan kanal C tersebut: 

a. Tahap pertama adalah memotong kanal C tersebut dengan panjang 260 

cm yang sesuai dengan gambar kerja setelah itu kanal C diangkut 

menggunakan tower crane ke area pemasangan atap 

b. Tahap berikutnya adalah memasang kanal C diatas balok BD2 pada as 

K,L, dan M. Sebelumnya di atas balok diberi bata ringan. Jarak 

pemasangan kanal C adalah 100 cm. Berikut merupakan hasil 

pemasangan kanal C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.129 Pemasangan Kanal C 
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c. Tahap ketiga adalah memasang konstruksi tambahan berupa baja siku 

dengan ukuran 20.20.2 yang dibaut dengan jarak 50 cm untuk 

meletakan kanal C  pada as K2,L2, dan M2 dikarenakan balok pada 

lokasi as tersebut menjadi satu. Konstruksi tambahan ini diletakkan 

pada bagian bawah kanal C. Berikut merupakan gambar konstruksi 

tambahan 

 

 

 

 

Gambar 3.130 Konstruksi Tambahan 

2. Memasang lapisan insulator 

Insulator adalah material kedap panas yang dipasang pada atap. Insulator 

terbuat dari material bahan seperti karung yang masih berupa gulungan 

dengan lebar 1,5 meter. Lapisan ini dipasang pada bawah galvalum. Berikut 

merupakan tahapan pemasangan lapisan insulator: 

a. Insulator dipotong menggunakan gunting sesuai dengan panjang yang 

dibutuhkan 

b. Insulator kemudian dipasang di atas kanal C setelah itu dibor dengan 

jarak 30 cm. Setelah terpasang lapisan insulator disambung dengan 

menggunakan baut dengan diameter 20 mm 

c. Karena panjang insulator terbatas maka diberi jarak overlapping antara 

insulator yaitu 20-30 cm. Berikut merupakan hasil pemasangan 

insulator 

 

 

 

 

Gambar 3.131 Pemasangan Insulator 



Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Bangunan Ramp  RSUD Ungaran 

 

Herry Yulianto 15.B1.0006                                                                                                                     144  

 

3. Pemasangan galvalum 

Langkah terakhir adalah memasang atap baja ringan / galvalum dengan 

panjang 3 m dan lebar 1 m dengan cara di bor dan di baut pada kanal C 

yang sudah dilapisi insulator. Berikut merupakan tahapan pemasangan 

galvalum: 

a. Tahapan pertama adalah memotong galvalum dengan panjang 3 m dan 

lebar 1 m 

b. Tahapan kedua adalah mengebor kanal C yang sebelumnya sudah diberi 

lapisan insulator. 

c. Tahap terakhir adalah memasang galvalum di atas kanal C dengan 

perkuatan baut. Overlapping arah memanjang dipasang dengan jarak 30 

cm dan overlapping arah melintang atap galvalum di tumpukkan 

menjadi dua bidang. 

 Berikut merupakan atap galvalum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.132 Atap Galvalum 
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BAB IV 
 

PENGENDALIAN DAN PERMASALAHAN PROYEK 

 

4.1. Uraian Umum 

Menurut Mockler (1972) dan Soeharto (1997) pengendalian proyek adalah usaha 

sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, 

merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, 

menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan 

standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar 

sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai 

sasaran. 

Dalam sebuah proyek konstruksi tidak lepas dari permasalahan proyek. Setiap 

proyek konstruksi memiliki masalah oleh karena itu pelaksana proyek harus 

dapat mengatasi masalah tersebut dengan berbagai macam cara. Masalah yang 

terjadi dalam sebuah proyek konstruksi terjadi karena faktor teknis maupun non 

teknis. Permasalahan teknis berkaitan dengan metode pelaksanaan, kemampuan 

pekerja melaksanakan pekerjaan, alat yang digunakan, dan material yang 

dipakai. Permasalahan non teknis berkaitan dengan kondisi cuaca di lingkungan 

proyek dan kurangnya pengawasan. 

Penulis akan membahas pengendalian mutu, biaya, dan waktu serta membahas 

secara spesifik tentang uji Pile Driving Analyzer (PDA) pada bab ini. Selain itu 

penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan struktur bawah 

yang mengacu pada laporan yang penulis susun  

 
 

 4.2. Pengendalian Proyek 

  Pengendalian proyek pada proyek ini meliputi pengendalian biaya, mutu, dan 

waktu. Waktu pelaksanaan sangat erat kaitannya dengan pengendalian mutu dan 

biaya. Berikut merupakan pengendalian waktu, mutu, dan biaya yang dilakukan 

di proyek ini.  
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4.2.1. Pengendalian Mutu  

Pengendalian mutu dilakukan agar kualitas dari pekerjaan yang meliputi 

produk atau bahan dapat sesuai dengan yang diinginkan dari pelaksanaan 

proyek ini. Pengendalian mutu berupa pengecekan dan pengamatan 

material, uji material, dan uji struktur. Berikut merupakan pengendalian 

mutu yang dilakukan pada proyek ini: 

1.  Pengecekan dan pengamatan 

Kontraktor bersama MK dan owner sudah mendiskusikan pemilihan 

material pada tahap perencanaan. MK melakukan pengecekkan 

terhadap material yang digunakan dalam proyek ini agar sesuai dengan 

material yang sudah disepakati sebelumnya dalam rapat mingguan. 

Tahap selanjutnya adalah pengawasan oleh MK terhadap material yang 

datang pada proyek ini setelah itu material yang lolos pengecekan MK 

disimpan di tempat penyimpanan barang. Pengecekan dan pengamatan 

ini dilakukan oleh MK sebagai wakil owner dengan cara membuat 

check list dan mengamati pekerjaan pada check list tersebut. MK 

membuat laporan mingguan ke owner dan disampaikan dalam rapat 

mingguan perihal pengawasan yang dilakukan oleh MK. Berikut 

merupakan gambar pengecekan dan pengamatan barang oleh MK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 MK Melakukan Pengecekan dan Pengamatan 
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2.  Uji material 

Pengendalian mutu material dilakukan di lapangan dan laboratorium. 

Pada waktu di lapangan pengujian yang dilakukan adalah uji slump test 

yang telah dibahas pada bab sebelumnya sedangkan untuk pengujian 

di laboratorium adalah uji kuat tekan beton dan uji kuat tarik baja. Hasil 

slump test yang dilakukan pada proyek ini  adalah  10 ± 2 cm. Uji slump 

test mengacu pada SNI 03-1972-2008. Pelaksanaan uji slump test 

dilakukan sebelum proses pengecoran masing-masing struktur. 

Langkah pelaksanaan uji slump test dapat dilihat pada bab sebelumnya. 

Uji kuat tekan beton dilakukan di laboratorium CV. Jati Kencana dan 

laboratorium bahan dan konstruksi Departemen Teknik Sipil Fakulas 

Teknik Undip. Pada proyek ini terdapat 3 mutu beton yang berbeda 

yaitu K-225, K-250, dan K-350. Beton mutu K-225 digunakan untuk 

pondasi sumuran, K-250 digunakan untuk ground water tank, 

sedangkan beton K-350 digunakan untuk pile cap, tie beam, kolom, 

dan balok. Berikut merupakan tabel hasil uji kuat tekan beton. 

 

 Tabel 4.1 Hasil Uji Kuat Tekan Beton 

 

Uji  kuat tarik baja dilakukan dalam satu hari yaitu pada tanggal 10 

Agustus 2018. Pengujian ini dilakukan untuk seluruh sampel tulangan 

baja yang digunakan dalam proyek ini. Uji kuat tarik baja dilakukan di 

laboratorium Politeknik Negeri Semarang. Pada proyek ini 

direncanakan menggunakan 2 macam baja tulangan yaitu baja tulangan 

beton sirip (BJTS) 40 dengan fy = 400 Mpa selain itu baja tulangan  

Mutu 

Kuat Tekan 7 Hari 

(Kg/cm2) 

Kuat Tekan 14 Hari 

 (Kg/cm2) 

Kuat Tekan 28 Hari 

(Kg/cm2) 

K-225 147,13 198,06 311,11 

K-250 164,11 198,06 - 

K-350 203,72 294,27 - 
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beton polos (BJTP) 24 fy = 240 Mpa. Berikut merupakan tabel hasil uji 

kuat tarik baja. 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Kuat Tarik Baja 

 

 

Hasil pengujian material baik uji kuat tekan beton maupun uji kuat 

tarik baja proyek ini selalu memenuhi hasil yang direncanakan oleh 

perencana. Pengendalian mutu yang dilakukan pada proyek ini dapat 

dilihat pada rencana kerja dan syarat (RKS). Uji material sangat 

penting dilakukan untuk memastikan mutu material yang digunakan 

sesuai dengan perencanaan. Hasil uji kuat tekan beton dan uji kuat tarik 

baja dapat dilihat pada lampiran LC-1-12. 

3.  Uji struktur bawah 

Pengujian struktur yang dilakukan pada proyek ini adalah Pile Driving 

Analyzer (PDA). Uji PDA dilakukan pada 2 sampel pondasi yaitu as 

K3 untuk pondasi dengan diameter 120 cm dengan daya dukung 

rencana 120 ton dan as L2 untuk pondasi diameter 140 cm dengan daya 

dukung rencana 140 ton. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya 

PDA adalah test yang dilakukan dengan cara menumbuk tiang 

menggunakan hammer. Oleh karena penulis tidak menyaksikan secara 

langsung tes PDA pada Proyek bangunan ramp RSUD Ungaran maka  

Baja Tulangan 
Kuat Luluh 

(Kg/mm2) 

Kuat Tarik 

(Kg/mm2) 

Regangan Minimal 

(%) 

Ø10 47,97 65,52 18,00 

Ø12 41,86 58,24 21,10 

D10 45,84 67,10 13,00 

D13 41,44 61,15 19,20 

D16 64,66 76,92 15,15 

D22 43,78 66,40 21,20 
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penulis melakukan pengamatan tes PDA yang dilakukan pada proyek 

pembangunan hotel yang dilakukan di jalan Sultan Agung Semarang. 

Berikut merupakan tahapan persiapan pada uji PDA: 

a. Tahapan pertama adalah memastikan bagian atas tiang (minimum 

2 x diameter bisa diakses oleh testing engineer dengan mudah.  

b. Tahapan kedua  adalah merapikan kepala tiang agar rata, simetris, 

dan tegak lurus serta memiliki kualitas yang baik 

c. Tahapan ketiga adalah pemasangan alat  strain transducer dan 

accelerometer dengan cara dibor pada sisi tiang dan saling tegak 

lurus dengan jarak minimal 1,5 kali diameter pondasi dari kepala 

tiang. Alat ini berfungsi sebagai penangkap sensor getaran hasil 

pemukulan pondasi oleh hammer. Berikut merupakan gambar 

pemasangan alat strain transducer dan accelerometer. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kabel strain transducer 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pemasangan Kabel strain transducer dan accelerometer 

Gambar 4.2 Alat strain transducer dan accelerometer 



Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Bangunan Ramp  RSUD Ungaran 

 

Herry Yulianto 15.B1.0006                                                                                                                     150  

 

d.   Tahapan keempat adalah mempersiapkan palu dengan berat 1,8 

ton dan bantalan dengan material kayu yang sudah disediakan 

oleh pihak kontraktor dengan tebal 50 mm. Bantalan ini diletakan 

pada kepala tiang dan berfungsi sebagai peredam getaran 

sedangkan fungsi capping adalah untuk menjaga agar pondasi 

tidak rusak. Berikut merupakan gambar palu, capping, dan 

bantalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Hammer PDA Test 

 

 

 

 

 

b.   Bantalan PDA Test 

Gambar 4.3 Palu dan Bantalan 

 

e.  Tahapan kelima surveyor yang menggunakan alat total station 

harus standby dan melakukan pengecekan penurunan tiang setiap 

dilakukan pemukulan. Berikut merupakan gambar surveyor 

standby untuk_menggunakan alat total station. Surveyor juga 

memasukan nilai kalibarasi strain transducer dan accelerometer 

pada total station serta memeriksa apakan kedua kabel tersebut 

sudah tersambung dengan total station. 

Hammer 

Bantalan  

Capping 



Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Bangunan Ramp  RSUD Ungaran 

 

Herry Yulianto 15.B1.0006                                                                                                                     151  

 

f.  Tahapan keenam adalah memasukan data tiang dan spesifikasi 

palu pada komputer PDA-PAX dari PDI. Data tiang yang 

dimasukkan seperti nomor identifikasi tiang, tanggal dilakukan 

pemancangan / pengeboran tiang, panjang tiang yang digunakan 

serta  panjang tiang yang tertanam. Data palu adalah berat palu 

yang digunakan. Berikut merupakan gambar dimasukkannya data 

pada komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Memasukkan Data Pada Komputer 

 

g.  Tahapan terakhir adalah pengecekan ulang bahwa pengujian telah 

siap dilakukan.  

 

Setelah dilakukan tahapan persiapan tahapan berikutnya adalah 

tahapan pelaksanaan tes PDA. Berikut merupakan tahapan 

pelaksanaan tes PDA: 

a.  Tahapan pertama adalah mengangkat palu setinggi 1,5 m dengan 

menggunakan alat mobile crane lalu dijatuhkan pada kepala tiang. 

Tahap ini dilakukan sebanyak 2 kali untuk mendapat hasil yang 

sesuai. Posisi palu saat dijatuhkan harus tegak lurus dengan 

kepala pondasi agar enerji yang ditransferkan oleh palu ke tiang 

mencapai maksimal. Gambar 4.5 menunjukan palu ketika 

dijatuhkan. 
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a. Pengangkatan Hammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hammer Dijatuhkan 
 

Gambar 4.5 Pelaksanaan PDA 
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b.  Tahap kedua adalah menyimpan data yang didapat setelah 

pengujian PDA dilakukan. Berikut merupakan tabel variabel yang 

didapat dari pengujian PDA pada proyek pembangunan ramp 

RSUD Ungaran 

Tabel 4.3 Data dan Parameter PDA 

 

 

 

 

Berikut merupakan gambar komputer yang digunakan untuk 

menyimpan data yang didapat setelah pengujian PDA. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Komputer PDA 

Kode Keterangan Tiang RSUDU – BP2 

BN Pukulan 3 

RMX Daya dukung tiang (ton) 157 

FMX Gaya tekan maksimum (ton) 430 

CTN Gaya tarik maksimum (ton) 0 

EMX Enerji maksimum yang ditransfer (tonm) 0,38 

DMX Penurunan maksimum (mm) 2 

DFN Penurunan permanen (mm) 2 

STK Tinggi jatuh palu (m) 0 

BPM Pukulan per menit  1,9 

BTA Nilai keutuhan tiang (%) 100 

LE Panjang tiang dibawah instrumen (m) 6,5 

LP Panjang tiang tertanam (m) 6,3 

AR Luas penampang tiang (cm2) 16119,8 
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c.  Tahap terakhir adalah pengujian lebih lanjut menggunakan Case 

Pile Wave Analysis Program (CAPWAP). Analisis ini dilakukan 

untuk memperoleh load transfer pada tiang, perilaku tanah di 

sekeliling tiang, kapasitas friksi (tahanan selimut), kapasitas end 

bearing (tahanan ujung), tegangan tekan maksimum (CSX), 

tegangan tarik maksimum (TSX), serta penurunan tiang. 

 

Hasil tes PDA proyek pembangunan ramp RSUD Ungaran dapat 

dilihat pada lampiran LE-1-20 

 
 

4.2.2. Pengendalian Waktu dan Biaya 

Pengendalian waktu dilakukan pada proyek ini dengan cara membuat kurva 

S yang berfungsi sebagai acuan time schedule bagi kontraktor. Selain 

sebagai acuan time schedule kurva S juga berfungsi sebagai acuan 

pengendalian biaya. Menurut kurva S proyek pembangunan gedung baru 

RSUD Ungaran, pelaksanaan pekerjaan bangunan ramp RSUD Ungaran 

direncanakan dimulai pada minggu ke-4 pada bulan Juli sampai minggu ke-

23 yang jatuh pada bulan November. Pada realisasinya pekerjaan bangunan 

ramp dimulai pada minggu ke-2 pada bulan Juli dan berakhir pada minggu 

ke-31 yang jatuh pada bulan Januari. Keterlamabatan yang terjadi pada 

proyek ini diakibatkan oleh pekerjaan bangunan ramp yang harus 

menyesuaikan pekerjaan gedung baru RSUD Ungaran. Untuk mengatasi 

keterlambatan yang terjadi kontraktor pelaksana menambah jumlah pekerja 

pada proyek ini agar pekerjaan yang dapat dilakukan bersamaan dapat 

dilakukan secara bersama. Kurva S Proyek pembangunan gedung baru 

RSUD Ungaran dapat dilihat pada lampiran LA-1. 

Pengendalian biaya yang dilakukan pada proyek ini adalah dengan cara 

membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). Harga satuan material yang 

tercantum dalam RAB menjadi acuan owner untuk membayar kontraktor 

pelaksana sesuai dengan volume pekerjaan yang sudah dikerjakan. Hal ini 

diakibatkan sistem kontrak yang  digunakan  dalam proyek ini  adalah unit  
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price. Pihak Kontraktor pelaksana  harus membiayai terlebih dahulu 

material yang dibutuhkan pada proyek ini sebelum owner membayar sesuai 

dengan volume pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kontraktor pelaksana. 

Menurut PP No.29/2000 pasal 21 ayat 2 sistem unit price adalah sistem 

pengendalian biaya dengan merujuk pada harga satuan yang pasti dan tetap 

untuk setiap unsur pekerjaan dengan teknis spesifikasi tertentu yang 

pembayarannya dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas 

volume pekerjaan yang sudah dilakukan penyedia jasa. Dalam proyek ini 

owner membayar kontraktor pelaksana dengan 4 termin yaitu pekerjaan 

25%,50%,75%, dan 100%. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada 

realisasinya proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran 

mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan hingga baru dapat 

selesai pada minggu ke-31 yang jatuh pada bulan Januari. Hal ini 

menyebabkan termin pembayaran tidak dapat diterima kontraktor 

pelaksana sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Untuk menyepakati 

volume pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pelaksana di  lapangan maka  

kontraktor  pelaksana,  owner, dan MK  melakukan rapat bulanan. 

Kesepakatan jumlah volume pekerjaan yang disepakati pada rapat bulanan 

ini dipakai sebagai acuan untuk membayar termin pembayaran oleh owner. 

 

4.3. Permasalahan dan Solusi Proyek 

 Dalam proses pelaksanaan proyek tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan 

yang terjadi bisa dalam bentuk permasalahan teknis maupun permasalahan non 

teknis. Permasalahan yang terjadi dalam proyek harus secepatnya diselesaikan 

agar permasalahan tersebut tidak menimbulkan masalah lainnya. Kontraktor 

pelaksana dalam hal ini PT Chimarder 777 selalu berdiskusi dengan MK dalam 

rapat mingguan apabila terjadi masalah untuk mencari solusi bersama. Berikut 

merupakan permasalahan dan solusi yang terjadi pada proyek pembangunan 

bangunan ramp RSUD Ungaran: 

1.  Letak pondasi yang jauh dari jangkauan TC 

Tower crane (TC) pada proyek pada proyek pembangunan gedung baru RSUD  
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Ungaran memiliki radius jangkauan yang terbatas sehingga beberapa titik pada 

site proyek ini tidak dapat dijangkau oleh tower crane. Radius jangkauan 

tower crane proyek ini adalah 45 m. Gambar berikut ini menunjukan 

jangkauan tower crane pada proyek ini. 

 

Gambar 4.7 Radius Jangkauan Tower crane 

 

Tower crane (TC) yang jangkauannya terbatas pada proyek ini mengakibatkan 

beberapa masalah antara lain pengecoran yang tidak bisa dilakukan secara 

langsung sehingga dibutuhkan talang cor untuk membantu proses pengecoran. 

Selain itu pada pekerjaan penulangan pondasi sumuran harus dilakukan secara 

manual oleh pekerja di dalam lubang pondasi sumuran karena apabila dirakit 

di luar site lengan tower crane tidak sampai menjangkau lokasi pondasi 

sumuran. Kondisi terbatasnya jarak jangkauan tower crane ini membuat 

pelaksanaan pekerjaan struktur bawah maupun atas menjadi lama. 
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2. Pekerjaan pondasi membutuhkan waktu yang lama 

Pelaksanaan pekerjaan pondasi sumuran membutuhkan waktu yang lama. Hal 

ini diakibatkan karena pekerjaan galian dan pekerjaan perakitan tulangan baja 

yang harus dilakukan secara manual. Pekerjaan galian sendiri membutuhkan 

waktu 7 hari untuk menyelesaikan satu lubang galian pondasi sumuran 

sedalam 8 m. Sedangkan untuk pekerjaan perakitan tulangan baja 

membutuhkan waktu 1 hari untuk menyelesaikan perakitan tulangan baja 

pada sebuah pondasi. Pekerjaan galian harus dilakukan secara manual karena 

alat excavator tidak dapat masuk area site bangunan ramp. Sedangkan 

pekerjaan perakitan tulangan baja harus dilakukan secara manual karena 

lengan tower crane tidak dapat menjangkau lokasi pondasi sumuran. Gambar 

penulangan pondasi sumuran dan lubang galian pondasi dapat dilihat pada 

Gambar 3.39. 

Solusi yang dilakukan untuk permasalahan ini adalah kontraktor pelaksana 

menambah jumlah pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan pondasi sumuran. 

Sehingga pekerjaan pondasi sumuran dapat selesai sesuai dengan jadwal yang 

sudah direncanakan sebelumnya. Untuk menyelesaikan satu lubang galian 

pondasi sumuran sesuai dengan waktu yang direncanakan dibutuhkan 2 orang 

pekerja sehingga dibutuhkan 20 orang pekerja untuk menyelesaikan 10 

pondasi dalam waktu bersamaan. Sedangkan untuk menyelesaikan perakitan 

tulangan pondasi sumuran dalam satu pondasi dibutuhkan 2 orang pekerja 

sehingga dibutuhkan 20 orang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan ini 

dalam waktu bersamaan. 

 

3.   Tidak menggunakan Concrete Vibrator 

Pada pelaksanaan pengecoran kolom proyek ini terjadi permasalahan yaitu 

segregasi pada kolom setelah pelepasan bekisting. Hal ini diakibatkan oleh 

pekerja yang tidak menggunakan concrete vibrator untuk menggetarkan 

beton ready mix sehingga udara dapat keluar dari beton ready mix. Kolom 

yang mengalami segregasi karena tidak menggunakan concrete vibrator 

sebanyak 3 buah dan  terletak  pada as K3,K1, dan L2. Berikut  merupakan  
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gambar kolom yang mengalami segregasi. Gambar 4.7 menunjukan segregasi 

pada kolom. 

 

 

 

 

    

 

 

Gambar 4.8 Segregasi Pada Kolom 

 

Solusi yang dilakukan pada saat terjadinya segregasi pada kolom adalah 

dengan cara menambal menggunakan semen. Pekerja menggunakan alat 

skop untuk menambal kolom dengan cara mengoleskan semen tersebut 

pada bagian kolom yang mengalami segegrasi dengan menggunakan 

material semen semen. Berikut merupakan proses penambalan kolom 

menggunakan semen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 proses Penambalan Kolom 

 

4. Tinggi jatuh beton yang terlalu tinggi 

Tinggi jatuh beton ready mix dari pipa tremie ke talang cor atau site pengecoran 

harus diperhitungkan. Tinggi jatuh beton ready mix yang terlalu tinggi dapat 

mengakibatkan segregasi pada hasil pengecoran. Masalah ini terjadi pada 

kolom as N2. Lengan tower crane tidak dapat menjangkau as N2 sehingga 

pengecoran dilakukan menggunakan talang cor. Pada pelaksanaan pengecoran 
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pada as N2 ujung talang cor hanya sampai pada posisi atas bekisting sehingga 

tinggi jatuh beton menjadi sangat tinggi yaitu 4 m. Hal ini menyebabkan kolom 

menjadi keropos. Gambar 4.10 menunjukan segregasi pada kolom karena 

tinggi jatuh yang terlalu jauh. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Segregasi karena Tinggi Jatuh Beton 

 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini sama dengan segregasi 

karena pelaksanaan tidak menggunakan concrete vibrator yaitu Pekerja 

menggunakan alat skop untuk menambal kolom dengan cara mengoleskan 

semen tersebut pada bagian kolom yang mengalami segegrasi dengan 

menggunakan material semen semen.  

 

5.  Kurang efektif dalam menggunakan bahan 

Pada proyek ini komunikasi antara pekerja dengan pekerja lain dalam hal 

penggunaan material kurang baik. Hal ini mengakibatkan sisa bahan yang ada 

tidak diketahui pekerja lain yang akhirnya menginformasikan pada bagian 

logistik untuk menambah material yang digunakan dalam proyek ini. Gambar 

berikut merupakan material semen yang tidak digunakan sehingga mengeras. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Semen yang Mengeras 
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Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah kontraktor membuat check 

list material agar ke depan tidak terjadi pembuangan material secara percuma. 

 

6.  Penambahan air pada proses pengecoran 

Pada pelaksanan pengecoran yang dilakukan pada proyek pembangunan 

bangunan ramp RSUD Ungaran sebagian besar menggunakan talang cor. Pada 

prosesnya agar beton ready mix dapat mengalir dengan lancar pada talang cor 

pekerja menambahkan air pada proses mengalirnya beton ready mix menuju 

titik  pengecoran. Dampak dari metode pengecoran seperti ini adalah mutu 

beton yang berkurang. Peran MK dalam permasalahan ini adalah mengawasi 

tapi MK memberi toleransi pada kontraktor untuk melakukan metode 

pelaksanaan ini diakibatkan pengecoran harus menggunakan air untuk 

mengalirkan beton ready mix. Berikut merupakan gambar penambahan air 

pada proses pengecoran. 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Penambahan Air 
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Solusi yang dilakukan oleh kontraktor dengan saran dari MK adalah tetap 

menggunakan tambahan air dalam proses pekerjaan yang dilakukan akan 

tetapi mengawasi jumlah air yang digunakan pada proses pengecoran. 

 

7. Pekerja tidak memenuhi standar K3 

Pekerja dalam proyek pembangunan bangunan RSUD Ungaran sebagian 

besar tidak memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal 

ini dikarenakan proyek pembangunan ramp RSUD Ungaran yang kurang 

memperhatikan kelengkapan K3 pada pekerja. Berikut merupakan spesifikasi 

K3 yang harus diperhatikan oleh proyek pembangunan sipil: 

a. Menggunakan alat pelindung diri (APD). APD meliputi: 

a.1. Safety shoes  

a.2. Safety glasses 

a.3. Earplug 

a.4. Sarung tangan 

a.5. Safety belt 

a.6 Helm proyek 

a.7. Sarung tangan 

a.8. Masker proyek 

b. Membuat rambu peringatan di lingkungan proyek yang bertujuan untuk 

melindungi pekerja dari tempat kerja yang rawan 

c. Menyediakan kotak P3K untuk pekerja sesuai dengan PERMENAKER 

No. PER. 15/MEN/VIII/2008 

 

Pada proyek ini pekerja sering dijumpai bekerja tanpa menggunakan helm 

proyek dan sabuk pengaman pada saat pengecoran kolom walaupun lokasi 

pengecoran kolom cukup tinggi. Standar K3 sangat penting untuk dipenuhi 

agar pekerja menjadi aman dalam melaksanakan pekerjaan dalam proyek ini. 

Gambar berikut ini memperlihatkan pekerja yang bekerja tanpa memenuhi 

standar K3. 
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a. Pekerja Tidak Menggunakan Helm Proyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tidak Menggunakan Safety Belt 

Gambar 4.13 Pekerja Tidak Memenuhi K3 
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BAB V 
 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama penulis praktik kerja pada proyek 

pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran selama 90 hari kerja, penulis 

mendapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran merupakan proyek 

bangunan ramp dengan bentuk spiral dan terdiri dari 7 lantai yang berfungsi 

sebagai fasilitas aksesibel bagi penyandang cacat dan lanjut usia 

2. Pemilik proyek melakukan lelang untuk mendapatkan kontraktor pelaksana 

dengan sistem pembayaran unit price 

3. Perencanaan kurang maksimal karena konsultan perencana sering tidak 

mengikuti rapat mingguan sehingga kontraktor harus mengambil tugas 

perencanaan dari konsultan perencana 

4. Pada segi penggunaan material, proyek ini sudah sesuai dengan syarat 

penggunaan material yang berlaku 

5. Pada pekerjaan pondasi sumuran membutuhkan waktu yang lama 

diakibatkan karena pekerjaan galian dan perakitan tulangan pondasi 

dilakukan secara manual 

6. Pada segi waktu terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh 

kontraktor. Proyek bangunan ramp RSUD Ungaran baru dapat selesai pada 

minggu ke-31 pada bulan Januari tahun 2019 

7. Proyek pembangunan bangunan ramp RSUD Ungaran tidak menerapkan 

sistem manajemen K3  

8. Permasalahan yang terjadi dalam proyek pembangunan bangunan ramp 

RSUD Ungaran dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat dikarenakan MK 

dan kontraktor pelaksana dapat bekerja dengan baik 

9. Pada segi pengendalian proyek ini cukup baik dengan dilakukannya rapat 

mingguan dan bulanan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilakukan 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis yang sangat terbatas, berikut merupakan saran 

yang penulis berikan berdasarkan pengalaman kerja praktik di lapangan untuk 

dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak proyek: 

1. Sebaiknya pihak owner lebih berhati-hati ketika memilih konsultan 

perencana untuk merencanakan proyek agar kontraktor pelaksana tidak 

merangkap tugas konsultan perencana 

2. Kontraktor pelaksana harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja agar pekerja merasa aman dalam bekerja  

3. Sebaiknya MK lebih sering melakukan pengawasan agar kesalahan dalam 

pelaksanaan pekerjaan proyek ini dapat dikurangi 

4. Sebaiknya pihak kontraktor pelaksana lebih berhati-hati dalam proses 

pelaksanaan pembangunan bangunan ramp ini 

5. Sebaiknya pekerjaan pondasi tidak dilakukan secara manual dengan 

perhitungan perencanaan jangkauan alat tower crane yang baik 
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