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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Kesehatan merupakan kebutuhan primer manusia. Banyak orang membutuhkan 

kesehatan hingga umur yang sangat panjang, penggunaan jasa kesehatan sangat 

diandalkan karena berjalannya waktu kesehatan sangat menjadi perhatian bagi tiap 

orang. Kesehatan yang mahal memberikan pendapatan yang lebih kepada 

pengusaha yang memiliki rumah sakit. 

Rumah sakit sebagai badan usaha penyedia jasa kesehatan termasuk salah satu 

investasi penting dalam pembangunan kesehatan. Untuk mendukung upaya 

pelayanan kesehatan, rumah sakit harus memiliki lingkungan yang steril, bersih dan 

tertata. Fasilitas sebuah rumah sakit juga harus lengkap demi menjaga kenyamanan 

pengunjung terutama pasien, rumah sakit dalam mengikuti zaman harus mampu 

meningkatkan pelayanan yang tercantum di dalam Undang – undang No.44 Tahun 

2009. 

Pelayanan kesehatan pada masyarakat terbilang tidak mudah pada masa saat ini, 

namun perkembangan dari ilmu pengobatan yang diterapkan di rumah sakit 

semakin lama menjadi lebih baik dan mampu menekan jatuhnya penyakit – 

penyakit yang terjadi di masyarakat. Pihak badan kesehatan yang mulai mampu 

menyelaraskan fungsi dari rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang 

maksimal untuk masyarakat. 

Rumah sakit melakukan pembangunan atau penambahan bangunan berfungsi 

sebagai pelayanan yang lebih efisien dan membantu masyarakat untuk melakukan 

pengobatan, namun fungsi awalnya untuk menambah sektor – sektor yang kurang 

dari bangunan rumah sakit lama untuk menjadi lebih baik dan memiliki fungsional 

yang optimal. Pengerjaan konstruksi pembangunan RS. Panti Wilasa dr.Cipto 

Tahap I dimulai pada bulan Maret 2018 dan diperkirakan selesai pada bulan Mei 

2019. 
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Pembangunan RS Panti Wilasa yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto no 50, 

Semarang. Proyek pembangunan RS Panti Wilasa Dr. Cipto meliputi gedung  utama 

lima lantai dan bangunan genset. Rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan YAKKUM 

yang merupakan badan pengelolaan pelayanan kesehatan. Pembangunan yang 

dilakukan pada Proyek Pembangunan RS Panti Wilasa Dr. Cipto meliputi 3 tahap 

pembangunan dari awal hingga seluruh rencana bangunannya selesai. Tahap 1 

adalah pembangunan gedung utama rumah sakit yang bertujuan menambah 

kapasitas 90 kamar perawatan dan ruang operasi menjadi tujuan dari pembangunan 

struktur baru rumah sakit 5 lantai pada Tahap I ini. Tahap II merupakan renovasi 

pada bangunan lama RS. Panti Wilasa dr.Cipto agar mendapatkan kenyamanan 

perawatan secara maksimal. Tahap III merupakan renovasi bangunan lama RS. 

Panti Wilasa dr.Cipto pada bagian depannya agar menunjukan nilai estetik yang 

lebih indah. 

 

1.2. Lokasi Proyek 

Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto memiliki luas 4608 m2 secara 

menyeluruh meliputi lapangan kerja, tempat penyimpanan, direksi keet. 

Pembangunan Tahap I dilaksanakan di belakang RS Panti Wilasa dr. Cipto di Jalan 

dr. Cipto No. 50 Semarang. Lokasi Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto 

melewati akses jalan yang tidak besar disamping bangunan RS Panti Wilasa dr. 

Cipto lama, jalan tersebut merupakan jalan akses milik warga dan kondisi jalan 

tidak begitu bagus untuk dilewati tetapi untuk mobilitas proyek memungkinkan 

seperti truk readymix, truk besar lainnya sebagai pengangkut material untuk lewat. 
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Gambar 1.1 Site Plan Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

(Sumber : Google Earth, 2019) 

 

Keterangan : 

1 : Lapangan kerja yang dibangun rumah sakit 

2 : Bangunan sementara (direksi keet, tempat penyimpanan, fabrikasi penulangan) 

3 : Akses masuk ke proyek 

Batas – batas yang terdapat di lokasi proyek sebagai berikut : 

a. Sebelah utara  : Jalan Senjoyo, 

b. Sebelah selatan  : Tanah bekas penjara Mlaten, 

c. Sebelah barat  : Jalan Dr. Cipto, 

d. Sebelah timur  : Rumah warga 

 

1.3. Tujuan Praktik Kerja 

Tujuan dari penyusunan laporan Praktik Kerja (PK) adalah: 

a. Mahasiswa dapat belajar antara materi yang diperoleh selama perkuliahan 

dengan praktik yang ada di lapangan. 

b. Mahasiswa mengamati dan menganalisa pelaksanaan pembangunan bangunan 

gedung bertingkat. 
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c. Mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang aplikatif sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan dalam perencanaan struktur bangunan gedung 

bertingkat. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Selama melaksanakan program praktik kerja, penulis berkesempatan untuk 

mempelajari semua aktivitas pelaksanaan Proyek Pembangunan RS Panti Wilasa 

dr. Cipto. Adapun ruang lingkup penulisan laporan praktik kerja ini ditekankan 

kepada pelaksanaan pekerjaan mulai dari struktur bawah bangunan yang meliputi: 

pondasi tiang pancang, shear wall, tie beam.  

Selanjutnya pekerjaan struktur atas meliputi: pekerjaan kolom, balok, pelat, 

tangga dan atap. Pekerjaan MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) meliputi: 

tes glontor, tes tekan, tes kebocoran (rendam) dan tes resistensi. Konsentrasi pada 

laporan ini adalah penulis mengamati dan memberikan kesimpulan tentang 

lingkungan sekitar dari lokasi proyek yang sedang dikerjakan. 

 

1.5. Fungsi Bangunan 

Fungsi bangunan secara umum adalah sebagai rumah sakit yang terdiri dari 90 

kamar perawatan dan ruang operasi. Bangunan ini memiliki elevasi yang berbeda – 

beda dari tiap lantainya. Bangunan dibagi menjadi tiga yaitu Bangunan rumah sakit 

5 lantai, bangunan Genset, bangunan servis 1 lantai yang berpisah letaknya dengan 

bangunan rumah sakit dan bangunan genset. Bangunan servis merupakan tempat 

untuk pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang memiliki fungsi 

untuk mengolah limbah atau filter limbah rumah sakit sebelum dibuang ke 

lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Bangunan genset yang 

berhimpitan dengan bangunan 5 lantai dan tersambung pada lantai 1 dan lantai 2 

nya. 

Fungsi bangunan dari bangunan utama 5 lantai dilihat dari tiap lantai sebagai 

fungsinya dan elevasinya sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Fungsi Bangunan RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Elevasi Lantai Fungsi 

� 0.00 Lantai 1 
Ruang perawat, toilet, ruang rawat, dapur, smoke lobby, ruang genset, 

dan ruang obat 

+ 4.20 Lantai 2 Ruang perawat, toilet, ruang rawat, dapur, smoke lobby, dan ruang obat 

+ 8.40 Lantai 3 Ruang perawat, toilet, ruang rawat, dapur, smoke lobby, dan ruang obat 

+ 12.60 Lantai 4 Ruang perawat, toilet, ruang rawat, dapur, smoke lobby, dan ruang obat 

+ 16.80 Lantai 5 

Ruang dokter, ruang operasi, ruang administrasi, gudang obat, gudang 

alat, ruang alat non steril, ruang alat steril, ruang diskusi, ruang loker, 

Smoke lobby, ruang perawat, dan ruang konsultasi 

 

Sumber : Diolah dari gambar Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa 

dr. Cipto 

 

1.6. Tata Cara Pelelangan 

Pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau 

jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang atau 

jasa yang setara dan memenuhi syarat. Berdasarkan metode dan tata cara tertentu 

yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas 

sehingga terpilih penyedia terbaik (Ervianto, 2005). Dalam proyek konstruksi ada 

beberapa cara yang dilakukan oleh pemilik proyek untuk menentukan penyedia 

barang atau jasa. Beberapa cara tersebut diantaranya prosedur tender, penunjukan 

langsung, semi tender, pemilihan langsung, pelelangan langsung, dan pelelangan 

terbatas. Berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan atas: 

a. Proyek Pemerintah 

Pengadaan barang atau jasa di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan 

pedoman Keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya 

dalam pelaksanaannya melalui metode pelelangan umum untuk pemilihan 

penyedia jasa yang terbagi menjadi 5 (lima) metode yaitu: 
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a.1. Pelelangan umum, metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan 

konstruksi lainnya untuk semua pekerjaan dapat diikuti oleh semua 

penyedia barang atau pekerjaan konstruksi lainnya yang memenuhi syarat. 

a.2. Pelelangan terbatas, adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan 

konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang 

mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang 

kompleks. 

a.3. Pemilihan langsung, adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan 

konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 

a.4. Penunjukan langsung, adalah pengadaan barang atau jasa dengan cara 

menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang atau jasa. 

a.5. Pengadaan langsung, adalah pengadaan barang atau jasa langsung kepada 

penyedia barang atau jasa, tanpa melalui pelelangan. 

b. Proyek Swasta 

Ketentuan mengenai tender proyek milih swasta biasanya diatur sendiri oleh 

masing-masing pemilih meskipun demikian, ketentuan tersebut mengacu pada 

standar kontrak tertentu seperti standar internasional (Ervianto, 2005). 

b.1. Penunjukan Langsung 

Metode ini dilakukan terhadap satu penyedia barang/jasa dengan cara 

melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga 

yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Penunjukan 

langsung pelaksana konstruksi berlaku untuk keadaan sebagai berikut: 

b.1.1. Pekerjaan  yang  kompleks  yang  hanya  dapat  dilaksanakan  

dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu 

mengaplikasikannya sangat terbatas. 

b.1.2 Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut 

keamanan dan keselamatan negara yang ditetapkan oleh Presiden. 
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b.1. 3  Pekerjaan  yang  berskala  kecil  dengan  ketentuan  untuk  

keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi 

sederhana, dan atau dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha yang 

perseorangan dan badan usaha kecil. 

Setelah mendapatkan penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek 

yang diinginkan, ada sebuah kontrak yang mengikat antara pemilik proyek dan 

Berikut merupakan jenis-jenis kontrak kerja konstruksi, antara lain:  

a. Lump Sum 

Kontrak Lump Sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti 

dan tetap. Semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian 

pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa selama gambar dan 

spesifikasi tidak berubah. 

b. Harga Satuan 

Kontrak harga satuan merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang 

pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi 

teknis tertentu. Volume pekerjaan didasarkan pada hasil pengukuran 

bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh 

penyedia jasa. 

c. Biaya Tambah Imbalan Jasa 

Kontrak biaya tambah imbalan jasa merupakan merupakan kontrak jasa 

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dimana 

jenis-jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui dengan pasti, 

sedangkan pembayarannya dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya 

yang meliputi pembelian bahan, sewa peralatan, upah pekerja dan lain-

lain, ditambah imbalan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
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d. Turn Key 

Untuk kontrak ini, mulai dari preliminary study, pelaksanaan, dan 

penyediaan dana diatur atau dikerjakan oleh kontraktor. Setelah proyek 

selesai, pemilik proyek harus membayar biaya proyek yang telah 

dikeluarkan oleh pihak kontraktor dari hasil pendapatan pengoperasian 

bangunan proyek.  

Berdasarkan jenis pelelangan yang telah dijabarkan diatas maka pada Proyek 

Pembangunan RS. Pantiwilasa Dr. Cipto menggunakan sistem pelelangan 

penunjukan secara langsung. Pihak RS. Panti Wilasa dr. Cipto Semarang menunjuk 

langsung PT. Sekawan Triasa sebagai pelaksana proyek. 

 

1.7. Data Teknis 

Dalam proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto ini dilakukan 

sistem pelelangan langsung, yaitu pihak owner dari rumah sakit langsung memilih 

kontraktor dan pihak – pihak terkait secara langsung dengan data teknis sebagai 

berikut : 

a. Nama Proyek   : Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

b. Luas Bangunan   : 4.608 m2 

c. Lokasi   : Jalan Dr. Cipto no 50, Semarang. 

d. Jumlah Lantai   : 5 (lima) 

e. Pemilik Proyek    : Rumah Sakit Panti Wilasa dr. Cipto 

f. Perencana    : PT Medisain Dadi Sempurna 

g. Pelaksana Struktur : PT Sekawan Triasa 

h. Pelaksana Pondasi : PT Paton Buana Semesta 

i. MK & Pengawas    : RS Panti Wilasa dr. Cipto 

j. Proyek Mulai   : Maret 2018 

k. Proyek Selesai   : Mei 2019 

l. Nilai Kontrak   : Rp 35.862.500.000,00 
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 

 

2.1. Uraian Umum 

Organisasi proyek adalah sekumpulan orang yang terorganisir yang memiliki 

ilmu dan keahlian yang berbeda – beda untuk melaksanakan tugas pelaksanaan 

proyek dengan cara tertentu. Unsur – unsur pelaksanaan dalam pembangunan 

proyek meliputi (Teguh, 2016) : 

a. Unsur perencanaan teknis dan keuangan, yang menjalankan fungsi spesifik. 

Perencanaan rekayasa teknik (engineering) seperti jadwal pelaksanaan, 

perencanaan bahan, alat dan sub-sub kontraktor, perencanaan metode 

pelaksanaan, perencanaan mutu dan perencanaan K3. Perencanaan administrasi 

dan keuangan, meliputi pembuatan cash flow, perencanaan penagihan, sistem 

akuntansi dan administrasi pengelolaan sumber daya. 

b. Unsur pelaksanaan atau operasional, yang meliputi kegiatan pelaksanaan 

konstruksi di lapangan untuk mewujudkan fisik bangunan sesuai perencanaan 

teknis dan keuangan. 

Unsur pengendalian, yang meliputi kegiatan membandingkan realisasi 

pelaksanaan dengan perencanaan dan jika terdapat penyimpangan akan dilakukan 

analisis penyebabnya dan solusinya. 

Dalam  sebuah  proyek  perlu  dijalin  relasi kerja  yang  baik.  Hubungan kerja  

adalah  hubungan  antara  pihak-pihak  yang  mempunyai  tanggung  jawab terhadap 

pelaksanaan dan wewenang untuk menjamin kelancaran jalannya proyek, sehingga 

proyek dapat selesai tepat pada waktunya. Pengerjaan suatu pembangunan 

diharuskan untuk berpedoman pada suatu ketentuan-ketentuan dan peraturan 

peraturan yang telah dibuat berdasarkan peraturan pemerintah. 



 

10 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Tahap I  

RS. Panti Wilasa dr. Cipto – Semarang 

 
 

 

Giovanno Adnan Adrithia   15.B1.0007  

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Proyek (Sumber : Diolah dari hasil wawancara 

MK Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto) 

 

2.2. Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik proyek atau owner adalah seseorang atau instansi yang memiki proyek 

dan menyediakan dana untuk membiayai proyek. Dalam melaksanakan 

pembangunan seorang pemilik proyek dapat meminta konsultan pengawas atau 

manajemen konstruksi untuk mengatur agar proyek dapat berjalan dengan baik. 

Berikut ini merupakan wewenang yang dimiliki pemilik proyek atau owner : 

a. Membuat surat perintah kerja (SPK), 

b. Mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah direncanakan, 

c. Meminta pertanggungjawaban kepada para pelaksana proyek atas hasil pekerjaan 

konstruksi, 

d. Memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana proyek yang tidak dapat 

melaksanakan perkerjaannya sesuai dengan isi surat perjanjian kontrak, misalnya 

pelaksanaan pembangunan dengan bentuk dan material yang tidak sesuai dengan 

RKS. 

Berikut ini merupakan tugas pemilik proyek atau owner : 

a. Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek, 

b. Mengadakan kegiatan administrasi proyek, 

c. Memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan proyek, 

d. Meminta pertanggung jawaban kepada konsultan pengawas atau manajemen 

konstruksi (MK), 
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e. Menerima proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor, 

f. Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor), 

g. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh penyedia jasa, 

h. Memberikan fasilitas baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak 

penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan, 

i. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan, 

j. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa 

sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan, 

k. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara 

menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama 

pemilik, 

l. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan, 

m. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh 

penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki, 

n. Memberikan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing kontraktor, 

o. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara memberitahukan 

secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-hal di luar kontrak yang 

ditetapkan. 

Pemilik proyek dan selaku pemberi tugas dari Proyek Pembangunan Tahap I RS. 

Panti Wilasa dr.Cipto adalah pihak dari RS. Panti Wilasa. Cara kerjanya seperti 

pihak rumah sakit meminta laporan mingguan kepada konsultan pengawas. 

 

2.3. Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah suatu badan hukum atau perorangan yang diberi 

tugas oleh pemberi tugas untuk merencanakan dan mendesain bangunan sesuai 

dengan keinginan pemilik proyek. Memberikan saran dan pertimbangan akan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan proyek tersebut. 

Perencana juga bertugas untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas hal-hal 
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yang kurang jelas terhadap gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syaratnya 

(RKS). Perencana juga harus membuat gambar revisi bila terjadi perubahan-

perubahan rencana dalam proyek. Pekerjaan rencana meliputi perencanaan 

arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal, anggaran biaya serta memberikan 

saran yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan (Ervianto, 2005). Adapun 

tugas dan wewenang konsultan perencana adalah : 

a. Menyusun perencanaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal sesuai dengan 

keinginan pemilik proyek, 

b. Memberikan saran dan anjuran pada pemilik proyek untuk mencapai hal yang 

diinginkan pemilik proyek, 

c. Membuat penyesuaian bagian rencana bila ada perubahan dari perencanaan yang 

sudah dibuat atas permintaan pihak pemilik proyek, serta membuat laporan akhir 

rencana, 

d. Membuat gambar – gambar detail, rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) dan 

perhitungan volume pekerjaan serta rencana anggaran biaya, 

e. Membuat perencanaan dan gambar – gambar revisi bila terjadi penyimpangan 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan, 

f. Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan dengan mengacu pada rancangannya, 

g. Memberikan penjelasan kepada kontraktor tentang isi dokumen kontrak apabila 

diperlukan. 

f. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. 

 

2.4. MK dan Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas merupakan seseorang atau instansi yang ditunjuk oleh 

pemilik proyek yang bertugas mengawasi para kontraktor yang melaksanakan 

pembangunan. Berikut merupakan tugas dan wewenang dari konsultan pengawas : 

a. Memeriksa hasil pengujian mutu terhadap bahan dan atau hasil suatu pekerjaan 

kontraktor dan memberikan penolakan atau persetujuan atas hasil pengujian 

mutu tersebut, 
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b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap penyelesaian suatu pekerjaan, 

c. Menolak bahan yang cacat atau tidak memenuhi spesifikasi dan memerintahkan 

penghentian dan atau menunda setiap pekerjaan yang sedang dikerjakan secara 

tidak layak teknis, 

d. Memperhatikan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan kontraktor agar 

dapat dicapai jadwal yang direncanakan, 

e. Memeriksa kuantitas rencana dan hasil pekerjaan serta memberikan hasil 

pemeriksaannya kepada kontraktor untuk selanjutnya dapat diproses untuk 

pengajuan sertifikat atau laporan kemajuan, 

f. Melakukan perubahan – perubahan minor gambar rencana atas dasar keadaan 

lapangan sejauh tidak mengubah substansi desain itu sendiri, 

g. Mengusulkan perubahan desain kepada pemberi tugas melalui Project Director, 

h. Memberikan rekomendasi kepada Project Director atas usulan suatu perubahan 

pekerjaan di lapangan, 

i. Mengendalikan administrasi teknis lapangan dan penyelesaian pekerjaan yang 

memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Konsultan Pengawas (Sumber : Hasil 

wawancara dengan MK Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto) 
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2.5. Pelaksana Proyek (Kontraktor) 

Pelaksana adalah badan usaha atau perorangan yang ditunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan proyek sesuai keahliannya. Pelaksana bertanggung jawab 

secara langsung pada pemilik proyek dan dalam melaksanakan pekerjaannya 

diawasi oleh konsultan pengawas dari pemilik proyek serta dapat berkonsultasi 

secara langsung dengan konsultan pengawas terhadap masalah yang terjadi dalam 

pelaksanaan (Ervianto, 2005). Perubahan desain harus segera dikonsultasikan 

sebelum pekerjaan dilaksanakan. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab 

pelaksana : 

a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi 

yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam kontrak perjanjian 

pemborongan, 

b. Memberikan laporan kemajuan proyek yang meliputi laporan harian, mingguan, 

serta bulanan kepada pemilik proyek yang memuat pelaksanaan pekerjaan, 

prestasi kerja yang dicapai, jumlah tenaga kerja yang digunakan, jumlah bahan 

yang masuk, keadaan cuaca dan lain – lain, 

c. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan dan alat 

pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah 

ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya kualitas dan keamanan 

pekerjaan, 

d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan metode 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan, 

e. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, 

f. Melindungi semua perlengkapan, bahan dan pekerjaan terhadap kehilangan dan 

kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan, 
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g. Memelihara dan memperbaiki dengan biaya sendiri terhadap kerusakan jalan 

yang diakibatkan oleh kendaraan proyek yang mengangkut peralatan dan 

material ke tempat pekerjaan, 

h. Pelaksana mempunyai hak untuk meminta kepada pemilik proyek sehubungan 

dengan pengunduran waktu penyelesaian pembangunan dengan memberikan 

alasan yang logis dan sesuai dengan kenyataan di lapangan yang memerlukan 

tambahan waktu, 

i. Mengganti semua pengeluaran yang diakibatkan oleh kecelakaan sewaktu 

pelaksanaan pekerjaan, serta wajib menyediakan perlengkapan pertolongan 

pertama pada kecelakaan. 

Adapun bagian-bagian dari pihak pelaksana dalam melaksanakan tugas di 

lapangan sebagai berikut: 

a. Project Manager 

Project Manager atau kepala proyek yang ditunjuk oleh kontraktor sebagai 

wakil di lapangan proyek yang bertugas memantau dan melihat jalannya proyek 

sesuai rencana saat pelaksanaan konstruksi. Tugas dari Project manager 

merupakan: 

a.1. Membuat berkas tertulis sebagai laporan atas kerjaan yang terkait dengan 

bagiannya di proyek, 

a.2. Melakukan hubungan langsung dengan pemilik proyek untuk melihat 

kemajuan proyek, 

a.3. Memiliki tanggung jawab atas aktivitas di lapangan kerja. 

 

b. Site Manager 

Site Manager yang ditunjuk untuk bertugas membina atau mengepalai bagian 

engineering di lapangan kerja proyek supaya tetap berjalan sesuai yang 

direncanakan. Tugas dari Site Manager merupakan: 
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b.1. Memberikan komando atau arahan kepada  yang ada di lapangan proyek 

yang berkaitan dengan pembangunan konstruksi, 

b.2. Menentukan dan membuat anggaran biaya proyek, 

b.3. Menyusun jadwal rencana bulanan dan mingguan berdasarkan perjanjian 

jadwal di awal konstruksi, 

b.4. Memastikan adanya material dan alat di lapangan proyek yang sesuai, 

b.5. Melakukan hubungan langsung dengan pemilik proyek untuk 

merencanakan jalanannya proyek, 

b.6. Menjamin ketepatan atas pelaksanaan pekerjaan yang utama dan penting 

di lapangan, 

b.7. Mengatur tingkatan kapasitas pekerjaan dan bobot pekerjaan di dalam 

rencan pekerjaan seluruhnya di dalam proyek berfungsi untuk mengatur 

dan memperjelas tiap pekerjaan, 

b.8. Mewakili dari kontraktor untuk mempekerjakan sesuai pekerjaan tiap 

minggunya di lapangan bersama tim untuk memastikan pekerjaan 

berjalan, 

b.9. Memberikan arahan kepada pekerja di lapangan saat menemukan 

permasalahan dan kesusahan dalam tiap pekerjaan dan didiskusikan 

untuk menemukan jalan keluarnya, 

b.10. Mengatur tim di lapangan dalam rencana kerjanya agar sesuai keadaan di 

lapangan yang mengikuti pola arahan sesuai kontrak yang berlaku di 

lapangan, 

b.11. Menerima dan mengerti hasil penelitian yang telah dilakukan di 

laboratorium untuk tiap pekerjaan yang membutuhkan, 

b.12. Memiliki kuasa atas tiap pengujian di lapangan dan menentukan hasil 

yang diperoleh di lapangan untuk uji kelayakan, 

b.13. Membuat berkas seluruh kejadian dan rencana kerja di lapangan. 
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c. Site Engineering 

Site Engineering adalah orang yang ditunjuk untuk mengerjakan peran sebagai 

pemimpin di lapangan pada bagian teknik. Tugas dari Site Engineering 

merupakan: 

c.1. Menentukan metode pelaksanaan yang bersifat efektif dan mampu sesuai 

dengan kondisi di lapangan, 

c.2. Membuat pelaksanaan tiap pekerjaan menjadi lebih efisien dan lebih 

ekonomis, 

c.3. Mampu berkomunikasi baik dan hubungan yang baik dalam proyek 

dengan konsultan pengawas untuk menentukan suatu jalan pilihan dari 

sebuah permasalahan, 

c.4. Menentukan pelaksanaan tiap pekerjaan agar sesuai dengan rencana 

pekerjaan yang diatur, 

c.5. Menentukan fasilitas dan alat yang dibutuhkan di lokasi proyek kepada 

owner untuk membantu pengerjaan lebih efisien, 

c.6. Membuat kesimpulan dari tiap pekerjaan yang ada di proyek agar bisa 

terlihat kemajuan yang ada di proyek. 

 

d. Keuangan 

Keuangan adalah jabatan yang diterima seseorang dalam pelaksanaan di 

lapangan dibawah kuasa kontraktor untuk jalannya proyek. Tugas dari 

Keuangan di proyek merupakan: 

d.1. Mengatur pemasukan dan pengeluaran yang ada didalam proyek 

berdasarkan sub-kontraktor yang terlibat dalam jalannya proyek, 

d.2. Melakukan pembayaran upah kepada pekerja yang ada di lapangan pada 

setiap minggunya. 
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e. Logistik 

Bagian logistik merupakan staf dalam pengadaan bahan bangunan di lapangan. 

Tugas dari logistik di proyek merupakan: 

e.1. Mencari informasi sumber dan harga bahan dan mengatur jumlah uang 

yang digunakan dalam pembelian bahan, 

e.2. Menyiapkan kontrak surat perintah kerja / surat pesanan barang / bahan 

kepada supplier yang ditunjuk serta menyusun jadwal pengiriman bahan / 

barang ke lokasi proyek, 

e.3. Memeriksa berita acara penyerahan bahan / barang di lapangan dan 

memeriksa kuitansi tagihan beserta lampiran kelengkapannya ke bagian 

keuangan / kasir untuk diproses lebih lanjut, 

e.4. Bertanggung jawab terhadap jumlah / volume bahan di proyek dan mutu 

bahan / barang yang dikirim ke proyek  (sesuai dengan permintaan). 

 

f.    QHSE / K3L 

QHSE (Quality, Health and Safety Environment) / K3L adalah bagian dari 

proyek yang bertugas untuk menjamin dan menjaga keselamatan para pekerja 

yang ada di lapangan sehingga mampu terciptanya keadaan aman dan nyaman. 

Tugas dari QHSE / K3L di proyek merupakan: 

f.1. Menentukan dan merencanakan pekerjaan di lapangan, 

f.2. Merencanakan pelaporan atas K3L yang ada di lapangan, 

f.3. Memantau risiko yang mungkin terjadi di lapangan, 

f.4. Melakukan pengawasan dan pemantauan tiap pekerjaan, alat pekerja, dan 

lingkungan pekerjaan, 

f.5. Memberikan petunjuk tentang penyelamatan dalam bekerja di lapangan, 

f.6. Memastikan pekerja dan alat pekerja telah sesuai dengan aturan yang ada 

di lapangan. 
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g. Pelaksana (supervisor) 

 Pelaksana  mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

 g.1. Mengawasi dan mengkoordinasi pekerjaan para pelaksana di lapangan dan 

   mencatat prestasi pekerjaan, 

 g.2.Mengawasi metode pelaksanaan di lapangan untuk menghindarkan  

   kesalahan pelaksanaan, 

 g.3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan di proyek. 

 

h.    Drafter 

Drafter adalah orang dibawah bimbingan kontraktor yang memiliki tugas 

sebagai berikut: 

h.1. Membuat gambar lapangan sesuai dengan yang ada di lapangan dan 

menyesuaikannya, 

h.2. Membuat shop drawing yang sesuai di lapangan agar bias dikerjakan oleh 

para pekerja dan dipahami dengan mudah, 

h.3. Menghasilkan gambar as built drawing. 

 

i.    Operator 

Operator yang ada di lapangan proyek memiliki tugas sebagai berikut: 

i.1. Menjalankan mesin yang ada di lapangan dengan benar dan efektif sesuai 

dengan arahan yang akan dilakukan, 

i.2. Merawat kondisi mesin atau alat yang ada di lapangan supaya tidak 

mudah rusak, 

i.3. Memberikan hasil dari pengerjaan yang mengunakan mesin kepada 

atasannya agar mendapatkan hasil lebih lanjut. 

 

j.    Ahli pengukuran (surveyor) 

Ahli pengukuran (surveyor) mempunyai tugas dan kewajiban: 

 j.1. Menentukan letak dan posisi bangunan sesuai dengan gambar, 
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 j.2. Menentukan letak as - as bangunan dan mengawasi  pekerjaan struktur yang 

akan dibuat, 

 j.3. Koordinasi dengan pelaksana dalam menentukan pemecahan permasalahan 

dilapangan, 

 j.4. Membantu  pelaksana dalam  menentukan ukuran. 

 

k. Mandor 

 Mempunyai tugas sebagai berikut: 

  k.1. Mengatur prestasi kerja para pekerja yang diserahkan kepadanya, 

  k.2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja. 

 

l.     Tenaga kerja 

 Mempunyai tugas sebagai berikut: 

 i.1. Mengerjakan setiap pekerjaan sesuai dengan gambar kerja dan waktu, 

 i.2. Melaporkan kebutuhan material kepada mandor.  
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BAB III 

PELAKSANAAN PROYEK 

 

3.1. Uraian Umum 

Konstruksi yang ada di lapangan dikerjakan sebagai hasil dari kerja sama dari 

tiap pihak yang bertanggung jawab dan berkompeten. Dalam proses ini terdapat 

beberapa tahap untuk menghasilkan perencanaan yang baik. Tahap awal dalam 

pembuatan perencanaan proyek adalah tahap persiapan. Tahap persiapan dimulai 

dengan mengidentifikasi proyek untuk mengetahui maksud dan tujuan dari proyek. 

Setelah itu dilakukan penyusunan jadwal pekerjaan, daftar peralatan dan tenaga 

kerja, yang harus disiapkan dan dilaksanakan untuk menunjang penyelesaian 

proyek konstruksi. Setiap tenaga kerja diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan 

efektif.  

Tahap perencanaan selanjutnya adalah pengembangan konsep. 

Pengembangan konsep dilakukan guna mendeskripsikan maksud dan tujuan secara 

jelas dan penyelesaian terhadap permasalahan desain yang telah dibuat. 

Selanjutnya, perlu dilakukan analisis untuk segala kebutuhan proyek baik dari tahap 

persiapan hingga pelaksanaan. Analisis yang dilakukan adalah kebutuhan ruang 

untuk proyek secara ideal dan kondisi lahan bangunan, serta standar teknis 

kebutuhan proyek. Analisis standar teknis kebutuhan proyek yang dimaksud antara 

lain standar baja, mutu beton dan standar kebutuhan yang lainnya. Setelah analisis 

dilakukan, selanjutnya menentukan tema awal bangunan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna.  

Tahap selanjutnya adalah pra rancangan. Dalam proses ini, tema awal 

dikembangkan menjadi sebuah konsep yang kemudian dibuat dalam bentuk sketsa. 

Setelah  tema dibuat,  dapat  dilakukan  penyusunan  peletakan  fungsi  ruang  dan 

bangunan, kebutuhan material yang digunakan, waktu dan biaya yang diperlukan 

hingga pekerjaan selesai. Pada tahap rancangan, hanya dilakukan pematangan dari 
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konsep yang telah dibuat pada tahap pra rancangan. Peninjauan kembali untuk 

beberapa aspek yang telah dibuat yaitu kelayakan proyek, fungsional ruang, 

perencanaan anggaran biaya dan jadwal proyek lainnya. 

Tahap akhir dalam perencanaan adalah pembuatan dokumen lelang untuk 

mencari penyedia jasa yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

pembangunan proyek. Dokumen-dokumen yang akan dibuat antara lain Detailed 

Engineering Design (DED) berupa gambar kerja, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat 

(RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bill of Quantity (BQ), perhitungan 

teknik, dokumen kontrak dan daftar supplier. Berikut adalah tahapan perencanaan 

dalam suatu konstruksi pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Perencanaan (Sumber: http://e-

journal.uajy.ac.id/405/3/2MTS01429.pdf) 

  



 

24 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Tahap I  

RS. Panti Wilasa dr. Cipto – Semarang 

 
 

 

Giovanno Adnan Adrithia   15.B1.0007  

 

 

3.2. Metode Pelaksanaan 

 Pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa 

dr. Cipto Semarang dikerjakan meliputi pengetesan tanah, pembersihan lahan, 

pembuatan jalan akses keluar masuknya transportasi / alat berat, pengadaan 

material serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Jika hal – hal diatas sudah siap, dengan 

demikian pekerjaan struktur bawah bisa dikerjakan dengan mengerjakan pondasi 

jenis tiang pancang silinder. Setelah pekerjaan pondasi tiang pancang silinder 

selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan struktur pile cap, tiebeam, dan sloof. 

Baru masuk ke struktur atas yang terdiri dari balok, kolom, plat lantai, serta tangga. 

 Penyusunan laporan ini fokus pada lingkungan yang ada di pembangunan 

proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang  akan dijelaskan 

seperti dibawah ini. 

3.2.1. Pekerjaan persiapan 

Persiapan pekerjaan adalah pekerjaan yang mengatur posisi penyimpanan 

material dan peralatan serta mengatur jalur untuk pergerakan kendaraan proyek 

beserta mengatur letak bangunan. Pekerjaan proyek tentu diharapkan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam pekerjaan pelaksanaan ini juga 

melingkupi pembuatan pagar semi permanen, direksi keet, gudang penyimpanan 

alat – alat dan material. Berikut ini adalah pelaksanaan pekerjaan persiapan yang 

dijelaskan dibawah ini : 

a. Penyediaan air bersih  

 Hal utama yang perlu disediakan guna kelancaran berlangsungnya pekerjaan 

proyek adalah ketersediaannya air untuk konsumsi para pekerja bangunan, 

kebutuhan MCK dan kebutuhan material guna pengadukan semen dll.  

b. Kelistrikan 

Agar menunjang pekerjaan di area proyek, listrik dari PLN sangat dibutuhkan 

untuk menyelesaikan proyek pembangunan ini. Listrik dibutuhkan untuk 

memberi daya pada alat elektronik seperti pendingin udara, peralatan kantor, 

pompa air serta penerangan dikala ada pekerjaan lembur dimalam hari. 
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c. Pembersihan area proyek 

 Kegiatan pembersihan lahan pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto Semarang sudah dikerjakan sebelum proyek ini dilaksanakan. 

Perencanaan pembersihan lahan ini guna membersihkan area yang hendak 

dibangun sehingga nantinya mampu meminimalisir adanya hambatan selama 

pekerjaan proyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Pembersihan Lahan dengan Excavator 

d. Pembuatan pagar sementara dan pemasangan papan nama proyek 

Pembuatan pagar semi permanen di lingkungan proyek bertujuan untuk 

memberi batas antara area diluar dan didalam proyek. Menjamin keamanan dan 

keselamatan kepada orang – orang yang berada disekitar area proyek. Pagar 

semi permanen ini dibuat setinggi +- 2,5 m menggunakan bahan seng 

alumunium dan bambu. Papan nama proyek juga dipasang guna menunjukkan 

nama perusahaan konsultan perencana, manajemen konstruksi, dan pelaksana 

dari proyek. 
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e.   Pemasangan Jaring Pengaman 

Kontraktor diwajibkan memasang jaring pengamanan dari tingkat tertinggi 

pengerjaan lantai bangunan tersebut yang telah tercapai untuk menghindari 

benda / alat dan pekerja yang terjatuh dari lantai atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Pagar Proyek dan Jaring Pengaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Papan Nama Proyek  
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f.  Pembuatan bouwplank  

Pembuatan bouwplank untuk menentukan elevasi tanah yang akan dikerjakan 

sebagai tanah permukaan dan menjadi as pada bangunan. Pengukuran untuk 

pemasangan bouwplank menggunakan alat bantu theodolite dan waterpass.  

 

 

 

 

Gambar 3.5 Bouwplank 

g. Pembuatan direksi keet 

Pembuatan direksi keet sebagai temapt berkumpul, rapat, menyatukan 

pendapat, pos keamanan serta juga tempat untuk menyimpan material, 

bangunan ini hanya untuk sementara sampai proyek berakhir. Diluar direksi 

keet juga disertakan peralatan keamanan seperti tabung merah pemadam api 

(APAR ) untuk mencegah jika terjadin kebakaran api agar tidak meluas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Direksi Keet 

Bouwplank 
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Gambar 3.7 Tabung APAR dilokasi Proyek 

 

Gambar 3.8 Lokasi Fabrikasi Kayu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Lokasi Fabrikasi Baja Tulangan 
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Gambar 3.10 Lokasi Material Pasir dan Batako 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Lokasi Penempatan Scaffolding 

h. Mobilitas peralatan dan material 

Perencanaan pergerakan peralatan dan material dalam proyek ini bertujuan 

supaya selama pekerjaan proyek, tidak terjadi kemacetan berarti disekitar area 

pembangunan proyek. Selain itu juga agar pergerakan kendaraan proyek 

menjadi lancar selama proyek pembangunan berlangsung. Pintu gerbang 

masuk proyek terletak diantara pagar proyek untuk akses keluar masuk alat 

berat dan kendaraan proyek. Jalan proyek direncanakan sehingga bisa 

kendaraan besar seperti Concrete Mixer Truck dan Concrete Pump Truck bisa 

lebih leluasa untuk memasuki area proyek. 

 

Batako 

Pasir 

Scaffolding 
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Gambar 3.12 Akses Jalan Mobilitas Proyek 

3.2.2. Pekerjaan pondasi 

Struktur bawah yang dimaksud adalah pondasi dan struktur bangunan lain yang 

berada dibawah permukaan tanah. Fungsi dari struktur bawah untuk sebuah 

bangunan untuk menahan beban dari struktur yang terletak diatasnya. Untuk 

mendukung beban primer bangunan digunakan sistem pondasi tiang dengan metode 

tiang pancang berbentuk silinder.  

Menentukan pondasi pada suatu bangunan harus melalui beberapa tahap atau 

penelitian tentang karakteristik tanah dan kompetensi tanah yang menjadi tempat 

bangunan berdiri. Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto 

melakukan penelitian tanah dengan 2 cara yaitu uji bore log dan uji sondir. 

a.  Uji bore log 

Uji bore log dijalankan untuk mengetahui letak dari kekerasan tanah dan 

lapisan tanah pada kedalaman yang akan dicapai. Memiliki kelebihan untuk 

mengetahui hasil tanah yang didapatkan memiliki karakteristik yang spesifik 

dan jelas. 

b.  Uji sondir 

 Uji sondir memiliki fungsi untuk mendapatkan hasil dari perlawanan geser 

tanah dan perlawanan penetrasi konus dengan tanah yang ada di lapangan 
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proyek. Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto melakukan 

percobaan uji sondir dengan 3 titik dan kapasitas beban 2,5 ton. 

c. Hasil penyelidikan tanah 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto setelah dilakukan 

penelitian tanah menghasilkan karakterisik tanah lempung kelanauan. Dalam 

melakukan pengujian sondir pada kedalaman 20 meter tidak ditemukannya 

tanah keras dan menghasilkan nilai tahanan konus kurang lebih 20 kg/cm2. 

Pengujian tanah dengan uji bore log menghasilkan kesimpulan bahwa 

ditemukannya tanah keras atau mencapai tanah keras pada kedalaman 31 

meter. Maka dari itu penggunaan pondasi pada Proyek Pembangunan Tahap 1 

RS. Panti Wilasa dr.Cipto menggunakan pondasi tiang pancang yang memiliki 

diameter silinder 40 cm dan dipasang hingga mencapai kedalaman 31 meter 

pada tanah keras yang dicapai pada saat melakukan pengujian karakteristik 

tanah.  

Penggunaan pondasi tiang pancang sebagai pondasi hanya dilakukan pada 

bangunan utama yang memiliki 5 lantai, penggunaan pondasi lainnya seperti 

pondasi rakit dan pondasi pelat. Pondasi rakit digunakan pada pondasi mesin genset 

yang diberikan khusus untuk menahan getaran yang ditimbulkan oleh genset ketika 

digunakan. Pondasi pelat digunakan pada pondasi bangunan genset. 

Pengerjaan pondasi tiang pancang yang dikerjakan PT Paton Buana Semesta 

sebagai sub-kontraktor. Pengerjaan pondasi tiang pancang di konstruksi 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto menggunakan alat Hidraulic 

Static Pile Driver (HSPD) yang memiliki kapasitas 240 ton. Sistem yang digunakan 

alat Hidraulic Static Pile Driver (HSPD) dengan cara menekan tiang pancang ke 

dalam tanah dengan dongkrak hidraulis.  

Data teknis material dari pondasi yang ada di Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. 

Panti Wilasa dr.Cipto sebagai berikut: 

a.  Kedalaman rencana  : 31 meter 

b.  Jumlah titik pancang  : 82 titik 
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c.    Jenis tiang pancang  : Spun pile 

d.    Tinggi pile per segmen   : 12 meter 

e     Diameter tiang pancang   : 40 cm 

f.    Berat tiang pancang per segmen : 4 ton 

g.    Produksi tiang pancang oleh  : Wika Beton 

h.    Material tiang pancang   : Beton bertulang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Spun Pile yang digunakan (Sumber : Kunjungan Lapangan Program 

Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranta pada Proyek Pembangunan 

Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Alat Hidraulic Static Pile Driver (Sumber : Kunjungan Lapangan 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranta pada Proyek 

Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang, 2018) 
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Pengerjaan pondasi tiang pancang menggunakan langkah – langkah sebagai 

berikut: 

a. Menggunakan alat berat sebagai bantuan memasukan tiang pancang ke dalam 

tanah dengan alat Hidraulic Static Pile Driver (HSPD), 

b. Menggunakan spun pile kualitas K-600 dengan diameter 40 cm dan panjang 

tiang 12 m, 

c. Meratakan tanah dilokasi proyek menggunakan excavator,  

d. Memberikan tanda pada tiang pancang supaya saat memasukan tiang pancang 

kedalam tanah tidak merubah dan bergesernya as tiang dari titik yang 

ditentukan, 

e. Menempatkan alat HSPD pada titik koordinat yang ditentukan dengan akurat, 

f. Melihat kondisi tiang pancang yang akan dipasang jika adanya kerusakan pada 

tiang pancang, 

g. Pemberian tanda pada tiang pancang, 

h. Pengangkatan tiang pancang menggunakan alat HSPD secara vertical dan 

dibantu pekerja dalam meluruskan dan memasukan kedalam titik yang 

ditentukan, 

 

Gambar 3.15 Pengangkatan Tiang Pancang (Sumber : Kunjungan Lapangan 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranta pada Proyek 

Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang, 2018) 
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i. Tiang pancang yang diangkat oleh alat HSPD dimasukan ke dalam alat 

clamping box untuk dijepit dan masuk kedalam tanah secara vertikal, 

 

Gambar 3.16 Memasukan Tiang Pancang kedalam Clamping Box (Sumber : 

Kunjungan Lapangan Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik 

Soegijapranta pada Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Semarang, 2018) 

j. Menekan tiang pancang secara vertikal menggunakan Dolly dari posisi atas 

tiang pancang yang ada di alat clamping box, 

 

Gambar 3.17 Pengangkatan Dolly dengan Alat HSPD ke clamping box (Sumber : 

Kunjungan Lapangan Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik 

Soegijapranta pada Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Semarang, 2018) 

Dolly 
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k. Tiang pancang didorong dengan dolly secara vertical dengan posisi dolly berada 

diatas tiang pancang yang akan dimasukan kedalam titik yang telah ditentukan, 

proses pemancangan akan mendapatkan pilling record yang harus dicatat dan 

berisi tentang tekanan yang timbul dengan kedalaman tiang tertanam, 

l. Melakukan pengukuran posisi as tiang pancang yang telah ditanam setiap 2 m 

penurunan yang terjadi saat pemancangan, 

 

Gambar 3.18 Penekanan Tiang Pancang menggunakan Dolly (Sumber : 

Kunjungan Lapangan Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik 

Soegijapranta pada Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Semarang, 2018) 

m. Tiang pancang yang sudah tertanam didalam tanah saat melakukan 

pemancangan disisakan panjang 30 cm agar bias dilakukan penyambungan 

tiang pancang selanjutnya dan akan disambungkan dengan cara dilas, 

n. Tiang pancang selanjutnya disambungkan secara vertikal pada tiang pancang 

yang udah tertanam dan dilas atau disambungkan, 

 

Gambar 3.19 Penyambungan Tiang Pancang dengan Pengelasan Keliling Penuh 

(Sumber : Kunjungan Lapangan Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik 

Soegijapranta pada Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Semarang, 2018) 

Dolly 

Tiang Pancang 

Pelat Besi Tiang 

Pancang Dilas 
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o. Penyambungan tiang diberi lapisan anti karat karena setelah tertanam dibawah 

tanah aka nada kemungkinan terkena air tanah, menghindari karat pada 

sambungan tiang pancang, 

p. Tiang pancang dilakukan pemancangan kembali hingga mencapai tanah keras, 

q. Pemancangan pada tiang pancang dianggap berakhir ketika penekanan tiang 

pancang tidak bias dilakukan lagi dan daya dukung dari tiang pancang sesuai 

dengan yang diinginkan, untuk memastikan maka ditekan 2 kali pada tiang 

pancangnya, 

r. Tiang pancang yang telah terpasang diukur kembali dengan melihat pergeseran 

as pada tiang dan dapat dilakukan langkah selanjutnya pada tiang tersebut, 

s. Tiang yang menjulang dari permukaan tanah diratakan sama dengan 

permukaan tanah agar mobilitas dari alat HSPD dapat dilakukan dengan 

mudah, 

t. Pemasangan kayu triplek diatas tiang pancang yang sudah diratakan sebagai 

landasan jika alat HSPD melewatinya tidak merusak ujung tiang pancang. 

 

Gambar 3.20 Triplek untuk Melindungi Kepala Tiang Pancang (Sumber : 

Kunjungan Lapangan Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik 

Soegijapranta pada Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Semarang, 2018) 

Pekerjaan pondasi pelat yang sering disebut foot plat termasuk dengan pondasi 

telapak, pondasi pelat digunakan pada pondasi ruang genset. Pemasangan dan 

pelaksanaan pondasi pelat dilakukan oleh PT. Sekawan Triasa. Pelaksanaan 

pondasi pelat dibagi menjadi 2 jenis yang digunakan di proyek sebagai berikut: 
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a.  Pondasi pelat jenis 1 sebanyak 3 titik dengan dimensi 170 cm × 170 cm dengan 

kedalaman podasi 3,6 meter di bawah permukaan tanah.  

b.  Pondasi pelat jenis 2 sebanyak 8 titik dengan dimensi 150 cm × 150 cm dengan 

kedalaman podasi 3,6 meter di bawah permukaan tanah.  

Dalam mengerjakan pondasi pelat ada beberapa langkah pengerjaan yang 

dikerjakan oleh PT Sekawan Triasa dengan cara sebagai berikut: 

a. Menyusun pembesian tulangan atau fabrikasi tulangan untuk pondasi pelat, 

b. Tulangan yang digunakan untuk pondasi pelat dipotong dengan alat bar cutter 

sesuai dengan yang dibutuhkan, 

c. Tulangan yang digunakan untuk pondasi pelat setelah dipotong lalu 

dibengkokan dengan alat bar bender sesuai dengan yang dibutuhkan, 

d. Titik pada lokasi proyek yang digunakan untuk pondasi pelat dan sekitarnya 

sesuai yang dibutuhkan digali dengan menggunakan excavator hingga 

kedalaman yang dibutuhkan dicapai, 

e. Lubang yang telah digali dengan alat excavator mengeluarkan air tanah yang 

mempersulit pekerjaan pemasangan tulangan pada pondasi pelat, 

f. Pemasangan tulangan pondasi pelat diawali dengan memompa air tanah lalu 

dibuang ke area yang sudah disiapkan dan dilakukan pemompaan atau disebut 

dewatering selama pemasangan tulangan pondasi pelat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Pembengkokan tulangan pondasi pelat  
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Gambar 3.22 Proses Penggalian untuk Pondasi Pelat 

g. Tanah yang sudah digali diisi dengan sirtu dengan tebal 45 cm dan dipadatkan 

dengan stamper, 

h. Diberikan beton decking diatasnya sebagai lantai kerja pada pondasi pelat 

dengan ketebalan 5 cm, 

i. Pemasangan multiplek setebal 12 mm sebgai bekisting dari pondasi pelat, 

j. Pemasangan tahu beton sebagai penahan pada tulangan pondasi pelat agar tidak 

menempel pada bekisting, 

k. Tulangan pada kolom yang menyambung pada pondasi pelat akan diikat 

dengan bendrat dan tulangan penghubung, 

l. Pengecoran pada pondasi pelat menggunakan beton kualitas K-250 dan telah 

melalui uji slump test dan dibantu meratakan dengan alat vibrator, 

m. Pembukaan bekisiting pada pondasi pelat dilakukan setelah 3 hari, 

n. Tanah dikembalikan dan diratakan kembali pada atas pondasi tersebut dengan 

excavator. 
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Gambar 3.23 Kolom pada Pondasi Pelat  

Pekerjaan pondasi rakit 

Pondasi rakit atau yang sering disebut sebagai raft foundation dan berbentuk balok 

beton. Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto menggunakan 

pondasi rakit sebagai pondasi genset. Pondasi rakit yang digunakan memiliki 

ukuran 520 × 200 × 90 cm dengan jumlah 2 buah. Pembangunan Tahap 1 RS. Panti 

Wilasa dr.Cipto dengan pondasi rakit yang digunakan berupa tulangan ulir 

berdiameter 13 mm. Kualitas beton yang digunakan yaitu K-300 dan dengan proses 

beton readymix. 

Mengerjakan pondasi rakit dengan langkah – langkah dan dilaksanakan oleh PT. 

Sekawan Triasa sebagai berikut : 

a. Menentukan penggunaan tulangan yang akan digunakan pada pondasi mesin 

genset dan sloof genset, 

b. Pemotongan tulangan besi dengan alat bar cutter sesuai dengan ukuran yang 

dibutuhkan, 

c. Tulangan yang digunakan untuk pondasi mesin genset setelah dipotong lalu 

dibengkokan dengan alat bar bender sesuai dengan yang dibutuhkan, 
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d. Pondasi mesin genset menggunakan pasangan batu kali dan sloof. Bagian 

bawah sloof untuk ruang pemasangan batu kali digali sedalam 15 menit secara 

manual dengan cangkul, 

 

Gambar 3.24 Pasangan Batu Kali untuk Peletakan Sloof  Genset 

e. Pemasangan batu kali berdasarkan gambar kerja yang telah dibuat, 

f. Tanah diurug hingga elevasi – 1.05 untuk bagian bawah dari pondasi mesin 

genset dan selain di bawah pondasi mesin genset diurug hingga elevasi – 0.84, 

g. Pondasi mesin genset diberi urugan pasir dan dipadatkan setebal 30 cm, 

dihampar rabat beton sebagai lantai kerja dengan tebal 5 cm, 

h. Dipasang tahu beton pada sela – sela tulangan sloof dan bekisting agar saat 

melakukan pengecoran tidak menempel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Penulangan Sloof  Mesin Genset 

Pasangan 

Batu Kali 

Rabat Beton 

Pembesian 

Sloof Genset 

Tahu Beton 
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i. Pemasangan bekisting sloof menggunakan multiplek ukuran 12 mm dan diberi 

solar sebagai lapisan, 

 

Gambar 3.26 Bekisting Sloof Genset 

j. Pengecoran sloof mesin genset menggunakan kualitas beton K-250 dan dibantu 

getaran dengan alat vibrator, 

k. Bekisting sloof genset dilepas setelah beton mengeras, 

l. Pengecoran pondasi mesin genset dengan kualitas beton K-275 dan dibantu 

getaran dengan alat vibrator, 

m. Pemasangan angkur pada genset saat dilakukan pengecoran. 

3.2.3. Pekerjaan pile cap 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan Pile cap 

yang memiliki fungsi untuk mengikat pondasi tiang pancang, kolom, dan tie beam 

menjadikan kesatuan dan menghantarkan beban dari atas ke setiap pondasi. Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan 10 tipe pile cap 

yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh PT. Sekawan Triasa. Menggunakan baja 

tulangan ulir dan polos sebagai tulangan dari pile cap dengan diameter baja 

tulangan D19, D22 dan D25 untuk tulangan pokok dan D13 untuk begel pada 

pengerjaan pile cap. 

Langkah – langkah pengerjaan pile cap pada lapangan konstruksi sebagai 

berikut: 

a. Menentukan fabrikasi pembesian tulangan untuk pile cap, 

Bekisting 

Sloof Genset 

Sloof Genset yang 

Sudah Dicor 
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b. Pemotongan tulangan baja sesuai bestat menggunakan bar cutter, 

c. Pembekokan tulangan baja yang akan digunakan dengan alat bar bender sesuai 

yang dibutuhkan untuk pile cap, 

d. Titik dimana pile cap akan dibuat yang tergenang oleh air tanah maka dipompa 

keluar (dewatering) sebelum pengerjaan pengecoran dan juga dipompa saaat 

pengecoran pile cap, 

 

Gambar 3.27 Proses Dewatering di area Pile Cap 

e. Area letak pile cap didiurug dengan pasir dan rabat beton untuk membuat lantai 

kerja ditempat itu, 

f. Tiang pancang yang menjulang diatas permukaan tanah dibobok dan dipasang 

sumbat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Pembobokan Tiang Pancang 

Pompa 
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Gambar 3.29 Pemasangan Sumbat Tiang Pancang 

g. Penggunaan batako sebagai bekisting dari pile cap semakin lebih kuat karena 

batako tidak diambil setelah pengecoran, 

 

Gambar 3.30 Penulangan dan Bekisting untuk Pile Cap 

h. Penulangan dari pile cap disambungkan dengan kolom dan dipasang tahu beton 

untuk selimut beton, 

i. Pengecoran pile cap menggunakan beton kualitas K-300 dan dibantu dengan 

vibrator untuk meratakan masuk ke sela – sela dari tulangan . 

Pembesian Sumbat 

Tiang pancang 

Pemasangan 

Penulangan 

Pile Cap 

Bekisting 

Pile Cap 
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Gambar 3.31 Proses Pengecoran Pile Cap 

3.2.4. Pekerjaan tie beam 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan Tie beam 

sebagai bagian dari struktur bawah bangunan yang berupa balok. Tie beam 

berfungsi mengikat dan menyangga beban yang dihantarkan pada pile cap supaya 

merata dan jika terjadi penurunan dapat dicegah dengan cara pemasangan tie beam. 

Tie beam dimaksudkan untuk menurunkan beban dari atas ke pondasi dan mengikat 

pondasi sekitarnya agar menjadi satu beban yang turun ke pondasi.  

Tie beam pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

menggunakan baja tulangan ulir dan baja tulangan polos. Diameter dan ukuran 

tulangan baja yang dipakai adalah D22, D16 untuk tulangan utama, Ø10 untuk 

tulangan pinggang dan Ø8, Ø10 untuk begel. Ada 4 tipe tie beam yang digunakan 

di Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto. Langkah – langkah 

pengerjaan dan pelaksanaan tie beam oleh PT. Sekawan Triasa pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto sebagai berikut: 

a. Fabrikasi pembesian tulangan untuk digunakan pada tie beam, 

b. Tulangan yang akan digunakan dipotong dengan alat bar cutter sesuai dengan 

ketentuan yang telah dibuat, 
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c. Tulangan yang telah dipotong lalu dibengkokan dengan alat bar bender sesuai 

dengan rencana penulangan yang dipakai, 

d. Penggalian tanah yang akan dibangun tie beam dengan excavator dan secara 

manual dilakukan oleh pekerja, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32 Penggalian Tanah untuk Tie Beam 

e. Tempat tie beam dihampar dengan rambat beton sebagai lantai kerja , 

 

Gambar 3.33 Pembuatan Lantai Kerja Tie Beam 

f. Pemasangan tulangan pembesian pada tie beam sesuai dengan rencana tulangan 

yang digunakan dan dipasang tahu beton sebagai selimut beton, 

g. Pemasangan batako sebagai bekisting pada tie beam, 

Lantai Kerja 

Tie Beam 

Batako Sebagai  

Bekisting dari  

Tie Beam 
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Gambar 3.34 Pemasangan Penulangan dan Bekisting Tie Beam 

h. Lokasi tie beam dilakukan pengecoran dengan beton kualitas K-300 dan 

dibantu dengan vibrator supaya masuk ke sela – sela tulangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35 Proses Pengecoran Tie Beam 

i.  Melakukan perawatan tie beam dengan cara menyirami air dengan waktu 

tertentu setelah beton terlihat mengeras. 

3.2.5. Pekerjaan sloof 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan Sloof 

sebagai struktur bawah berupa balok, berfunngsi untuk mengikat antar kolom dan 

menjadikan satu kesatuan agar lebih kuat saat dapat hantaran beban dari atas. 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan Sloof pada 

ruang genset. Sloof  yang ada di proyek memiliki 3 tipe. Langkah – langkah 

Pembesian 

Tie Beam 
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pengerjaan dan pelaksanaan sloof pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto sebagai berikut: 

a. Fabrikasi pembesian tulangan untuk sloof sesuai kebutuhan yang diinginkan, 

b. Pemotongan tulangan besi untuk sloof sesuai yang dibutuhkan dengan alat bar 

cutter, 

c. Pembengkokan tulangan yang telah dipotong ditentukan dengan menggunakan 

alat bar bender, 

d. Sloof yang dirangkai dikondisikan pada atas pasangan batu kali dan 

disambungkan dengan stek sloof yang sudah dipasang dengan kolom, 

 

Gambar 3.36 Pembesian Sloof  Menyambung pada Stek Sloof 

e. Pemasangan tahu beton sebagai selimut dan penahan agar tulangan tidak 

menyatu dengan bekisting yang dipasang , 

f. Bekisting yang digunakan adalah multiplek dan dilumuri dengan solar, 

 

Gambar 3.37 Pembesian dan Bekisting Sloof 

Sambungan Stek Sloof 

dan Pembesian Sloof 

Tahu Beton 

Tulangan 

Sloof 

Bekisting 

Sloof 
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g. Pengecoran pada sloof menggunakan beton kualitas K-250 dan dibantu dengan 

alat vibrator agar campuran beton bias masuk ke sela – sela tulangan sloof, 

 

Gambar 3.38 Pengecoran Sloof 

h. Pelepasan bekisting dilakukan saat merasa beton sudah mengeras, 

i. Melakukan perawatan sloof dengan cara menyirami air dengan waktu tertentu. 

3.2.6. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 

Penggunaan dinding penahan tanah pada . Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto bertujuan untuk menahan tanah urugan dan tanah yang aslinya 

berada dilokasi proyek, karena tanah bisa menjadi sangat kuat mendorong karena 

adanya air tanah dibawahnya, Peninggian elevasi dasar dari bangunan juga menjadi 

alasan dibangunnya dinding penahan tanah sebagai penahan tanah urugan. 

Peninggian yang dilakukan dengan cara menaikan sebanyak 1,2 m untuk 

mengantipasi banjir juga pada area tersebut. Dinding penahan tanah yang dibuat 

menggunakan batu belah yang disusun. Langkah – langkah pengerjaan dinding 

penahan tanah sebagai berikut : 

a.  Pasangan batu yang disusun sudah dilakukan pemecahan dan ditemukannya 

sisi kasar agar tekstur kasarnya bias menyatu dan menempel dengan plesteran 

yang bertujuan lebih kuat dan kaku, 

b.  Plesteran yang dipasang terbuat dari campuran semen, pasir, dan air yang telah 

ditakar sesuai rencana kerja untuk dinding penahan tanah. 
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Gambar 3.39 Pasangan Batu untuk Dinding Penahan Tanah 

3.2.7. Pekerjaan kolom 

Dalam setiap proyek pasti menggunakan kolom yang memiliki fungsi untuk 

memikul beban secara vertikal dan pengikat antar kolom supaya beban bias 

diteruskan ke pondasi. Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

menggunakan 3 tipe kolom untuk struktur gedung utama 5 lantai dan 2 tipe kolom 

untuk struktur gedung ruang genset. Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa 

dr. Cipto memiliki spesifikasi kolom yang ada pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Spesifikasi Kolom 

Tipe Dimensi (cm) Tulangan Pokok Tulangan Sengkang 

K.1a 
Lapangan 

40 × 60 
16D22 2D10 - 150 

Tumpuan 16D22 2D10 - 100 

K.2a 
Lapangan 

40 × 40 
12D22 D10 - 150 

Tumpuan 12D22 D10 - 100 

K.3 
Lapangan 

30 × 50 
12D22 2D10 - 150 

Tumpuan 12D22 2D10 - 100 

FP.1 
Lapangan 

30 × 45 
8D16 D10 - 150 

Tumpuan 8D16 D10 - 100 

FP.2 
Lapangan 

30 × 30 
8D16 D10 - 150 

Tumpuan 8D16 D10 - 100 

Sumber : Diolah dari DED Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Langkah – langkah yang ditempu dalam pembuatan kolom pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto sebagai berikut: 

a. Fabrikasi pembesian tulangan untuk kolom sesuai dengan yang ditentukan, 
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b. Pemotongan tulangan baja jika diperlukan dengan alat bar cutter sesuai yang 

dibutuhkan untuk tiap kolom, 

c. Pembengkokan tulangan pada ujung tulang baja untuk penggunaan kolom 

dengan alat bar bender, 

d. Penulangan baja tiap kolom disambungkan dengan kolom yang ada 

dibawahnya dan diikat dengan tulangan untuk mengurangi dampak 

penggeseran tulangan, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.40 Penyambungan Tulangan Kolom 

e. Pemasangan tahu beton sebagai selimut beton untuk penyangga tulangan agar 

tidak menempel dengan bekisting, 

f. Pemberian garis untuk tanda as kolom dan diukur dengan theodolite untuk 

peletakan bekisting pada kolom, 

Sambungan 

Tulangan Kolom 
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Gambar 3.41 Pengukuran As Pada Kolom dan Bekisting Kolom 

g. Pemasangan acuan pada kolom untuk pemasangan bekisting dengan cara dilas 

di tulangan kolom yang sudah terpasang, dinamakan sepatu kolom, 

 

Gambar 3.42 Pemasangan Sepatu Kolom 

h. Pelapisan solar pada bekisiting kolom yang akan dipasang, 

 

Gambar 3.43 Solar dilumurkan pada Bekisting Kolom 

Sepatu 

Kolom 
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i. Pemasangan bekisiting kolom dengan cara knock down dan dibantu dengan 

mobile crane untuk mengangkat dan memasang bekisting pada lantai 2 - 5, 

 

Gambar 3.44 Pemasangan Bekisting Kolom dengan Mobile Crane 

 

Gambar 3.45 Bekisting Kolom Ditahan dengan Pipe Support 

j. Pemasangan pipe support sebagai penahan dan penyangga dari bekisting 

kolom, 

k. Pengecoran kolom pada bangunan utama 5 lantai dengan kualitas beton K-300 

dan kualitas beton K-250 untuk kolom pada ruang genset yang telah menempuh 

uji slump dan dibantu meratakan dengan alat vibrator, 

 

 

 

 

Pipe Support 

Bekisting 

Kolom 
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Gambar 3.46 Pengecoran Kolom Pada Lantai Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.47 Proses Pengecoran Kolom Pada Lantai Berikutnya  
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l. Pelepasan bekisting kolom setelah melewati masa 1 hari, 

m. Pemasangan tulangan baja pada kepala kolom juga dipasang tahu beton, 

n. Pemasangan tie rod pada kepala kolom dan juga dipasang bekisting multiplek, 

 

Gambar 3.48 Pengecoran Kepala Kolom 

o. Melakukan treatment pada kolom dengan cara curing atau menyemprotkan air 

pada beton kolom. 

 

Gambar 3.49 Curing Beton Kolom 
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3.2.8. Pekerjaan shear wall 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan shear wall 

yang berfungsi untuk pengaku pada bangunan terhadap gaya horizontal dan gaya 

geser. Penggunaa shear wall ditujukan pada pembangunan lift dan tangga pada 

bangunan utama 5 lantai. Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

menggunakan 3 tipe shear wall dengan tebal 30 cm memiliki spesifikasi yang ada 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Spesifikasi Shear Wall 

Tipe 
Jumlah 

Kolom 

Tulangan 

Pokok Kolom 

Tulangan 

Sengkang Kolom 

Tulangan 

Vertikal 

Shear Wall 

Tulangan 

Horizontal 

Shear Wall 

SW.1 
2 14D22 D13 – 200 

D16 – 200 D13 – 200 
2 12D22 D13 – 200 

SW.2 

2 12D22 D13 – 200 

D16 – 200 D13 – 200 

1 6D22 D13 – 200 

1 10D22 D13 – 200 

1 16D22 D13 – 200 

1 14D22 D13 – 200 

SW.3 
1 12D22 D13 – 200 

D16 – 200 D13 – 200 
1 10D22 D13 – 200 

Sumber : Diolah dari DED Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Langkah – langkah dalam pengerjaan dan pelaksanaan shear wall pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto sebagai berikut: 

a. Fabrikasi tulangan yang akan digunakan pada shear wall, 

b. Pemotongan tulangan besi yang akan digunakan pada shear wall dengan alat 

bar cutter, 

c. Pembengkokan tulangan yang telah dipotong menggunakan alat bar bender, 

d. Pemasangan tahu beton sebagai selimut dan penyangga tulangan pada shear 

wall dan pemasangan sepatu beton, 
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Gambar 3.50 Pembesian Pada Shear Wall, Tahu Beton, dan Sepatu Kolom 

e. Pemasangan bekisting pada shear wall yang diolesi sudah dilubangi agar bias 

dimasukan pipa pvc dan dipasang tie rod saat pengecoran berlangsung, 

f. Pemasangan penahan bekisting dengan pipe support, 

 

Gambar 3.51 Pemasangan Penahan bekisting 

g. Pengecoran shear wall dengan kualitas beton K-300 dan dibantu dengan 

vibrator untuk meratakan campuran beton hingga ke sela – sela tulangan shear 

wall , 

Tahu Beton 

Sepatu 

Kolom 

Pembesian 

Shear Wall 

Pipe Support 
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Gambar 3.52 Mengecor Shear Wall 

h. Bekisting pada shear wall dilepas ketika umur setelah 2 – 3 hari, 

i. Melakukan treatment atau curing pada shear wall dengan cara menyiram air. 

3.2.9. Pekerjaan balok 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto memakai balok yang 

memiliki fungsi untuk meneruskan beban dari pelat dan balok pada kolom. Balok 

yang digunakan beranekaragam karena berdasarkan fungsinya pada setiap ruangan 

yang digunakan dan beban yang ditanggung, disalurkan pada kolom dibawahnya.  

Beton yang digunakan untuk pengecoran pada tiap balok yang digunakan memiliki 

kualitas atau kekuatan K-300 pada balok yang ada di bangunan utama 5 lantai dan 

K-250 pada balok yang ada pada bangunan genset. 15 tipe balok digunakan dalam 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto. Proyek Pembangunan 

Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto memiliki spesifikasi balok pada lapangan yang 

ada pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Spesifikasi Balok 

Tipe 
Dimensi 

(cm) 

Tulangan 

Atas 

Tulangan 

Samping 

Tulangan 

Bawah 

Tulangan 

Sengkang 

G.1a 
Lapangan 

30 × 70 
3D22 4D10 7D22 D10 - 150 

Tumpuan 9D22 4D10 3D22 D10 - 100 

G.1b 
Lapangan 

30 × 70 
3D22 4D10 6D22 D10 - 150 

Tumpuan 7D22 4D10 3D22 D10 - 100 

G.2 
Lapangan 

30 × 50 
2D22 2D10 4D22 D10 - 150 

Tumpuan 5D22 2D10 3D22 D10 - 100 

G.3 
Lapangan 

30 × 40 
2D22 - 4D22 D10 - 150 

Tumpuan 5D22 - 3D22 D10 - 100 

G.4 
Lapangan 

25 × 30 
2D22 - 3D22 D10 - 150 

Tumpuan 3D22 - 2D22 D10 - 100 

B.1 
Lapangan 

25 × 50 
2D19 - 4D19 D10 - 150 

Tumpuan 5D19 - 3D19 D10 - 100 

B.2 
Lapangan 

20 × 40 
2D16 - 4D16 D10 - 150 

Tumpuan 5D16 - 2D16 D10 - 100 

B.3 
Lapangan 

20 × 30 
2D16 - 3D16 D10 - 150 

Tumpuan 3D16 - 2D16 D10 - 100 

B.4 
Lapangan 

15 × 30 
2D13 - 2D13 D10 - 150 

Tumpuan 2D13 - 2D13 D10 - 100 

GK.1 
2/3 L 30 × 50 7D22 - 3D22 D10 – 75 
1/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 100 

GK.2 
2/3 L 30 × 50 6D22 - 3D22 D10 – 75 
1/3 L 30 × 40 4D22 - 3D22 D10 – 100 

GK.3 
2/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 75 
1/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 125 

GK.4 
2/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 75 
1/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 100 

GK.5 
2/3 L 30 × 50 7D22 - 3D22 D10 – 75 
1/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 100 

GK.6 
2/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 75 
1/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 125 

Sumber : Diolah dari DED Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Langkah – langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan dan pengerjaan balok 

pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto sebagai berikut: 

a. Fabrikasi tulangan baja yang akan dipakai pada balok, 

b. Pemotongan tulangan yang akan digunakan menggunakan alat bar cutter, 

c. Pembengkokan tulangan yang telah dipotong dengan alat bar bender dengan 

kebutuhan yang diinginkan, 

d. Pemasangan Scaffolding, gelagar, dan suri-suri untuk menopang bekisting yang 

ada pada balok sesuai dengan rencana elevasi pada setiap balok yang akan 

dibuat, 
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e. Pada bagian bawah bekisting yang biasa disebut (bodeman) disusun untuk 

meletakan tulangan balok, 

f. Pemasangan tulangan baja pada balok sesuai gambar rencana yang telah dibuat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.53 Tulangan Baja Pada Balok 

g. Bekisting balok pada bagian samping tulangan balok (tembereng) dipasang, 

 

Gambar 3.54 Scaffolding, Gelagar, Suri-Suri, Bekisting, Pembesian Balok\ 

h. Pemasangan tahu beton sebagai silinder beton agar tulangan pada balok tidak 

menempel pada bekisting disekitarnya, 

Scaffolding 

Balok Gelagar 

Balok Suri-Suri Bekisting 

Balok 

Tulangan 

Balok 
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Gambar 3.55 Tahu Beton di Antara Tulangan Balok dan Bekisting 

i. Pengecoran yang akan dilakukan pada balok dan pelat lantai menggunakan 

beton kualitas K-250 diuji dulu dan dicor dibantu dengan alat vibrator untuk 

meratakan masuk ke sela - sela, 

j. Melakukan curing pada balok dan pelat lantai dengan cara menyiramkan air 

dan digenangi air pada waktu tertentu. 

3.2.10. Pekerjaan pelat 

Pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan 

pelat lantai yang berfungsi untuk menyalurkan beban hidup yang ada diatasnya ke 

struktur banguna sehingga bebean hidup pada suatu pelat dapat terbagi merata dan 

ditahan oleh struktur bangunan. Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. 

Cipto tipe pelat dengan 3 jenis. Penggunaan pelat pada proyek ini memiliki 2 jenis 

yaitu menggunakan baja tulangan ulir. Tulangan yang digunakan adalah D13 dan 

D10. Pelat yang ada pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

memiliki spesifikasi yang ada pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Spesifikasi Pelat 

Tipe Tebal (cm) Tumpuan Lapangan Tumpuan Fungsi 

S-1 
Tulangan Atas 

12 
D10 – 150 - D10 – 150 Pelat 

Lantai Tulangan Bawah D10 – 150 D10 – 150 D10 – 150 

S-2 
Tulangan Atas 

10 
D10 – 150 D10 – 150 D10 – 150 

Dak Atap 
Tulangan Bawah D10 – 150 D10 – 150 D10 – 150 

S-3 
Tulangan Atas 

15 
D13 – 150 D13 – 150 D13 – 150 Pelat Roof 

Tank Tulangan Bawah D13 – 150 D13 – 150 D13 – 150 

Sumber : Diolah dari DED Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Tahu 

Beton 
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Langkah – langkah yang ditempuh dalam mengerjakan dan menyusun pelat 

pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto sebagai berikut: 

a.  Fabrikasi tulangan baja yang akan dipakai pada balok, 

b.  Pemotongan tulangan yang akan digunakan menggunakan alat bar cutter, 

c.  Pembengkokan tulangan yang telah dipotong dengan alat bar bender dengan 

kebutuhan yang diinginkan, 

d. Pemasangan Scaffolding, gelagar, dan suri-suri untuk menopang bekisting 

yang ada pada balok sesuai dengan rencana elevasi pada setiap balok yang akan 

dibuat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.56 Perancah Penopang Pelat 

e.  Pada bagian bawah bekisting yang biasa disebut (bodeman) disusun untuk 

meletakan tulangan balok, 

f.  Pemasangan tulangan baja pada balok sesuai gambar rencana yang telah dibuat, 
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Gambar 3.57 Penulangan Pelat dan Pembengkokan Tulangan 

g. Pelat yang sudah dipasang tulangan dimasukan pipa MEP di sela – sela pelat 

lantai yang sudah disusun, 

 

Gambar 3.58 Pemasangan Pipa MEP 

Pipa MEP 
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Gambar 3.59 Pemasangan Sambungan Pipa MEP 

h. Styrofoam dipasang pada bagian berbatasan antara pelat dengan gedung RS 

Panti Wilasa dr. Cipto lama, 

 

Gambar 3.60 Styrofoam pada Bagian Pelat dan Bangunan Lama 

i.  Pemasangan tahu beton sebagai selimut beton agar tulangan pelat tidak 

menempel pada bekisting pelat lantai, 

j. Pemasangan cakar ayam yang berfungsi untuk penahan antara tulangan atas 

dan tulangan bawah pelat agar tidak menempel, 

Styrofoam 

Pipa MEP 

Tulangan 

Pelat Lantai 

Tahu Beton 

Cakar Ayam 
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Gambar 3.61 Pemasangan Tahu Beton dan Cakar Ayam 

k. Pengecoran diawali dengan pengujian kelayakan beton lalu dicor diatas pelat 

lantai dengan bantuan vibrator untuk meratakan agar bias masuk ke sela – sela 

tulangan yang berada dibawah, 

l. Pelat yang dicor pada lantai atas bersamaan dengan mengecor kolom, 

menggunakan kualitas kekuatan beton K-250 untuk pelat ruang genset dan K-

300 untuk pelat gedung utama 5 lantai, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.62 Pengecoran Balok dan Pelat Lantai 

m.  Melakukan treatment atau curing dengan cara menyemprot air pada lapisan 

permukaan dari plat, 

Cakar Ayam 

Tahu Beton 
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Gambar 3.63 Proses Curing Pada Pelat 

3.2.11. Pekerjaan tangga 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto memiliki 2 tangga yang 

menghubungkan elevasi lantai 1 sampai dengan lantai 5. Penggunaan tangga yang 

bertujuan untuk menyambungkan tiap lantai pada suatu bangunan, posisi peletakan 

tangga pertama pada SW1, sedangkan tangga kedua berada antara as 15 dan as 16. 

Penggunaan tangga memakai baja tulangan ulir. Tulangan yang digunakan adalah 

ukuran D16 dan D10 untuk tulangan utama dan D10 untuk tulangan begel. Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto memiliki spesifikasi tangga yang 

ada pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Spesifikasi Tangga 

Bagian 

Tangga 

Dimensi 

(cm) 
Tulangan Pokok 

Tulangan Sengkang / 

Tulangan Susut 

Anak 

Tangga 

Lebar = 30 

Tinggi = 17,5 
D10 D10 – 150 

Pelat 

Tangga 
Tebal = 15 D16 – 150 D10 – 150 

Pelat 

Bordes 
Tebal = 15 D16 – 150 D10 – 150 

Kolom 

Bordes 
25 × 30 6D16 

Tumpuan 

D10 – 100 

Lapangan 

D10 – 150 

Balok 

Bordes 
25 × 40 

Tumpuan 

4D16 (Tulangan Atas) 

3D16 (Tulangan Bawah) 

Lapangan 

3D16 (Tulangan Atas) 

4D16 (Tulangan Bawah) 

Tumpuan 

D10 – 75 

 

Lapangan 

D10 – 100 

Sumber : Diolah dari DED Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 
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Langkah – langkah mengerjakan dan melaksanakan pekerjaan tangga pada 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto sebagai berikut: 

a. Fabrikasi tulangan baja yang akan dipakai pada balok, 

b. Pemotongan tulangan yang akan digunakan menggunakan alat bar cutter, 

c. Pembengkokan tulangan yang telah dipotong dengan alat bar bender dengan 

kebutuhan yang diinginkan, 

d. Pembuatan penguatan tangga dengan kolom bordes dan shear wall, 

e. Pemasangan penopang dibawah tangga menggunakan scaffolding untuk 

menopang pemasangan bekisting dan tulangan pada tangga, 

f. Pemasangan tulangan baja dan bekisting yang sesuai dengan rencana pada 

tulangan tangga dan pelat bordes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.64 Scaffolding dan Bekisting Tangga 

g. Pembesian balok bordes, pelat tangga dan pelat bordes (pembesian 

disambungkan pada stek yang sudah disiapkan sebelumnya), 
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Gambar 3.65 Pembesian Balok Bordes 

 

Gambar 3.66 Stek Pembesian Pelat Tangga 
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Gambar 3.67 Stek Pembesian Pelat Bordes pada Shear Wall 

h. Pada tulangan tangga dan bordes yang telah terpasang diberi tahu beton sebagai 

selimut beton dan diberi cakar ayam untuk memperkuat serta menjaga tulangan 

pada kolom tidak menempel pada bekisting, 

 

Gambar 3.68 Pemasangan Tahu Beton dan Cakar Ayam pada Pelat Tangga 

i. Pemasangan tulangan pada anak tangga dan bordes dari tangga sesuai ukuran 

yang ditentukan, 

Tahu Beton 

Cakar Ayam 
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Gambar 3.69 Pembesian Anak Tangga 

j. Pemasangan bekisting pada anak tangga , 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.70 Pemasangan Bekisting Anak Tangga 
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k. Pengecoran tangga dilakukan dengan metode dari atas kebawah dari tiap anak 

tanggan dan diratakan secara manual oleh pekerja, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.71 Pengecoran Tangga 

l.  Pelepasan bekisiting tangga dilakukan pada saat umur tangga atau beton yang 

ada pada tangga dianggap sudah kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.72 Hasil Tangga Setelah Lepas Bekisting 
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3.3. Peralatan 

Dalam mengolah berbagai material konstruksi dibutuhkan juga berbagai peralatan 

konstruksi. Terdapat berbagai macam peralatan konstruksi, mulai dari peralatan 

yang sederhana/membutuhkan tenaga manusia, sampai pada peralatan yang 

menggunakan tenaga mesin. Peralatan yang canggih dapat meringankan pekerjaan 

dan mempercepat waktu pelaksanaan proyek, sehingga proyek dapat selesai tepat 

waktu. Peralatan yang canggih juga membutuhkan keterampilan dan keahlian 

pekerja dalam pengoperasiannya di lapangan.. 

a.  Hydraulic static pile driver 

Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) dipilih sebagai alat bantu dalam 

melaksanakan pekerjaan pondasi dengan cara menekan tiang pancang yang 

digunakan pada tiap titik, dipilih karena dengan alat ini tidak menimbulkan getaran 

yang sangat besar pada lingkungan dan tidak menimbulkan suara yang akan 

mengganggu sekitar lingkungan dari proyek. Proyek Pembangunan Tahap I RS 

Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan alat HSPD milik PT Paton Buana Semesta 

sebagai kontraktor yang menangani pemancangan pondasi. 

 

Gambar 3.73 Hydraulic Static Pile Driver 
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b.  Bar cutter portable 

Bar cutter merupakan alat pemotong baja tulangan. Cara kerja alat ini yaitu baja 

yang akan dipotong dimasukkan ke dalam gigi bar cutter, kemudian pedal 

pengendali dipijak. Pemotongan baja tulangan untuk diameter kecil, sesuai dengan 

kapasitas alat.menggunakan alat ini untuk memotong tulangan dengan diameter 13 

mm dan 16 mm. 

 

Gambar 3.74 Bar Cutter Portable 

c. Mesin gerinda 

Mesin gerinda yang digunakan pada proyek yaitu merk Maktec MT240, memiliki 

fungsi untuk memotong benda kerja yang ketebalanya yang tidak relatif tebal, 

menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja. Sebagai proses jadi akhir 

pada benda kerja, mengasah alat potong agar tajam, dan menghilangkan sisi tajam 

pada benda kerja, membentuk suatu profil pada benda kerja. Tulangan baja yang 

dapat dipotong dengan diameter 8 mm, 10 mm, 19 mm, 22 mm, dan 25 mm. 

 

Gambar 3.75 Mesin Gerinda 



 

73 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Tahap I  

RS. Panti Wilasa dr. Cipto – Semarang 

 
 

 

Giovanno Adnan Adrithia   15.B1.0007  

 

 

d.  Bar bender 

Bar bender merupakan alat untuk membengkokkan tulangan baja dengan berbagai 

macam sudut sesuai keperluan. Baja yang akan dibengkokkan dimasukkan di antara 

poros pembengkok dan poros tekan lalu diatur sudutnya sesuai dengan yang 

direncanakan. Pedal ditekan   supaya   roda   pembengkok   berputar   sesuai dengan 

sudut pembengkokkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.76 Bar Bender 

e.  Excavator 

Excavator yang digunakan pada Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. 

Cipto memiliki tipe IHI model PC40 dengan bahan bakar solar. Excavator 

digunakan untuk melakukan penggalian/pengerukan tanah dalam tahap awal 

proyek bangunan dan perataan tanah pada lantai 1 bangunan, excavator juga 

berperan untuk memindahkan tanah galian ke tempat lain yang akan diangkut oleh 

dumpt truck untuk dipindahkan yang pada akhirnya akan digunakan untuk 

menimbun tanah pada lantai dasar sebagai elevasi darsar dari bangunan Proyek 

Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto  
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Gambar 3.77 Excavator 

f. Dump truck 

Dump truck untuk mengangkut material dari jarak sedang hingga jauh. Material 

yang dibawa oleh dump truck diangkut menggunakan excavator. Material yang 

diangkut dapat berupa tanah galian, potongan pondasi, maupun sampah-sampah 

proyek yang berkapasitas banyak. Truk ini memiliki merk Hino, Mitsubishi dan 

Dyana H T dengan kapasitas sebesar 7 m3/jam. Dump truck yang dipakai adalah 

milik PT Sukses Mandiri 

 

Gambar 3.78 Dump Truck 
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g. Stamper 

Stamper adalah alat pemadat yang digunakan dalam proyek untuk memadatkan 

tanah yang perlu dipadatkan, lokasi pemadatan yang sukar dijangkau oleh alat berat,  

akan digunakan oleh pekerja secara manual untuk mengerjakan pemadatan tanah 

dilokasi yang diinginkan. Stamper dengan tipe Robin 3.5 EY15-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.79 Stamper 

h.  Wheel mounted crane 

Wheel mounted crane adalah alat bantu dalam proyek untuk mengangkat material 

dari dasar menuju lantai yang ingin dituju, karena alat yang diangkat cukup berat 

dan tidak bisa dilakukan secara manual oleh pekerja. Wheel mounted crane bisa 

untuk membantu proses pengecoran pada lantai – lantai yang diatas. Penggunaanya 

dalam Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan 

wheel mounted crane milik PT Sekawan Triasa. 
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Gambar 3.80 Wheel Mounted Crane 

i. Compressor 

Compressor adalah alat yang berfungsi untuk mengambil udara atau gas dari sekitar 

yang kemudian akan diberi tekanan di dalam tabung, lalu disalurkan kembali 

sebagai udara bertekanan. Dalam proyek ini difungsikan untuk pembersih kotoran 

di dalam bekisting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.81 Compressor 

3.3.1.  Concrete vibrator 

Concrete vibrator digunakan untuk proses proses pengecoran supaya kualitas beton 

sesuai. Getaran concrete vibrator membantu material campuran beton masuk ke 

celah-celah tulangan. Hal ini dilakukan agar beton padat dan memiliki kekuatan 
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tekan yang maksimal sebab rongga udara didalam beton berkurang. Vibrator beton 

digunakan saat pengecoran kolom, plat lantai, maupun balok. Pada volume 

pengecoran yang besar, alat ini penting. Penggunaan vibrator beton tidak boleh 

miring dan terlalu lama pada satu tempat saja serta tidak boleh mengenai tulangan     

karena dapat menyebabkan bergesernya letak tulangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.82 Concrete Vibrator 

3.3.2.  Concrete mixer 

Penggunaan concrete mixer pada Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa 

dr. Cipto untuk membuat campuran beton, penggunaannya hanya untuk jumlah 

kecil pada tempat – tempat tertentu jika dibutuhkan campuran beton. 

 

Gambar 3.83 Concrete Mixer 
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3.3.3.  Ready mix truck 

Ready mix truck merupakan kendaraan pengangkut beton cair dari baching plant 

menuju lokasi proyek serta menjaga keadaan beton cair sesuai dengan mutu rencana. 

Setiap ready mix truck terdiri dari satu pengemudi, dan semua intruksi berdasarkan 

pelaksana pada lokasi yang akan dicor merupakan alat yang digunakan untuk 

membuat adonan beton serta mengirimkan adonan beton tersebut dari batching plan 

ke lokasi proyek. Pekerjaan ini dikerjakan dengan jumlah armada truck mixer yang 

beroperasi setiap harinya menyesuaikan pengecoran didalam Proyek Pembangunan 

Tahap I RS Panti Wilasa dr. Cipto milik PT Satria Safira Beton sebagai penyuplai 

beton utama pada proyek tersebut serta ready mix truck milik PT Varia Usaha 

Beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.84 Ready Mix Truck 

3.3.4.  Concrete pump truck 

Concrete pump digunakan untuk menyalurkan campuran beton dari bawah ke 

tempat pengecoran yang letaknya sulit dijangkau oleh truck mixer. Alat ini 

dihubungkan dengan pipa besi berdiameter ± 15 cm. Bak penampungan pada alat 

ini berfungsi menampung campuran beton yang dituang dari truk mixer 

berkapasitas 21 m3 / Jam. Saringan besi pada penampungan berfungsi memisahkan 

agregrat kasar yang berdiameter sangat besar untuk menghindari terjadinya 

kemacetan pada pipa concrete pump. Proyek Pembangunan Tahap I RS. Panti 
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Wilasa dr. Cipto memiliki tipe IHI model IPF110B-8E21 menyewa dari PT Tugu 

Beton, PT Satria Safira Beton, dan PT Varia Usaha Beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.85 Concrete Pump Truck 

3.3.5.  Concrete bucket dan tremie lambai 

Concrete bucket dan tremie lambai adalah alat bantu yang digunakan untuk 

pengecoran. Concrete bucket dan tremie lambai untuk menampung campuran beton 

yang akan dituangkan kedalam pengecoran kolom ataupun shear wall  

 

Gambar 3.86 Concrete Bucket dan Tremie Lambai 

 

Concrete Bucket 

Tremie Lambai 
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3.3.6.  Theodolite, statif, dan rambu ukur 

Theodolite, statif, dan rambu ukur adalah alat yang digunakan untuk melakukan 

pengukuran ketinggian, pengukuran menggunakan alat ini saat mengukut 

kesetaraan antara as-as kolom. 

 

Gambar 3.87 Theodolite dan Statif 

3.4. Bahan 

Material yang digunakan haruslah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, 

agar mutu bangunan tersebut tetep terjaga dengan baik. Semakin baik kualitas suatu 

bangnan akan berakibat bangunan tersebut akan tahan lama dan memiliki nilai jual 

yang tinggi. Pemilihan material haruslah disesuaikan dengan kondisi daerah suatu 

proyek, agar proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi halangan 

yang signifikan. Pada Proyek Pembangunan Tahap I RS. Panti Wilasa dr. Cipto, 

material yang digunakan telah memenuhi standart yang telah ditetapkan 

sebelumnya, antara lain yaitu : 

3.4.1.  Agregat halus (pasir) 

Agregat halus yang digunakan dalam pembutan beton berupa pasir alam sebagai 

hasil desintregasi alami dari batuan atau pasir buatan yang dihasilkan dari alat 

pemecah batuan. Dalam proyek ini menggunakan pasir Muntilan. Pasir ini banyak 

digunakan pada proses pemasangan dinding dengan batako juga bahan untuk kolom 

praktis. Agregrat halus ini harus lolos saringan No. 4 

Theodolite 

Statif 
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Gambar 3.88 Pasir 

3.4.2.  Agregat kasar (split) 

Pemilihan agregat kasar atau kerikil ini harus lolos dari saringan No. 4. Agregat 

kasar ini digunakan dalam campuran beton yang akan dipakai untuk pengecoran, 

harus dipastikan bahwa kondisi dan kualitas kerikil sesuai dengan aturan yang 

dipakai dalam proyek. 

 

Gambar 3.89 Split 

3.4.3.  Semen portland 

Portland Composite Cement adalah suatu bahan pengikat yang berfungsi sebagai 

bahan pengikat butiran-butiran dalam suatu adukan beton atau plesteran. Semen 

yang digunakan dalam proyek ini merupakan semen tipe 1 yang diproduksi oleh 

Tiga Roda buatan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk. yang memiliki berat bersih 

40 kg/zak. Pada proyek rumah sakit Pantiwilasa Dr Cipto Semarang digunakan 

untuk merekatkan batu, batako, maupun bahan bangunan lainnya. Semen juga 
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digunakan untuk menutup bagian beton yang keropos. Hal tersebut dilakukan untuk 

memudahkan proses finishing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.90 Semen Portland 

3.4.4.  Baja tulangan 

Besi tulangan pada konstruksi beton bertulang digunakan untuk menahan tegangan 

tarik, karena beton lemah dalam menahan tegangan tarik. Besi digunakan untuk 

penulangan struktur seperti kolom, balok, plat lantai, tangga, shear wall, dan lain-

lain. Di Proyek Rumah Sakit Pantiwilasa Dr Cipto Semarang tulangan yang sering 

digunakan adalah tulangan yang memiliki ulir (deform). Pemilihan material besi 

ulir karena daya lekat tulangan baja pada beton lebih kuat dibandingkan dengan 

besi polos, baja dengan mutu fy 400 MPa untuk tulangan diameter lebih dari sama 

dengan 10 mm dan fy 240 MPa untuk tulangan diameter kurang dari 10 mm. 

Penggunaan baja tulangan polos digunakan untuk sengkang, sedangkan baja 

tulangan ulir digunakan untuk tulangan pokok. Diameter baja tulangan yang 

digunakan serta penggunaannya mengikuti kebutuhan dan fungsi yang ada di 
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lapangan, tulangan baja yang digunakan di lapangan beranekaragam bisa dilihat 

dari table 3.6 

Tabel 3.6 Diameter Baja Tulangan dan Penggunaannya 

Diameter Simbol Penggunaan 

8 mm Ø8 Tie beam, pelat 

10 mm D10 Tie beam, sloof, kolom, balok, pelat lantai, dak atap, tangga 

13 mm D13 Footplate, pile cap, sloof, shear wall, balok, pelat roof tank 

16 mm D16 Footplate, tie beam, kolom, shear wall, balok, tangga 

19 mm D19 Pile cap 

22 mm D22 Pile cap, tie beam, kolom, shear wall, balok 

25 mm D25 Pile cap 

Sumber : Diolah dari DED Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.91 Baja Tulangan 

3.4.5.  Beton ready mix 

Semua pekerjaan beton khususnya untuk pekerjaan kolom, balok dan plat lantai 

menggunakan beton ready mix. Mutu beton yang dipakai yaitu: 

a. Kolom beton f’c = 24,9 Mpa atau K=300 

b. Balok dan plat beton f’c = 24,9 Mpa atau K=300 
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Beton ready mix sendiri diproduksi oleh beberapa perusahaan pembuatan beton 

yang dikirimkan dengan truk ready mix. Sedang untuk pekerjaan yang bukan 

termasuk struktur pengecorannya dilaksanakan dengan manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.92 Beton Ready Mix 

3.4.6.  Tahu beton (beton decking) 

Beton decking biasa disebut tahu beton, merupakan suatu beton ganjal berbentuk 

lingkaran yang terbuat dari campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1 : 3 

yang disisipkan pada acuan beton dengan tebal sesuai kebutuhan. Pada proyek ini 

digunakan beton decking berukuran Ø 5 cm dengan tebal 2,5 cm. 

Gambar 3.93 Beton Decking 
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3.4.7.  Batako 

Batako press terbuat dari campuran semen PC dan pasir atau abu batu yang 

kemudian dipress,  baik press secara manual (menggunakan tangan), maupun press 

memakai mesin. Batako press biasanya mempunyai ukuran panjang 36 – 40 cm, 

tebal 8 – 10 cm, dan tinggi 18 – 20 cm. Pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS 

Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan batako sebagai dinding pada ruang genset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.94 Batako 

3.4.8.  Minyak Bekisting 

Minyak bekisting dipakai dalam suatu konstruksi dimana cara pemakaiannya 

dioleskan pada papan bekisting ynag akan dipasang pada saat melakukan 

pemasangan tulangan dan melakukan pengecoran. Minyak bekisting berfungsi 

untuk memudahkan pelepasan bekisting saat setelah melakukan pengecoran supaya 

tidak menempel dengan campuran beton yang dicor pada area tertentu. Minyak 

bekisting yang digunakan merupakan sika separol 10 yang diproduksi oleh PT. Sika 

Indonesia dan berbentuk drum dengan volume 200 liter. 
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Gambar 3.95 Minyak Bekisting 

3.4.9.  Semen Grouting 

Dalam Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang 

menggunakan semen grouting yang memiliki fungsi sebagai alas dari pelat lantai, 

pengisian celah, memperbaiki beton, mengisi rongga – rongga yang terbuka kecil. 

Semen grouting yang digunakan memiliki merk SikaGrout 215 yang memiliki 

kekuatan tekan kisaran 650 kg/cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.96 Semen Grouting 
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3.4.10. Semen Acian 

Semen acian merupakan semen yang digunakan pada saat pekerjaan pada dinding 

plesteran dan beton, semen acian yang bisa disebut semen instan yang bertujuan 

untuk membuat permukaan menjadi rata, halus, dan berwarna putih. Memiliki 

fungsi lain dengan menggunakan semen acian yang membuat warna cat pada 

dinding terlihat lebih menarik walaupun tidak melalui plamir, mencegah terjadi 

retak berbentuk rambut akibat adanya penyusutan. Semen acian disimpan dilokasi 

penyimpanan material yang tidak terkena panas matahari secara langsung dan 

dijaga untuk tetap kering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.97 Semen Acian 

3.5. Pengendalian Proyek 

Pengendalian Proyek dapat dikatan suatu kegiatan pengawasan proyek supaya 

dapat berjalan lancar dan mendapat mutu yang baik, penggunaan biaya dan waktu 

serta evaluasi atau pengambilan langkah-langkah yang diperlukan pada saat 

pelaksanaan, agar proyek dapat sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan 

secara rutin agar hasil bangunan yang dicapai sesuai dengan kesepakatan. 

Pengendalian dilakukan oleh kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan dan 

manajemen konstruksi sebagai pengawas. 

Pengendalian proyek mengacu pada rencana kerja sebagai dasar sehingga dapat 

mengetahui kemajuan proyek. Keberhasilan proyek dapat dilihat dari 3 kriteria 
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yaitu kualitas bangunan yang dihasilkan, waktu penyelesaian proyek dan biaya 

yang digunakan dalam pembangunan proyek. Dasar tersebut dapat digunakan untuk 

mengendalikan pekerjaan proyek. Pengendalian pekerjaan meliputi pengendalian 

mutu, pengendalian biaya da pengendalian waktu. 

3.5.1. Pengendalian Mutu 

Pengendalian mutu memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas bahan yang 

digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kualitas bahan menentukan kekuatan 

rencana pada struktur bangunan. Apabila bahan tidak memiliki kualitas yang baik, 

hal itu akan berdampak pada hasil kekuatan struktur yang diperoleh. Pengendalian 

ini dapat dilakukan di laboratorium atau secara langsung di lapangan ketika bahan 

datang. Pengendalian mutu yang dilakukan dalam proyek ini adalah pengendalian 

mutu beton yaitu uji slump test  yang dilakukan langsung saat proses di lapangan. 

Beton ready mix yang datang langsung diambil beberapa takar lalu diuji dengan 

uji slump test. 

Pelaksanaan pengujian ini dilakukan secara langsung di lapangan ketika beton 

ready mix datang. Alat yang digunakan dalam uji slump test yaitu: 

a. Kerucut Abrams 

b. Tongkat besi 

c. Meteran 

d. Plat baja sebagai alas 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam uji slump test sebagai berikut: 

a. Mengambil sampel beton pada truck mixer yang akan diuji. 

b. Kemudian sampel beton dimasukkan ke dalam kerucut Abrams 

c. Beton dimasukkan secara bertahap yaitu setiap 1/3 bagian kerucut Abrams. 

d. Setelah beton dimasukkan, kemudian ditusuk-tusuk dengan tongkat besi 

sebanyak 25 kali. Hal ini dilakukan setiap beton dimasukkan secara bertahap. 

e. Setelah beton penuh, beton diratakan menggunakan tongkat besi. 

f. Selanjutnya,   kerucut   Abrams   diangkat   secara   perlahan   dan diletakkan 

pada bagian samping cetakan. 
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g. Ukur penurunan slump pada beton dengan menggunakan meteran. 

h. Tongkat  diletakkan  tegak  lurus  terhadap  cetakan  agar  dapat digunakan 

sebagai acuan penilaian. 

i. Lakukan penilaian pada bagian ujung dan tengah. Kemudian hasil tersebut dapat 

dirata-rata. 

Syarat nilai slump dalam proyek ini adalah 12 ± 2 cm. Apabila nilai slump 

melebih batas tersebut, maka kontraktor dapat menolak beton dan akan diberi 

pengganti beton karena terlalu encer. Nilai slump yang tinggi dapat diartikan 

bahwa beton tersebut encer. Apabila beton encer, dikhawatirkan akan terjadi 

segregasi yaitu pemisahan bahan pembentuk adukan. Segregasi dapat terjadi 

berupa pemisahan air semen dari adukan dan pemisahan partikel yang lebih kasar 

terhadap partikel yang lebih halus. Segregasi memiliki pengaruh tehadap sifat 

keras beton, sehingga jika segregasi tinggi maka ketidaksempurnaan konstruksi 

tinggi. Hal itu akan menyebabkan beton keropos dan permukaan beton tidak 

merata. 

Apabila beton terlalu kental dan hasil slump dibawah 10 cm akan mengalami 

kesulitan dalam pengecoran. Maka zat additive perlu ditambahkan dalam 

campuran beton sebelum dilakukan pengecoran, zat additive tersebut berupa 

Super Plastizer (SP) dengan perbandingan 1 : 3 yaitu setiap 1 m3 beton diberikan 

3 liter zat additive SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.98 Memasukan Beton Ready Mix ke Kerucut Abrams 



 

90 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Tahap I  

RS. Panti Wilasa dr. Cipto – Semarang 

 
 

 

Giovanno Adnan Adrithia   15.B1.0007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.99 Mengukur Penurunan yang Terjadi 

3.5.2. Pengendalian Waktu 

Pengendalian waktu dilakukan pada proyek pembangunan rumah sakit 

Pantiwilasa Dr. Cipto. Sebagai target pekerjaan digunakan action plan. Action 

plan berisi rencana item efesiensi, waktu pelaksanaan dan target efisiensi tiap 

item. Penggunaan action plan dimaksudkan agar pekerjaan menjadi lebih 

terarah dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Action plan yang dibuat 

pada proyek ini bersifat mingguan. Sebelum dibuat action plan, pihak 

kontraktor/pelaksana membuat rincian waktu pelaksanaan mingguan. 

Pengendalian waktu bertujuan agar proses pengerjaan pelaksanaan berjalan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Pada pelaksanaan pekerjaan terdapat 

hambatan-hambatan yaitu kesulitan dalam pelaksanaan, cuaca hujan, keterbatasan 

bahan yang ada dan lainya. Hal itu berpengaruh pada ketrlambatan waktu pekerjaan 

dan biaya yang dikeluarkan. Dalam pengendalian waktu dapat dibuat perencanaan 

dengan time schedule dan kurva S. 

a. Time schedule  merupakan  pembagian waktu  untuk  masing-masing.  

Pekerjaan. Dengan adanya time schedule, pelaksana mengetahui pekerjaan apa 

yang akan dilakukan pada hari itu sehingga dapat memanfaatkan penggunaan 

alat dan bahan dengan efektif. Material yang digunakan dapat disesuaikan 

dengan time schedule, sehingga material yang dikirim tepat pada waktunya dan 



 

91 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Tahap I  

RS. Panti Wilasa dr. Cipto – Semarang 

 
 

 

Giovanno Adnan Adrithia   15.B1.0007  

 

 

tidak terlalu lama disimpan. Begitu juga dengan alat berat yang digunakan, 

apabila terjadi keterlambatan pekerjaan aka berpengaruh pada tambahan biaya 

sewa untuk alat. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya yang 

dikeluarkan karena penyewaan alat berat dan material yang dikeluarkan dapat 

diatur penggunaannya sebaik mungkin. 

b. Kurva S merupakan kurva yang berisi tentang uraian pekerjaan dan bobot 

pekerjaan pada waktu tertentu yang menyerupai bentuk S. Kurva S 

menunjukkan progress pekerjaan berdasarkan waktu pelaksanaan dan bobot 

pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, terdapat kurva S pelaksanaan yang didapat 

dari pekerjaan yang dikerjakan setiap harinya. Kurva S pelaksanaan 

dibandingkan dengan kurva S rencana   sehinga   dapat   mengetahui   progress   

pekerjaan.   Apabila   kurva   S pelaksanaan  berada  dibawah  kurva  S  

rencana,  dapat  diartikan  bahwa  ada keterlambatan waktu pekerjaan. 

Sebaliknya, apabila kurva S pelaksanaan  berada diatas kurva S rencana artinya 

pekerjaan proyek dapat berlangsung sesuai dengan rencana atau bahkan lebih 

cepat. Dengan adanya kurva S, pihak kontraktor dapat mengatur pelaksanaan 

pekerjaan lebih baik sehingga apabila ada keterlambatan waktu  dapat 

diberikan solusi dengan menambah tenaga kerja atau jam lembur. Dalam bidang 

struktur, pengendalian waktu digunakan untuk mengatur proses pelaksanaan 

pekerjaan agar sesuai dengan waktu yang telah dibuat. Pelaksanaan pekerjaan 

meliputi pekerjaan struktur atas dan struktur bawah. Pekerjaan bekisting waktu 

tersebut, action plan dibuat berdasarkan perkiraan waktu dan seumber daya 

yang ada. Action plan menjadi salah satu referensi program kerja di proyek. 

Pengendaliaanya dilakukan secara minguan dalam rapat mingguan proyek. 

Pada rapat tersebut, dilakukan review atas rencana program baik yang sudah 

terealisasi maupun rencana minggu ke depan. 

3.5.3. Pengendalian Biaya 

Pengendalian biaya dilakukan agar biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan 

pekerjaan  tidak  melebihi  dari  biaya  yang  telah  direncanakan  sebelumnya. 
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Pengendalian biaya menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar 

pembuatan Rencana Anggaran Proyek (RAP). RAP dibuat oleh kontraktor saat 

mengikuti lelang sebelumnya. Dari harga RAP ini terdapat perbedaan dengan RAB 

untuk  mendapatkan  keuntungan.Dalam  bidang  struktur,  pengendalian    biaya 

mengacu  pada  volume  besi  dan  cor  yang  dibutuhkan.  Volume  besi  dihitung 

berdasarkan pekerjaan yang berlangsung. Besi yang digunakan adalah jenis ulir 

dengan  beberapa  diameter.  Pemasangan  dilakukan  sebaik  mungkin  agar  tidak 

terjadi kesalahan pembongkaran tulangan dikarenakan ketidaktahuan pelaksana. 

Pembongkaran memerlukan waktu dan berdampak pada biaya yang dikeluarkan.  

Volume pengecoran yang dibutuhkan telebih dahulu dihitung dan dilakukan 

pengecekan pada area sehingga tidak ada kendala saat pengecoran. Adanya 

permasalahan yang disebabkan ketidaktahuan mandor menyebabkan pembobokan 

beton. Pembobokan beton menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk pengecoran 

tidak maksimal dan dibuang secara percuma. Selain itu, proyek ini sering 

mengalami kehabisan beton. Pengecoran menggunakan beton dari beberapa 

supplier, sehingga apabila akan dilakukan pengecoran sebaiknya menghubungi 

pihak supplier agar tidak sampai kehabisan beton. Pengendalian biaya dilakukan 

dengan membuat rekapitulasi biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan 

pekerjaan. Kemudian dibandingnkan dengan RAP yang telah dibuat. Apabila 

terdapat pekerjaan tambah, maka segera dilakukan evaluasi untuk meminimalisir 

biaya yang diperlukan. Dengan adanya pengendalian ini, diharapkan RAB lebih 

besar daripada RAP sehingga proyek mendapatkan keuntungan. 

Sebelum dimulainya pekerjaan telah dibuat perencanaa biaya yang berguna untuk 

menegetahui biaya yang diperkirakan sehingga dapat dikontrol dan sebagai acuan. 

Dalam melakukan pengendalaian biaya dan mutu tergantung pada pekerjaan di 

lapangan karena jika mutu tidak sesuai dengan yang direncanakan maka akan 

menyebabkan pengulangan pekerjaan sehingga menyebabkan pemborosan biaya. 

Pengendalian biaya pada proyek rumah sakit Pantiwilasa Dr. Cipto ini dilakukan 

dengan penggunaan kembali material yang digunakan daam pekerjaan khususnya 
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bekisting, pemotongan besi dilakukan sesuai kebutuhan lapangan dah diaharapkan 

tidak ada sisa sehingga penggunaan bisa dilakukan secara efektif dan apabia terjadi 

banyak sisa-sisa besi di lapangan makan sisa-sisa tersebut dikumpulkan dan dijual 

kembali sehingga mengurangi pemborosan bahan.
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BAB IV 

PEMBAHASAN KONSENTRASI LINGKUNGAN 

 

4.1. Uraian Umum 

Dalam suatu proyek konstruksi pembangunan diperlukan peraturan yang harus 

diikuti dan ditaati karena untuk menjaga keselamatan dan kelestarian, dalam 

pembangunan juga berhubungan dengan lingkungan sekitar yang bisa memberikan 

dampak dalam prosses pembangunan suatu bangunan. Perlu diketahui bahwa 

lingkungan sekitar proyek pembangunan berlangsung itu perlu diperhatikan dan 

perlu untuk dijaga apalagi sekitar lokasi proyek pembangunan merupakan rumah 

tinggal warga. Dalam Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

yang bertempatan berdekatan dengan rumah warga, maka dalam memperhatikan 

lingkungan perlu memperhatikan tentang polusi suara, polusi udara, pembuangan 

limbah yang akan terjadi jika rumah sakit sudah beroperasi, sisa material dari 

pembangunan, kerusakan yang mungkin terjadi akibat pembangunan Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto, dan sosialisasi dengan 

lingkungan sekitar yang sangat penting. 

Menurut UU No. 32 Th 2009, pasal 22 (1): “Setiap usaha dan/atau kegiatan yg 

berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”. 

Pelaksanaannya diatur dengan PP No 27 Th 2012 tentang Izin Lingkungan; PerMen 

LH No 16 Th 2012 tentang Penyusunan Dokumen AMDAL. 

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto yaitu sebagai berikut: 

a. Lingkungan pada lokasi lapangan proyek menjadi salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan, karena kondisi lingkungan di lapangan kerja harus steril dan bersih 

dari sisa – sisa material dan bahan – bahan yang tidak perlu digunakan atau tidak 

berhubungan dengan pengerjaan konstruksi, 

b. Peletakan material – material tidak boleh menganggu proses pengerjaan yang 

ada di konstruksi, alat dan bahan harus memiliki tempat khusus yang tidak 

mengganggu keadaan dan proses jalannya setiap pekerjaan konstruksi, 
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c. Aspek lainnya seperti kondisi jalur mobilitas yang digunakan untuk dilewati 

pembawa material atau alat berat, harus adanya jalannya yang memadai dan 

berkompeten untuk dilewati alat berat seperti truck ready mix, truk pembawa 

material yang berukuran besar, mobile crane. 

d. Perlunya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar seperti dengan para warga 

yang ada disekitar proyek, bersosialisasi snagatlah penting untuk menjaga 

kerukunan dan membuat nyaman pengerjaan konstruksi disetiap waktu, 

pemberitahuan kepada warga sekitar tentang pengerjaan konstruksi yang akan 

dibuat diarea tersebut dan meminta ijin untuk saling menghormati, 

e. Cara Pembuangan limbah yang digunakan pada proyek tersebut karena Dalam 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang adalah 

proyek rumah sakit ,proyek ini memiliki beberapa ciri spesifik dari pembuangan 

limbah yang harus diperhatikan sebelum dikeluarkan ke pembuangan terakhir, 

karena limbah dan zat kimia yang ada pada limbah olahan pada rumah sakit 

sangat berbahaya, jadi pengolahan limbah sebelum dibuang ke pembuangan 

terakhir sangatlah penting. 

Penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sebuah struktur yang 

dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga 

memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Peningkatan 

jenis pelayanan rumah sakit yang makin kompleks bisa menjadikan rumah sakit sebagai sumber 

distribusi penyakit apabila limbah yang dihasilkannya tidak dikelola dengan baik dan tepat. 

Limbah yang dihasilkan rumah sakit dapat  berupa limbah padat, cair, dan gas yang 

sebagian merupakan limbah klinis dan non-klinis sehingga berpotensi dalam penyebaran 

penyakit. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 58 tahun 1995, sebagian limbah 

rumah sakit berkategori limbah cair yang berbahaya dan beracun sehingga merupakan salah satu 

sebab buruknya kondisi sanitasi di lingkungan rumah sakit. Dampak negatif lainnya sebagai 

akibat dari limbah rumah sakit yang belum ditangani dengan baik adalah gangguan kesehatan 

dan keselamatan kerja personil di rumah sakit. Ini disebabkan oleh komponen infection waste 

yang ditunjukkan oleh kandungan mikroba patogen, zat kimia atau radiasi dengan limbah sebagai 

media perantaranya. Untuk menangani air limbahnya, rumah sakit diwajibkan oleh pemerintah 
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menyediakan fasilitas IPAL sebelum air limbahnya dibuang ke badan air penerima. Oleh sebab 

itu, perlu dirancang Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mampu mereduksi, 

menurunkan kadar pencemar ke taraf baku mutunya sehingga menjamin kelestarian fungsi 

ekosistem. IPAL ialah sistem pengolah yang mampu menurunkan kandungan pencemar air 

limbah yang berpotensi mencemari lingkungan sampai batas yang disyaratkan 

pemerintah.Tujuannya, mengurangi dampak buruk polutan di dalam air limbah dan 

mengendalikan pencemaran lingkungan. pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 IPAL yang Digunakan (Sumber : Draft IPAL CV. Megar Sejahtera) 

 

4.2.   Permasalahan di Proyek 

Dalam Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang 

ditemukan beberapa permasalahan dan solusi yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan proyek yang efektif. Permasalahan yang timbul dapat menghambat 

pelaksanaan pekerjaan, sehingga diperlukan solusi yang cepat dan tepat dalam 

menyelesaikan permasalahan. Semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut 

ikut bertanggungjawab dalam menjaga dan melaksanakan proyek tersebut. 

Pemberian solusi bagi masalah yang ada disesuaikan dengan syarat dan ketentuan 

bagi setiap pekerjaan, sehingga solusi dapat digunakan dan 

dipertanggungjawabkan. Hubungan baik antara kontraktor dan manajemen 

konstruksi dapat membuat komunikasi lancar dan menjadikan perbedaan pendapat 

menjadi masukan untuk tiap pihak, sehingga tidak ada permasalahan yang timbul 
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diluar pekerjaan. Berikut permasalahan dan solusi yang diambil selama 

pelaksanaan pekerjaan proyek. 

4.2.1. Tingginya Air Tanah di Beberapa Area 

Pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang didapati 

adanya air tanah yang keluar pada bagian pile cap dan shear wall yang membuat 

susahnya pengecoran berlangsung, tingginya air tanah tersebut kurang lebih 1 m 

dari permukaan tanah di area tersebut. Air tanah yang keluar terus menerus 

walaupun tidak ada hujan akan berhenti atau terlihat penuh pada ketinggian 1 m. 

Pengerjaan pile cap dan shear wall jadi terhambat yang membuat air tanah harus 

dilakukan dewatering sebelum dan saat akan melakukan pengecoran, karena jika 

berhenti melakukan dewatering maka dengan mudah air tanah naik kembali. Jika 

pada malam harinya hujan deras maka lokasi pekerjaan tidak dapat diteruskan 

pekerjaannya akibat tergenang air yang cukup tinggi sekitar dari sisi bawah lantai 

pekerjaan pile cap. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Air Tanah yang Menggenang 
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Gambar 4.3 Air Tanah Pada Shear Wall 

4.2.2. Waktu Pengerjaan di Proyek Terbatas 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang melakukan 

prosedur saat pengerjaan di lapangan yang membutuhkan waktu yang cukup lama 

seperti pengecoran, pada umumnya truck ready mix dating pada sore hari yang 

membuat pengerjaan pengecoran bisa mencapai waktu malam, tetapi karena sekitar 

lokasi proyek adalah rumah warga. Oleh karena itu waktu untuk pengerjaan di 

proyek dibatasi karena sudah adanya permintaan dan persetujuan dengan warga 

sekitar. Pihak pelaksana di lapangan dan pihak pengawas mengikuti aturan tersebut 

untuk memaksimalkan waktu pengerjaan yang hingga malam berakhir pada pkul 

21.00 WIB. Dalam melakukan kegiatan malam dibatasi hingga waktu tertentu 

karena untuk meminimalisir terjadinya gesekan dengan warga sekitar dan 

menghormati kepentingan yang ada di lingkungan, karena pekerjaan seperti 

pengecoran akan menimbulkan polusi suara yang memungkinkan menganggu 

warga sekitar area Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Semarang 
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Gambar 4.4 Kondisi Pengerjaan Waktu Malam Hari 

4.2.3. Kondisi Jalan untuk Mobilitas Kendaraan Proyek 

Kondisi jalan untuk menuju ke lapangan konstruksi pada Proyek Pembangunan 

Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang kecil dan hanya bisa dimasuki oleh 

kendaraan mobilitas yang tidak besar, maka dari itu pemilihan alat berat hanya 

memakai mobile crane karena kondisi jalan akses menuju ke area proyek yang kecil 

seperti sebuah gang dan disekitarnya ada beberapa rumah warga yang membuat 

semakin sulit untuk dilewati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Kondisi Jalan Akses ke Area Proyek 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman lapangan dalam masa Praktik Kerja 

pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang, dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut  : 

a. Kesimpulan dari segi positif: 

a.1 Koordinasi  antara  pihak  Manajamen  Konstruksi  (MK)  dengan  kontraktor 

berlangsung dengan baik, sehingga perubahan gambar yang dibuat diketahui dan 

mendapat persetujuan oleh pihak MK, 

a.2 Pekerjaan yang akan dilakukan oleh tim pelaksana di lapangan diawali dengan 

meminta ijin dan konfirmasi kepada pihak MK, sehingga pihak MK mengetahui 

setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor, 

a.3 Pengawasan pekerjaan oleh pihak MK dapat berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan gambar rencana. Pihak MK bertindak secara tegas dan teliti dalam 

mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, 

a.4 Pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan perencanaan yang 

sebelumnya telah dibuat, meskipun terdapat beberapa revisi gambar, pelaksana 

dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

a.5 Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang dalam 

pengerjaan teknis atau pada tahap struktur menggunakan 2 shear wall untuk 

penggunaan lift dan tangga di tempat yang berdekatan. Penggunaan 2 shear wall 

dari lantai dasar hingga lantai 5, yang memiliki fungsi untuk menahan gaya geser 

dari bangunan dan memperkuat struktur bangunan. 

b. Kesimpulan dari segi negatif: 

b.1 Banyak terjadi perubahan gambar sehingga pekerjaan tidak dapat dapat berjalan 

dengan lancar. Gambar yang dibuat harus berdasarkan persetujuan pihak MK. 

Apabila pihak MK telah menyetujui gambar yang telah dibuat, gambar baru dapat 

digunakan. Tim pelaksana harus memahami gambar dan menerapkan pada kondisi 
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di lapangan. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama dan dapat membuat 

keterlambatan pekerjaan, 

b.2 Keterlambatan  beton  ready  mix  untuk  pengecoran.  Pengecoran  tidak  dapat 

dilakukan apabila tidak ada beton, sehingga hal ini mempengaruhi keterlambatan 

pengerjaan. Sebaiknya perlu dikoordinasikan pada pihak supplier, mengingat 

dalam proyek ini menggunakan beberapa subkon dalam pemesanan beton ready 

mix, 

b.3 Terjadinya kesalahan cara dalam melakukan pengecoran pada tangga yang cara 

pengecorannya menjatuhkan campuran beton dari atas kebawah, yang seharusnya 

pengecoran tangga dimulai dari bawah menuju keatas agar kerikil tidak menumpuk 

pada bagian bawah tangga. 

5.2. Saran 

Dalam kegiatan Praktik Kerja pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa 

dr. Cipto Semarang yang telah dilakukan, didapat saran atas beberapa hal yang telah 

diamati sebagai berikut: 

a. Diperlukan  adanya  perawatan  beton  setelah  pengecoran.  Perawatan  beton 

bertujuan untuk memperoleh kekuatan tertentu serta mencapai kekuatan yang 

disyaratkan setelah beton umur 28 hari. Pada dasarnya tujuan perawatan untuk 

mencegah proses penguapan air yang cepat. Dengan adanya perawatan setelah 

pengecoran, mutu beton akan tetap terjaga dengan baik, 

b. Penggunaan metode sebaiknya dipertimbangkan dengan kondisi lahan yang ada. 

Lahan dipakai semaksimal mungkin untuk lapangan kerja dan mampu 

mendongkrak kualitas konstruksi yang dikerjakan, Misalnya metode precast, 

terbatasnya lahan menjadi kendala pada penggunaan ini dan akhirnya diganti 

menjadi metode konvensional kembali, 

c. Diperlukan  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  pelaksana  dan  mandor  di 

lapangan, sehingga akan menghasilkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan shop 

drawing. Apabila dilakukan pengecekan oleh pihak MK, tidak ada lagi kesalahan  

yang  dibuat  akibat  ketidak  tahuan  mengenai  perubahan  gambar ataupun batas 

pengecoran. 
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