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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Proyek 

Indonesia merupakan negara berkembang, hal ini dikarenakan jumlah 

penduduk di negara Indonesia semakin bertambah tiap tahun. Untuk tahun ini 

penduduk di negara Indonesia sudah melebihi 262 juta orang, jika hal ini 

diteruskan maka luas lahan di negara Indonesia tidak bisa menampung jumlah 

penduduk yang setiap tahun mengalami kenaikan. Masyarakat akan mengalami 

kesulitan dalam mencari lahan untuk tempat tinggal kedepannya, hal ini 

dikarenakan lahan yang semakin menyempit akan penduduk dan harga tanah 

yang terus meningkat. Hal serupa juga terjadi pada kota Semarang yang jumlah 

penduduk terus bertambah tiap tahunnya. Jika hal ini tidak diatasi dari sekarang 

maka kedepannya penduduk di kota Semarang akan kesulitan mencari lahan 

untuk tempat tinggal. 

Seiring era globalisasi dan kemajuan teknologi pada saat ini membuat 

masyarakat menjadi lebih mudah dan nyaman. Demikian juga berlaku untuk 

bangunan tempat tinggal, dimana rumah tinggal bukanlah solusi untuk 

mencegah permasalahan keterbatasan lahan karena rumah tinggal hanya 

berlaku untuk satu keluarga. Solusi yang tepat adalah pembangunan apartemen 

dan rumah susun, hal ini dikarenakan bangunan ke atas lebih efisien dari segi 

luas lahan dan bisa memuat banyak ruang dari segi kapasitas dibandingkan 

dengan bangunan horizontal yang memerlukan lahan lebih. 

Dengan adanya apartemen maka aktivitas manusia menjadi lebih mudah, 

hal ini dikarenakan fasilitas yang dibutuhkan manusia sudah tersedia dalam 

bangunan yang disebut apartemen. Untuk masa yang akan datang bangunan 

horizontal akan diganti dengan bangunan vertical dengan tujuan setiap 

penduduk mendapatkan lahan untuk tempat tinggal.  

Pembangunan di kota Semarang sudah bisa dikatakan maju, dibuktikan 

dengan adanya pembangunan apartemen apartemen yang ada di Semarang. 

Amartha View merupakan salah satu proyek yang ada di Semarang yang 

dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas antara lain kolam renang, gym, lift, 
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restaurant dan masih banyak lainya. Dengan adanya pembangunan apartement 

Amartha View diharapkan penduduk kota Semarang mendapatkan lahan untuk 

tempat tinggal yang nyaman, aman, dan tenang.  

1.2 Lokasi Proyek 

Proyek Apartemen Amartha View berlokasi di Jalan Beringin, Ngaliyan, 

Kota Semarang, Jawa Tengah 50189. Proyek ini terletak didalam kawasan 

perumahan Payon Amartha, Permata Puri Semarang. Jarak yang ditempuh dari 

pintu gerbang perumahan Payon Amartha kurang lebih 2 km. Gambar detail 

mengenai lokasi proyek bisa dilihat pada Gambar 1.1 

 
Gambar 1.1 Peta Lokasi Apartemen Amartha View 
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Proyek Apartemen Amartha View memiliki batas batas wilayah sebagai 

berikut : 

a. Sebelah Utara  : JL. Villa Hill II 

b. Sebelah Barat  : Bukit (Lahan kosong) 

c. Sebelah Selatan  : Pemukiman Warga 

d. Sebelah Timur  : JL. Bukit Barisan Raya 

1.3 Fungsi Bangunan 

Fungsi dari bangunan gedung Apartemen Amartha View dijabarkan sebagai 

berikut : 
Tabel 1.1 Elevasi dan Fungsi Bangunan Apartemen Amartha View 

 

    

 

 

Lantai 
Elevasi 

(m) 
Fungsi Bangunan 

Ketinggian 

(m) 

Mutu 

Beton 

Low Ground 1 - 5.00 

Digunakan untuk ruang STP, 

ruang CWT, ruang pipa, ruang 

tangki BBM, parkir, bin 

center, lift, dan tangga 

- 5.00 40 Mpa 

Low Ground 2 - 3.50 
Digunakan untuk food stall, 

retail, lift, dan tangga - 3.50 40 Mpa 

Ground Flour ± 0.00 

Digunakan untuk parkir, 

lobby, pos satpam, lift, dan 

tangga 
± 0.00 40 Mpa 

Upper Ground 

Flour + 1.50 
Digunakan untuk parkir, lift, 

dan tangga + 1.50 40 Mpa 

Lantai 1 + 3.00 
Digunakan untuk parkir, 

lobby, lift, dan tangga + 1.50 40 Mpa 

Mezzanine 1 + 4.50 
Digunakan untuk parkir, lift, 

dan tangga + 1.50 40 Mpa 
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Lantai 
Elevasi 

(m) 
Fungsi Bangunan 

Ketinggian 

(m) 

Mutu 

Beton 

Lantai 2 + 6.00 

Digunakan untuk parkir, 

lobby, lift, toilet, mushola, dan 

tangga 
+ 1.50 40 Mpa 

Mezzanine 2 + 7.50 
Digunakan untuk parkir dan 

tangga + 1.50 40 Mpa 

Lantai 3 + 9.00 
Digunakan untuk parkir, 

lobby, lift, dan tangga + 1.50 40 Mpa 

Lantai 4 + 12.00 

Digunakan untuk kamar 

hunian, kolam renang, lift, dan 

tangga 
+ 3.00 40 Mpa 

Lantai 5 + 15.15 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 Mpa 

Lantai 6 + 18.30 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 Mpa 

Lantai 7 + 21.45 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 MPa 

Lantai 8 + 24.60 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 MPa 

Lantai 9 + 27.75 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 MPa 

Lantai 10 + 30.90 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 MPa 

Lantai 11 + 34.05 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 MPa 

Lantai 12 + 37.20 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 MPa 

Lantai 13 + 40.35 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 MPa 
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Lantai 
Elevasi 

(m) 
Fungsi Bangunan 

Ketinggian 

(m) 

Mutu 

Beton 

Lantai 14 + 43.50 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 MPa 

Lantai 15 + 46.65 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 MPa 

Lantai 16 + 49.80 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 40 MPa 

Lantai 17 + 52.95 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 30 MPa 

Lantai 18 + 56.10 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 30 MPa 

Lantai 19 + 59.25 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 30 MPa 

Lantai 20 + 62.40 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 30 MPa 

Lantai 21 + 65.55 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 30 MPa 

Lantai 22 + 68.70 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 30 MPa 

Lantai 23 + 71.85 
Digunakan untuk kamar 

hunian, lift, dan tangga + 3.15 30 MPa 

Top of Roof + 75.00 Dak beton + 3.15 30 MPa 
Sumber : Data Proyek 2017 

1.4 Tata Cara Pelelangan 

 Pembangunan proyek Apartemen View Semarang dilakukan secara 

pelelangan untuk pemilihan kontraktor pada proyek ini. Calon kontraktor yang 

akan membangun proyek Apartemen View Semarang diantaranya PT. PP 

Holding, PT. PP Presisi, dan PT.PP Urban. Dari ketiga kontraktor tersebut hasil 

lelang dimenangkan oleh PT.PP Urban, hal ini dikarenakan harga penawaran 

lelang yang paling rendah. Kontrak yang disepakati antara pihak owner PT.PP 
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Properti dan pihak kontraktor PT.PP Urban adalah kontrak Lump Sum. Arti dari 

kontrak Lump Sum adalah kontrak untuk pengadaan barang dan jasa untuk 

menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek dengan waktu yang sudah ditentukan. 

 Untuk pemilihan Konsultan Manajemen Konstruksi dilakukan dengan 

cara penunjukan beberapa calon Konsultan Manajemen diantaranya CV. 

Trimitra Konsulindo dan PT. Desain Intermatra. Setelah pemilihan maka 

masing masing konsultan manajemen melakukan presentasi didepan owner PT. 

PP Properti untuk memaparkan kinerja dari masing masing calon konsultan 

pengawas. CV Trimitra Konsulindo menjadi pemenang dari pemilihan 

konsultan manajemen, hal ini dikarenakan CV Trimitra Konsulindo dinilai 

mampu memberikan pengawasan kepada kontraktor dan pelayanan yang cukup 

baik untuk menjadi konsultan manajemen. 
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Pemilik Proyek

Konsultan 
Perencana

Konsultan 
Manajemen 
Konstruksi

Kontraktor 
Pelaksana

BAB II 

PENGELOLAAN PROYEK 

2.1 Uraian Umum 

 Dalam pembangunan sebuah bangunan apartemen diperlukan tim untuk 

bisa bekerja sama dengan tujuan menyatukan ribuan kepala menjadi sejalan dan 

tujuan dari pembangunan dapat tercapai dengan maksimal. Hal ini menunjukan 

bahwa didalam proyek diperlukan koordinasi antara pihak pihak atau pekerja 

yang ikut ambil bagian dalam pembangunan proyek tersebut. Dengan adanya 

koordinasi yang baik dalam beberapa pihak yang bersangkutan dalam proyek 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam 

pembangunan proyek tersebut. Pihak yang ikut dalam pembangunan sebuah 

proyek diantaranya adalah owner, kontraktor, konsultan perencana, konsultan 

pengawas.  

 Sistem dari pembangunan proyek apartemen amartha view adalah lelang 

terbuka yang dimenangkan oleh PT PP Urban sebagai kontraktor dan CV 

Trimitra Konsulindo sebagai konsultan pengawas. Dengan adanya tim 

pemborong yang lebih dari satu maka diperlukan adanya koordinasi yang baik 

antara owner, MK, dan Kontraktor. Sistem dari koordinasi pembangunan 

apartement Amartha View dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

  Keterangan : 

 : Garis Koordinasi 

 : Garis Komando  Gambar 2.1. Sistem koordinasi Pengelolaan Proyek  
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2.2 Pemilik Proyek (Owner) 

 Pemilik proyek merupakan sebuah instasi atau perusahaan bahkan 

perorangan. Pemilik proyek memiliki wewenang atas proyek yang akan 

dibangun diantaranya wewenang untuk merancang bangunan sesuai keinginan 

pemilik proyek dan wewenang untuk menunjuk pihak pekerja yang akan diikut 

sertakan dalam proses pembangunan proyek tersebut. Pemilik proyek dari 

apartemen Amartha View adalah PT PP Properti yaitu perusahaan konstruksi 

milik negara. Pemilik proyek atau owner memiliki kewajiban utama yaitu 

mendanai dan membiayai proyek tersebut dari awal hingga akhir dari 

pembangunan apartement Amartha View. Selain membiayai proyek, owner 

juga memiliki wewenang dan kewajiban diantaranya : 

a. Membuat surat untuk perintah kerja yang disebut SPK 

b. Membuka lelang tender atau menunjuk langsung calon perencana, 

pengawas, dan kontraktor. 

c. Menyediakan fasilitas sarana dan prasana untuk pekerja. 

d. Meminta laporan progress dari pengawas yaitu konsultan manajemen. 

e. Merubah dan mengesahkan pekerjaan yang masih dapat berubah. 

f. Menerima dan menolak hasil pekerjaan yang telah dikerjakan pihak 

kontraktor. 

2.3 Konsultan Perencana 

 Perencanaan adalah upaya dimana mempersiapkan sebuah rancangan yang 

akan direalisasikan kedalam dunia nyata, dimana dalam perancangan harus 

dibuat semaksimal mungkin dan sebaik mungkin guna mendapatkan rancangan 

yang sesuai selera owner atau pemilik proyek yang nantinya akan dilaksanakan 

dan diterapkan untuk menjadi tempat atau hunian yang baik. 
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 Konsultan perencana adalah ahli bangunan yang mendesain dan 

melaksanakan tugas tugas pada bidang perencanaan konstruksi bangunan yang 

berbentuk perorangan atau badan usaha milik swasta maupun pemerintahan. 

Konsultan perencana juga bertugas merencanakan struktur, arsitektur, 

mekanikal elektrikal plumbing, rencana anggaran biaya, dan dokumen lain yang 

dibutuhkan (Ahadi,2011) 

Konsultan perencana di proyek apartemen Amartha View memiliki 

anggota dan tugas serta peran dalam pembangunan proyek diantaranya : 

a. Team Leader 

Team Leader dijabat oleh Ir. Joko, MT. Beliau merupakan pimpinan dari PT. 

Desain Intermatra. Tugas dari seorang team leader konsultan perencana 

adalah mengkoordinir rekan kerja atau tim kerja dalam pembagian 

perencanaan proyek, dimana masing masing perencanaan diberi orang yang 

sudah ahli dalam bidang arsitek, struktur, dan MEP. Tugas dari Team Leader 

adalah merencanakan ulang bersama ahli ahli ketika dalam suatu proyek 

terjadi masalah teknis yaitu seperti perubahan perubahan gambar dan 

spesifikasi yang diajukan owner. Team Leader memiliki tanggung jawab 

penuh terhadap pembangunan proyek dari awal hingga akhir pekerjaan 

proyek. Team Leader memiliki tanggung jawab terhadap owner dan direktur 

perusahaan PT. Desain Intermatra. 

b. Konsultan Struktur 

Ahli struktur dijabat oleh Eko Sulistiyatmojo, ST. Ahli struktur pada 

pembangunan proyek apartemen Amartha View memiliki tugas dalam 

membuat perhitungan seluruh proyek berdasarkan teknis yang telah 

ditetapkan sebelumnya, membuat rancangan detail yang meliputi pembuatan 

gambar detail serta rincian volume pekerjaan, memberikan penjelasan atas 

permasalahan yang timbul selama masa konstruksi. Ahli struktur memiliki 

tanggung jawab terhadap pihak owner proyek dan pimpinan PT. Desain 

Intermatra. 
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c. Konsultan arsitektur 

Ahli arsitektur dijabat oleh Ir. Adi Utomo,M.arc, IAI. Ahli arsitektur 

memiliki tugas dalam pembuatan gambar dan dimensi bangunan secara 

lengkap dengan spesifikasi teknis, membuat gambar rencana kerja dan 

syarat, membuat perencanaan dan gambar ulang atau revisi bila diperlukan, 

bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan yang telah dibuat. 

Ahli  arsitektur memiliki tanggung jawab terhadap owner proyek dan 

pimpinan PT. Desain Intermata. 

d. Konsultan MEP  

Ahli MEP dijabat oleh Ir. Agus Jamal. Ahli  MEP memiliki tugas diantaranya 

adalah merencanakan segala instalasi listrik dan plumbing. Konsultan MEP 

memiliki tanggung jawab terhadap owner proyek dan pimpinan PT. Desain 

Intermatra. 

Untuk proyek pembangunan apartemen Amartha View, owner 

mempercayakan kepada PT. Desain Intermatra sebagai konsultan perencana. 

PT. Desain Intermatra merupakan konsultan perencana dari Yogyakarta 

yang memiliki tenaga ahli dalam perencanaan struktur, arsitek, dan MEP. 

Berikut merupakan struktur organisasi dalam PT.Desain Intermatra pada 

gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2. Sistem koordinasi PT Desain Intermatra 

2.4 Kontraktor/ Pelaksana 

  Menurut UU No. 18 tahun 1999 pelaksana atau kontraktor merupakan 

penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang 

professional pada bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu 
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mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk 

fisik lain. 

  Pelaksana atau kontraktor merupakan penawar yang memiliki keahlian 

khusus dalam pelaksanaan yang telah ditunjuk oleh pemilik atau pemimpin 

proyek untuk melaksanakan tugas yaitu menerapkan ke lapangan serta 

menandatangani kontrak kerja perihal pelaksanaan pekerjaan. Berikut 

merupakan anggota dan tugas tugas serta wewenang yang dimiliki pelaksana 

atau kontraktor diantaranya adalah : 

a. Project Manager 

Project Manager dijabat oleh Yulianto, project manager dalam proyek 

apartemen amartha view memiliki tugas dalam memimpin pelaksanaan 

proyek apartemen Amartha View yang berupa mempersiapkan dan 

merencanakan metode kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Project 

Manager memiliki tanggung jawab langsung terhadap PT PP Urban 

mengenai proses berjalanya pembangunan proyek apartemen Amartha 

View dari awal hingga akhir. 

b. Quality Control 

Quality Control dijabat oleh Irfan Nugraha, quality control pada 

pembangunan proyek apartemen Amartha View diangkat langsung oleh 

pihak owner yaitu PT PP Properti. Tugas quality control pada proyek 

apartemen Amartha View adalah melakukan pengawasan secara langsung 

dalam segi mutu yang diberikan oleh tim pelaksana untuk pembangunan 

proyek apartemen Amartha View sehingga kualitas yang diberikan sesuai 

dengan perjanjian awal yang diatur pada rencana kerja dan syarat. Quality 

control memiliki tanggung jawab terhadap Project Manager mengenai 

pengendalian mutu. 

c. Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) 

QHSE dijabat oleh Blendrong H. QHSE pada proyek pembangunan 

apartemen Amartha View memiliki peran diantaranya adalah memberikan 

penyuluhan dan pelatihaan tentang keselamatan dan kesehatan dalam 
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bekerja yang dilakukan 1 minggu sekali pada hari kamis pukul 08.00, 

melakukan safety induction pada pekerja yang akan masuk dalam proyek, 

memastikan peralatan safety tersedia dalam proyek, membuat laporan 

berkala kegiatan yang dilakukan mengenai QHSE. QHSE memiliki 

tanggung jawab terhadap Project Manager mengenai keselamatan dan 

kesehatan para pekerja proyek apartemen Amartha View. 

d. Supervisor Safety (SS)  

 SS dijabat oleh Tri Suhariyakso. SS pada proyek apartemen Amartha View 

memiliki tugas dalam pengawasan secara langsung di lapangan, khususnya 

terhadap keselamatan kerja para pekerja. SS memiliki tanggung jawab 

terhadap QHSE untuk selalu mengawasi para pekerja agar selalu 

menggunakan safety ketika bekerja. 

e. Site Engeneering manager (SEM)  

 SEM dijabat oleh Widhianto, SEM pada proyek apartemen Amartha View 

memiliki tugas dalam monitoring secara berkala untuk progress pekerjaan 

harian dan mingguan yang akan dilaporkan terhadap Project manajer dan 

owner. SEM memiliki tanggung jawab terhadap Project Manager mengenai 

monitoring progress pekerjaan yang sudah terlaksana dan dibukukan dalam 

bentuk laporan mingguan. 

f. Koor Peralatan 

Koor peralataa dijabat oleh Taufik, koor peralatan pada proyek apartemen 

Amartha View memiliki tugas dalam mengkoordinasi,menyediakan, dan 

bertanggung jawab dalam penggunaan atau pemakaian alat alat yang 

dibutuhkan dalam pekerjaan pada proyek Amartha View. Koor peralatan 

memiliki tanggung jawab terhadap Site Engeneering Manager dalam 

bidang penggunaan alat yang digunakan pada pembangunan proyek 

apartemen Amartha View. 
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g. Peralatan  

Peralatan dijabat oleh Miskun, peralatan pada proyek apartemen Amartha 

View memiliki tugas dalam pengawasan peralatan yang digunakan dalam 

proyek Amartha View. Peralatan juga memiliki tugas dalam memberikan 

laporan kepada koor peralatan. Peralatan memiliki tanggung jawab terhadap 

koor peralatan mengenai keluar masuknya peralatan. 

h. Logistik  

Logistik dijabat oleh Dede, logistik pada proyek apartemen Amartha View 

memiliki tugas dalam mengatur keluar masuknya stock barang atau 

peralatan yang akan digunakan dalam pembangunan proyek apartement 

Amartha View Semarang. Pengeluaran barang dilakukan jika terdapat 

permintaan material dari pihak lapangan yang diajukan kepada set manajer 

berupa spesifikasi dan volume kebutuhan material yang akan digunakan 

untuk pekerjaan proyek,  ketika telah mendapat persetujuan dari set manajer 

maka logistik yang akan menyiapkan material yang dibutuhkan sesuai 

permintaan pihak lapangan untuk kelanjutan pembangunan proyek. 

Logistik memiliki tanggung jawab terhadap peralatan mengenai 

pengeluaran stok material. 

i. Penbar 

Penbar dijabat oleh Bagus, tugas dari penbar pada proyek apartemen 

Amartha View adalah sebagai pengontrol material yang datang dengan 

kecocokan data dari logistik. Penbar memiliki tanggung jawab terhadap 

logistic mengenai penerimaan barang. 

j. Purchase Order Processing (POP)  

POP dijabat oleh Dananto, tugas dari POP pada proyek apartemen Amartha 

View adalah mengatur dari proses pembelian barang atau material dari 

vendor lain. POP memiliki tanggung jawab terhadap Logistik mengenai 

pembelian barang. 
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k. Metode  

Metode dijabat oleh Dananto, tugas dari Metode pada pembangunan proyek 

apartemen Amartha View adalah mengatur segala metode kerja yang 

dilakukan pada pekerjaan  struktur, diantaranya adalah metode kerja 

balok,plat lantai, kolom, shear wall, dan tangga pada  proyek apartemen 

Amartha View. Metode memiliki tanggung jawab terhadap logistik. 

l. Administrasi Kontak 

Administrasi Kontak dijabat oleh Najib, tugas dari administrasi kontak dari 

pembangunan proyek apartemen Amartha View adalah sebagai media 

penghubung antara kontraktor satu dengan kontraktor lainya. Administrasi  

Kontak memiliki tanggung jawab terhadap logistic mengenai. 

m. Koordinator drafter 

Koordinator drafter dijabat oleh Qoyum N S, tugas dari Koordinator Drafter 

pada proyek apartemen Amartha View adalah memimpin para drafter untuk 

membuat gambar revisi pada shop drawing jika dibutuhkan dan membuat 

as build drawing dari hasil pekerjaan di lapangan. Koordinator drafter 

memiliki tanggung jawab terhadap logistic mengenai gambar kerja.  

n. General Superintendent (GSP) 

GSP dijabat oleh Mulyono, tugas dari GSP pada pembangunan proyek 

apartemen Amartha View adalah mengatur dan memimpin semua pekerja 

maupun pelaksana yang bertugas di lapangan. Bertanggung jawab atas 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. GSP memiliki tanggung 

jawab terhadap Project Manager mengenai pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan. 

o. Pelaksana 

Pelaksana dijabat oleh Riswandi , tugas dari pelaksana pada pembangunan 

proyek apartemen Amartha View adalah memberikan pengawasan terhadap 

pekerja yang sedang melakukan pekerjaan di lapangan seperti para surveyor 

yang melakukan marking dan bertanggung jawab terhadap GSP. Pelaksana 
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memiliki tanggung jawab terhadap GSP mengenai pengawasan pekerja 

yang melakukan pekerjaan di lapangan. 

p. Surveyor 1  

Surveyor 1 dijabat oleh Asdi, tugas dari Surveyor 1 pada pembangunan 

proyek Apartemen Amartha View adalah marking kolom, balok, 

menentukan dinding bebas, dan menentukan elevasi dan pengukuran pada 

area yang sudah direncanakan sebelumnya. Surveyor 1 memiliki tanggung 

jawab terhadap pelaksana mengenai pengukuran sehingga bisa sama dengan 

gambar rencana. 

q. Surveyor 2  

Surveyor 2 dijabat oleh Buwarto, tugas dari Surveyor 2 adalah sebagai 

pendamping atau asisten dari Surveyor 1. Surveyor 2 memiliki tanggung 

jawab terhadap Surveyor 1. 

r. Site Administration Manager (SAM)  

SAM dijabat oleh Ihsan, tugas dari SAM pada pembangunan proyek 

apartemen Amartha View adalah mengelola system administrasi yaitu 

membuat laporan keuangan pengeluaran proyek dan pembukuan secara 

rinci mengenai administrasi proyek. SAM memiliki tanggung jawab 

terhadap Project Manager mengenai seluruh administrasi proyek.  

s. Administrasi 

Administrasi dijabat oleh Habib, tugas dari administrasi pada pembangunan 

proyek apartemen Amartha View adalah membantu SAM dalam melakukan 

pembukuan administrasi proyek dan bertanggung jawab kepada SAM. 

Administrasi memiliki tanggung jawab terhadap SAM mengenai laporan 

administrasi dan pembukuan proyek. 

t. Office Boy 

Office Boy dijabat oleh Budi, tugas dari Office Boy pada pembangunan 

proyek Amartha View adalah menjaga kebersihan dari kantor kontraktor. 

Office Boy memiliki tanggung jawab terhadap pihak PT PP Urban. 
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u. Security 

Security pada pembangunan proyek apartemen Amartha view memiliki 

tugas dalam menjaga keamanan dari proyek tersebut dan melakukan 

pengawalan truk besar dan alat alat yang memasuki lokasi proyek. Security 

memiliki tanggung jawab terhadap PT PP Urban. 

Pada pembangunan proyek apartemen Amartha View pada saat 

pelelangan owner memilih PT.PP Urban sebagai kontraktor atau pelaksana, 

hal ini dikarenakan pada saat pelelangan PT.PP Urban dianggap lebih 

profesional dan nilai harga proyek lebih rendah dibanding lainya dengan 

kualitas yang baik serta bersaing dengan kontraktor lainya. Berikut 

merupakan struktur organisasi dari PT.PP Urban : 

 

 Gambar 2.3. Sistem koordinasi PT. PP Urban 
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2.5 Manajemen Konstruksi 

 Konsultan pengawas merupakan sebuah tim atau badan usaha yang 

memiliki fungsi sebagai tangan kanan owner sebagai pengawas kontraktor yang 

melaksanakan pekerjaan di lapangan. Dalam sebuah tim konsultan pengawas 

maka diperlukan orang orang yang sudah prfesional dalam bidang konstruksi. 

Ahli tersebut diantaranya adalah ahli struktur, ahli arsitek, ahli mekanikal 

elektrikal listrik. Dengan adanya tim konsultan pengawas maka diharapkan saat 

pembangunan sebuah bangunan dapat terlaksana dengan hasil yang baik, efisien, 

dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Konsultan pengawas di 

suatu pembangunan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : 

a. Team Leader 

Team Leader dijabat oleh Diah ratri, tugas dari Team Leader pada 

pembangunan proyek apartemen Amartha View adalah memimpin para 

pekerja sebagai konsultan pengawas dan memipin presentasi yang 

dilakukan secara rutin mengenai laporan progress pekerjaan pada 

pembangunan proyek Amartha View terhadap owner. Team Leader 

memiliki tanggung jawab terhadap pihak owner mengenai proses 

pembangunan dari tahap awal hingga akhir proyek apartemen Amartha 

View Semarang. 

b. MEP/Safety Advisor 

MEP/Safety Advisor dijabat oleh Bahrom Masrom, tugas dari MEP / Safety 

Advisor adalah bertanggung jawab dengan pekerjaan MEP pada proyek 

apartemen Amartha View dan memberikan pengarahan keamanan dan 

kesehatan para pekerja. MEP/Safety advisor memiliki tanggung jawab 

dengan Team Leader mengenai pengawasan dan monitoring MEP pada 

proyek apartemen Amartha View. 

c. Site Engineer dan inspector  

Site Engineer dan inspector dijabat oleh Radin Rahmat dan Podo, tugas dari 

Site engineer dan inspector adalah melakukan pengawasan dan monitoring 

pekerjaan struktur sehingga hasil pekerjaan struktur sesuai dengan 
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spesifikasi, melakukan checklist spesifikasi sebelum dilakukan pengecoran 

struktur, dan bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan struktur 

terhadap team leader.  

d. Engineer dan Quality Control  

Engineer dan Quality Control dijabat oleh Aditya C, tugas dari engineer dan 

quality control pada pembangunan proyek apartement Amartha View adalah 

memantau spesifikasi yang digunakan kontraktor untuk melakukan 

pekerjaan dan memastikan kualitas barang atau material yang akan 

digunakan dalam pekerjaan sesuai dengan perjanjian awal. Engineer dan 

Quality Control memiliki tanggung jawab terhadap Team Leader mengenai 

kualitas mutu material yang digunakan pihak kontraktor untuk 

pembangunan proyek apartemen Amartha View Semarang. 

e. Inspector MEP 

Inspector MEP dijabat oleh Bagus, tugas dari inspector MEP pada 

pembangunan proyek apartement Amartha View adalah membantu dalam 

melakukan pengawasan dan monitoring pada pekerjaan MEP mulai dari 

metode dan spesifikasi yang digunakan dalam pekerjaan MEP pada 

pembangunan apartement Amartha View. Inspector MEP memiliki 

tanggung jawab terhadap Team Leader mengenai seluruh pekerjaan MEP di 

proyek Amartha View Semarang. 

f. Quality Health Safety & Environment (QHSE)  

QHSE dijabat oleh Helmi, tugas dari QHSE adalah memberikan penyuluhan 

atau safety induction terhadap pekerja atau individu yang akan memasuki 

area lapangan. QHSE juga bertugas untuk memberikan laporan mengenai 

absensi para pekerja dan menjaga kebersihan serta keamanan para pekerja 

pada proyek apartement Amartha View. QHSE memiliki tanggung jawab 

terhadap Team leader. 
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g. Technical Administrasi 

technical Administrasi dijabat oleh Adi Kurniawan, tugas dari technical 

Administrasi pada pembangunan proyek apartement Amartha View adalah 

membuat seluruh administrasi mulai dari surat menyurat, laporan progress, 

menyiapkan materi presentasi yang dilakukan secara mingguan, dan 

pengeluaran kantor konsultan pengawas. Technical Administrasi memiliki 

tanggung jawab terhadap Team Leader. 

 Pada proses pelelangan sebagai konsultan pengawas pembangunan 

apartement Amartha View, pemilik mempecayakan CV Trimitra Konsulindo 

sebagai konsultan pengawas. Hal ini dikarenakan CV Trimitra Konsulindo 

dinilai lebih baik untuk memberikan pelayanan sebagai pengawas pada 

pembangunan apartement Amartha View. Berikut merupakan struktur organisasi 

dari CV Trimitra Konsulindo sebagai pengawas : 

Gambar 2.4. Sistem koordinasi CV. Trimitra Konsulindo 

 

 

 

 

 

Technical 
Administration
Adi Kurniawan

Engineer & QC

Aditya C

Team Leader
Diah Ratri

MEP/Safety Advisor
Bahrom Masrom

Inspector MEP

Bagus

Site Engineer & 
Inspector

Podo

Site Engineer & 
Inspector

Radin Rahmat

QHSE

Helmi



  
Laporan Praktik Kerja	

Proyek Pembangunan Apartemen Amartha View 
Kawasan Payon Amartha, Permata Puri, Semarang 

 

	

Giam Adianto Suwanto 15.B1.0019   

37	

BAB III 

PELAKSANAAN PROYEK 

3.1 Perencanaan Proyek 

Perencanaan merupakan dasar dalam suatu perancangan atau desain pada 

sebuah proyek. Yang dimaksud dalam perancanaan anatara lain pembuatan desain 

gambar, metode kerja, jadwal waktu atau time schedule, (RAB) Rencana Anggaran 

Biaya, dan (RKS) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat. Perencanaan proyek meliputi 

perencanaan pada struktur bawah hingga struktur atas. Perencanaan merupakan hal  

yang sangat penting, hal ini dikarenakan jika dalam sebuah perencanaan didapatkan 

kesalahan desain atau perhitungan pada sebuah bangunan yang direncanakan maka 

akan menimbulkan kegagalan konstruksi pada jangka waktu tertentu. Berikut 

merupakan tahapan perencanaan dalam sebuah pembangunan proyek Apartemen 

Amartha View Semarang. 

3.1.1 Perencanaan Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan 

sebuah proyek. Berikut merupakan hal yang perlu dilakukan dari pekerjaan 

persiapan : 

a. Pembuatan Pagar Sementara 

Fungsi dalam pembuatan pagar sementara adalah sebagai penutup area 

proyek sehingga tidak bisa terlihat dari tampak luar, selain itu fungsi 

dari pagar sementara adalah untuk menjaga keamanan material dan alat 

yang digunakan dalam pembangunan proyek Apartemen Amartha 

View. Pagar sementara pada proyek Apartemen Amartha View 

menggunakan pagar dengan bahan seng dan rangka pagar dari besi kanal 

C. Tinggi dari pagar sementara sendiri setinggi 2 meter dan pagar 

dipasang mengelilingi area proyek yang dibangun. Pagar sementara 



  
Laporan Praktik Kerja	

Proyek Pembangunan Apartemen Amartha View 
Kawasan Payon Amartha, Permata Puri, Semarang 

 

	

Giam Adianto Suwanto 15.B1.0019   

38	

proyek Apartemen Amartha View ditunjukan pada gambar 3.1

 
 Gambar 3.1 Pembuatan Pagar Sementara  

b.  Pembersihan Lahan 

Pembersihan lahan merupakan tahapan pekerjaan yang dilakukan 

pertama untuk memulai pekerjaan struktur bawah. Pembersihan lahan 

dilakukan dengan tujuan area yang akan dibangun bebas dari pohon liar, 

rumput liar, serta sampah sampah yang mengotori area proyek sehingga 

tidak menghambat proses berjalanya pembangunan proyek apartemen 

Amartha View.  

c. Mobilisasi Alat dan Material 

Mobilisasi alat dan material merupakan jalur yang diperlukan dalam 

penyaluran alat dan material yang diangkut menggunakan truk. 

Perencanaan jalur mobilisasi perlu direncanakan dengan tujuan 

menghindari hal yang tidak diinginkan diantaranya kecelakaan akibat 

truk besar yang mengangkut alat dan material. Pada proyek Apartemen 

Amartha View mobilisasi alat dan material dilakukan dengan cara 

pembuatan jalur khusus ketika memasuki tikungan area proyek 

Apartemen Amartha View. Hal ini dilakukan dengan tujuan ketika truk 

besar yang memiliki panjang lebih dari 6 meter mampu memasuki 

kawasan area proyek dengan mudah serta jalanan yang dibuat dari 

paving block tidak rusak akibat tekanan dari truk yang melintasi jalan 

tersebut. Untuk perencanaan pintu proyek dilokasikan di depan proyek, 
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pintu ini berfungsi sebagai akses keluar masuk alat berat dan sebagai 

akses para pekerja yang dijaga oleh petugas keamanan atau security. 

d. Pembuatan Gudang dan Direksi Kit 

Pembuatan gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan material 

proyek seperti lem beton, beton decking atau tahu beton, kawat bendrat, 

besi beton. Alat yang disimpan pada gudang diantaranya adalah bucket, 

trowel, perancah, theodolite, vibrator, jet washer, pipa tremi, bar cutter, 

dan bar bender. 

Direksi kit merupakan sebuah bangunan sementara yang berfungsi 

sebagai area perkantoran masing masing kontraktor.  

e. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 

Pemasangan bouwplank berfungsi untuk menentukan titik AS pada 

bangunan dan dilakukan dengan cara pengukuran menggunakan 

theodolite oleh surveyor atau ahli alat tersebut. Pengukuran dan 

pemasangan bouwplank harus dilakukan secara tepat atau presisi 

sehingga ukuran bangunan atau proyek tersebut sesuai dengan desain 

rencana awal. Titik as pada proyek Apartemen amartha View diberi 

tanda dengan cat hitam sehingga dapat jelas terlihat. 

f. Penetapan Pintu Gerbang Utama Proyek 

Penetapan pintu gerbang utama proyek merupakan salah satu pekerjaan 

persiapan yang diperlukan perencanaan sebelum aktivitas pembangunan 

proyek dilaksanakan. Pada proyek apartemen Amartha View pintu 

gerbang ditetapakan kurang lebih 100 meter dari tower 1 yang terletak 

di utara bangunan, hal ini dikarenakan akan terdapat tower 2 yang akan 

dibangun setelah tower 1.  Penetapan pintu gerbang proyek perlu untuk 

diperhatikan sehingga pada proses pembangunan dilaksanakan maka 

pintu gerbang proyek tiba tiba tidak tergusur atau dipindahkan karena 

area tersebut akan terbangun. 
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3.1.2 Perencanaan Pekerjaan Struktur Bawah 

 Tahap yang dilakukan setelah pekerjaan persiapan adalah perencanaan 

pekerjaan struktur bawah. Perencanaan struktur bawah memiliki fungsi yang 

penting dalam suatu proyek. Fungsi struktur bawah adalah sebagai struktur 

yang memiliki peran dalam penyaluran beban struktur atau seluruh beban 

bangunan konstruksi ke tanah keras yang terdapat pada kedalaman tertentu. 

Perencanaan struktur bawah dilakukan oleh Konsultan Perencana melalui 

proses penyelidikan tanah yaitu test Cone Penetration Test (CPT)  dan Standart 

Penetration Test (SPT). Pada uji SPT proyek Apartemen Amartha View 

dilakukan sebanyak 5 titik dengan kedalaman mencapai 45 meter dan kedua 

test ini dilakukan untuk mengetahui nilai kekerasan dari tiap lapisan tanah dan 

jenis lapisan tanah pada jarak interval tertentu. Hasil test tersebutlah yang akan 

diperhitungkan dalam perencanaan pondasi atau struktur bawah pada proyek 

Apartemen Amartha View. Berikut merupakan gambar Metode pekerjaan 

pondasi berupa diagram alir. 

 
  Gambar 3.2 Bagan Alir Metode Pekerjaan Pondasi 
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a. Bore Pile 

Pondasi yang digunakan dalam pembangunan proyek Apartemen Amartha 

View adalah bored pile. Diameter yang digunakan untuk pondasi bored pile 

adalah diameter 80 mm dan diameter 100 mm dengan kedalaman yang 

bervariasi antara kedalaman 24 meter hingga 26 meter. Jumlah pondasi 

bored pile yang digunakan dalam pembagunan Apartemen Amartha View 

Tower 1 sebanyak 237 buah dengan mutu beton 30 MPa dan tulangan 

utama D 25 mm. Table dibawah ini merupakan tabel spesifikasi bore pile 

yang digunakan dalam pembangunan proyek. 
 Tabel 3.1 Potongan Melintang Bored Pile 

Fungsi Potongan 1 Potongan 2 

Tower Crane 

  

Apartemen 

  

    Sumber : Data proyek, 2017 
b. Pile cap  

Pile Cap merupakan bagian dari struktur bawah yang berfungsi 

menyatukan atau menggabungkan dari beberapa bore pile dan berfungsi 

mendistribusikan beban yang ada pada kolom ke tiang bor secara merata. 

Berikut merupakan tabel tipe pile cap yang digunakan dalam pembangunan 

apartemen Amartha View. 
   Tabel 3.2  Spesifikasi Perencanaan Pile Cap 
 

Tipe Dimensi (mm) Tebal 
(mm) 

Jumlah 
Pondasi Tul. Atas Tul. 

Bawah 

F1 9500 x 4100 2000 8 D22 - 100 D25 - 100 

F2 4500 x 4500 2000 4 D22 - 100 D25 - 100 

F3 14050 x 10750 2000 16 D22 - 100 D25 - 100 

F4 10400 x 4100 2000 8 D22 - 100 D25 - 100 

F5 14050 x 10650 2000 16 D22 - 100 D25 - 100 
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F6 14050 x 7000 2000 15 D22 - 100 D25 - 100 

F7 17850 x 15300 2000 42 D22 - 100 D25 - 100 

F8 16300 x 15050 2000 20 D22 - 100 D25 - 100 

F9 4500 x 2000 1000 2 D13 - 100 D25 – 100 
F11 4500 x 2000 1000 2 D22 - 100 D25 – 100 

 
    Sumber : Data Proyek, 2017 

 
    Gambar 3.3 Denah Lokasi Pile Cap 

c. Sloof 

Sloof pada pembangunan proyek Amartha memiliki 2 macam tipe yaitu S1 

dan S2, berikut merupakan detail dari masing masing sloof. 

  
    Gambar 3.4 Detail perencanaan Sloof 

 

 



  
Laporan Praktik Kerja	

Proyek Pembangunan Apartemen Amartha View 
Kawasan Payon Amartha, Permata Puri, Semarang 

 

	

Giam Adianto Suwanto 15.B1.0019   

43	

3.1.3 Perencanaan Pekerjaan Struktur Atas 

 Perencaaan struktur atas dilaksanakan oleh pihak konsultan perencana, 

dan perhitungan struktur atas harus dilakukan secara teliti sehingga tidak 

menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti kerobohan pada bangunan. 

Perhitungan struktur atas dilakukan dengan cara menghitung pembebanan 

yaitu beban mati dan beban hidup serta gaya gempa pada proyek yang 

direncanakan. Tujuan dari perhitungan pembebanan adalah untuk menentukan 

gaya momen dan gaya geser pada masing masing batang struktur sehingga 

didapatkan tulangan yang sesuai untuk proyek tersebut dan proyek bisa berdiri 

dengan kuat. Perencanaan struktur atas pada pembangunan proyek Apartement 

Amartha View Semarang terdiri dari balok, kolom, pelat lantai, shear wall, 

tangga, dan atap. Hasil yang didapat dari perencanaan struktur atas secara garis 

besar adalah untuk struktur balok terdapat 16 tipe, struktur kolom terdapat 12 

tipe, plat lantai 4 tipe, shear wall 4 tipe, atap 1 tipe. Masing masing tipe struktur 

memiliki dimensi dan penulangan yang berbeda beda. Berikut merupakan 

gambar diagram alir metode pekerjaan kolom, balok, plat lantai, anak tangga. 

 
   Gambar 3.5 Bagan Alir Metode Pekerjaan Kolom 
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 Gambar 3.6 Bagan Alir Metode Pekerjaan Balok, Plat Lantai, Tangga 

a. Kolom 

Kolom merupakan struktur atas yang berfungsi sebagai rangka struktur dari 

sebuah bangunan. Perencanaan kolom dilakukan dengan cermat hal ini 

dikarenakan kolom memiliki peran untuk menerima dan meneruskan beban 

yang diberikan balok akibat beban hidup dan beban mati dari bangunan ke 

pondasi. Kolom yang direncanakan untuk pembangunan proyek apartemen 

Amartha view terdapat 12 tipe kolom dengan dimensi dan penulangan yang 

berbeda. .Berikut merupakan tabel perencanaan dari masing masing kolom. 

Tipe-tipe dari kolom dibedakan berdasarkan beban dan momen yang 

diterima setiap rangka vertikal memiliki nilai yang berbeda-beda. 
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Tabel 3.3 Spesifikasi Perencanaan Kolom	

 
    Sumber : Data Proyek, 2017 

b. Balok 

Balok merupakan bagian dari struktur atas yang memiliki fungsi dalam 

menerima gaya atau beban yang akan diteruskan secara merata ke kolom. 

Beban yang dipikul oleh balok diantaranya adalah beban plat lantai, beban 

dinding, dan berat balok sendiri. Balok juga memiliki fungsi sebagai 

pengaku dari sebuah struktur bangunan. Pada perencanaan pembangunan 

proyek apartemen Amartha View, proyek ini memiliki 16 tipe balok dengan 

dimensi dan penulangan yang berbeda. Tipe-tipe dari balok dibedakan 

berdasarkan bentang dan beban yang diterima tiap struktur balok berbeda 

nilainya. Berikut merupakan tipe-tipe balok yang digunakan dalam 

pembangunan proyek apartemen Amartha View. 
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Tabel 3.4 Spesifikasi Perencanaan Balok	

 
    Sumber : Data Proyek, 2017 

c. Plat Lantai 

Plat lantai merupakan bagian dari struktur atas, plat lantai memiliki fungsi 

diantaranya sebagai pemisah antar lantai bagunan, sebagai pijakan di lantai 

atas dimana barang bisa diletakan dan manusia bisa berjalan dengan mudah. 

Fungsi secara teknis dari plat lantai adalah menerima beban hidup pada 

bangunan yang akan diberikan secara merata pada balok dan menambah 

kekakuan dari struktur bangunan. Pada pembangunan proyek apartemen 

Amartha View perencanaan untuk plat lantai terdapat 2 tipe, tipe ini 

dibedakan berdasarkan beban yang ditumpu, jarak atau bentang antar balok. 

Berikut merupakan 4 tipe dari plat lantai yang memiliki jarak penulangan 

yang berbeda. 

Tabel 3.5 Spesifikasi perencanaan Plat Lantai	

 
Sumber : Data Proyek, 2017 
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d. Shear Wall 

Shear wall atau dinding geser merupakan struktur beton bertulang yang 

terdapat dalam struktur atas. Shear wall merupakan struktur yang 

menyerupai dinding yang terdiri dari beton bertulang. Shear wall memiliki 

fungsi untuk menahan gaya lateral seperti angin dan gaya gempa. Dengan 

adanya shear wall maka struktur bangunan akan menjadi lebih kaku dan 

mampu menyerap atau meredam gaya lateral yang terjadi pada struktur 

bangunan sehingga ketika terjadi gaya lateral akibat gempa maka goyangan 

terjadi pada bangunan tidak terjadi secara berlebihan. Pada perencanaan 

shear wall di proyek apartemen Amartha View selain difungsikan sebagai 

penahan gaya lateral, shear wall difungsikan sebagai dinding dari tangga 

darurat dan dinding lift apartemen. Shear wall pada proyek apartemen 

Amartha View terdapat 4 tipe dengan bentuk dan penulangan yang berbeda. 

Berikut merupakan tipe-tipe dari shear wall yang terdapat dalam 

pembangunan proyek apartemen Amartha View. 
Tabel 3.6 Spesifikasi perencanaan Shear Wall	

 
  Sumber : Data Proyek, 2017 
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e. Tangga 

Tangga merupakan bagian dari struktur atas yang berfungsi sebagai akses 

jalan antar lantai. Perencanaan tangga pada proyek apartemen Amartha 

view terdapat 3 tangga yang dinding tangga difungsikan sebagai shear wall. 

Tangga diletakan pada tiap ujung bangunan dan tengah bangunan, 2 tangga 

pada ujung bangunan difungsikan sebagai tangga darurat dan 1 tangga 

ditengah difungsikan sebagai tangga utama proyek apartemen Amartha 

View. Berikut merupakan contoh gambar perencanaan tangga T1 : 

 

Gambar 3.7 Denah Letak Tangga T1 
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Gambar 3.8 Tampak Atas Tangga T1 

 

Gambar 3.9 Detail  Penulangan Tangga T1 

 

3.2 Pelaksanaan Proyek 

Pelaksanaan proyek merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahap 

perencanaan proyek. Pelaksanaan proyek dilakukan sesuai dengan perencanaan 

awal yang telah disusun atau dirancang berupa gambar Detail Engineering and 

Design (DED) dan menurut Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Berikut 

merupakan tahapan pelaksanaan proyek yang dilakukan pada pembangunan proyek 

apartemen Amartha View Semarang : 
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3.2.1 Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam 

pelaksanaan proyek. Berikut merupakan pekerjaan persiapan yang 

dilakukan dalam pembangunan proyek apartemen Amartha View : 

a. Pembersihan Lokasi Proyek 

Pembersihan lokasi pada proyek apartemen Amartha View 

dilakukan oleh pihak kontraktor dengan tujuan area proyek yang 

dibangun bebas dari sampah dan tumbuhan liar yang tumbuh di 

sekitar area proyek dan dilanjutkan dengan meratakan tanah 

sehingga memudahkan jalanya pembangunan proyek. Proses 

pembersihan area proyek dilakukan dengan cara menggunakan 

alat bantu berupa excavator dan dump truck . 

 
Gambar 3.10 Pembersihan Lahan dan Perataan Tanah 

 
Gambar 3.11 Pembersihan Rumput Liar dan Sampah 
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b. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 

Pengukuran dan pemasangan bouwplank dilakukan oleh tim 

surveyor. Tujuan dari pengukuran dan pemasangan bouwplank 

adalah untuk menentukan titik as dari proyek sehingga proyek 

dapat berdiri sesuai dengan ukuran yang sudah direncanakan  

pada gambar denah proyek secara tepat atau akurat. Proses 

pengukuran dan pemasangan bouwplank dilaksanakan dengan 

maksimal, hal ini dikarenakan sangat berpengaruh pada ukuran 

proyek sehingga gambar yang ada pada denah bisa diterapkan 

secara langsung di lapangan. 

Gambar 3.12 Surveyor Melakukan Pengukuran 

c. Pembuatan Pagar Keliling 

Pembuatan pagar keliling dilaksanakan dengan menggunakan 

besi seng setinggi 2 meter dan sepanjang 2624,04 meter dan 

rangka terbuat dari besi kanal C. Pagar keliling dipasang secara 

rapi dan mengelilingi area proyek. Pemasangan pagar keliling 

bertujuan agar orang yang tidak berkepentingan dengan proyek 

tidak bisa masuk dan menjaga keamanan alat dan material yang 

ada pada area proyek. Berikut merupakan pagar keliling pada 

proyek apartemen Amartha View. 
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Gambar 3.13 Pemasangan Pagar Sementara  

 
	 Gambar 3.14 Kerangka Pagar dengan Besi Kanal C 

d. Mobilisasi Alat dan Material 

Akses jalan yang perlu ditempuh dari gerbang perumahan Payon 

Amartha hingga area proyek berkisar 2 KM. Untuk truk yang 

membawa peralatan dan material tidak memiliki jalur yang 

khusus untuk menuju lokasi proyek dimana truk pengangkut alat 

dan barang menggunakan jalan warga perumahan Payon 

Amartha. Pihak proyek hanya membuatkan jalur khusus ketika 

truk memasuki tikungan sempit menuju proyek dan tikungan 

sempit berlokasi 200 m dari proyek. Hal ini dimaksudkan untuk 

memudahkan truk yang memiliki panjang lebih dari 6 meter 

memasuki area proyek dan menghindari jalan perumahan yang 
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berbahan paving block tidak mudah rusak akibat truk yang 

melintas. Berikut merupakan akses jalan menuju proyek 

 
Gambar 3.15 Akses Keluar Masuk Menuju Proyek 

 
Gambar 3.16 Akses Keluar Masuk Menuju proyek 
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Gambar 3.17 Akses Keluar Masuk diberi Tanda Bahaya 

 
e. Pembuatan Direksi Keet 

Direksi kit pada proyek Apartemen Amartha View  berukuran 6 

meter kali 3 meter untuk ruang Manajemen Konstruksi, 15 meter 

kali 10 meter untuk Kontraktor. Untuk owner juga memiliki 

perkantoran sendiri yang terdapat dalam perumahan Payon 

Amartha.  

Gambar 3.18 Pembuatan Direksi Kit 
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f. Gudang Peralatan dan Material 

Pada pembangunan apartemen Amartha View terdapat gudang 

yang menyimpan alat dan material proyek. Gudang ini terletak di 

dalam proyek yang yang dibuat dari bangunan kayu dan diberi 

pengaman berupa rantai gembok. 

g. Pembuatan Pintu gerbang Proyek 

Pintu gerbang proyek terbuat dari plat besi dengan tinggi 2,5 

meter dan panjang 5 meter, pintu gerbang dibuat lebih tinggi dari 

pagar keliling dan dibuat terdiri dari 2 pintu. Pintu pertama 

digunakan untuk pekerja yang akan memasuki proyek dan pintu 

kedua dibuat ketika alat berat memasuki area proyek. Berikut 

merupakan gambar dari pintu gerbang proyek apartemen 

Amartha View. 

 
Gambar 3.19 Pintu Gerbang Proyek 
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3.2.2 Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah 

Pekerjaan struktur bawah adalah jenis pekerjaan yang terdapat di bawah 

permukaan tanah. Pekerjaan struktur bawah yang terdapat dalam proyek 

apartemen Amartha View adalah pekerjaan pondasi, pekerjaan pile cap, dan 

pekerjaan sloof. Berikut merupakan penjelasan dari masing masing 

pekerjaan struktur bawah yang terdapat dalam proyek apartemen Amartha 

View Semarang : 

a. Pekerjaan Pondasi 

Pondasi yang digunakan dalam pembangunan proyek apartemen 

Amartha View Semarang adalah Bore Pile. Bore pile merupakan 

salah satu jenis pondasi dalam yang digunakan untuk proyek ini.   

Jumlah Bored Pile secara keseluruhan yang ada pada tower 1 

sejumlah 237 buah dengan 2 tipe Bored Piles yang berbeda yaitu 

untuk pondasi tower crane dan pondasi apartemen.  

Langkah pertama dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan Bore 

Pile adalah pekerjaan galian. Pekerjaan galian untuk Bore Pile 

dibantu dengan alat berat mata bor yang memiliki fungsi dalam 

pengeboran tanah dan mampu membawa tanah yang digali 

kepermukaan untuk dibuang dengan mata auger diganti dengan 

cleaning bucket. Kedalaman galian yang dibutuhkan untuk 

pemasangan Bore Pile berkisar antara 24 hingga 26 meter dengan 

diameter 80 cm dan 100 cm.  

Gambar 3.20 Proses pengeboran dengan Alat Bor 
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Gambar 3.21 Proses Pengambilan Lumpur dan Tanah dengan Cleaning Bucket 

Setelah pengeboran tanah dilakukan hingga kedalaman rencana 

maka dilakukan pemasangan casing, pemasangan perlu dilakukan 

dengan tujuan tanah tidak jatuh atau longsor sehingga menimbun 

kembali galian yang telah dilakukan pengeboran. 

 
Gambar 3.22 Proses Pemasangan Casing pada Lubang Galian 

Tahap yang dilakukan setelah pemasangan casing adalah 

pengangkatan tulangan Bore Pile yang telah di Fabrikasi terlebih 

dahulu. Pengangkatan tulangan dilakukan dengan menggunakan 
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alat mobile crane. Proses pengangkatan tulangan yang telah dirakit 

dilakukan secara bertahap yaitu maksimal 12 meter sekali angkatan. 

Hal ini menyebabkan pekerjaan penyambungan penulangan 

dilakukan secara langsung di lapangan bersamaan dengan proses 

pengangkatan tulangan Bore Pile. Proses penyambungan dilakukan 

dengan alat bantu las listrik, dan proses penyambungan dilakukan 

sebanyak 1 hingga 2 kali mengingat kedalaman rencana bore pile 

mencapai 26 meter. 

 
Gambar 3.23 Proses Pemasangan Tulangan yang telah dirakit 

Pekerjaan pengecoran Bore Pile merupakan tahapan akhir dari 

pekerjaan Bore Pile. Pengecoran dilakukan dengan beton mutu 30 

MPa atau beton dengan mutu K-350. Proses pengecoran dilakukan 

dengan menggunakan corong dan pipa tremi yang memiliki panjang 

sama dengan kedalaman lubang galian di masukan terlebih dahulu 

kedalam lubang galian. Proses pengangkatan pipa tremi perlu 

dilakukan secara cermat ketika beton segar sudah mulai dituang 

langsung dari truk ready mix . Pengangkatan pipa tremi dilakukan 

secara perlahan, hal ini bertujuan agar ujung pipa tremi tetap 
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tertanam pada beton yang mulai naik. Jika pengangkatan pipa tremi 

dilakukan dengan terburu buru dan ujung pipa tremi tidak tertanam 

dalam beton maka dapat menimbulkan segresi (Pencampuran beton 

dengan tanah atau lumpur). Selain menghindari segresi, 

pengangkatan pipa tremi secara perlahan bertujuan agar lumpur 

tanah yang ada dalam lubang dapat didesak dan diganti dengan cor 

beton sehingga membuat lumpur tanah keluar dari lubang dan 

volume pengecoran lubang dengan beton sesuai dari perhitungan 

rencana.  

 
Gambar 3.24 Proses Pengecoran pada Bore Pile	

 
b. Pekerjaan Pile Cap	

Pile Cap merupakan struktur bertulang yang terdapat pada 

pekerjaan struktur bawah. Fungsi dari pile cap sendiri untuk 

menyatukan bore pile yang telah tertanam kedalam tanah, dimana 

beban yang ada pada kolom diterima oleh pile cap dan beban dari 

kolom tersebut disebarkan secara merata ke bore pile yang ada di 

bawah pile cap. Pada proyek apartemen Amartha View pile cap 
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yang digunakan terdapat 10 tipe dengan spesifikasi yang berbeda 

tiap tipe.  

Tahap awal yang dilakukan dalam pekerjaan pile cap adalah galian. 

Tujuan dari galian adalah untuk menemukan kepala tiang bor yang 

akan dibobok dan sebagai kedalaman dari pile cap. Setelah 

pekerjaan galian selesai maka dilanjutkan dengan pekerjaan 

bekisting, dimana bekisting menjadi cetakan dari bentuk pile cap 

yang akan di cor.  

 
Gambar 3.25 Pekerjaan Galian untuk Pile Cap	

Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan penulangan yang terdiri 

dari tulangan bawah dan tulangan atas. Pekerjaan penulangan pile 

cap  dilakukan di tempat yaitu dirakit secara manual. Langkah awal 

yaitu kepala tiang bor yang sudah dibobok hingga sama rata dengan 

dasar pile cap diikatkan dengan tulangan bawah  pile cap sehingga 

tulangan tiang bor dapat terlihat. Pekerjaan pengecoran dilakukan 

ketika pekerjaan penulangan kolom diikatkan pada pile cap. 

Berikut merupakan gambar perakitan tulangan serta pemasangan 

beksiting dan pengecoran pile cap proyek apartemen Amartha 

View.  
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Gambar 3.26 Pekerjaan Penulangan dan Pemasangan Bekisting	

   Gambar 3.27 Proses Pengecoran Pile Cap 
c. Pekerjaan Sloof 

Sloof merupakan struktur bertulang yang terdapat pada akhir dari 

pelaksanaan pekerjaan struktur bawah. Posisi sloof berada tepat di 

atas pile cap. Fungsi dari sloof pada proyek apartemen Amartha 

View adalah sebagai pengikat antar pile cap dan membuat struktur 

bawah menjadi lebih rigid, sehingga ketika terjadi penurunan pada 

salah satu titik pile cap akibat beban bangunan maka pile cap  yang 

lainya akan menyesuaikan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

differential settlement pada bangunan.  
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Pekerjaan dimulai dengan pekerjaan penulangan sloof  yang 

dilanjutkan dengan pemasangan bekisting sesuai dengan ukuran 

yang sudah direncanakan pada tabel spesifikasi. Tulangan dari sloof 

diikatkan pada kolom yang sudah diikatkan ke pile cap dengan cara 

ditembuskan lalu di tali menggunakan kawat bendrat. Tahap 

selanjutnya adalah pengecoran dengan mutu beton 30 Mpa. Berikut 

merupakan gambar dari pekerjaan sloof yang siap untuk di cor dan 

detail dari sloof. 

 
 Gambar 3.28 Pekerjaan Pembesian pada Sloof   
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Gambar 3.29 Pekerjaan Pengecoran Sloof 
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3.2.3 Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas 

Pekerjaan struktur atas pada proyek pembangunan gedung 

Apertemen Amarta View Semarang terdiri dari pekerjaan kolom, shear 

wall, balok, plat lantai, dan tangga. Berikut merupakan penjabaran dari 

masing masing struktur : 

a. Kolom 

Kolom merupakan bagian dari struktur atas yaitu sebagai batang 

tekan vertikal yang berfungsi menerima beban dari balok yang akan 

diteruskan hingga pondasi. Proses pekerjaan kolom mulai dari 

penulangan kolom, pemasangan bekisting, dan dilanjutkan dengan 

pengecoran mengunakan beton ready mix. Fabrikasi baja tulangan 

merupakan tahap awal yang dilakukan pada sekitar area lapangan 

dengan menggunakan alat bar bender dan bar cutter. 

 
Gambar 3.30 Fabrikasi Tulangan Kolom 

Pemasangan baja tulangan dilakukan dengan cara mengangkat 

rakitan kolom yang telah difabrikasi dengan menggunakan tower 

crane. Tulangan kolom yang telah dirakit disambungkan dengan sisa 

tulangan kolom sebelumnya dan diikat menggunakan kawat bendrat. 

Berikut merupakan gambar dari pemasangan rakitan tulangan 

kolom. 
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co   

Gambar 3.31 Penyambungan Tulangan Kolom 

Tahap selanjutnya adalah pemasangan beton decking atau tahu 

beton yang dipasang pada permukaan tulangan kolom, hal ini 

berfungsi sebagai pemisah antar tulangan kolom dan sisi dalam 

bekisting yang akan menjadi selimut beton. Tebal beton decking 

yang digunakan untuk kolom yaitu 40 mm. Berikut merupakan 

gambar dari pemasangan tahu beton. 
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Gambar 3.32 Beton Decking Pada Kolom 

Setelah pemasangan tulangan dan pemasangan tahu beton maka 

dilakukan pembersihan pada kolom. Pembersihan tulangan kolom 

dilakukan dengan cara menyikat tulangan kolom yang berkarat 

dengan sikat kawat. Untuk area di sekitar kolom dibersihkan 

dengan cara disemprot dengan menggunakan jet air agar kotoran 

di sekitar tulangan kolom hilang.  

                      
Gambar 3.33 Proses Pembersihan Tulangan Kolom 
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Checklist penulangan pada kolom diperlukan sebelum dipasang  

dengan bekisting. Checklist dilakukan dengan tujuan memeriksa 

jarak antar sengkang, ikatan antara sengkang dengan tulangan 

utama, pemasangan beton decking, panjang penyaluran kolom, 

dan kebersihan pada bagian bawah tulangan kolom. Apabila 

pekerjaan penulangan sudah memenuhi syarat, maka pemasangan 

bekisting pada kolom bisa dilakukan.  

Setelah check list dilakukan maka dilakukan pemasangan 

bekisting. Bekisting kolom pada proyek ini menggunakan 

bekisting knock down. Bekisting ini memiliki tinggi 3 m dan 

diangkat tegak lurus menggunakan tower crane. Berikut 

merupakan proses dari pemasangan bekisting kolom. 

        
Gambar 3.34 Proses Pemasangan Bekisting Kolom 
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Setelah pemasangan bekisting kolom dilaksanakan, maka tahapan 

selanjutnya yaitu dilakukan pengecoran. Ada beberapa tahapan 

dalam pengecoran kolom yaitu pengujian beton dengan slump test. 

Nilai slump test yang dihasilkan untuk pengecoran kolom yaitu 12 

cm ± 2 cm dengan mutu beton fc’ = 40 MPa. Tahap berikutnya 

adalah penuangan lem beton pada sambungan kolom. Pengecoran 

pada kolom merupakan tahap akhir. Proses pengecoran dilakukan 

dengan bucket concrete dan selang tremi. Bucket concrete diisi beton 

readymix dari truk mixer beton yang kemudian diangkut ke lokasi 

pengecoran dengan menggunakan tower crane. Tinggi jatuh ujung 

pipa tremi dengan dasar kolom ± 1 m, hal ini bertujuan beton tidak 

mengalami segregasi. Ketika proses pengecoran dilakukan maka 

saat itu juga concrete vibrator dimasukan secara perlahan dengan 

tujuan tidak ada rongga udara di dalam beton. Berikut merupakan 

gambar dari pengecoran struktur kolom. 

 
Gambar 3.35 Proses Pengecoran Kolom 

Pelepasan bekisting kolom dapat dilakukan 1 x 24 jam setelah 

pengecoran. Pelepasan bekisting kolom harus dilakukan secara 

perlahan agar beton tidak keropos dengan menggunakan tower 

crane. 
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b. Balok 

Pelaksanaan pekerjaan balok pada pembangunan proyek apartemen 

Amartha View dilakukan sesuai dengan gambar denah dan detail 

balok yang telah direncanakan. Proyek ini memiliki 16 tipe balok 

yang memiliki dimensi dan penulangan yang berbeda tiap tipenya.  

Gambar 3.36 Pemasangan Perancah untuk Balok 

Pelaksanaan pekerjaan balok dimulai dengan pemasangan perancah 

sebagai penopang dari bekisting balok dan plat lantai. Pemasangan 

perancah dilakukan tiap 1 meter. Berikut merupakan gambar dari 

pemasangan perancah untuk struktur balok. 

Tahap berikutnya adalah pekerjaan bekisting. Bekisting untuk balok 

terdiri dari 2 bagian yaitu bodeman (Alas bekisting) dan tembereng 

(Sisi samping bekisiting). Berikut merupakan gambar dari 

pemasangan bekisiting. 
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Gambar 3.37 Pemasangan Bekisting untuk Balok 

Pekerjaan penulangan merupakan tahap ketika bekisting bagian 

bodeman telah dipasang. Pekerjaan pembesian untuk penulangan 

balok dilakukan secara manual dan dilakukan di lokasi balok tersebut 

berada yang terdapat pada denah. Berikut merupakan gambar dari 

pekerjaan pembesian untuk tulangan balok. 

 
Gambar 3.38 Pekerjaan Penulangan untuk Balok 

Setelah pekerjaan dari penulangan selesai maka balok belum bisa 

dilakukan pengecoran, hal ini disebabkan pengecoran untuk balok 

dilakukan bersama dengan pengecoran plat lantai. 

c. Plat Lantai 

Pekerjaan plat lantai pada proyek apartemen Amartha View 

dilakukan dengan menggunakan metode konvesional yaitu tulangan 
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rangkap. Tulangan rangkap merupakan tulangan yang terdiri dari 

tulangan atas dan tulangan bawah yang memiliki jarak 13 mm. Tahap 

awal yang dilakukan adalah pemasangan perancah yang dilakukan 

bersama dengan pemasangan perancah untuk balok.  

Setelah pemasangan perancah selesai maka dilanjutkan dengan 

pekerjaan pemasangan bekisting untuk plat lantai. Berikut 

merupakan gambar dari pemasangan perancah dan bekisting untuk 

plat lantai pada pembangunan proyek apartemen Amartha View. 

 
Gambar 3.39 Pemasangan Perancah Plat Lantai 
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Gambar 3.40 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 

Pemasangan tulangan untuk plat lantai dilakukan dengan menyusun 

tulangan atas dan tulangan bawah. Penulangan untuk plat lantai 

dilakukan dengan memasang tulangan bawah arah memendek dan 

memanjang yang dialasi dengan tahu beton dengan tujuan tulangan 

plat lantai tidak menempel pada bekisting. Penulangan dilanjutkan 

dengan memasang tulangan atas arah memendek dan memanjang 

yang dibawahnya diberi tulangan cakar ayam. Tulangan cakar ayam 

difungsikan sebagai pemisah antara tulangan atas dan tulangan 

bawah dan sebagai pengaku antara tulangan atas dan tulangan bawah. 

Berikut merupakan gambar dari penulangan untuk plat lantai. 

 
Gambar 3.41 Tulangan Cakar Ayam untuk Plat Lantai 
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Gambar 3.42 Penulangan Plat Lantai 

Tahap akhir adalah pekerjaan pengecoran. Pengecoran untuk plat 

lantai dilakukan bersama dengan pengecoran balok. Sebelum 

dilakukan pengecoran, dilakukan checklist tulangan oleh pihak MK 

dan dilanjutkan dengan membersihkan area yang akan di cor dari 

sampah seperti serpihan kayu dan plastik dengan menggunakan jet 

air. Berikut merupakan gambar dari pengecoran untuk plat lantai dan 

balok. 

 
Gambar 3.43 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 
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d. Tangga 

Langkah awal dalam pelaksanaan pekerjaan tangga pada 

pembangunan proyek apartemen Amartha View adalah pemasangan 

perancah. Berikut merupakan gambar dari pemasangan perancah 

untuk tangga. 

 
Gambar 3.44 Pemasangan Perancah Tangga 

Langkah selanjutnya adalah pemasangan bekisting dan dilanjutkan 

dengan pekerjaan pembesian untuk tulangan tangga. Penulangan 

untuk tangga terdiri dari penulangan plat tangga, penulangan bordes, 

dan penulangan anak tangga. Berikut merupakan gambar dari 

pemasangan bekisting dan penulangan untuk struktrur tangga di 

proyek apartemen Amartha View. 
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Gambar 3.45 Pemasangan Bekisting Tangga 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.46 Pekerjaan Penulangan Tangga 

Sebelum dilakukan pekerjaan pengecoran tangga maka dilakukan 

check list dan pembersihan dari kotoran dengan jet air. Setelah 

pekerjaan selesai maka dilaksanakan pekerjaan pengecoran dengan 

menggunakan concrete bucket yang diangkat menggunakan tower 

crane. Berikut merupakan gambar dari pelaksanaan pengecoran 

struktur tangga. 
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Gambar 3.47 Pelaksanaan Pengecoran Tangga 
e. Shear Wall  

Shear Wall merupakan bagian dari struktur atas. Pelaksanaan 

pekerjaan shear wall pada pembangunan proyek apartemen Amartha 

View dimulai dengan penulangan yang telah difabrikasi di lapangan. 

Setelah penulangan selesai difabrikasi maka dilakukan pengangkatan 

tulangan shear wall dengan menggunakan bantuan tower crane untuk 

melakukan penyambungan. Berikut merupakan gambar dari  

penulangan shear wall pada proyek apartemen Amartha View. 

 
Gambar 3.48 Penulangan Shear Wall 
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Pekerjaan selanjtunya adalah pemasangan bekisting untuk shear 

wall. Sebelum pekerjaan ini dilaksanakan maka dilakukan check list 

terlebih dahulu dan membersihkan dari kotoran seperti plastik dan 

kayu. Pemasangan bekisting diangkat menggunakan tower crane dan 

diangkat secara tegak lurus. Berikut merupakan gambar dari 

pemasangan bekisiting untuk shear wall pada pembangunan proyek 

apartemen Amartha View. 

 
Gambar 3.49 Pemasangan Bekisting Shear Wall 
Tahap akhir adalah pengecoran yang dilakukan menggunakan 

concrete bucket dan selang tremi. Pengecoran dilakukan dengan cara 

mengisi beton ready mix ke concrete bucket dan diangkat dengan 

tower crane. Berikut merupakan gambar dari pengecoran shear wall 

pada proyek apartemen Amartha View.  
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3.3 Peralatan Proyek 

Pada pembangunan sebuah proyek konstruksi tidak dapat berjalan tanpa 

adanya peralatan untuk membantu dan mempermudah dalam melakukakan 

pekerjaan konstruksi. Alat yang digunakan juga disesuaikan dengan jenis 

pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan 

sesuai rencana. Berikut merupakan alat  yang sudah dikelompokan dan digunakan 

dalam pembangunan proyek apartemen Amartha View : 

3.3.1 Peralatan Pengukuran 

Peralatan pengukuran merupakan peralatan yang difungsikan untuk 

melakukan pengukuran proyek konstruksi dan penggunaan alat ukur pada 

pembangunan proyek apartemen Amartha View untuk melakukan marking 

pada kolom dan menentukan dinding bebas. 

a. Theodolite 

Theodolite merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur. 

Kegunaan alat ini dalam proyek apartemen Amartha View adalah untuk 

melakukan pekerjaan marking kolom yang dilakukan oleh surveyor. 

Marking kolom dilakukan dengan tujuan pada saat peletakan bekisting 

untuk kolom menjadi lebih presisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.50 Alat Theodolite 
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b. Roll meter 

Roll meter	 merupakan alat ukur yang mudah untuk dibawa untuk 

melakukan pengukuran. Pengukuran yang dapat dilakukan adalah untuk 

melakukan pengukuran dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, tinggi. 

3.3.2 Peralatan Berat 

Peralatan berat merupakan alat yang sangat dibutuhkan dalam melakukan 

pekerjaan dalam skala besar. Dengan menggunakan alat berat maka pekerjaan 

dapat dilaksanakan dapat lebih cepat dan mudah. Berikut merupaka alat berat 

yang digunakan dalam pembangunan proyek apartemen Amartha View : 

a. Excavator 

Excavator pada pembangunan proyek apartemen Amartha View 

digunakan untuk melakukan pekerjaan galian tanah yang akan 

digunakan untuk pekerjaan struktur bawah. Selain untuk penggalian 

excavator juga digunakan untuk menimbun atau menghurug tanah 

setelah pekerjaan pondasi footplate selesai.  Excavator dikendalikan 

oleh operator yang sudah memiliki pengalaman dalam menggunakan 

alat tersebut. Hasil tanah yang sudah dikeruk dipindahkan ke tanah 

lapang dengan menggunakan bantuan dump truk. Berikut merupakan 

gambar dari excavator saat melakukan galian untuk pekerjaan pondasi 

ramp proyek. 

 
Gambar 3.51 Excavator melakukan penggalian 
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b. Tower Crane 

Tower crane merupakan alat berat yang berfungsi untuk mengangkut 

dan memindahkan material secara vertikal dan horizontal dengan beban 

maksimal 2 ton. Ketinggian bisa disesuaikan dengan ketinggian 

bangunan yang bisa ditambahkan dengan menambahkan segmen atau 

rangka tower crane.  

 
Gambar 3.52 Tower Crane 

c. Dump truk 

Dump truk merupakan bagian dari alat berat. Fungsi dari dump truk pada 

pembangunan proyek apartemen Amartha View adalah untuk 

memindahkan atau sebagai mobilisasi tanah galian yang diambil dengan 

excavator ke lahan kosong. 

d. Concrete Mixer Truk 

Concrete Mixer Truk pada pembangunan apartemen Amartha View 

adalah truk yang memiliki fungsi dalam menampung beton segar dari 

batching plant ke lokasi proyek. Truk ini dilengkapi dengan molen yang 

bisa berputar ketika di perjalanan, sehingga beton segar tidak mengeras 

ketika menuju lokasi proyek. Truk mixer dikendarai oleh satu 

pengemudi dan satu petugas dari batching plant untuk melakukan 

pengambilan sampel beton yang nantinya digunakan pada uji slump dan 

kuat tekan beton.  
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Gambar 3.53 Concrete Mixer Truck 

3.3.3 Peralatan Pekerjaan Baja 

a. Bar Cutter 

Bar Cutter merupakan alat untuk membantu pekerjaan baja, dimana alat 

ini berfungsi untuk melakukan pemotongan tulangan baja. Alat ini 

sangat dibutuhkan ketika pekerjaan penulangan dilaksanakan. Berikut 

merupakan gambar dari pemotongan besi tulangan untuk pembesian plat 

lantai di lapangan. 

 
Gambar 3.54 Bar Cutter 
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b. Bar Bender 

Bar Bender merupakan alat untuk membengkokan tulangan baja. Pada 

pembangunan proyek apartemen Amartha View alat ini digunakan 

khususnya pada saat membengkokan tulangan sengkang untuk kolom 

dan balok. 

Gambar 3.55 Bar Bender 

c. Tang 

Tang merupakan alat bantu pada pekerjaan penulangan. Alat ini 

berfungsi untuk mengikat atau merekatkan kawat bendrat dengan 

tulangan. 
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3.3.4 Peralatan Pekerjaan Beton 

a. Concrete Bucket 

Concrete Bucket merupakan alat untuk pekerjaan beton, dimana alat ini 

berfungsi untuk menampung beton segar. Concrete Bucket yang 

digunakan pada pembangunan apartemen Amartha View memiliki 

kapasitas sebesar 1 m3.  

Gambar 3.56 Concrete Bucket 

b. Selang Tremi 

Selang tremi merupakan selang yang dihubungkan dengan concrete 

bucket. Selang ini digunakan untuk membantu pada saat penuangan 

cairan beton atau pengecoran. Selang tremi pada proyek apartemen 

Amartha View memiliki panjang 3 meter dan diameter 20 cm. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gambar 3.57 Selang Tremi 
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c. Concrete Vibrator 

Concrete Vibrator merupakan alat yang digunakan pada saat pekerjaan 

pengecoran. Alat ini digunakan unutk menggetarkan cairan beton yang 

telah dituang. Alat ini bekerja dengan cara menggetarkan cairan beton 

sehingga rongga udara pada cairan beton berkurang, sehingga hasil 

pengecoran menjadi lebih rata. Berikut merupakan gambar penggunaan 

concrete vibrator pada saat pekerjaan pengecoran plat lantai. Alat ini 

digunakan dengan cara menyelupkan vibratorke ke beton yang sudah 

tertuang secara merata. Vibrator dilarang untuk menyentuh tulangan 

baja, hal ini dikarenakan dapat menyebabkan adanya rongga pada 

sekitar tulangan yang sudah tercor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.58 Concrete Vibrator 

d. Jet Air 

Jet Air merupakan alat yang digunakan sebelum pekerjaan pengecoran 

dilaksanakan. Jet air  digunakan dengan tujuan membersihkan bekisting 

agar terhindar dari kotoran seperti serpihan kayu atau plastik. Berikut 

merupakan penggunaan dari jet air pada saat pekerjaan pembersihan 

bekisting sebelum pengecoran pada plat lantai dilakukan. 
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Gambar 3.59 Jet Air 

3.3.5 Peralatan Scaffolding 

Scaffolding atau perancah merupakan suatu struktur yang tidak 

permanen. Pada pembangunan proyek apartemen Amartha View, 

perancah digunakan untuk menahan beban dan sebagai penyangga 

bekisting dari plat dan balok. Selain itu perancah digunakan bagi 

pekerja yang melaksanakan pekerjaan pada ketinggian. Berikut 

merupakan gambar dan bagian bagian dari perancah. 

a. Jack Base 

Jack Base merupakan bagian dasar atau sebagai kaki dari perancah, 

selain itu ketinggian dari perancah bisa diatur dengan memutar bagian 

kaki perancah. 

b. Main Frame 

Main Frame merupakan bagian dari perancah yang berguna sebagai 

rangka utama perancah. 

c. Cross Brace 

Cross Brace merupakan bagian dari struktur perancah yang berguna 

sebagai penyambung antar main frame. 
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d. Join Pin 

Join Pin merupakan bagian perancah yang digunakan untuk 

menyambung antar main frame secara vertikal. 

e. Walking Frame 

Walking Frame merupakan bagian dari perancah yang digunakan 

sebagai pijakan pekerja yang berada diatas perancah. 

Gambar 3.60 Scaffolding 

3.4 Material Proyek 

Material proyek adalah seluruh bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembangunan proyek konstruksi. Pemilihan material atau bahan juga merupakan 

hal yang penting, hal ini dikarenakan material yang digunakan dalam 

pembangunan mempengaruhi harga dan mutu dalam pembangunan sebuah 

proyek. Berikut merupakan material yang digunakan dalam pembangunan 

proyek apartemen Amartha View : 
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3.4.1 Tanah 

Tanah merupakan bagian dari material yang digunakan dalam 

pembangunan proyek ini. Pada proyek ini tanah digunakan untuk 

menimbun pondasi pada ramp. Tanah didapat dari hasil galian yang 

disimpan pada lahan kosong, sehingga PT PP Urban selaku kontraktor 

dapat menghemat biaya untuk membeli tanah hurugan. 

 
Gambar 3.61  Tanah hasil galian 

3.4.2 Air 

Air merupakan material yang dibutuhkan dari awal proyek 

dilaksanakan hingga berakhirnya proyek. Maka dari itu air merupakan 

salah satu material proyek yang dianggap penting dalam pembangunan 

suatu proyek. Fungsi air dalam pembangunan proyek apartemen 

Amartha View antara lain sebagai bahan campuran dalam pembuatan 

plesteran, bahan campuran untuk lem beton, mencuci peralatan proyek, 

dan sebagai perawatan struktur beton. Air pada proyek ini didapat 

dengan memompa sumur bor di sekitar area proyek. Ciri air yang layak 

untuk digunakan adalah tidak berwarna, tidak bau, tidak mengandung 

lumpur dan garam. 
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3.4.3 Semen 

Semen merupakan salah satu material yang digunakan dalam 

pembangunan proyek ini. Semen pada pembangunan proyek apartemen 

Amartha View digunakan sebagai bahan dari pembuatan plesteran yang 

nantinya digunakan untuk pekerjaan finishing. 

 

3.4.4 Beton Ready Mix 

Beton ready mix merupakan material berupa beton siap pakai yang 

dipesan pada vendor. Pembuatan beton ready mix dilakukan di batching 

plant sehingga pembuatan beton menjadi lebih efektif dalam segi waktu 

dan mutu yang didapat sesuai dengan mutu yang diminta. Beton ready 

mix diantar menggunakan truk ready mix perusahaan tersebut. Beton 

ready mix yang digunakan pada pembangunan proyek apartemen 

Amartha View dipesan dari PT Tugu Beton. Pembuatan beton ready 

mix dilakukan dengan tujuan memperoleh beton dengan jumlah besar 

secara cepat dan mutu yang pas. Beton ready mix digunakan untuk 

pekerjaan pengecoran bore pile, pile cap, tie beam, balok, plat lantai, 

kolom, dan shear wall. Mutu untuk pengecoran dari elevasi -5 m hingga 

+49,80 m menggunakan mutu f’c 40 MPa dan elevasi +52,95 m hingga 

+75,00 m menggunakan mutu f’c 30 MPa. Berikut merupakan gambar 

pengecoran plat lantai dengan menggunakan beton ready mix yang 

dituangkan ke bucket. 
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Gambar 3.62 Beton Ready Mix 

3.4.5 Baja Tulangan 

Baja tulangan merupakan material utama yang digunakan dalam 

pembangunan gedung dengan struktur beton. Baja tulangan dibedakan 

menjadi 2 tipe yaitu Baja Tulangan Beton Polos (BJTP) dan Baja 

Tulangan Beton Sirip (BJTS). BJTP adalah tulangan baja yang 

memiliki permukaan polos dan BJTS adalah tulangan baja yang 

permukaanya memiliki alur yang biasa disebut sirip. Pada proyek 

apartemen Amartha View baja tulangan digunakan untuk perakitan 

struktur diantaranya kolom, balok, plat lantai, shear wall, pile cap, dan 

tie beam. Berikut merupakan baja tulangan yang digunakan dalam 

pembangunan proyek.  
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Gambar 3.63  Baja Tulangan 

3.4.6 Kawat Pengikat/ Bendrat 

Kawat pengikat atau biasa disebut bendrat merupakan material yang 

digunakan untuk mengikat antar tulangan baja yang dirakit. Ikatan antar 

tulangan hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kawat bendrat dan 

dengan bantuan alat tang untuk memutus kawat bendrat. Selain untuk 

mengikat antar tulangan, kawat bendrat digunakan untuk mengikat tahu 

beton yang nantinya setelah  dicor menjadi selimut beton. Berikut 

merupakan gambar kawat bendrat yang diikatkan pada tulangan. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gambar 3.64  kawat Bendrat diikatkan pada Tulangan 

	
	
	



  
Laporan Praktik Kerja	

Proyek Pembangunan Apartemen Amartha View 
Kawasan Payon Amartha, Permata Puri, Semarang 

 

	

Giam Adianto Suwanto 15.B1.0019   

91	

3.4.7 Calbond  

Calbond merupakan lem beton yang digunakan sebagai perekat antara 

beton lama dan beton baru. Dengan menggunakan calbond maka beton 

yang telah jadi atau mengering dapat rekat dengan beton yang akan 

dituang atau beton yang baru. Hal yang perlu diperhatikan saat 

penggunaan lem beton ini adalah ketika lem beton sudah dituang maka 

pada saat itu juga pengecoran harus dilakukan. Hal ini dikarenakan jika 

penggunaan lem beton sudah mengering pada beton lama dan belum 

dilakukan pengecoran, maka akan membuat beton lama dan beton baru 

menjadi tidak bisa terhubung akibat lem beton yang sudah mengering. 

Berikut merupakan gambar calbond yang dituangkan pada struktur 

Shear Wall sebelum dilakukan pengecoran. 

 
Gambar 3.65  Penuangan Calbond pada Shear Wall 

3.4.8 Papan Kayu Plywood 

Papan Kayu Plywood merupakan bahan dari pembuatan bekisting. 

Bekisting merupakan cetakan yang berfungsi untuk membentuk dan 

menahan beton pada pekerjaan pengecoran. Pada pembangunan proyek 

apartemen Amartha View bekisting dilakukan berulang kali, tidak ada 

batasan maksimal pemakaian bekisting. Papan kayu plywood yang 
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digunakan untuk pembuatan bekisting pada proyek apartemen Amartha 

View memiliki ketebalan 12 mm. Berikut merupakan gambar kayu 

plywood yang sudah dirangkai untuk menjadi bekisting pada kolom.  

 

  Gambar 3.66 Lembaran Bekisting Plywood  
  

   Gambar 3.67 Bekisting untuk Kolom 

3.4.9 Tahu Beton 

Tahu beton merupakan material yang digunakan untuk menahan 

tulangan dengan permukaan bekisting sehingga tidak berhimpit ketika 

dilakukan pengecoran. Tahu beton ini berfungsi sebagai selimut beton 

dan selimut beton berguna untuk melindungi tulangan baja yang sudah 

dicor terhindar dari korosi. Pembuatan tahu beton dilakukan dengan 

bahan dasar pasir, semen, dan air. Dimensi ketebalan untuk tahu beton 
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pada proyek ini disesuaikan dengan ketebalan selimut beton masing 

masing struktur. Ketebalan tahu beton untuk plat lantai 20 mm 

sedangkan untuk balok dan kolom 40 mm. Berikut merupakan gambar 

tahu beton yang dipasang pada struktur kolom. 

 

Gambar 3.68 Tahu Beton pada Kolom          Gambar 3.69 Tahu Beton 

3.5 Pengendalian Proyek 

Pada proses pembangunan sebuah bangunan konstruksi diperlukan adanya 

sebuah pengendalian yang dikontrol langsung oleh tim khusus, dimana tim tersebut 

bertugas untuk mengendalikan proyek tersebut sehingga proyek dapat berjalan 

sesuai rencana dan tepat waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

pengendalian proyek adalah biaya (cost), mutu (quality), dan waktu (time). Ketiga 

faktor tersebut saling berhubungan dan tidak bisa untuk dipisahkan, sebagai contoh 

ketika biaya diabaikan maka mutu dan waktu akan berjalan dengan baik tetapi 

memiliki dampak dalam besarnya biaya yang dikeluarkan. Ketika mutu diabaikan 

maka dampak yang terjadi proyek dapat selesai dengan waktu yang cepat dan biaya 

yang rendah tetapi ketahanan dari sebuah bangunan tidak bisa dijamin. Ketika 

waktu diabaikan maka dampak yang terjadi proyek dapat selesai dengan biaya yang 

murah dan mutu yang baik tetapi waktu yang diberikan dalam pembangunan sebuah 

proyek tidak bisa ditargetkan sesuai rencana sehingga membuat proyek menjadi 

terhambat dan mengalami keterlambatan dalam sebuah pembangunan proyek. Hal 
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ini menggambarkan dimana biaya, mutu, dan waktu memiliki hubungan yang erat 

dalam pembangunan sebuah proyek dan dibutuhkan perhatian yang kusus dalam 

pengendalian sebuah proyek.  

Pada pembangunan proyek apartemen Amartha View, owner mempercayakan 

CV Trimitra Konsulindo sebagai Manajemen Konstruksi yang bertugas untuk 

mengendalikan proyek dalam pengendalian biaya, mutu, dan waktu. Hal ini 

bertujuan pembangunan proyek apartemen Amartha View dapat selesai dengan 

waktu sesuai target, mutu sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam RKS 

dan biaya sesuai dengan anggaran awal yang sudah ditetapkan. 

3.5.1 Pengendalian Biaya (Cost) 

Pengendalian biaya merupakan salah satu faktor dalam pengendalian 

proyek. Sebelum pembangunan proyek apartemen Amartha View dilaksanakan 

maka tim Konsultan Perencana telah membuat dan menetapkan nilai proyek 

tersebut yang disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek 

apartemen Amartha View. Pengendalian biaya merupakan hal yang sangat 

penting untuk dikendalikan, hal ini bertujuan untuk mengatur anggaran biaya 

yang diperlukan dalam sebuah pembangunan proyek dan menghindari adanya 

pengeluaran biaya secara berlebihan akibat pekerjaan tambah dalam 

pembangunan proyek. Berikut merupakan pengendalian biaya yang dilakukan 

dalam pembangunan proyek apartemen Amartha View : 

a. Bahan 

Bahan merupakan bagian dari pengendalian harga, sehingga bahan 

merupakan hal yang dianggap penting dalam sebuah pembangunan 

proyek. Pengendalian harga untuk bahan pada proyek apartemen 

Amartha View dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang ada 

secara optimal, dimana seorang set manajer melakukan perhitungan 

Rencana Anggaran Pelaksana (RAP). Perhitungan (RAP) bertujuan 

agar bahan yang digunakan dalam pembangunan proyek dapat 

digunakan secara optimal sehingga meminimalisir adanya pembuangan 

material material akibat sisa dari pekerjaan yang dilakukan. Contoh dari 

bahan yang sangat berpengaruh dalam pengendalian harga adalah besi 
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beton yang berfungsi dalam perakitan struktur. Dalam pekerjaan 

pembesian harus direncanakan terlebih dahulu untuk tekukan dan 

pemotongan besi sehingga sisa dari besi tidak banyak. Contoh 

pengendalian harga untuk bahan pada pembangunan proyek apartemen 

Amartha View adalah baja tulangan. Pada pekerjaan pembesian 

tulangan baja yang sisa dikumpulkan oleh pengawas lapangan dan 

dijadikan satu pada satu tempat, tujuan dari pengumpulan sisa baja 

tulangan tersebut adalah untuk dijual kembali kepada penampung rosok 

besi. 

b. Alat 

Alat yang digunakan dalam pembangunan proyek merupakan bagian 

dari faktor pengendalian biaya, sehingga penyesuaian alat perlu 

dilakukan untuk menghemat biaya. Pada pembangunan proyek kali ini, 

alat-alat dibedakan menjadi 2 tipe yaitu alat berat dan alat ringan. PT. 

PP Urban selaku kontraktor menggunakan alat berat yaitu excavator 

milik sendiri, hal ini dikarenakan dapat menghemat pengeluaran untuk 

sewa alat excavator yang memiliki tarif perharinya.  PT. PP Urban juga 

menyewa alat berat lainya seperti passenger hoist (PH) dan tower crane 

(TC), pihak kontraktor memutuskan untuk menyewa karena pihak 

kontraktor tidak memiliki alat tersebut dan jika pihak kontraktor 

memutuskan untuk beli alat sendiri akan memakan biaya yang cukup 

besar yang dikeluarkan untuk membeli sebuah PH dan tower crane. 

Operator yang dipekerjakan untuk menjalankan alat berat merupakan 

pekerja PT.PP Urban sehingga meminimalisir pengeluran. Dengan 

menggunakan alat maka perawatan alat juga perlu diperhatikan, karena 

apabila perawatan alat tidak dilakukan maka alat akan lebih rentan 

rusak dan menimbulkan biaya tambahan untuk perbaikan alat tersebut. 

Perawatan khususnya dilakukan untuk alat berat seperti excavator dan  

passenger hoist. Perawatan excavator dilakukan dengan cara 

pengecekan mesin disertai memanasi mesin pada pagi hari sebelum alat 



  
Laporan Praktik Kerja	

Proyek Pembangunan Apartemen Amartha View 
Kawasan Payon Amartha, Permata Puri, Semarang 

 

	

Giam Adianto Suwanto 15.B1.0019   

96	

digunakan. Perawatan passenger hoist dilakukan dengan cara 

pengecekan mesin alat secara rutin. 

c. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan orang-orang yang dipekerjakan dibawah 

pimpinan kontraktor dengan tujuan melakukan pekerjaan di lapangan. 

Jumlah tenaga kerja perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang 

dilakukan serta berapa lama waktu yang ditargetkan. Tenaga kerja 

merupakan bagian dari pengendalian biaya, hal ini dikarenakan ongkos 

atau gaji pekerja merupakan bagian dari pengeluaran proyek. Ongkos 

yang diberikan pada tenaga kerja dibedakan berdasarkan pekerjaan 

yang dilakukan dan pembayaran dilakukan secara mingguan dilihat 

berdasarkan absensi kehadiran para pekerja yang dipantau secara 

langsung oleh K3 pada masing-masing kontraktor. Pada pembangunan 

proyek apartemen Amartha View tenaga kerja juga diberlakukan 

lembur jika terdapat pekerjaan pengecoran kolom, plat lantai, dan 

balok. Jika tenaga kerja ikut dalam lembur maka terdapat biaya lembur 

yang dikeluarkan kontraktor berdasarkan per jam kerja, hal ini 

membuat kontraktor dapat mengejar target dari pekerjaan sesuai jadwal 

sehingga terhindar dari denda akibat keterlambatan pekerjaan. Adanya 

pertambahan dan pengurangan pekerja disesuaikan berdasarkan 

pekerjaan yang dilaksanakan, hal ini merupakan salah satu cara untuk 

mengoptimalkan tenaga kerja dalam menghemat biaya. Berikut 

merupakan gambar dimana tenaga kerja melakukan lembur untuk 

pekerjaan pengecoran di malam hari untuk mengejar keterlambatan 

pekerjaan struktur pada proyek apartemen Amartha View. 



  
Laporan Praktik Kerja	

Proyek Pembangunan Apartemen Amartha View 
Kawasan Payon Amartha, Permata Puri, Semarang 

 

	

Giam Adianto Suwanto 15.B1.0019   

97	

Gambar 3.70 tenaga kerja lembur  
3.5.2 Pengendalian Mutu (Quality) 

Pengendalian mutu merupakan hal yang diperlukan untuk mendapatkan 

hasil pekerjaan dengan mutu yang sesuai dengan perencanaan awal yang 

disusun dalam rencana kerja dan syarat-syarat sehingga bangunan dapat 

terbangun dengan kualitas mutu yang diinginkan oleh owner. Jika mutu yang 

diberikan kontraktor tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat maka 

akan meningkatkan resiko bahaya jangka panjang. Pengendalian mutu yang 

dilakukan oleh tim manajemen konstruksi adalah sebagai berikut : 

a. Pengujian Slump Test  

Slump Test  merupakan bagian dari tes pengendalian mutu pada beton 

yang dituang secara langsung dari ready mix  yang berguna untuk 

mengetahui kekentalan atau workability beton sehingga pada saat 

pekerjaan pengecoran atau penuangan beton dapat dilakukan lebih 

mudah. Nilai slump test yang direncanakan untuk pengecoran pekerjaan 

struktur yaitu 12 cm ± 2 cm yang memiliki arti nilai slump test pada 

beton memiliki nilai tertinggi 14 cm dan nilai terendah 10 cm. Nilai 
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slump test yang terlalu tinggi menyebabkan beton memiliki wujud yang 

encer, hal ini menyebabkan pada saat penuangan beton dapat terjadi 

segregasi (pemisahan bahan pembentuk adukan). Nilai slump test yang 

rendah menyebabkan beton memiliki wujud yang kental, sehingga pada 

saat penuangan beton dikhawatirkan beton sulit untuk mengalir mengisi 

volume struktur. Pihak tim manajemen konstruksi berhak untuk 

menolak dan meminta beton yang baru jika nilai slump test lebih atau 

kurang dari nilai tersebut. Slump test dilakukan hanya 1 kali pada hari 

pengecoran tersebut, hal ini dikarenakan jarak batching plant yang 

dekat dengan proyek. Pengujian slump test dilakukan oleh tim Tugu 

Beton (Vendor beton) yang diawasi oleh quality control dari PT.PP 

Urban (kontraktor) yang akan dilaporkan berupa dokumentasi kepada 

quality control dari CV.Trimitra Konsulindo (MK). Berikut merupakan 

langkah kerja dari slump test yang dilakukan pada pembangunan 

proyek apartemen Amartha View : 

• Menuang sampel beton langsung dari truk ready mix yang 

datang. 

• Sampel beton dimasukan ke kerucut Abrams secara bertahap 

dan diberi alas plat besi. 

• Setelah kerucut Abrams terisi sebagian oleh beton maka 

dilakukan rojokan (Tongkat besi dengan diameter kurang lebih 

1 cm, yang ditusuk-tusuk ke adonan beton) sebanyak 25 kali 

tiap tuangan sampel beton yang dilakukan secara bertahap yaitu 

1/3 bagian. 

• Bagian atas dari kerucut Abrams diratakan ketika sudah terisi 

penuh oleh beton. 

• Kemudian, kerucut abrams diangkat dengan perlahan sehingga 

sampel beton yang dimasukan pada kerucut Abrams masih 

berbentuk kerucut. 
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• Kerucut abrams diletakan persis disebelah  kerucut beton dan 

dilakukan pengukuran terhadap kerucut beton yang mulai 

mengalami kerusakan pada bagian atas kerucut beton. 

• Pengukuran dilakukan dengan cara tongkat besi diletakan tegak 

lurus terhadap cetakan, hal ini digunakan sebagai acuan 

pengukuran slump test yang diukur dari bagian atas kerucut 

beton yang hancur ke tongkat besi yang terletak diatas kerucut 

Abrams. 

Berikut merupakan gambar dari pengujian slump test pada proyek 

apartemen Amartha View: 

 
 Gambar 3.71 Kerucut Abrams dan Hasil Cetakan yang Diukur 
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 Gambar 3.72 nilai Slump Test yaitu 13 cm 

b. Pengujian Kuat Tekan Beton 

Uji kuat tekan beton merupakan salah satu dari bagian pengendalian 

mutu. Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan tujuan mengetahui 

nilai kuat tekan beton yang telah di cor pada struktur, sehingga mutu 

beton yang diberikan pihak kontraktor sesuai dengan perencanaan awal 

yang terdapat pada RKS. Pegujian kuat tekan beton perlu diperhatikan 

karena hal ini dapat menyebabkan bahaya seperti robohnya struktur 

dikemudian hari akibat kuat tekan beton tidak memenuhi standart 

perencanaan. Uji kuat tekan beton dilakukan setelah nilai slump test 

memenuhi dan sampel beton untuk uji kuat tekan diambil langsung dari 

truk ready mix bersama dengan sampel beton untuk slump test. Uji kuat 

tekan beton untuk pembangunan proyek apartemen Amartha View 

dilakukan di lab Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. 

Berikut merupakan langkah yang dilakukan untuk uji kuat tekan beton: 

• Tuang sampel beton ke cetakan silinder dengan diameter 15 cm 

dan tinggi 30 cm. 

• Beton dalam silinder ditusuk-tusuk dengan tongkat besi 

sebanyak 25 kali. 

• Silinder beton diberi tanda berupa tanggal pembuatan dan mutu 

beton yang diuji.  
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• Beton di bawa ke lab pada umur 7,14, dan 28 hari untuk 

dilakukan uji kuat tekan. 

 Berikut merupakan gambar dari pengendalian mutu untuk uji kuat 

tekan beton: 

Gambar 3.73 Sampel Beton Dimasukan dalam Silinder 

Gambar 3.74 sampel beton dimasukan dalam alat mesin tekan (compressor) 
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Gambar 3.75 Dial Pengukuran Uji Kuat Tekan Beton 

c. Pengujian Kuat Tekuk dan Tarik Baja Tulangan 

Pengujian kuat tekuk dan tarik baja tulangan merupakan bentuk dari 

pengendalian mutu yang dilakukan oleh pembangunan proyek 

apartemen Amartha View yang diawasi oleh quality control  dari pihak 

kontraktor dan MK. Pengujian kuat tekuk dan tarik baja berfungsi untuk 

mengetahui batas elastis dari baja tulangan yang akan digunakan 

sebagai tulangan struktur dalam pembangunan proyek apartemen 

Amartha View. Selain itu uji tersebut merupakan bentuk pengecekan 

mutu baja yang telah dipesan sehingga spek atau mutu yang diterima 

sama dengan yang dipesan. Metode yang dilakukan adalah membawa 

sampel tulangan baja ke laboratorium baja yang ada di Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro Semarang dan pengecekan diameter tulangan 

secara langsung di lapangan. Tulangan baja yang diuji adalah besi ulir 

dengan diameter (D10, D13, D16, D19, D22, dan D25)   gambar dari 

pengujian tulangan baja pada proyek ini :  
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Gambar 3.76 Hasil Uji Kuat Tarik Baja Tulangan 

Gambar 3.77 Uji Kuat Tarik 
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Gambar 3.78 Cek Diameter Tulangan dengan Jangka Sorong 

 Gambar 3.79 Uji Kuat Tekuk 

d. Pengawasan Pekerjaan 

Pengawasan pekerjaan merupakan bagian dari pengendalian mutu, hal 

ini dikarenakan dengan adanya pengawasan maka pengendalian mutu 

untuk spesifikasi material yang digunakan untuk pembangunan sesuai 

dengan rencana kerja dan syarat-syarat. Selain pengawasan terhadap 

material yang digunakan, pengawasan untuk metode pelaksanaan juga 

diperlukan untuk memperoleh hasil pekerjaan dengan mutu yang baik. 

Pengawasan pekerjaan khususnya untuk pengendalian mutu dilakukan 

oleh quality control dari pihak kontraktor dan MK. Contoh pengawasan 
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yang dilakukan secara langsung di lapangan adalah ketika ahli struktur 

dan quality control dari MK turun ke lapangan untuk melakukan check 

list pekerjaan pembesian sebelum dilaksanakan pekerjaan pengecoran. 

Kenyataan yang terjadi pada proyek apartemen Amartha View adalah 

selalu dilakukan repair untuk struktur perlantai, hal ini dilakukan 

dengan tujuan struktur yang ngeplin dan melendut dapat dirapikan lagi 

oleh pihak kontraktor. Dengan adanya repair yang dilakukan maka 

owner mendapatkan hasil yang baik yaitu pekerjaan yang rapi sesuai 

dengan perencanaan di awal.  

3.5.3 Pengendalian Waktu (Time) 

Pengendalian waktu diperlukan dalam sebuah pembangunan. Pengendalian 

waktu memiliki tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan pada awal perjanjian. Pengendalian waktu 

memiliki hubungan yang erat dengan biaya, hal ini dikarenakan semakin 

panjang waktu pembangunan akibat faktor yang tidak terduga seperti cuaca, 

keterlambatan material, kurangnya tenaga kerja maka semakin besar pula biaya 

yang dikeluarkan akibat keterlambatan pekerjaan. Pengendalian waktu pada 

pembagunan proyek apartemen Amartha View dilakukan dengan cara 

membuat Time Schedule dan  Kurva S. 

a. Time Schedule 

Time Schedule merupakan hal yang perlu direncanakan sebelum 

dilaksanakan pekerjaan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan 

kontraktor yang melaksanakan pembangunan memiliki target untuk 

menyelesaikan pekerjaan secara tepat dengan time schedule yang telah 

ditentukan. Selain itu time schedule juga digunakan sebagai pengontrol 

pekerjaan yang dilaksanakan yaitu mengetahui pekerjaan apa yang 

dilakukan pada hari itu, durasi waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan 

tersebut, dan mengetahui kapan pekerjaan tersebut selesai. Time 

Schedule pada pembangunan proyek apartemen Amartha View terdiri 

dari jadwal pekerjaan pengecoran yang akan dilaksanakan dan jadwal 

kedatangan material. Dengan adanya time schedule maka pekerjaan 
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bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Hal tersebut berhubungan 

dengan kedatangan material sehingga  material yang datang tidak 

menumpuk dan memakan tempat serta menimbulkan kehilangan atau 

kerusakan material akibat material yang menumpuk karena 

keterlamabatan pekerjaan. Kenyataan yang terjadi pada proyek 

apartemen Amartha View adalah pelaksanaan pekerjaan pengecoran 

tidak sesuai dengan target dikarenakan faktor kurangnya tenaga kerja 

untuk pembesian. Berikut merupakan jadwal pekerjaan target cor.  

 
Gambar 3.80 Time Schedule Target Cor 
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Gambar 3.81 Time Schedule Mingguan 

b. Kurva S 

Kurva S merupakan bagian dari pengendalian waktu yang didalamnya 

terdapat urutan pekerjaan secara rinci beserta bobot pekerjaan tersebut 

dan membentuk huruf S. Dengan adanya kurva S rencana maka dapat 

melihat progress pekerjaan sehingga kontraktor dapat membandingkan 

kurva S rencana dengan kurva S pelaksanaan. Jika kurva S pelaksanaan 

berada dibawah kurva S rencana maka terdapat keterlambatan 

pekerjaan dan hal ini membuat pihak kontraktor menyusun jadwal 

untuk melakukan percepatan pekerjaan yaitu dengan cara menambah 

tenaga kerja atau jam lembur sehingga keterlambatan pekerjaan dapat 

dikejar dan terhindar dari penalty akibat keterlambatan pekerjaan. 

Berikut merupakan kurva S pekerjaan struktur yang dibuat PT.PP 

Urban untuk pembangunan proyek apartemen Amartha View. 
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Gambar 3.82 Kurva S Pekerjaan Struktur 
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3.6 Permasalahan di Lapangan 

Pada proses pembangunan sebuah proyek tidak pernah ada proyek yang dapat 

berjalan dengan sempurna, hal ini juga berlaku pada pembangunan proyek 

apartemen Amartha View Semarang. Pengamatan dilakukan selama 3 bulan 

terhitung dari 5 September 2018 hingga 5 Desember 2018, pada saat kerja praktek 

penulis menemukan beberapa masalah yang terjadi pada proyek ini. Permasalahan 

dibedakan menjadi 3 yaitu biaya, mutu, dan waktu. Berikut merupakan beberapa 

masalah dan solusi yang akan dibahas pada subbab berikut : 

 3.6.1 Aspek Biaya 

a. Keterlambatan Pembayaran Progress Bulanan 

Berdasarkan perjanjian awal, sistem pembayaran dilakukan dengan 

sistem kontrak Lump sum dimana owner menyelesaikan pembayaran 

berdasarkan progress pekerjaan tiap bulan. Masalah yang terjadi dalam 

pembangunan proyek apartemen Amartha View yaitu PT.PP Properti 

selaku owner dari pembangunan proyek ini melakukan pembayaran 

secara terlambat selama 3 bulan. Hal ini menyebabkan pihak kontraktor 

mengalami kesulitan dalam melanjutkan pekerjaan karena pembayaran 

yang dilakukan owner tidak tepat. Kendala yang dialami pihak 

kontraktor akibat pembayarn yang tidak tepat adalah tenaga kerja 

banyak yang melakukan cuti secara sengaja akibat pembayaran tenaga 

kerja yang terlambat. Hal ini mengakibatkan pekerjaan struktur tidak 

dapat selesai sesuai target. 

Solusi yang dilakukan pihak kontraktor dalam melakukan pekerjaan 

pembangunan ini adalah pihak kontraktor tetap melakukan pekerjaan 

dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit. Hal ini merupakan 

upaya yang dilakukan pihak kontraktor untuk tetap melanjutkan 

pekerjaan dan biaya yang relatif lebih rendah untuk tenaga kerja.	
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 3.6.2 Aspek Mutu 

a. Penyimpanan Baja Tulangan di Lapangan Terbuka 

Penyimpanan material baja tulangan untuk pembesian struktur 

disimpan pada area terbuka yaitu di lapangan. Material tulangan baja 

dibiarkan terbuka sehingga tulangan baja terkena paparan sinar 

matahari ketika siang hari dan terkena air hujan ketika hujan, hal ini 

menyebabkan tulangan baja menjadi cepat mengalami korosi. Dengan 

penggunaan baja tulangan yang sudah berkarat sebagai material dalam 

sebuah pembangunan konstruksi beton memberikan dampak yang 

kurang baik dalam mutu. Hal ini dikarenakan sifat baja tulangan yang 

korosif, sehingga karat yang terjadi pada tulangan tidak bisa berhenti 

begitu saja meskipun tulangan baja sudah dicor dengan beton dan 

memungkinkan adanya perambatan karat pada tulangan struktur lainya 

di dalam beton. Dengan struktur beton yang didalamnya terdapat 

tulangan baja berkarat akan sangat mempengaruhi dalam kekuatan 

struktur tersebut dan hal ini sangat berbahaya jika tidak dilakukan 

penindakan lebih lanjut. 

 
Gambar 3.84 Baja Tulangan di Lapangan 

Solusi yang diberikan untuk permasalahan diatas diantaranya adalah 

dengan memberikan terpal sebagai pelindung tulangan baja sehingga 

meminimalisir  tulangan baja terkena dari paparan sinar matahari dan 
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air hujan sehingga kemungkinan baja tulangan mengalami korosi 

berkurang.  

Solusi untuk penggunaan tulangan baja yang sudah berkarat akibat 

penyimpanan di area terbuka adalah melakukan pembersihan pada 

kerak karat yang ada pada tulangan baja sampai benar-benar bersih 

dengan cara menyikat atau menggosok dengan amplas kerak karat yang 

ada pada tulangan baja. Selain itu pemeliharaan tulangan baja dengan 

mengoleskan oli pada permukaan tulangan baja sehingga material baja 

tulangan menjadi lebih tahan terhadap karat. 

b. Pengecoran Saat Hujan 

Pada saat penulis melaksanakan praktik kerja hingga bulan Desember, 

dimana musim itu merupakan musim hujan dan dengan adanya hujan 

yang sering terjadi pada bulan tersebut maka pembangunan proyek 

sedikit lebih terhambat akibat cuaca tersebut. Contoh masalah yang 

terjadi pada proyek apartemen Amartha View adalah pada saat 

pelaksanaan pengecoran struktur kolom hujan turun dan membuat 

proses pelaksanaan pengecoran menjadi tertunda. Tetapi pihak 

kontraktor tetap melanjutkan pengecoran dengan alasan menghindari 

keterlambatan pekerjaan karena dengan adanya cuaca hujan maka 

menyebabkan pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama. 

Solusi untuk permasalahan pengecoran yang dilanjutkan saat hujan 

adalah pihak MK sering untuk melakukan kontrol ke lapangan pada 

saat hujan, dengan tujuan mengawasi agar pelaksanaan pekerjaan 

pengecoran dihentikan ketika hujan turun. Hal ini perlu untuk 

diperhatikan sebab dengan melaksanakan pekerjaan pengecoran saat 

hujan turun dapat mempengaruhi mutu dari struktur yang di cor pada 

saat hujan, karena dengan adanya air hujan yang masuk ke dalam 

struktur yang sedang di cor dan kadar air pada campuran beton 

bertambah.  
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3.6.3 Aspek Waktu 

a. Penolakan Pembangunan Apartemen oleh Warga Permata Puri 

Penolakan pembangunan apartemen Amartha View merupakan 

bagian dari permasalahan yang serius dalam pembangunan proyek ini. 

Permasalahan ini menyebabkan terganggunya aktivitas proyek dalam 

pengeriman material yang dibutuhkan proyek. Penolakan warga yang 

dilakukan pada proyek dikarenakan keluar masuknya truk pengangkut 

material dan alat berat, pihak warga merasa tidak nyaman dengan hal 

ini karena akses keluar masuk truk sama dengan akses keluar masuk 

warga perumahan Permata Puri yang dirasa berbahaya oleh pihak 

warga dan banyak kerusakan rumah warga yaitu retak pada dinding 

rumah warga dan rusaknya jalan perumahan akibat truk besar yang 

melintas didepan rumah warga. Dengan adanya penolakan warga 

terhadap akses truk pengangkut material membuat aktivitas proyek 

terhambat khususnya dalam pengiriman material dan hal ini membuat 

proyek mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan 

proyek apartemen Amartha View. Contoh yang terjadi adalah dalam 

pengeriman material semen sebagai bahan dasar pembuatan beton di 

batching plant yang di hentikan oleh warga dengan menghentikan truk 

pengangkut semen, hal ini sangat menghambat dalam pelaksanaan 

pengecoran struktur karena tidak ada beton yang siap untuk dicor 

karena kehabisan material semen.  

Solusi dari permasalahan ini adalah diadakan pertemuan antar warga 

Permata Puri dengan pihak proyek yaitu PT.PP Properti sebagai owner 

untuk melakukan musyawarah guna mencapai suatu perjanjian yang 

dapat dipahami bersama. Perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan 

antara pihak warga dan proyek untuk memberikan toleransi kepada 

proyek dalam keluar masuknya truk pengangkut material yang dibatasi 

dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00 truk sudah tidak boleh ada yang 

bermobilisasi di perumahan Permata Puri. Dengan adanya kebijakan 

seperti ini maka proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. 
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Solusi untuk rumah warga dan jalan yang rusak akibat truk besar yang 

melintas adalah pihak proyek bertanggung jawab untuk membenarkan 

rumah yang rusak dan membenarkan seluruh jalan yang rusak atau 

bergelombang akibat aktivitas proyek seperti semula. Dengan adanya 

tanggung jawab dari proyek untuk pembenahan maka warga bisa 

memberikan nilai bahwa pihak proyek bertanggung jawab atas 

kerusakan-kerusakan pada rumah dan akses jalan. 

b. Pembuatan Surat Ijin Pengecoran 

Pada pelaksanaan pekerjaan pengecoran struktur pihak kontraktor tidak 

membuat surat ijin pelaksanaan pengecoran, sehingga pihak MK yaitu 

quality control tidak dapat melakukan check list terlebih dahulu.  

Dari permasalahan ini solusi yang diberikan adalah meminta pihak 

kontraktor PT.PP Urban untuk mengajukan surat ijin pengecoran 3 hari 

sebelum pekerjaan pengecoran dilakukan. Hal ini bertujuan dalam 

koreksi dan menyampaikan laporan kepada PT.PP Properti sebagai 

owner bahwa akan dilaksanakan pekerjaan pengecoran. Tujuan lain 

dari pembuatan surat ijin pengecoran adalah agar pihak MK dan pihak 

kontrakor bisa memprogramkan adanya Check list bersama untuk 

memeriksa pekerjaan pembesian pada struktur dan pemasangan 

bekisting yang sesuai dengan metode, sehingga kualitas  mutu yang 

didapat sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dalam RKS. 

Berikut merupakan gambar lampiran dari surat ijin pengecoran. 
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Gambar 3.85 Lampiran Ijin Pengecoran 

c. Keterlambatan Pekerjaan Tangga menghambat pekerjaan lain 

Pekerjaan struktur tangga pada proyek apartemen Amartha View tidak 

sesuai dengan jadwal rencana pekerjaan tangga. Hal ini dikarenakan 

progress tower struktur sudah sampai lantai 24 sedangkan pekerjaan 

tangga baru terselesaikan hingga lantai 15 sehingga membuat pekerjaan 

arsitek dan MEP terhambat karena tidak ada akses untuk naik ke lantai 

16.  

Dengan adanya keterlambatan pekerjaan struktur tangga maka pihak 

MK sebagai konsultan pengawas dari proyek wajib memberi peringatan 

kepada kontraktor untuk meminta penambahan jumlah tenaga kerja 

sehingga keterlambatan dalam pekerjaan struktur tangga bisa terkejar 

sesuai dengan jadwal rencana struktur tangga. Solusi untuk pekerjaan 

arsitek dan MEP agar tetap berjalan adalah pihak kontraktor harus 

bertanggung jawab dengan cara tidak melepas Passenger Hoist yang 
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ada pada proyek untuk akses para pekerja dari kontraktor arsitek dan 

kontraktor MEP. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 
Dengan adanya praktik kerja selama 3 bulan yang terhitung dari 5 

September 2018 hingga 5 Desember 2018 pada proyek Apartemen Amartha View 

Semarang, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

a.  Sistem pembayaran pada pembangunan proyek apartemen Amartha View tidak 

berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan pembayaran yang dilakukan pihak 

owner dengan pihak kontraktor dilakukan dengan terlambat hingga 3 bulan. Hal 

ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan proyek apartemen Amartha View 

terhambat. Solusi yang diberikan adalah pihak kontraktor tetap melakukan 

pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit. 

b. Material yang digunakan untuk pembangunan sudah sesuai dengan perencanaan, 

akan tetapi untuk penyimpanan material khususnya baja tulangan belum 

dilakukan dengan standarisasi yang baik. Baja tulangan masih disimpan pada 

area terbuka sehingga tulagan baja banyak yang berkarat akibat kontak langsung 

dengan terik matahari, angin, dan air hujan. 

c. Pelaksanaan pembangunan proyek apartemen Amartha View kurang baik, hal 

ini dikarenakan pembangunan tidak bisa selesai sesuai target rencana. Faktor 

yang menyebabkan keterlambatan ini pihak kontraktor yang kurang tanggap 

akan teguran dari MK sehingga terjadi repair yang dilakukan pada struktur 

setelah pengecoran.  

d. Adanya penolakan dari warga akan pembangunan proyek apartemen Amartha 

View, sehingga membuat pelaksanaan pembangunan proyek ini terhenti karena 

material yang tidak bisa masuk. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan 

sosialisasi antara warga dan pihak proyek untuk membuat sebuah perjanjian 

yang berisi tentang akses mobilisasi proyek. 

e. Pengendalian proyek pada proyek apartemen Amartha View dilakukan dengan 

memperhatikan aspek biaya, mutu, dan waktu. Pengendalian biaya yang 

dilakukan pada proyek apartemen Amartha View kurang baik hal ini 
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dikarenakan material seperti baja tulangan selalu sisa dan tidak bisa digunakan 

kembali akibat ukuran yang tidak bisa digunakan untuk pembesian struktur 

lainya, sehingga sisa dari baja tulangan dikumpulkan dan dijual pada rosok besi. 

Pengendalian mutu pada proyek apartemen dilakukan dengan pengujian slump 

test, tes tarik baja, dan kuat tekan baja. Akan tetapi pengendalian mutu dirasa 

kurang baik, hal ini dikarenakan pekerjaan tambah akibat repair yang selalu 

dilakukan tiap lantai. Pengendalian waktu yang dilakukan pada pembangunan 

proyek apartemen Amartha View kurang baik, hal ini dikarenakan pekerjaan 

struktur tangga yang tidak sesuai dengan jadwal rencana pekerjaan tangga. 

Selain hal tersebut schedule alat dan bahan belum ada. 

4.2 Saran 

  Berdasarkan pengamatan penulis selama 3 bulan di proyek apartemen 

Amartha View Semarang, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

a. Pihak owner seharusnya melakukan pembayaran secara tepat waktu, 

sehingga pekerjaan dapat selesai sesuai target rencana. Untuk pihak 

kontraktor seharusnya memiliki dana cadangan untuk tetap melakukan 

pemabayaran terhadap tenaga kerja, sehingga pelaksanaan pembangunan 

proyek apartemen Amartha View dapat tetap berjalan. 

b. Penyimpanan material tulangan baja perlu untuk diperhatikan dengan 

menyimpan material tersebut ke lahan yang lebih tertutup. Contoh yang bisa 

dilakukan adalah dengan memberi terpal sebagai pelindung material 

tulangan baja dari kontak sinar matahari dan air hujan secara langsung. Hal 

ini dapat meminimalisir proses pengkaratan pada material tulangan baja. 

c. Pihak MK seharusnya bisa bertindak lebih tegas dengan mengeluarkan 

denda keterlambatan kepada pihak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan 

melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. 

d. Pihak owner seharusnya bisa mengambil keputusan terhadap penolakan 

warga yang dilakukan pada pembangunan proyek apartemen Amartha View 

dengan lebih tegas dan bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuat 

yaitu tanggap terhadap kondisi perumahan yang rusak akibat aktivitas 

proyek. Selain itu karena pembangunan proyek masih memiliki jangka 
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waktu yang panjang maka diharapkan pihak proyek bisa membikin akses 

yaitu jalan menuju proyek yang tidak melintas area perumahan, mengingat 

masih terdapat lahan kosong yang dapat digunakan untuk akses jalan proyek 

dari jalan besar menuju proyek dan lahan tersebut merupakan milik owner 

yaitu PT. PP Properti sehingga memudahkan dalam pembuatan akses jalan 

untuk proyek. 

e. Pihak kontraktor seharusnya membuat perencanaan dalam penggunaan 

tulangan baja untuk pekerjaan struktur, hal ini akan membuat pengendalian 

harga dalam proyek tersebut lebih maksimal karena tidak ada tulangan baja 

yang sisa dan akhirnya dijual untuk rosok. 

f. Pihak kontraktor seharusnya memperhatikan cuaca saat melakukan 

pekerjaan pengecoran, ketika terjadi hujan pihak kontraktor dapat 

melanjutkan pekerjaan pengecoran dengan menyediakan terpal sebagai 

penutup pada area yang akan dilaksanakan pengecoran. Tujuan dari terpal 

adalah sebagai pelindung antara air hujan dengan struktur yang masih 

dilakukan pengecoran, sehingga beton dapat terhindar dari air hujan yang 

dapat mempengaruhi mutu dari beton tersebut. 

g. Perlu adanya pekerjaan curing pada struktur beton selama 28 hari, tujuan hal 

ini adalah untuk mencegah proses penguapan air pada beton yang terlalu 

cepat. Dengan adanya curing setelah pengecoran selama 28 hari bertujuan 

mutu beton dapat terjaga dengan baik. 

h. Untuk pihak kontraktor struktur bisa memperhatikan seluruh pekerjaan yang 

sedang dilaksanakan, sehingga tidak ada pekerjaan yang tertinggal seperti 

pekerjaan struktur tangga yang telat. Pihak kontraktor seharusnya 

menambahkan jumlah tenaga kerja sehingga jumlah tenaga kerja bisa merata 

pada setiap pekerjaan. 
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