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Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah 

penduduk yang sangat padat dengan jumlah penduduk pada setiap tahunnya 

selalu bertambah baik itu karena faktor kelahiran yang meningkat maupun 

faktor migrasi penduduk. Hal ini juga berdampak pada daerah di sekitar Kota 

Semarang seperti di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang juga 

mengalami pertumbuhan penduduk secara signifikan. Dikutip dari badan 

pusat statistik Kabupaten Semarang, didapatkan proyeksi data pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten Semarang selama tahun 2011-2020 bahwa setiap 

tahunnya mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Gambar 1.1 

merupakan proyeksi dari pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 di 

Kabupaten Semarang yang mencapai angka 1.040 ribu jiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk 

Sumber: BPS Kabupaten Semarang Tahun 2011-2020 

 

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini menuntut pemerintah agar tetap 

menjaga kesejahteraan masyarakat terutama mengenai masalah kesehatan 

dengan mengedepankan peningkatan fasilitas kesehatan berupa ketersediaan 
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rumah sakit. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketersediaan rumah sakit 

yang berada di daerah Kabupaten Semarang ini sangat minim jika 

dibandingkan dengan ketersediaan rumah sakit di Kota Semarang, sehingga 

masyarakat harus berobat ke rumah sakit dengan menempuh jarak yang 

cukup jauh dengan pergi ke rumah sakit yang berada di Kota Semarang jika 

di rumah sakit umum daerah setempat penuh dan peralatan yang tersedia 

tidak memenuhi. Hal ini dikarenakan setiap rumah sakit memiliki beberapa 

tipe yang berbeda dan melalui tipe-tipe rumah sakit ini lah yang membedakan 

berbagai peralatan kesehatan yang tersedia di dalamnya. 

 

Meskipun ketersediaan peralatan setiap rumah sakit berbeda, namun 

pelayanan yang diberikan harus sangat diperhatikan serta memenuhi standar 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan di beberapa 

rumah sakit sering ditemui bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien 

kurang memadahi seperti masalah kebersihan dan kualitas pelayanan yang 

diberikan pihak rumah sakit kepada para pasien. Kualitas pelayanan 

merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena 

pelayanan yang disediakan nantinya akan memberikan penilaian dan persepsi 

masyarakat mengenai pelayanan pemerintah. 

 

Menanggapi permasalahan di atas mengenai minimnya ketersediaan rumah 

sakit di daerah-daerah yang berada di sekitar Kota Semarang, menjadikan 

pemerintah daerah Kabupaten Semarang lebih meningkatkan ketersediaan 

sarana kesehatan seperti pembangunan beberapa gedung baru pada rumah 

sakit umum daerah. Pada saat ini pemerintah daerah Kabupaten Semarang 

sedang melakukan upaya peningkatan fasilitas kesehatan berupa penyediaan 

gedung baru di rumah sakit umum daerah Ungaran. Rumah sakit umum 

daerah (RSUD) merupakan institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah sebagai instalasi yang berfungsi memberikan pelayanan 

kesehatan dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah pada Peraturan 



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  3 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 mengenai Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 

 

Selain dari fasilitas yang tersedia di dalamnya, dalam pembangunan rumah 

sakit harus mematuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan 

dan Prasarana Rumah Sakit. Dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai 

persyaratan teknis bangunan rumah sakit seperti`peruntukan lokasi bangunan, 

kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan jarak bebas bangunan. 

 

Dari paparan di atas, penulis yang berlatar belakang pendidikan teknik sipil 

ingin mempelajari konstruksi dan menganalisis pekerjaan pembangunan yang 

dilakukan di lapangan. Pembangunan RSUD Ungaran Kabupaten Semarang 

ini berupa penambahan gedung dengan ketinggian 7 (tujuh) lantai yang 

dilengkapi dengan beberapa ruangan seperti poly kesehatan, ruang rawat 

inap, laboratorium, dan ramp rumah sakit. Program pembangunan RSUD 

Ungaran Kabupaten Semarang merupakan program lanjutan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang sebelumnya telah dilaksanakan 

pada tahun 2016. 

 

1.2 Lokasi Proyek 

RSUD Ungaran merupakan salah satu rumah sakit milik Pemerintah Daerah 

Ungaran yang berada di wilayah Kabupaten Semarang yang berlokasi di 

Jalan Diponegoro No.125, Ungaran, Genuk, Ungaran Barat. RSUD Ungaran 

yang berada di Jalan Diponegoro ini merupakan gedung operasional lama 

yang saat ini digunakan untuk berbagai kegiatan operasional rumah sakit. 

Dikarenakan lokasi RSUD Ungaran berada di tepi jalan raya maka untuk 

pembangunan gedung baru tidak dapat dilakukan pada satu lokasi yang sama 

dengan gedung utama RSUD Ungaran karena pembangunan gedung baru ini 

membutuhkan area yang cukup luas, sehingga harus terpisah dari gedung 

utama RSUD Ungaran yang terletak di belakang gedung rumah sakit lama. 



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  4 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

Pada Gambar 1.2 menunjukkan lokasi gedung utama RSUD Ungaran yang 

berada di Jalan Diponegoro No.125, Ungaran, sedangkan pada Gambar 1.3 

menunjukkan lokasi pengembangan gedung baru RSUD Ungaran yang 

berlokasi di Jalan Wijayakusuma 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Lokasi Gedung Lama RSUD Ungaran 

Sumber: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Lokasi Gedung Baru RSUD Ungaran 

Sumber: Google Maps 

 

 

Batas-batas wilayah gedung baru RSUD Ungaran yang merupakan 

pengembangan dari gambar adalah sebagai berikut: 

Utara : Gereja Kristen Jawa dan lahan perkebunan warga 

Timur : Area budidaya ternak ikan warga 

Selatan : Jalan Wijayakusuma 1 

Barat : Abivape Ungaran. 
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Pembangunan 
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Pembangunan konstruksi yang sedang berlangsung adalah pembangunan yang 

difokuskan pada ramp. Ramp merupakan bagian yang tidak kalah penting 

dalam gedung rumah sakit yang berfungsi menghubungkan ruang-ruang 

dengan ketinggian elevasi berbeda bagi penyandang disabilitas. Ramp ini 

yang membedakan antara gedung rumah sakit dengan gedung-gedung umum. 

 

Mengacu pada Gambar 1.4, area A adalah letak existing rumah sakit lama 

yang saat ini digunakan kegiatan operasional rumah sakit. Area B adalah 

pembangunan tahap satu RSUD Ungaran dan area C adalah lokasi yang 

digunakan kerja praktik yaitu pembangunan ramp struktur rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Kondisi Lingkungan Proyek 

Sumber: Gambar Perencanaan RSUD Ungaran 
 

Batas-batas dari struktur konstruksi ramp berada di luar bangunan gedung baru 

meliputi: 

Utara : Gereja Kristen Jawa  

Timur : Lahan kosong  

Selatan : Area budidaya ternak ikan warga 

Barat : RSUD Ungaran gedung baru. 
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1.3 Fungsi Bangunan Ramp 

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2016 

menjelaskan bahwa bangunan Rumah Sakit harus menyediakan fasilitas yang 

aksesibel bagi penyandang cacat dan lanjut usia untuk menjamin terwujudnya 

kemudahan bagi semua pengguna baik di dalam maupun diluar Bangunan 

Rumah Sakit secara mudah, aman, nyaman dan mandiri. Salah satu fasilitas 

aksesibel yang dimaksud yaitu penyediaan ramp di rumah sakit. Ramp adalah 

jalur sirkulasi yang memiliki kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi 

orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Gambar 1.5 merupakan 

persyaratan tipikal ramp berdasarkan PMK No 24 Tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Detail Ramp 

Sumber: PMK Nomor 24 Tahun 2016 
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Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur 

sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.  

 

Apabila letak ramp berbatasan langsung dengan lalu lintas jalan umum atau 

persimpangan, ramp harus dibuat tidak mengganggu jalan umum. 

Pencahayaan harus cukup sehingga membantu penggunaan ramp saat malam 

hari. Pencahayaan disediakan pada bagian ramp yang memiliki ketinggian 

terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan. 

Dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya 

dengan ketinggian yang sesuai. 

 

Paparan di atas menunjukkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk 

membangun ramp pada rumah sakit karena ramp ini memiliki fungsi yang 

sangat penting salah satunya untuk jalur evakuasi pasien pengguna bed, kursi 

roda, dan dikhususkan apabila terjadi bencana. Peraturan yang terkait 

mengenai ramp disesuaikan dengan standar baku Indonesia yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2016. Spesifikasi teknis 

ramp gedung baru RSUD Ungaran adalah sebagai berikut: 

Lebar ramp = 2,60 meter 

Panjang ramp = 21,8 meter 

Tinggi antar elevasi lantai:  

a. Basement = -3,70 meter 

b. Lantai 1 = -0,05 meter 

c. Lantai 2 = +5,45 meter 

d. Lantai 3 = +10,85 meter 

e. Lantai 4 = +16,25 meter 

f. Lantai 5 = +20,85 meter 

g. Lantai 6 = +25,45 meter 

h. Lantai 7 = +30,05 meter 

Gambar ramp secara lebih detail dapat dilihat pada lampiran nomor LB-1-24     

di laporan ini. 
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1.4 Tata Cara Lelang dan Sumber Dana 

Untuk melaksanakan sebuah pembangunan proyek konstruksi, owner 

membutuhkan penjual jasa konstruksi dalam hal ini adalah kontraktor. Dalam 

proses memilih kontraktor dapat melalui beberapa metode, salah satunya 

yaitu sistem lelang. Tender atau pelelangan adalah sebuah proses yang 

dilakukan oleh owner dalam memilih kontraktor untuk melaksanakan sebuah 

proyek. Pemilihan kontraktor dilakukan melalui beberapa metode, yaitu: 

1. Pelelangan Umum 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

barang atau jasa, pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia 

barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk semua 

pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau pekerjaan 

konstruksi atau jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pelelangan umum 

dilakukan secara terbuka dengan pengumuman melalui media massa dan 

papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat 

luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat 

mengikutinya. Berikut ini adalah tata cara pelelangan umum: 

a. Diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1  

(satu) media cetak dan papan pengumuman 

b. Dilakukan penilaian kualifikasi baik prakualifikasi maupun pasca  

kualifikasi 

c. Peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada  

Lembaga 

d. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha  

atau usaha perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh 

Lembaga. 

 

2. Pelelangan Terbatas 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang atau Jasa, pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia 
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pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia 

yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang 

kompleks. jenis pelelangan ini terbatas, yaitu hanya pada peserta yang 

diundang. Pelelangan terbatas diikuti minimal 3 kontraktor yang biasanya 

sudah terdaftar dalam daftar rekanan dan dianggap mampu memenuhi 

kebutuhan yang diminta. Pelelangan yang dilakukan melalui undangan, 

pemborong yang diundang sangat terbatas jumlahnya dan telah 

memenuhi kualifikasi juga bonafiditas baik teknis, administrasi dan 

permodalan. 

 

Proses pelelangan terbatas pada intinya sama dengan proses pelelangan 

umum, namun perbedaannya dalam proses pelelangan terbatas 

pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama penyedia barang 

atau jasa yang akan diundang. Apabila setelah diumumkan ternyata ada 

penyedia barang atau jasa yang tidak dicantumkan dalam pengumuman 

berminat dan memenuhi kualifikasi, maka wajib diikutsertakan 

pelelangan terbatas. Peserta yang akan diikutkan dalam pelelangan 

terbatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Pelelangan dengan peserta terbatas dilaksanakan atas undangan 

b. Peserta yang diundang adalah peserta yang menurut pelelang 

memenuhi syarat, seperti kecakapan, kemampuan keuangan, depat 

dipercaya, dan tersedianya peralatan yang dimiliki penawar 

c. Peserta yang mengikuti pelelangan wajib memberikan jaminan yang 

besarnya 10% dari harga borongan 

d. Peserta yang berbentuk badan usaha harus  diregistrasi pada Lembaga. 

3. Pemilihan Langsung 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang atau Jasa, pemilihan langsung dilakukan dengan membandingkan 

minimal 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang atau jasa yang telah 

lulus kualifikasi, serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya 
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serta harus diumumkan melalui pengumuman resmi. Pemilihan langsung 

dapat dilaksanakan manakala metode pelelangan umum atau pelelangan 

terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan. 

Pemilihan kontraktor (pelaksana konstruksi) dilakukan dengan syarat: 

a. Diundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar 

b. Peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi 

c. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tidak perlu pada 

waktu yang bersamaan 

d. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha 

harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga. 

4. Penunjukan Langsung 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang atau Jasa, penunjukan langsung dilakukan terhadap satu penyedia 

barang atau jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun 

biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat 

dipertanggungjawabkan. Penunjukan langsung pelaksana konstruksi 

berlaku untuk keadaan sebagai berikut: 

a. Pekerjaan yang kompleks hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi 

baru dan penyedia jasa yang mampu sangat terbatas 

b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan 

keselamatan negara yang ditetapkan oleh Presiden 

c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan 

sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, 

dan atau dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha yang perseorangan 

dan badan usaha kecil. 

 

Penunjukan langsung pelaksana konstruksi dilakukan dengan syarat: 

a. Peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada 

Lembaga 



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  11 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

b. Penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten 

c. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha 

atau usaha perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh 

Lembaga. 

 

Proyek Pembangunan RSUD Ungaran yang alokasi dana bersumber dari 

APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 dengan besaran dana 

Rp 55.000.000.000,00 (Lima puluh lima miliyar rupiah) dilelangkan melalui 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kabupaten Semarang yang 

dibuka secara umum.  

 

Lelang Pembangunan Lanjutan Gedung Baru RSUD Ungaran ini diikuti 

oleh 85 (delapan puluh lima) peserta baik dari perseroan terbatas (PT) 

maupun commanditaire vennootschap (CV) dari seluruh wilayah khususnya 

Jawa Tengah. 

 

Sesuai dengan tata cara pelelangan, peserta lelang dipersilahkan untuk 

upload syarat dan ketentuan yang tertera pada LPSE akan diseleksi oleh tim 

LPSE. Dari berbagai syarat dan ketentuan tersebut didapatkan hasil bahwa 

pelelangan dimenangkan oleh PT. Chimarder 777 yang beralamat di Jalan 

Taman Siswo Rt 01 Rw 02 Sekaran Gunung Pati, Kota Semarang, Provinsi 

Jawa Tengah. 

 

PT. Chimarder 777 memenangkan pelelangan dengan nilai tawaran sesuai 

harga perkiraan sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp 52.556.819.000,00 (Lima 

puluh dua miliyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan 

belas ribu rupiah). 
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 

  

2.1 Uraian Umum 

Dalam sebuah pembangunan dibutuhkan beberapa unsur yang saling terkait 

agar terwujudnya suatu pembangunan dengan baik. Unsur-unsur yang ada 

pada pembangunan suatu proyek meliputi pemilik proyek, konsultan 

perencana, kontraktor, pengawas / manajemen proyek. Kerjasama ini dapat 

diimplementasikan melalui struktur organisasi dalam sistem koordinasi 

proyek. 

 

Struktur organisasi diperlukan agar wewenang masing-masing tim proyek 

jelas dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Selain itu struktur organisasi 

dapat digunakan sebagai pengendali dan pemisahan tugas secara jelas antara 

pemilik proyek (owner), konsultan perencana, kontraktor (pelaksana), 

pengawas / manejemen proyek, dan seluruh pekerja. Adanya koordinasi yang 

baik antar bagian diharapkan pengerjaan proyek dapat dilakukan dengan tepat 

waktu dan dapat berjalan dengan lancar. 

 

Pembangunan gedung baru RSUD Ungaran mempunyai struktur organisasi 

antara pemilik proyek, konsultan perencana, kontraktor (penyedia jasa) 

hingga konsultan manajemen proyek. Sistem koordinasi menjelaskan adanya 

perintah dan koordinasi yang dimiliki oleh masing-masing tim proyek. 

Berikut ini adalah hubungan kerja dari masing-masing tim proyek yang saling 

berkaitan.  

1. Owner dan Konsultan Perencana 

Owner memberikan perintah kepada konsultan perencana untuk membuat 

Detail Engineering Design (DED) yang meliputi gambar perencanaan 

bangunan, rencanan anggaran biaya (RAB), serta rencana kerja dan 

syarat-syarat (RKS). Setelah dokumen DED selesai konsultan perencana 
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mengkoordinasikan kepada owner agar DED tersebut sesuai dengan 

kaidah dan keinginan owner. 

 

2. Owner dan Konsultan Manajemen Proyek 

Setelah mendapatkan dokumen DED yang berisi gambar perencanaan, 

RAB dan RKS dari konsultan perencana, owner / pemilik proyek 

memerintahkan konsultan menejemen Proyek untuk mengkoreksi 

sekaligus melakukan pengawasan, dan pengendalian saat persiapan 

hingga berlangsungnya proyek tersebut. Konsultan manajemen proyek 

juga melakukan koordinasi secara berkala kepada owner tentang 

permasalahan proyek, pengendalian yang dapat dilakukan hingga progres 

yang sedang berjalan. 

 

3. Owner dan Kontraktor 

Owner memerintahkan kontraktor untuk melaksanakan proyek 

pembangunan namun tidak lepas dari arahan konsultan manajemen 

proyek. Selain mendapatkan arahan dan perintah dari konsultan 

Manajemen Proyek kontraktor juga melakukan koordinasi apabila 

kontraktor merasa kesulitan atau terjadi perbedaan antara lapangan 

dengan perencanaan. 

 

4. Konsultan Manajemen konstruksi dan Konsultan perencana 

Konsultan manajemen konstruksi berkoordinasi dengan konsultan 

perencanan apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan antara 

perencanaan dengan lapangan. Karena tanpa persetujuan dan 

sepengetahuan konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi 

tidak dapat merubah design dan memutuskan secara sepihak. 

 

5. Kontraktor dan Sub Kontraktor 

Tidak semua pekerjaan yang dilakanakan kontraktor mampu untuk 

dikerjakan sendiri maka dibutuhkan subkon khusus yang mampu di 
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bidang tersebut. Sehingga kontraktor melakukan kerja sama dengan sub 

kontraktor agar diperoleh hasil yang maksimal. Namun sub kontraktor 

tetap berkoordinasi dengan kontraktor utama apabila terjadi kendala dan  

masalah yang timbul di lapangan. 

 

Gambar 2.1 adalah sistem koordinasi Proyek RSUD Ungaran, seperti yang 

sudah diuraikan di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Sistem Koordinasi Pengelolaan Proyek RSUD Ungaran 

Sumber: Proyek Pembangunan RSUD Ungaran 

 

Secara lingkup besar hubungan antara Owner, Konsultan Perencana, 

Kontraktor dan Konsultan manajemen proyek terstruktur dangan cukup baik 

dan jelas lewat uraian dan Gambar 2.1. Setiap tim yang tergabung dalam 

proyek juga dibutuhkan struktur organisasi yang fungsinya sama yaitu 

pemisahan hak dan kewajiban serta mengurangi penyalahgunaan wewenang. 

Untuk struktur organisasi tugas dan wewenang tim proyek (Owner, Konsultan 

Perencana, Kontraktor dan Konsultan Manajemen) akan di uraikan lebih jelas 

pada sub bab selanjutnya. 

Garis Perintah 

  Garis Koordinasi 

Pemilik Proyek 

RSUD Ungaran 

Konsultan Perencana 

CV. Prima Konsultan 

 

Konsultan Manajemen 

Konstruksi 

PT. Cakra Manggilingan Jaya 

 

Kontraktor 

PT. Chimarder 777 

 

Sub Kontraktor 
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2.2 Pemilik Proyek 

RSUD Ungaran selaku owner memiliki kuasa penuh terhadap suatu proyek 

dan memberikan berbagai tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan 

perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas / manajemen konstruksi. 

Pemilik proyek juga dapat membuat peraturan yang terkait dengan 

pelaksanaan pembangunan dan memberikan target waktu yang ditentukan 

untuk menyelesaikan proyek tersebut. Berikut merupakan berbagai hak yang 

dimiliki oleh pemilik proyek: 

1. Memilih dan menunjuk penyedia jasa sesuai dengan regulasi ditetapkan 

(lelang maupu penunjukkan langsung) baik konsultan perencana, 

manajemen proyek maupun kontraktor 

2. Menentukan rancang bangun yang akan dilaksanakan (kebutuhan ruang) 

3. Menentukan batas waktu penyelesaian pembangunan 

4. Memperoleh laporan secara berkala (mingguan, bulanan) tentang 

pembangunan yang dilakukan dari penyedia jasa (konsultan manajemen 

proyek, kontraktor) 

5. Memutus hubungan kerja secara sepihak apabila pelaksanaan proyek 

tidak sesuai dengan dokumen pembangunan (gambar rencana, RKS). 

 

Berikut merupakan berbagai kewajiban yang dimiliki oleh pemilik proyek: 

1. Menyiapkan anggaran untuk pembangunan 

2. Menyiapkan dan memberikan surat perintah kerja kepada penyedia jasa 

(konsultan perencanan, kontraktor, konsultan pengawas) 

3. Memberikan fasilitas baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

4. Menyediakan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan 

5. Membuat dan menyiapkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) namun 

dalam proyek ini owner dibantu oleh kontraktor (PT. Chimarder 777) 

6. Menerima dan meresmikan pekerjaan proyek yang telah selesai 

dikerjakan oleh penyedia jasa. 
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Pemerintah Kabupaten Semarang selaku pemilik proyek pembangunan ramp 

RSUD Ungaran membentuk susuan panitia yang bertugas untuk membantu 

kelancaran pengadaan pembangunan. Ada 3 susunan panitia yang dibentuk 

oleh Pemerintah Kabupaten Semarang  diantaranya dapat dilihat pada Tabel 

2.1 Susunan Panitia Pelelangan, Tabel 2.2 Susunan Panitia Penerima Hasil 

Pekerjaan Jasa Konstruksi Manajemen, dan Tabel 2.3 Susunan Panitia 

Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal. 

 

Tabel 2.1: Susunan Panitia Pelelangan 

Nama NIP Jabatan 

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

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

Ngainur Rokhiman, ST 19801113 201001 2 020 Anggota 

Ag. Setyo Widi Hartoko, Amd 19801008 201001 1 008 Anggota 

Eko Sigit Prayogo, ST 19791106 201001 1 017 Anggota 

Sumber: Proyek Pembangunan RSUD Ungaran 

 

Tabel 2.2: Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi MK 

Nama NIP Jabatan 

Ali Imron, Skep, MM 19630530 198503 1 014 Ketua 

Pujianto, SKM 19670114 198812 1 002 Sekretaris 

Wastim, SKM 19680207 198803 1 004 Anggota 

Sumber: Proyek Pembangunan RSUD Ungaran 

 

Tabel 2.3: Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal 

Nama NIP Jabatan 

Ali Imron, Skep, MM 19630530 198503 1 014 Ketua 

Pujianto, SKM 19670114 198812 1 002 Sekretaris 

Aji Mart Yogi, ST 19820315 200902 1 003 Anggota 

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

Wastim, SKM 19680207 198803 1 004 Anggota 

Sumber: Proyek Pembangunan RSUD Ungaran 
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2.3 Konsultan Perencana 

Konsultan perencana merupakan pihak yang ditugaskan untuk membantu 

pemilik proyek merencanakan berbagai aspek yang diperlukan dalam 

pembangunan gedung berupa perencanaan struktur,  arsitektur, dan mekanikal 

elektrikal yang akan dilaksanakan oleh kontraktor. Pemilihan konsultan 

perencana untuk Pembangunan RSUD Ungaran dilakukan secara 

penunjukkan langsung kepada CV. Prima Konsultan. Berikut merupakan hak 

yang dimiliki oleh konsultan perencana: 

1. Menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai 

dengan kontrak yang sudah disepakati 

2. Perencana berhak untuk menolak usulan review design dari konsultan 

manajemen konstruksi apabila terjadi perubahan. 

 

Berikut merupakan kewajiban yang dimiliki oleh konsultan perencana: 

1. Membuat gambar rencana dan gambar detail seluruh pekerjaan 

2. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar untuk 

pembiayaan selama pembangunan gedung 

3. Membuat Rencana Kerja Dan Syarat (RKS) sebagai acuan persyaratan 

yang harus dipatuhi oleh kontraktor pada saat pembangunan 

4. Memeriksa dan memberikan pertimbangan mengenai jalannya proyek 

5. Memberikan saran kepada pemilik proyek untuk perencanaan bangunan 

yang diinginkan oleh pemilik proyek. 

 

2.4 Konsultan Manajemen Konstruksi 

Konsultan manajemen konstruksi merupakan wakil owner untuk melakukan 

pengawasan terhadap proyek yang sedang berlangsung di lapangan. Pemilik 

dapat memilih dan menunjuk sesuai dengan regulasi sebuah badan usaha atau 

perorangan yang dapat dijadikan sebagai konsultan manajemen konstruksi. 

Konsultan manajemen konstruksi memiliki tugas utama yaitu memastikan 

bahwa pembangunan dilakukan dengan baik serta berjalan dengan efektif dan 

efisien. Pembangunan gedung baru RSUD Ungaran melakukan penunjukkan 
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langsung kepada PT. Cakra Manggilingan Jaya, Jakarta. Berikut merupakan 

tugas yang dimiliki oleh konsultan manajemen konstruksi: 

1. Menerima ataupun menolak peralatan yang didatangkan oleh kontraktor 

dengan mengacu pada rencana kerja dan syarat (RKS) 

2. Menunda atau memberhentikan suatu kegiatan saat kegiatan tersebut 

belum sesuai (misal pengecoran) 

3. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan 

4. Menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai 

dengan kontrak yang sudah disepakati. 

 

Berikut merupakan kewajiban konsultan manajemen konstruksi: 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan agar efektif dan efisien 

2. Membimbing dan melaksanakan pengawasan secara periodik 

3. Mengatasi dan mencari solusi apabila timbul permasalahan di lapangan 

4. Menyusun laporan pekerjaan secara periodik untuk pemilik proyek 

5. Mengoreksi dan menyetujui shop drawing yang diajukan kontraktor. 

 

Gambar 2.3 merupakan bagan pembagian tugas pada pekerjaan ramp RSUD 

Ungaran oleh PT. Cakra Manggilingan Jaya sebagai konsultan MK. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sistem Koordinasi Pengelolaan Proyek 

Sumber: Dokumen PT. Cakra Manggilingan Jaya 

Direktur 

Ir. Priyono, M.T. 

Pengawas Team 

Leader 

Triyadi S.T., M.T. 

Team Leader 

Ir. Budi Sulistiyono 

Inspektur Teknik 

Gatot S.T. 
Inspektur Arsitektur 

Andre S.T. 
Inspektur MEP 

Momon S.T. 

Sugeng S.T. 
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Berikut ini merupakan uraian masing-masing tugas dan wewenang yang ada 

di dalam lingkup konsultan manajemen konstruksi. 

1. Direktur 

a. Menjamin keberlanjutan suatu proyek 

b. Menjamin kesejahteraan seluruh pegawai 

c. Menjadi pengayom dalam suatu perusahaan. 

 

2. Pengawas Team Leader 

a. Memberikan gambaran secara berkala kepada direktur mengenai 

beberapa proyek yang sedang berjalan 

b. Membantu mengawasi team leader dalam suatu proyek. 

 

3. Team Leader 

a. Sebagai penanggung jawab atas pekerjaan konsultan manajemen 

proyek secara keseluruhan dalam bidang teknik, arsitek, dan M / E 

b. Mengawasi dan mengendalikan mutu pekerjaan pada saat pelaksanaan 

pembangunan 

c. Mengkoordinasi pelaksanaan dan mengawasi kelancaran pada saat 

pembangunan oleh kontraktor pelaksana 

d. Menyusun organisasi kerja pada manajemen konstruksi secara 

keseluruhan 

e. Memberikan evaluasi kerja mengenai perencanaan dan pelaksanaan 

pada saat pembangunan dalam bidang konstruksi secara keseluruhan. 

 

4. Inspektur Teknik 

a. Mengawasi kinerja kontraktor dalam bidang struktur 

b. Mengontrol dan mengawasi supervisor kontraktor dalam pekerjaan 

struktur 

c. Memastikan pekerjaan kontraktor struktur sesuai dengan perencanaan 

yang telah dibuat sebelumnya oleh inspektur teknik 

d. Menghadiri rapat secara periodik yang diadakan oleh kontraktor 
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e. Memberikan ijin atas penggunaan material dan membuat berita acara 

kemajuan pekerjaan dalam bidang struktur yang telah dilaksanakan 

oleh kontraktor. 

 

5. Inspektur Arsitek 

a. Memeriksa dan memastikan gambar kerja serta spesifikasi yang telah 

dirancang oleh arsitek sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 

kontraktor di lapangan 

b. Membuat laporan apabila pekerjaan kontraktor di lapangan tidak 

sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah dirancang oleh 

arsitek 

c. Membuat laporan secara periodik mengenai pekerjaan yang telah 

dilaksanakan 

d. Membuat laporan mengenai hasil kerja yang dilakukan kontraktor 

dalam bidang arsitek. 

 

6. Inspektur M / E 

a. Mengawasi kinerja kontraktor dalam pekerjaan M / E 

b. Mengontrol dan mengawasi supervisor kontrator M / E pada saat 

melaksanakan tugas 

c. Memastikan bahwa supervisor kontraktor M / E tidak melakukan 

penyimpangan dalam pekerjaan M / E. 

 

2.5 Kontraktor (Penyedia Jasa) 

Kontraktor memiliki tugas utama untuk melaksanakan pekerjaan 

pembangunan gedung yang mengacu pada gambar rencana dengan 

berpedoman pada rencana anggaran belanja (RAB) serta rencana kerja dan 

syarat (RKS) agar pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu dan seluruh aspek yang telah direncanakan oleh konsultan 

perencana terpenuhi. 
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Melalui pelelangan terbuka yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Semarang, kontraktor dimenangkan oleh PT. Chirmarder 777. 

Selain itu pelaksana juga memiliki hak sebagai berikut: 

1. Menerima dan melaksanakan pekerjaan pelaksanaan proyek sesuai 

dengan kontrak yang telah disepakati 

2. Menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai 

dengan kontrak yang sudah disepakati 

3. Melakukan kerjasama dan memutus hubungan kerja dengan sub 

kontraktor, agar tercipta pekerjaan yang sesuai dengan spek dan kaidah 

yang berlaku 

4. Menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan lokasi proyek agar 

pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. 

 

Berikut merupakan berbagai kewajiban yang dimiliki oleh kontraktor: 

1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan dan memastikan bahwa 

pembangunan gedung sesuai dengan gambar kerja dan  rencana kerja 

syarat-syarat (RKS) 

2. Melakukan pengadaan barang dengan harga yang telah ditentukan dalam 

rancangan anggaran biaya (RAB) yang telah dirancang oleh Perencana 

3. Membuat shop drawing gambar kerja dan metode kerja as built drawing 

4. Menyediakan sarana dan prasarana pembangunan berupa tenaga kerja, 

bahan-bahan bangunan, serta peralatan yang diperlukan 

5. Membuat laporan mengenai pekerjaan pembangunan sesuai dengan 

sistem secara periode tertentu baik secara harian, mingguan, bulanan, 

bahkan secara tahunan 

6. Melakukan pekerjaan tambah kurang melalui adendum 

7. Memastikan seluruh tenaga kerja agar mematuhi dan melaksanakan 

prosedur keselamatan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja 

8. Menyediakan fasilitas berupa alat keselamatan kerja untuk pekerja agar 

mengurani angka kecelakaan kerja. 
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Gambar 2.4 menunjukkan merupakan bagan pembagian tugas dan wewenang 

PT. Chimarder 777 dalam pembangunan ramp RSUD Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Gambar 2.3 Sistem Koordinasi Pengelolaan Proyek 

Sumber: Dokumen PT. Chimarder 777 

 

Berikut ini merupakan uraian masing-masing tugas dan wewenang yang ada 

di dalam lingkup konstruksi: 

1. Direktur 

a. Menjamin keberlanjutan suatu proyek 

Direktur 

Martono S.E. 

Project Manager 

Sutono S.T., M.T. 

Site Manager 

Sigit Wijanarko, S.T. 

Administrasi Teknik 

Dian Sukma Larasati, S.T. 

Quality Control 

Sukma Setyo Yuono, S.T. 

Quality Surveyor 

Antony Setiaji, S.T. 

Drafter 

Anton Soegianto, S.T. 

Drafter 

Mochtar 

Logistik / Peralatan 

Eka Desman Prasetyo 

Asisten Peralatan 

Kholil 

Mekanik 

Utomo 

Administrasi Keuangan 

Heni Purwanto, S.E. 

Pelaksana 

Hari Ismawano, S.T. 

Asisten Pelaksana 

Sugijarto 

Pundi Sularyo 

Khoirul Huda 
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b. Menjamin kesejahteraan seluruh pegawai 

c. Menjadi pengayom dalam suatu perusahaan. 

 

2. Project Manager 

a. Membuat perencanaan kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan pembangunan 

b. Mengendalikan kegiatan konstruksi secara keseluruhan 

c. Menetapkan semua kebutuhan yang diperlukan saat pembangunan 

d. Memastikan pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan sesuai 

target dan menentukan alternatif untuk mencapai target 

e. Memastikan agar pembangunan dapat tercapai sesuai dengan sasaran 

biaya, mutu yang telah ditentukan, waktu penyelesaian pembangunan, 

menerapkan prinsip K3 dan dampaknya terhadap lingkungan 

f. Memastikan agar semua pihak yang terkait dapat terkoordinasi 

g. Menetapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan. 

 

3. Site Manager 

a. Merencanakan time schedule pekerjaan pembangunan 

b. Merencanakan pemakaian bahan baku sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan 

c. Memberikan instruksi dan pengarahan pelaksanaan proyek 

d. Mengontrol pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan 

wewenang masing-masing bagian dalam kontraktor 

e. Memastikan pekerjaan berjalan dengan baik secara teknis ataupun 

kualitas pekerjaan 

f. Memastikan pemilihan material yang digunakan telah sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan mengkomunikasikan 

apabila ada perubahan jenis material yang akan digunakan saat 

pembangunan 

g. Melaksanakan pekerjaan adminsitrasi untuk pekerjaan yang berkaitan 

dengan pekerjaan tambah kurang dengan persetujuan direktur proyek 
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h. Mengkomunikasikan masalah-masalah yang terjadi secara detail 

kepada Project Manager. 

 

4. Administrasi Teknik 

a. Mengkoordinir kegiatan administrasi persuratan pihak pemberi tugas 

atau konsultan 

b. Mendata kemajuan pekerjaan pembangunan untuk dijadikan laporan 

kemajuan proyek 

c. Menyiapkan berita acara mengenai kemajuan pekeraan agar dijadikan 

laporan keuangan proyek 

d. Membuat laporan pekerjaan secara periodik mengenai perkembangan 

pembangunan 

e. Melaksanakan seleksi pekerja saat perekrutan sesuai dengan keahlian 

pekerja sesuai posisi yang dibutuhan dalam proyek. 

 

5. Logistik / Peralatan 

a. Membuat daftar rincian mengenai kebutuhan bahan-bahan dan 

peralatan yang dibutuhkan selama proses pembangunan 

b. Menyususn permintaan kebutuhan pembangunan berupa bahan-bahan 

dan peralatan 

c. Mengontrol perincian atas mutu dan jumlah bahan-bahan dalam 

pembangunan agar sesuai dengan rencana 

d. Menyimpan dan memastikan agar peralatan selama proyek 

berlangsung tetap aman dan terpenuhi untuk tiap pekerja 

e. Membuat daftar penggunaan dan daftar sisa atas material yang telah 

digunakan. 

 

6. Administrasi Keuangan 

a. Membuat laporan keuangan proyek serta daftar hutang yang 

dilaksanakan selama proses pembangunan 
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b. Membuat verifikasi bukti-bukti pekerjaan yang telah dilaksanakan 

oleh kontraktor untuk ditagihkan pembayaran dari pemilik proyek 

c. Mengajukan permintaan dana untuk pembiayaan proyek secara 

periodik 

d. Mendistribusikan dana untuk proses pembangunan sesuai dengan 

kebutuhan 

e. Membuat laporan akuntansi proyek berupa penyusunan laporan 

keuangan proyek hingga pembayaran pajak serta retribusi atas 

pekerjaan yang telah dilakukan 

f. Menerima dan memproses tagihan-tagihan yang muncul dari berbagai 

sub kontraktor atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

 

7. Quality Control 

a. Membuat permintaan pemeriksaan barang yang disiapkan oleh 

kontraktor agar barang yang akan digunakan untuk pembangunan 

telah sesuai dengan kriteria berupa jenis dan mutu yang telah 

ditetapkan sebelumnya 

b. Memberikan teguran baik secara langsung ataupun melalui surat bagi 

masing-masing divisi apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan 

yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan di lapangan 

c. Melakukan pemeriksaan lapangan dan memastikan pembangunan 

telah sesuai dengan shop drawing 

d. Meminta contoh spesifikasi material pada suplier sebelum dilakukan 

pembelian agar sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan 

e. Membuat daftar penilaian atas kualitas material dan pelaksanaan 

pekerjaan selama proses pembangunan berlangsung. 

 

8. Drafter 

a. Membuat shop drawing sesuai perencanaan serta kondisi lapangan 

b. Melakukan perbaikan shop drawing atas revisi dari manajemen 

konstruksi 
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c. Mengkoordinasikan pada pelaksana lapangan mengenai detail struktur 

dan ukuran bangunan pada gambar rencana 

d. Membuat gambar akhir pekerjaan (as built drawing) sebagai 

pertanggung jawaban pada pemilik proyek 

e. Memastikan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan gambar 

rencana yang telah dibuat. 

 

9. Asisten Peralatan 

a. Mengelola ketersediaan peralatan dan memastikan peralatan yang 

telah digunakan disimpan dengan baik 

b. Melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan proyek agar selalu 

berfungsi dengan baik serta memberikan pengajuan perbaikan perlatan 

apabila diperlukan 

c. Membuat laporan secara periodik mengenai penggunaan peralatan dan 

membuat berita acara apabila ada peralatan yang rusak atau perlu 

perbaikan 

d. Membuat daftar inventaris peralatan yang ada di lapangan. 

 

10. Mekanik 

a. Menerapkan keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja dan 

mengidentifikasi potensi bahaya agar terhindar dari kecelakaan kerja 

b. Melaksanakan pemeliharaan sesuai spesifikasi teknis engine hingga 

penyetelan dan penggantian suku cadang yang digunakan 

c. Menganalisan dan elaksanakan perbaikan engine sesuai dengan buku 

panduan 

d. Menganalisa dan mengatasi masalah yang terjadi apabila terdapat 

gangguan pada engine alat berat. 

 

11. Pelaksana 

a. Memimpin pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

kualitas dan waktu yang telah direncanakan sebelumnya 



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  27 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

b. Membuat rincian tugas untuk para pekerja dalam rencana kerja 

c. Menjaga keselamatan para pekerja dengan mematuhi peraturan 

mengenai prosedur keselamatan kerja 

d. Mengevaluasi kebutuhan bahan, peralatan, dan tenaga kerja untuk 

pelaksanaan pembangunan 

e. Mengajukan permintaan berupa kebutuhan berbagai material yag 

digunakan 

f. Memberikan penilaian dan mengevaluasi hasil pekerjaan para pekerja 

secara periodik 

g. Membuat laporan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

 

12. Asisten pelaksana 

a. Membantu pelaksana untuk melakukan tugas-tugas yang telah 

direncanakan dalam pelaksanaan pekerjaan 

b. Membantu pelaksana untuk membuat laporan hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh pengawas. 
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BAB III 

PERENCANAAN PROYEK 

  

3.1 Uraian Umum 

Sesuai dengan judul proyek pembangunan mengenai ramp, maka pada bab 

ini penulis akan berfokus pada perencanaan konstruksi tersebut. Pada 

bangunan rumah sakit fungsi ramp sangat penting terutama bagi pasien yang 

harus berjalan dengan bantuan kursi roda. Penggunaan ramp menjadi salah 

satu fokus pembangunan dalam rumah sakit. 

 

Pembangunan ramp pada proyek pembangunan RSUD Ungaran ini mengacu 

pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Pada peraturan 

tersebut syarat pembangunan ramp diatur pada mulai dari material yang 

digunakan, lebar minimum ramp, elevasi ramp, hingga pencahayaan untuk 

membantu pengguna ramp pada malam hari. 

 

Meskipun pembangunan ramp telah mengacu pada Peraturan Menteri 

Kesehatan (PMK) Nomor 26 tahun 2016, namun spesifikasi ramp untuk 

setiap rumah sakit berbeda diakibatkan oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti tinggi antar lantai gedung rumah sakit serta luas 

bangunan yang tersedia untuk pembanguan ramp. Spesifikasi ramp pada tiap 

lantai bangunan RSUD Ungaran dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Ketinggian Antar Lantai 

Lantai Elevasi (meter) 

Basement -3,60 

Lantai 1   0,00 

Lantai 2 +5,40 

Lantai 3 +10,80 

Lantai 4 +16,20 

Lantai 5 +20,80 

Lantai 6 +25,40 

Lantai 7 +30,00 

Atap +34,60 

Sumber: Data Proyek, 2018 
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Konstruksi yang digunakan pada ramp RSUD Ungaran adalah sebagai    

berikut: 

Pondasi  : Pondasi sumuran dengan beton cyclope mutu K-225. 

Pilecap : Beton Bertulang mutu K-350 dan mutu baja BJTD 40 / Fy 400 

MPa (Ulir). 

Tie Beam : Beton Bertulang mutu K-350 dan mutu baja BJTD 40 / Fy 400 

MPa (Ulir). 

Kolom : Beton Bertulang mutu K-350 dan mutu baja BJTD 40 / Fy 400 

MPa (Ulir). 

Balok : Beton Bertulang mutu K-350 dan mutu baja BJTD 40 / Fy 400 

MPa (Ulir). 

Pelat : Beton Bertulang mutu K-350 dan mutu baja BJTD 40 / Fy 400 

MPa (Ulir). 

Atap : Menggunakan perbandingan atap galvalum. 

Detail uraian yang menyangkut tentang perencanaan akan dibahas pada sub 

bab selanjutnya. 

 

3.2 Perencanaan Proyek 

Tahapan yang paling utama dilakukan dalam pengerjaan suatu proyek adalah 

perencanaan. Perencanaan merupakan suatu gambaran tentang           

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan agar pekerjaan tersebut dapat 

terselesaikan dengan baik secara efisien dan efektif baik dari segi konstruksi 

maupun dari segi arsitektur. 

 

Perencanaan yang dilakukan pada proyek pembangunan ramp RSUD 

Ungaran meliputi penyelidikan tanah, struktur bawah dan struktur atas. 

Struktur bawah senidiri meliputi pondasi sumuran, pile cap, tie beam, hingga 

ground water tank, sedangkan struktur atas meliputi kolom, balok, pelat, 

konektor hingga atap. 
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3.2.1 Penyelidikan Tanah 

Penyelidikan tanah merupakan kegiatan menilai kondisi tanah di lokasi 

pembangunan yang bertujuan mengetahui karakter tanah pada bangunan 

sebagai dasar atau pijakan bagi sebuah bangunan, kegiatan penyeledikan 

tanah penting untuk dilakukan karena dapat mempengaruhi jenis pondasi 

yang akan digunakan. Umumnya kegiatan penyelidikan tanah dilakukan 

saat perencanaan oleh perencana dengan melakukan test di lapangan baik 

menggunakan metode cone penetration test atau standart penetration test. 

 

Pada proyek pembangunan ramp melakukan uji tanah dengan 

menggunakan metode Cone Penetration Test (CPT). Mengacu pada SNI 

(2827:2008) Cone Penetration Test (CPT) atau sondir adalah pengujian 

tanah untuk mendapatkan parameter penetrasi perlawanan lapisan pada 

tanah yang sedang diuji, penetrasi perlawanan tersebut berupa perlawanan 

konus atau pada umunya sering disebut daya dukung tanah (qc), perlawanan 

geser (fs), angka banding geser atau friction ratio (fr) dan geseran total 

tanah (Tf). Hasil dari uji sondir adalah berupa grafik yang menggambarkan 

hasil dari (qc), (fs), (fr), (Tf) Gambar 3.1a merupakan grafik hasil pengujian 

sondir sedangkan Gambar 3.1b merupakan alat sondir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     a Grafik CPT                 b Alat CPT  

Sumber: SNI 2827:2008                Sumber: Proyek KIC, 2017 

Gambar 3.1 Penyelidikan Tanah Metode CPT 
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Setelah dilakukan pengujian tanah dengan metode CPT tersebut maka 

diperoleh data proyek pembangunan ramp RSUD Ungaran berada pada 

kedalaman 8 meter. Data tersebut sebagai acuan perencana untuk 

menentukan jenis pondasi yang cocok untuk bangunan ramp tersebut. 

 

3.2.2 Konstruksi Bawah 

Konstruksi bawah adalah konstruksi yang berada di bawah permukaan 

tanah dan berhubungan langsung dengan tanah. Konstruksi bawah juga 

memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai penyalur beban dari 

konstruksi atas yang akan diteruskan ke tanah. Konstruksi bawah pada 

proyek pembangunan lanjutan RSUD Ungaran khususnya bangunan ramp 

yaitu pondasi sumuran, pile cap, tie beam. Pada proyek ramp tersebut ada 

konstruksi lain yaitu ground water tank (GWT) yang direncanakan pada 

area bawah (berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bawah) sehingga 

konstruksi GWT di masukkan dalam sub bab konstruksi bawah. Keterangan 

lebih tentang bagian-bagian konstruksi bawah akan dijelaskan pada sub bab 

selanjutnya.  

 

3.2.2.1 Pondasi Sumuran 

Salah satu kegiatan penting dalam awal pembangunan adalah menentukan 

tinggi peil lantai, sehingga dapat ditentukan besar galian atau timbunan 

yang akan dilakukan pada proyek tersebut. Karena peil lantai 0,00 yang 

dijadikan acuan dalam proyek ramp RSUD Ungaran cukup tinggi 

sehingga proyek pembangunan lanjutan RSUD Ungaran ini tidak terlalu 

banyak melakukan galian tanah. Galian hanya dilakukan untuk pondasi 

ramp. 

 

Pada bangunan ramp galian lubang yang digunakan sebagai perletakan 

pondasi dilakukan secara manual (digali oleh manusia tanpa mesin). Pada 

proyek ini jenis galian yang digunakan ada 2 tipe yaitu P1 untuk galian 
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diameter 1200 mm kedalaman 8000 mm dan P2 galian 1400 mm 

kedalaman 8000 mm untuk gambar denah tersedia pada lampiran LB-9. 

 

Menurut SNI 03-3447-1994 pondasi sumuran merupakan sebuah 

konstruksi pondasi peralihan antara pondasi dangkal dengan pondasi 

dalam. Konstruksi pondasi sumuran akan sangat cocok apabila digunakan 

untuk tanah keras yang mempunyai kedalaman 3 hingga 8 meter. Pada 

proyek pembangunan ramp RSUD Ungaran menggunakan 2 jenis tipe 

pondasi sumuran yaitu P1 dan P2. Tipe pondasi P1 digunakan pada bagian 

tepi bangunan dengan diameter 1200 mm, sedangkan tipe pondasi P2 

digunakan pada bagian tengah bangunan dengan diameter 1400 mm. 

Detail gambar pondasi sumuran bisa dilihat pada lampiran LB-10 dan LB-

11. Berikut ini adalah Tabel 3.2 menjelaskan mengenai penjabaran dari 

perbedaan kedua pondasi. 

 
Tabel 3.2 Jenis Pondasi Sumuran 

AS 
Jenis  

Pondasi 

Diameter 

(milimeter) 

Tulangan 

pokok yang 

dipakai 

Sengkang 

(spiral) yang 

dipakai 

Kedalaman 

(milimeter) 

Mutu 

Pondasi 

K-1 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

Beton 

Cyclope 

Mutu  

K-225 

K-2 P2 1400 30D22 Ø10-200 8000 

K-3 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

L-1 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

L-2 P2 1400 30D22 Ø10-200 8000 

L-3 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

M-1 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

M-2 P2 1400 30D22 Ø10-200 8000 

M-3 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

N-2 P1 1200 26D22 Ø10-200 8000 

Sumber: Data Proyek, 2018 

 

3.2.2.2 Pile Cap 

SNI 03-2847-2002 menjelakan bahwa pile cap adalah suatu konstruksi 

yang menghubungkan antara pondasi dengan kolom dan tie beam. Fungsi 

pile cap yaitu menyalurkan beban dari konstruksi atas melawati kolom 

yang akan diteruskan ke pondasi. Ada 3 tipe pile cap yang digunakan pada 

proyek ini. Gambar denah dan detail pile cap dapat dilihat pada lampiran Formatted: Font: Italic



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  33 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

LB-9-13. Tabel 3.3 menjelaskan keterangan dari perencanaan pile cap 

ramp RSUD Ungaran. 

Tabel 3.3 Jenis Pile Cap dan Penulangan 

Tipe Dimensi 

(cm) 
Tebal (cm) Bentuk Jumlah 

Pondasi 
Tulangan 

Arah X Arah Y 

PC1 140 x 140 100 Persegi 1 

D22 – 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 

D22 - 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 

PC2 160 x 160 100 Persegi 1 

D22 - 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 

D22 - 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 

PC3 
140 x 660 

x 530 
100 Segitiga 4 

D22 - 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 

D22 - 175 

(bawah) 

D16 – 175 

(atas) 

Sumber: Data Proyek, 2018 

 

3.2.2.3 Tie Beam 

Menurut (SNI 03-2847-2002) tie beam adalah konstruksi yang berfungsi 

untuk menggabungkan dan mengikat antar pile cap pada bangunan untuk 

meratakan beban bangunan ke tanah. Pada umumnya konstruksi tie beam, 

pile cap dan stek tulangan pondasi menyatu (menjadi satu kesatuan dalam 

pengerjaannya) apabila konstruksi tie beam pile cap dan stek tulangan 

pondasi tidak rigid maka konstruksi yang didapatkan kurang maksimal.  

 

Pada proyek ramp RSUD Ungaran ini menggunakan tie beam dengan 

bahan beton bertulang mutu K-350. Pada proyek pembangunan ini hanya 

mempunyai satu jenis tie beam yang berukuran 40 x 75 cm dengan 

tulangan tumpuan atas 5D22, tulangan tumpuan bawah 3D22, tulangan 

pinggang 4D22, sengkang tumpuan 3D10-125. 

 

Tulangan lapangan tie beam terdiri dari tulangan lapangan atas 3D22, 

tulangan lapangan bawah 5D22, tulangan pinggang 4D22, sengkang 

lapangan 3D10-200. Untuk denah tie beam dan detail penulangan tie beam 

dapat dilihat pada lampiran LB-17. 
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3.2.2.4 Ground Water Tank 

Menurut SNI 7276:2014 mengemukakan bahwa ground water tank 

(GWT)  adalah sebuah konstruksi yang digunakan untuk menyimpan air 

(cadangan air) yang berada pada bawah permukaan tanah. konstruksi 

ground water tank biasanya terbuat dari beton agar lebih kedap air.  

Ground water tank pada umumnya digunakan untuk bangunan publik atau 

bangunan umum yang membutuhkan aliran air cukup banyak misalnya: 

perhotelan, rumah sakit, dan sebagainya. 

 

Ground water tank yang digunakan pada proyek ini menggunakan beton 

bertulang dengan mutu K-250 menggunakan tulangan D13 dan D16. 

Panjang total 660 cm, lebar total 440 cm dan tinggi total 440 cm, dari 

panjang total tersebut didesain menjadi 2 buah GWT yang sama yaitu 

berukuran panjang 300 cm, lebar 400 cm, tinggi 400 cm, dan mempunyai 

tebal dinding 20 cm sedangkan tebal pelat atap 15 cm dengan berkapasitas 

masing-masing 30 m3. Gambar 3.2 merupakan denah GWT untuk gambar 

detail ground water tank dapat dilihat pada lampiran LB-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Denah Ground Water Tank 

Sumber: Data Proyek, 2018 
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3.2.3 Konstruksi Atas 

Kontruksi atas adalah suatu konstruksi yang menumpu pada struktur 

bawah. Pada umumnya struktur atas adalah struktur yang dapat dilihat 

secara langsung karena letaknya berada di atas permukaan tanah. 

Konstruksi atas pada proyek pembangunan ramp RSUD Ungaran ini 

meliputi kolom, balok, pelat, dan atap. Untuk penjelasan yang lebih detail 

mengenai konstruksi atap akan diuraikan pada sub bab selanjutnya. 

 

3.2.3.1 Kolom 

SNI 07-4603-1998 berpendapat bahwa kolom adalah konstruksi vertikal 

yang berfungsi untuk menyangga dan menyalurkan beban aksial dari balok 

kemudian ditujukan ke pile cap untuk disalurkan kembali kepada pondasi. 

Kolom pada pembangunan ramp RSUD Ungaran ini direncanakan dari 

beton bertulang dengan mutu K-350 dan mempunyai 3 jenis yang berbeda.  

 

Gambar denah kolom dan detail kolom pembangunan ramp RSUD 

Ungaran ini dapat dilihat pada lampiran LB-14-16. Tabel 3.4 merupakan 

perencanaan kolom yang digunakan untuk pembangunan ramp RSUD 

Ungaran. 

 
Tabel 3.4 Jenis Kolom dan Penulangan 

Letak 

Kolom 
Tipe 

Ukuran 

(Cm) 

Tulangan 

Pokok 

Sengkang 

Tumpuan 

Sengkang 

Lapangan 

Basement 

sampai 

Lantai 3 

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

Lantai 3 

Sampai 

Lantai 5 

K1B 60 x 60 16D22 3D10-125 3D10-200 

Lantai 5 

Sampai 

Atap 

K1C 60 x 60 12D22 3D10-125 3D10-200 

Sumber: Data Proyek, 2018 
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3.2.3.2 Balok 

SNI 03-1734-1989 mengemukakan bahwa balok merupakan konstruksi 

horizontal yang berada di atas permukaan kolom yang berfungsi menerima 

beban dari pelat yang nantinya disalurkan ke kolom. Balok yang 

digunakan pada proyek ramp ini menggunakan beton bertulang K-350 

dengan 5 tipe yaitu tipe B1, B2, B2K, KS dan BA. Gambar denah balok 

dan detail balok dapat dilihat pada lampiran LB-14-19. Tabel 3.5 di bawah 

ini merupakan detail tabel perencanaan balok yang akan digunakan untuk 

pembangunan ramp RSUD Ungaran. 

 

Tabel 3.5 Jenis dan Penulangan Balok  

Tipe Jenis 
Ukuran 

(cm) 

Tulangan 

Atas 

Tulangan 

Bawah 

Tulangan 

Pinggang 
Sengkang 

B1 
Tumpuan 

40x60 
6D22 3D22 2D16 3D10-125 

Lapangan 3D22 5D22 2D16 2D10-200 

B2 
Tumpuan 

45x75 
7D22 4D22 4D16 3D10-125 

Lapangan 4D22 6D22 4D16 2D10-200 

B2K 
Tumpuan 

45x75 
7D22 6D22 4D16 3D10-125 

Lapangan 4D22 4D22 4D16 2D10-200 

KS 
Tumpuan 

40x55 
3D16 3D16 2D16 D10-125 

Lapangan 2D16 2D16 2D16 D10-200 

BA 
Tumpuan 

35x50 
4D16 4D16 2D16 D10-150 

Lapangan 4D16 4D16 2D16 D10-250 

Sember: Data Proyek, 2018 

 

3.2.3.3 Pelat 

SNI 07-1815-1990 mengemukakan bahwa pelat adalah kontruksi 

bangunan yang berfungsi sebagai pemisah antar ruang tingkat satu dengan 

tingkat lainnya. Pelat lantai akan menjadi lebih optimal apabila didukung 

dengan struktur balok yang bertumpu pada kolom. Pada pembangunan 

pelat lantai ramp RSUD Ungaran ini memiliki luasan dan ketebalan yang 

sama dari lantai satu hingga lantai tujuh yaitu setebal empat belas (14 cm) 

yang terbuat dari beton dengan mutu beton K-350. Tulangan yang 

digunakan pada lantai ramp yaitu tulangan rangkap wiremash M8-150 

yang berarti bahwa jenis wiremash yang digunakan adalah wiremash M8, 
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tulangan yang digunakan berdiameter 7,2 mm ulir dengan jarak 150 mm, 

mutu wiremash U-50. Tabel 3.6 menunjukkan perencanaan pelat lantai 

ramp RSUD Ungaran. 

 
 

Tabel 3.6 Jenis dan Penulangan Pelat Lantai 

Lantai Jenis Tulangan Keterangan Tebal Pelat (cm) Mutu Beton 

1-7 

(Typical) 

 Tulangan rangkap 

wiremash M-8 

Diameter 8 mm, 

jarak 150 mm 
14 cm K350 

Sember: Data Proyek, 2018 

 

3.2.3.4 Konektor (Penghubung) 

Konektor  adalah konstruksi tambahan yang menghubungkan antara 

bangunan induk rumah sakit dengan bangunan ramp. Balok konektor 

terbuat dari baja IWF dengan ukuran 400.200.8.13 mm dan     

300.150.6,6.9 mm. Untuk lantai konektor sendiri terbuat dari beton 

bertulang dengan tebal 14 cm yang berbahan dari plat bondek dengan 

tulangan rangkap wiremash M8-150.  

 

Konektor diperlukan karena jarak antar bangunan induk RSUD Ungaran 

dengan ramp cukup jauh. Apabila hanya mengandalkan balok cantilever 

maka konstruksi tersebut sangat berbahaya, mengingat bahwa jarak 

cantilever terbatas sehingga diperlukan konstruksi tambahan yang berupa 

konektor dari profil IWF yang disambung dengan konstruksi beton. 

Sambungan baja dengan beton menggunakan baut yang dilem 

menggunakan perekat khusus kemudian diperkuat dengan las. Baut yang 

digunakan mempunyai 2 tipe ukuran yaitu M18 dan M20.  

 

Tidak hanya balok yang diberikan perkuatan namun pelat juga diberi stek 

chemical sebagai penyatu antara pelat bangunan induk RSUD dengan 

pelat konektor dengan cara mengebor pada pelat bangunan induk dengan 

ukuran dan jarak Ø10-200. Stek chemical diberi perekat khusus agar 

cukup kokoh untuk menghubungkan kedua pelat tersebut. Pelat juga diberi  



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  38 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

shear conector yang dipasang pada balok IWF dengan ukuran 2Ø10-200 

yang berfungsi untuk menahan selip. Gambar 3.3 merupakan lokasi 

konektor antara bangunan induk dengan bangunan ramp RSUD Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Lokasi konektor. 
Gambar 3.3 Denah Konektor 

Sumber: Data Proyek, 2018 

 

3.2.3.5 Atap 

SNI 07-4600-1998 berpendapat bahwa atap merupakan bagian yang tidak 

kalah penting dari suatu bangunan, konstruksi atap terletak pada paling 

atas dari suatu bangunan dan berfungsi sebagai pelindung dari cuaca. 

Rangka atap pada umumnya bisa bermacam-macam mulai dari atap kuda-

kuda kayu, atap kuda-kuda baja, atap dari baja ringan, atap dari beton 

hingga atap atap terobosan baru yang terbuat dari galvalum.  

 

Konstruksi atap yang digunakan pada pembangunan ramp RSUD ini 

menggunakan gabungan antara pelat beton (pelat atap) dan galvalum 

menggunakan peredam panas dengan rangka 150.50.20.2,3. Konstruksi ini 

dipilih karena selain pengerjaan yang simpel, ekonomis serta dilihat dari 

sisi arsitektur cukup indah. Gambar 3.4 merupakan denah pemisah antara 

rangka galvalum dengan pelat, untuk detail atap dapat dilihat pada 

lampiran LB-21. 
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= Atap yang berbahan beton bertulang dengan tulangan rangkap 

wiremash M8-150 dengan tebal 12 cm. 

= Atap yang berbahan galvalum dengan rangka light lip channel 

   yang berukuran 150.50.20.2,3. 
 

Gambar 3.4 Denah Rencana Atap 

Sumber: Data Proyek, 2018 

 

3.3 Peralatan dan Material Proyek 

3.3.1 Peralatan Kerja 

Peralatan kerja sangat diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar 

jalannya kegiatan pembangunan. Kontraktor harus menyediakan berbagai 

peralatan kerja yang cukup serta menyesuaikan kebutuhan pada saat 

pembangunan agar para pekerja dapat bekerja secara maksimal tanpa harus 

saling bergantian untuk dapat menggunakan peralatan kerja yang akan 

digunakan. Jenis peralatan kerja yang digunakan dapat dipeoleh dengan 

cara membeli sendiri atau menyewa dari jasa persewaan peralatan kerja 

seperti jasa penyedia alat berat, persewaan scaffolding, dan lainya. 

Pemenuhan kebutuhan peralatan kerja ini dimaksudkan agar pekerjaan 

dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien sesuai target waktu yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

 

Beberapa jenis peralatan kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan ramp 

RSUD Ungaran berupa: 

1. Bar Cutter 

Bar cutter adalah alat yang digunakan untuk memotong besi tulangan 

sesuai dengan kebutuhan. Pada saat pemasangan besi tulangan sering 
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ditemui panjang tulangan yang telah terpasang berbeda-beda dan 

permukaan masing-masing tulangan tidak rata. Bar cutter ini digunakan 

untuk merapikan tulangan yang telah terpasang atau untuk menyamakan 

pajang masing-masing tulangan tersebut. SNI GQ46A kapasitas 

maksimal tulangan baja yang dapat dipotong adalah 32 mm dan 

kapasitas minimal 12 mm. Gambar 3.5 merupakan bar cutter. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Bar Cutter 

 

2. Gerinda Pemotong 

Menurut SNI IEC 60745-2-3:2015 gerinda pemotong adalah alat yang 

digunakan untuk memotong baja tulangan sesuai dengan panjang 

kebutuhan yang akan digunakan. Berbeda dari bar cutter, gerinda 

pemotong cenderung digunakan untuk memotong baja tulangan yang 

belum terpasang. Penggunaan gerinda pemotong harus diletakkan pada 

alas yang datar agar dapat maksimal dalam melakukan pemotongan 

baja tulangan. Kapasitas gerinda pemotong bisa digunakan untuk 

memotong tulangan dengan diameter kurang dari 30 mm dan kapsitas 

minimal adalah diameter 12 mm. Gambar 3.6 merupakan gerinda 

pemotong. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.6 Gerinda Pemotong 
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3. Bar Bender 

SNI 03-2847-2002 menjelaskan bahwa bar bender adalah alat yang 

digunakan untuk membengkokkan tulangan. Pada umumnya tulangan 

memiliki bentuk yang lurus, namun tidak selamanya penggunaan 

penulangan di lapangan berbentuk lurus karena ada beberapa pekerjaan 

konstruksi yang memerlukan bentuk tulangan harus dibengkokkan 

sesuai kebutuhannya seperti sengkang dan sambungan kolom. Diameter 

12 mm manusia masih bisa membengkokkan secara manual, namun 

untuk diameter yang lebih besar dari 12 mm sudah sangat efektif 

apabila menggunakan bar bender agar mempercepat pekerjaan. 

Kapasitas bar bender maksimal dapat membengkokkan  baja dengan 

diameter 32 mm. Pada proyek ramp RSUD Ungaran hanya mempunyai 

satu alat bar bender, sehingga untuk pembengkokan tulangan yang 

berdiameter 8 hingga 12 mm dilakukan secara manual dengan 

pembengkokan yang tidak terlalu kecil sudut bengkok tersebut 

sedangkan untuk tulangan lebih dari 12 hingga 30 mm menggunakan 

bar bender (untuk sudut bengkok yang cukup kecil dan rumit). Gambar 

3.7 adalah bar bender. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Bar Bender 

 

4. Jack Hammer 

Jack hammer adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan / 

membongkar konstruksi dari material beton / aspal yang sudah tidak 

digunakan. Jack hammer dioperasikan langsung oleh manusia agar pada 
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saat proses penghancuran tidak bergeser kearah lain dengan mengacu 

pada SNI 03 4803 1998. Saat di lapangan alat ini digunakan sebagai 

penghancur beton kepala pondasi sumuran yang diakibatkan 

pengencoran terlalu tinggi. Gambar 3.8 merupakan jack hammer yang 

digunakan pada saat menghancurkan kepala pondasi. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.8 Jack Hammer 

 

5. Theodolit 

Menurut SNI 3417:2008 theodolit adalah salah satu alat ukur tanah 

yang digunakan untuk menentukan elevasi dan memetakan bangunan 

dengan dua sudut yaitu sudut datar (bacaan horizontal) dan sudut 

vertikal. Theodolit digunakan apabila selisih antar bangunan cukup 

signifikan sehingga untuk memudahkan pekerjaan tanpa harus banyak 

memindahkan pesawat. Gambar 3.9 adalah pembidikan as bangunan 

dengan Theodolit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.9 Theodolit 
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6. Waterpass / Penyipat datar 

Menurut SNI 19-6988-2004, waterpass / penyipat datar adalah alat 

yang digunakan untuk menentukan elevasi suatu bangunan. Berbeda 

dengan theodolit, fungsi waterpass hanya bisa untuk mengukur 

kedataran dan pembacaan horizontal  tanpa menggunakan bacaan sudut 

vertikal. Gambar 3.10 merupakan gambar pembidikan bangunan yang 

tidak terlalu curam menggunakan waterpass (tidak membutuhkan sudut 

vertikal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Waterpass 

 

7. Perancah (Scaffolding) 

Scaffolding adalah alat pada bangunan yang berfungsi sebagai struktur 

sementara untuk menyangga konstruksi di atasnya (baik manusia 

ataupun material lain). Scaffolding digunakan untuk menyangga 

bekisting, baja tulangan dan konstruksi lain sebelum pekerjaan 

pengecoran berlangsung. SNI 19-1955-1990 menyebutkan kegunaan 

lain dari scaffolding yaitu untuk membantu manusia dalam pekerjaan 

yang tingginya lebih dari 2 meter misalnya pemasangan plafond, 

pekerjaan plesteran, dan pengecatan. Scaffolding yang digunakan pada 

proyek ramp RSUD Ungaran adalah dari persewaan. Gambar 3.11 

merupakan scaffolding pada proyek pembangunan ramp RSUD 

Ungaran. 
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Gambar 3.11 Jenis Scaffolding 

 

8. Bucket Beton dan Selang Tremie 

SNI 03-3976-1995 menjelaskan Bucket beton adalah alat yang 

digunakan untuk mengangkut beton dari concrete mixer ke tempat 

pengecoran dengan bantuan tower crane. Pekerjaan ini membutuhkan 

satu orang sebagai operator yang berfungsi untuk membuka dan 

menutup bucket serta satu orang lainnya untuk mengarahkan bucket 

agar saat penggecoran beton dapat diarahkan sesuai dengan tempat 

pengecoran. Kapasitas bucket yang digunakan untuk sekali 

pengangkutan sebanyak 0,8 m3 sedangkan berat bucket berkisar 300 kg.  

 

Pada proyek ramp RSUD Ungaran dalam pengecoran menggunakan 

bantuan selang tremie dengan panjang selang 4 m dan diameter selang 

30 cm yang berfungsi untuk mengurangi segregasi saat pengecoran 

kolom akibat terlalu tinggi jatuh beton saat penuangan. Gambar 3.12 

adalah bucket dan selang tremi. 

 

 

 

 

  

 

 
Gambar 3.12 Bucket Beton 

Balok gelagar 

Ladder frame 

Main frame 

U head 
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9. Concrete Vibrator 

Concrete vibrator adalah alat yang digunakan untuk memadatkan beton 

segar setelah dituangkan. Pada SNI 6433:2016 concrete vibrator ini 

diperlukan agar beton yang telah dituangkan dapat mengisi seluruh 

rongga ruangan sehingga beton tidak berlubang (beton tidak 

mengandung udara). Selain itu penggunaan concrete vibrator bertujuan 

agar komposisi krikil pada beton tidak hanya terisi pada permukaan 

beton dan dapat tersebar secara merata sehingga tidak ada rongga pada 

beton. Concrete vibrator pada pembangunan ramp ini memiliki 

diameter head sebesar 38 mm dengan panjang head 500 mm sedangkan 

untuk panjang selang vibrator 4000 mm. Untuk menjalankannya, 

concrete vibrator dihubungkan pada mesin diesel yang berbahan bakar 

bensin. Gambar 3.13 merupakan concrete vibrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Concrete Vibrator 

 

10. Concrete Mixer Truck 

SNI 03-2847-2002 mixer truck adalah alat yang digunakan untuk 

mengangkut dan mencampur beton segar dari batching plant menuju ke 

lokasi proyek. Mixer truck yang digunakan pada proyek pembangunan 

ramp ini adalah Mitsubisi Fuso FJ2528 dengan kecepatan maksimal 

truk 90 km/jam dan kecepatan putar mixer 0–18 rpm dengan kapasitas 

maksimal mixer sebanyak 8 m3 namun pihak ready mix hanya berani 

mengisi kapasitas truck sebesar 6 m3. Gambar 3.14 adalah mixer truck. 

Mesin diesel 

Selang vibrator 

head vibrator 
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Gambar 3.14 Mixer Truck 

 

11. Tower Crane 

Menurut SNI ISO 3471:2013 tower crane berfungsi untuk 

memindahkan material ataupun peralatan pembangunan dari lokasi 

yang rendah ke lokasi yang lebih tinggi. Alat ini tidak dapat 

dipindahkan, sehingga tower crane memiliki kemampuan berputar 3600 

serta memiliki tinggi TC 40 m. Tower crane dilengkapi tangan yang 

mempunyai panjang 45 m dengan beban maksimal yang dapat 

dipindahkan sebesar 6 ton, sedangkan beban maksimal pada ujung 

lengan  sebesar 1,6 ton. Jenis tower crane yang digunakan adalah 

XCMG QTZ63 (5013Y-6). Gambar 3.15 merupakan tower crane. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Tower Crane 

 

12. Power Trowel 

SNI 13-6717-2002 menyatakan bahwa power trowel merupakan alat 

yang digunakan untuk pemerataan atau penghalusan pada permukaan 

beton. Penggunaan power trowel di lapangan untuk penghalusan pelat 

Joint pin 

Mast section 

Jib 
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lantai beton pada proses finishing sehingga permukaan tampak halus. 

Power trowel yang digunakan memiliki berat 90 kg dengan power     

5,5 HP. Diameter power trowel sebesar 91 cm dan ukuran pisaunya     

35 x 20 cm. Gambar 3.16 merupakan power trowel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Power Trowel 
 

 

13. Excavator 

SNI ISO 3471:2013 excavator atau mesin pengeruk adalah alat berat 

yang memiliki lengan dan bucket yang berfungsi mempermudah 

pengerukan dan penimbunan. Excavator para proyek ramp RSUD 

Ungaran memiliki kapasitas bucket 0,4 m3 dan panjang lengan 6,16 m. 

Gambar 3.17 merupakan excavator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Excavator 
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3.3.2 Material 

Material proyek merupakan bahan yang digunakan untuk proses 

pembangunan. Perencanaan material diperlukan untuk mengetahui jenis 

material dan kuantitas material yang diperlukan. Kebutuhan material yang 

akan digunakan harus diperhitungan dengan cermat agar tidak terjadi 

pemborosan dari sisa-sisa material yang terbuang. Mutu dari material juga 

harus diperhatikan dengan mengacu syarat-syarat pada RKS. Berikut ini 

merupakan material yang digunakan pada pembangunan ramp: 

1. Semen 

Semen adalah suatu bahan perekat atau lem yang berfungsi untuk 

merekatkan bahan-bahan yang digunakan sebagai material dalam proses 

pembangunan seperti batu bata atau kerikil. Semen memiliki sifat 

mengikat bahan-bahan yang sifatnya padat menjadi kesatuan yang kuat. 

Proyek pembangunan ini menggunakan jenis semen Tiga Roda dengan 

tipe PCC (Portland Composite Cement). Berdasarkan pada peraturan 

SNI 15-7064-2004, semen PCC digunakan untuk pekerjaan beton. 

Penyimpanan semen diberi alas agar tidak langsung berhubungan 

dengan tanah. Gambar 3.18 merupakan penyimpanan semen proyek 

ramp RSUD Ungaran. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Semen 

 

2. Agregat Halus (Pasir) 

Pasir adalah bahan material yang berbentuk butiran-butiran halus yang 

umumnya berukuran antara 0.062 hingga 2 milimeter. Menurut SNI 03-

1754-1990 pasir memiliki fungsi sebagai material urugan, material 
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mortar / spesi (pemasangan keramik lantai / dinding), serta material 

campuran beton pada pekerjaan struktur pondasi kolom, ring balok 

praktis. Pasir RSUD Ungaran adalah pasir muntilan. Gambar 3.19 

merupakan pasir RSUD Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Pasir 

 

3. Agregat Kasar (Kerikil) 

Kerikil atau dapat disebut juga dengan agregat kasar merupakan 

komponen yang paling penting dalam pembuatan beton. Kerikil 

merupakan butiran keras yang memiliki ukuran berkisar 0,063 hingga 

15 milimeter. Menurut SNI 03-1753-1990, dalam pembuatan beton, 

kerikil memiliki beberapa manfaat seperti dapat menghemat semen 

portland, menghasilkan beton yang lebih kuat serta dapat 

meminimalisir penyusutan saat beton mulai pengerasan. Pasir dan 

kerikil digunakan untuk membuat kolom dan balok praktis. Gambar 

3.20 merupakan batu / agregat kasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.20 Kerikil 
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4. Batu Belah 

SNI 2836-2008 batu belah merupakan jenis batu yang memiliki ukuran 

150 mm hingga 300 mm. Batu belah pada perencanaan proyek ramp 

RSUD Ungaran ini digunakan sebagai campuran dalam membuat beton 

cylope dengan mutu K-225 yang digunakan untuk pembuatan struktur 

pondasi sumuran. Gambar 3.21 merupakan batu belah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Batu Belah 

 

5. Air 

Air digunakan sebagai bahan pencampur saat pembuatan beton yang 

adalah air gunung yang dibeli dari pihak ketiga. Menurut SNI 03-6810-

2002, jenis air yang dapat digunakan adalah air yang tidak mengandung 

lumpur, garam, bahan organik seperti lumut, minyak dan campuran 

lainnya karena akan mengurangi kekuatan beton, daya lekat serta 

menimbulkan rongga pada beton. Gambar 3.22 merupakan air kerja 

yang digunakan pada proyek ramp RSUD Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.22 Air Kerja 
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6. Tahu Beton atau Beton Decking 

Tahu beton atau beton decking merupakan beton yang terbuat dari 

campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1pc : 5ps dengan 

diameter 5 cm sebagai pembatas setiap tulangan dengan bekisting. 

Beton decking. Gambar 3.23a merupakan cetakan beton decking dan 

Gambar 3.23b merupakan beton decking. 

 

 

 

 
 

 
 

a.  Cetakan Beton Decking                    b.  Beton Decking 

3.23 Beton Decking 

 

7. Wiremesh 

Menurut SNI 03-6812-2002 wiremesh atau kawat / besi anyam 

digunakan sebagai penguat tulangan pada saat pengecoran dan penguat 

talud. Manfaat penggunaan wiremesh dapat mengurangi berat besi 

tulangan pada beton. Tulangan yang digunakan pada lantai ramp yaitu 

tulangan rangkap dengan jenis wiremash M-8 berdiameter 7,2 mm, 

jarak ulir 150 mm dengan pajang 5,4 m dan lebar 2,1 m. Gambar 3.24 

merupakan tulangan wiremesh proyek ramp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.24 Wiremesh 
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8. Bondek atau Deck Baja 

Bondek merupakan material yang terbuat dari baja ringan dengan fungsi 

sebagai sistem bekisting, ataupun langit-langit pada bangunan. 

Penggunaan bondek cukup efisien karena mudah untuk diaplikasikan, 

sifatnya awet dan  tahan lama, tahan terhadap api, serta harganya relatif 

lebih murah. Bondek yang digunakan berukuran 200 x 150 x 0,8 cm. 

Gambar 3.25 merupakan bondek atau deck baja. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Bondek atau Deck Baja 

 

9. Baja tulangan 

Baja tulangan biasanya digunakan untuk penulangan pada beton. 

Menurut SNI 2052:2017, baja tulangan juga difungsikan untuk 

menahan gaya tarik pada beton agar lebih kuat. Jenis baja tulangan 

dibedakan menjadi dua yaitu baja tulangan polos (BjTP) berpenampang 

bundar dan baja tulangan beton sirip (BjTS) yang memiliki permukaan 

sirip melintang dengan pola tertentu dan rusuk yang memanjang. Mutu 

baja tulangan yang digunakan pada proyek ramp RSUD Ungaran 

adalah ulir fy - 400 Mpa sedangkan polos fy - 240. Gambar 3.26 

merupakan baja tulangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26 Baja Tulangan 
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10. Kawat pengikat (Bendrat) 

SNI 0076:2008 kawat bendrat adalah suatu kawat kawat yang 

berdiameter satu hingga dua milimeter yang biasanya digunakan untuk 

mengikat antara tulangan dengan sengkang atau biasanya digunakan 

sebagai pengikat untuk menyambung antar tulangan. Gambar 3.27 

merupakan kawat pengikat (bendrat). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3.27 Kawat Bendrat 

 

11. Besi Hollow 

Besi hollow adalah bahan bangunan yang terbuat dari campuran 

aluminium dan zinc dengan ukuran 5 x 5 cm dengan panjang 150 cm 

untuk memenuhi kebutuhan konstruksi. Biasanya besi hollow juga 

digunakan untuk pengaku bekisting yang terbuat dari plywood. 

Alternatif lain yang digunakan selain kayu biasanya menggunakan besi 

hollow karena dinilai lebih kokoh, ringan, anti rayap, anti karat, lebih 

ekonomis dan pemasangannya lebih mudah dibandingkan dengan 

pemasangan kayu. Gambar 3.28 merupakan besi hollow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Besi Hollow 
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12. Plywood 

SNI ISO 1096:2014 plywood adalah bahan bangunan yang terbuat dari 

kayu yang ukuran 1,22 x 2,44 m dengan ketebalan 12 milimeter. Karena 

permukaan yang halus dan rata plywood biasanya digunakan sebagai 

bahan dasar pembuatan bekisting agar tercipta beton yang rata sehingga 

memudahkan saat pekerjaan finishing. Dalam pembuatan bekisting 

diperlukan balok kayu kemudian plywood yang sudah dipotong dan 

dipaku ke rangka. Gambar 3.29 merupakan plywood. 
   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29 Plywood 

 

13. Kayu 

Kayu adalah bahan alam yang tercipta dari popohon-pohon besar yang 

dicetak sesuai dengan ukuran dan panjang tertentu (biasanya kayu 

berukuran: 2/3, 4/6, 5/7, 6/12, 6/15, 8/12, 8/15 centimeter)  untuk 

memenuhi kebutuhan suatu konstruksi. Kayu dalam dunia konstruksi 

biasanya digunakan sebagai pengaku bekisting yang terbuat dari papan. 

Gambar 3.30 merupakan kayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.30 Kayu Pengaku Bekisting 
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14. Bekisting 

Bekisting adalah suatu konstruksi yang terbuat dari kayu atau baja 

untuk cetakan pembentuk beton ketika belum mengeras dan bersifat 

sementara, sehingga ketika konstruksi utama sudah cukup kuat 

bekisting bisa di lepas. Menurut SK.SNI T-15-1991-03 tebal plywood 

yang digunakan sebesar 12 mm untuk tie beam, pile cap, pelat lantai 

dan balok. Tebal plywood yang digunakan untuk kolom 12 mm. 

Dimensi hollow pada bekisting yaitu 50 x 50 mm dengan kayu 

penyangga 4 x 6 cm. 

 

Ada dua jenis bekisting yang digunakan pada proyek pembangunan 

ramp RSUD Ungaran yaitu bekisting knock down yang digunakan 

untuk kolom dan bekisting konvensional bekisting yang digunakan  

untuk pile cap tie beam dan ground water tank. Gambar 3.11a 

merupakan bekisting ramp konvensional dan Gambar 3.31b merupakan 

bekisting ramp knock down. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 a. Bekisting Konvensional  b. Bekisting Knock down 
 

3.31 Bekisting Proyek Ramp RSUD Ungaran 

 

15. Baja Profil 

Baja Profil adalah bahan bangunan yang terbuat dari campuran besi dan 

karbon. Baja profil digunakan sebagai konstruksi dari suatu bangunan 
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karena dapat menahan beban dengan baik. Menurut SNI 07-7178-2006, 

baja profil biasanya digunakan untuk konstruksi pengganti beton 

misalnya balok, kolom. Baja profil yang digunakan pada proyek ini 

terbagi menjadi dua jenis yaitu jenis IWF 300 × 150 × 6,5 × 9 dan IWF 

400 × 200 × 8 × 13. Gambar 3.32 merupakan baja profil. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32 Baja Profil 

 

16. Beton Ready mix 

SNI 4433:2016 beton Ready mix adalah beton buatan pabrik dengan 

campuran semen, pasir, kerikil dan air dengan perbandingan tertentu 

sehingga didapatkan mutu dan kualitas yang terjamin. Berikut ini 

adalah beton ready mix yang digunakan untuk pembangunan  RSUD 

Ungaran. Gambar 3.33 merupakan beton ready mix. 

 

 

 

 

Gambar 3.33 Beton Ready Mix 

 

17. Perekat khusus 

Perekat khusus digunakan pada pembangunan proyek ramp RSUD 

Ungaran ini untuk pemasangan hebel, plesteran dan acian. Perekat 

khusus yang digunakan pada pembangunan ramp ini menggunakan 

kendeng mortar utama. Gambar 3.34 merupakan perekat khusus. 
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Gambar 3.34 Perekat Khusus 

 

18. Bata Ringan 

Bata ringan adalah bahan bangunan yang terbuat dari campuran pasir, 

kwarsa, semen, kapur, air, dan alumunium pasta yang digunakan 

sebagai bahan pengembang. Bata ringan berfungsi sebagai pengganti 

batu bata. Bata ringan dipilih karena mempunyai berat yang lebih 

ringan dari konstruksi dinding lain baik batu bata maupun batako serta 

pengerjaan dalam pembangunan lebih cepat. Pada pembangunan ramp 

menggunakan bata ringan dengan ukuran 600 mm x 75 mm x 20 mm, 

dengan berat kering 520 kg/m3, serta kuat tekan 4,5 N/mm2. Gambar 

3.35 merupakan bata ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35 Bata Ringan 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PROYEK 

  

4.1 Uraian Umum 

Pelaksanaan proyek merupakan tahapan untuk memulai pembangunan  

setelah tahapan perencanaan terselesaikan. Tahapan pelaksanaan proyek 

merupakan puncak dari kegiatan suatu pembangunan sehingga diperlukan 

kerjasama dari berbagai pihak yang terkait agar pelaksanaan selama proses 

pembangunan ini terselesaikan dengan efisien dan efektif. Kegiatan yang 

dilakukan selama pelaksanaan proyek ramp melitputi pekerjaan konstruksi 

bawah berupa pekerjaan pondasi sumuran, pile cap, tie beam, dan ground 

water tank. Selain itu pelaksanaan proyek pada pekerjaan konstruksi atas 

berupa kolom, balok, pelat, dan atap. Sub bab selanjutnya akan dijelaskan 

mengenai berbagai jenis pelaksanaan pekerjaan proyek baik untuk pekerjaan 

konstruksi bawah maupun konstruksi atas. 

 

4.2 Konstruksi Bawah 

Konstruksi bawah adalah konstruksi yang berhubungan langsung dengan 

tanah dan sangat penting dari suatu bangunan karena konstruksi bawah 

merupakan penyalur beban dari konstruksi atas. Pelaksanaan konstruksi 

bawah harus dikerjakan dengan baik dan benar agar tidak terjadi kegagalan 

konstruksi sehingga fungsi konstruksi bawah tidak dapat berperan dengan 

baik. Pekerjaan konstruksi bawah proyek ramp RSUD Ungaran akan 

dijelaskan pada sub bab berikutnya.  

 

4.2.1 Pelaksanaan Pondasi Sumuran 

Untuk pondasi sumuran yang digunakan pada pembangunan ramp RSUD 

Ungaran ini ada 10 (sepuluh) titik yang terbagi menjadi dua tipe pondasi, 

yaitu pondasi sumuran P1 dengan diameter 120 cm sebanyak 6 buah dan 

pondasi sumuran P2 dengan diameter 140 cm sebanyak 4 buah seperti 
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yang telah diuraikan pada bab perencanaan. Berikut ini adalah tahap 

pelaksanaan pondasi sumuran yang dilakukan: 

1. Pembuatan Titik Acuan / Pematokan 

a. Pelaksanaan pembuatan titik acuan dilaksanakan oleh surveyor 

menggunakan alat theodolit dengan memperhitungkan sudut datar 

dan sudut vertikal berdasarkan pada garis as acuan yang sudah ada. 

Garis tersebut sudah dibuat pada gedung rumah sakit untuk 

mengikat antara gedung rumah sakit dengan ramp 

b. Theodolit didirikan di atas ikatan acuan garis pada gedung RSUD 

Ungaran lalu diputar sudut berlawanan arah jarum jam sebesar 65° 

sehingga didapatkan garis lurus. Garis lurus tersebut adalah garis 

bantu untuk mendapatkan as 

c. Garis lurus (garis bantu) digeser sejauh 100 cm ke kanan untuk 

mendapatkan garis as yang sesungguhnya. Gambar 4.1 merupakan 

garis as yang telah dibuat sebagai acuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Garis As Bangunan Ramp 

 

d. Berdasarkan as bangunan yang sudah dibuat oleh surveyor. Garis 

as ditarik lurus lalu diikatkan pada paku yang sudah dipalu pada 

tembok (tempat yang digunakan untuk mengikat harus stabil, tidak 

boleh bergerak) 
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e. Garis as tersebut ditarik ke kanan dan ke kiri masing-masing sejauh 

260 cm untuk didapatkan garis lurus untuk acuan as pondasi 

pinggir 

f. Garis lurus tersebut diukur dari as kolom J1 (as J1 adalah as kolom 

pada bangunan gedung RSUD Ungaran untuk detail gambar bisa 

dilihat pada lampiran LB-9) yaitu sejauh 528 cm sebagai as K1-3,  

900 cm sebagai  as L1-3, 900 cm sebagai as M1-3 dan 380 cm 

sebagai as N2 

g. Tarikan garis as K1-3, L1-3, M1-3 dan N2 dipaku sekencang 

mungkin pada tembok, selain itu tembok juga diberi tanda (pylox). 

 

2. Galian Pondasi Sumuran 

Galian pondasi sumuran yang dilakukan pada proyek ramp RSUD 

Ungaran ini dilakukan secara manual mengingat bahwa lokasi tidak 

memungkinkan apabila harus mendatangkan mesin bor. Galian 

pondasi sumuran digali dengan kedalaman 7 meter dilakukan oleh 

manusia dan alat yang sederhana seperti: cangkul, blencong dan 

linggis. Cangkul dalam pelaksanaan pondasi sumuran ini berfungsi 

untuk memindahkan material tanah dan bebatuan. Blencong berfungsi 

untuk memecah bebatuan pada saat proses penggalian berlangsung, 

sedangkan linggis berfungsi untuk mencongkel tanah keras dan 

bebatuan. Berikut ini adalah langkah-langkah menggali pondasi 

sumuran: 

a. Setelah ditentukan as K, L, M, N tepat pada persilangan benang 

diukur 70 cm agar didapatkan diameter 140 cm (contoh pekerjaan 

yang digunakan adalah pondasi P2 yang berada pada as L2 

berdiameter 140 cm). Gambar 4.2 merupakan skema penarikan 

sejauh 70 cm agar didapatkan diameter 140 cm. Karena 

keterbatasan dokumen proyek, gambar dibuat secara pribadi atas 

informasi dan persetujuan dari pihak proyek 
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Gambar 4.2 Pembuatan Diameter As Pondasi Sumuran 

 

b. Setelah itu memberi patok pada keempat tanda tersebut dengan 

cara menancapkan kayu usuk dengan ukuran 5/7 cm sedalam 1,00 

meter 

c. Pekerja membuat mal kayu sepanjang 140 cm (balok kayu harus 

benar-benar lurus). Mal kayu tersebut diberi tanda pada tengah 

bentang. Gambar 4.3 merupakan sket dari mal kayu karena 

keterbatasan dokumen proyek, gambar dibuat secara pribadi atas 

informasi dan persetujuan dari pihak proyek 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Mal Kayu untuk Lubang Galian 

 

d. Setelah itu mal diukurkan memutar sehingga didapatkan goresan 

pada tanah. Goresan tersebut adalah acuan untuk lubang galian 

pondasi. Gambar 4.4 merupakan penggunaan mal untuk membuat 

goresan pada tanah yang akan dijadikan acuan untuk menggali 
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pondasi. Karena keterbatasan dokumen proyek, gambar dibuat 

secara pribadi atas informasi dan persetujuan dari pihak proyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Penggunaan Mal kayu untuk Lubang Galian 

 

e. Pekerja mulai melakukan penggalian dari garis goresan 

menggunakan alat linggis, agar didapatkan tepi acuan yang benar 

f. Apabila pekerja berada pada kedalaman tertentu (50 cm atau 

kelipatannya), tidak lupa pekerja selalu melakukan pengecekan 

baik secara vertikal maupun horizontal. Pengecekan dilakukan 

dengan menjatuhkan unting-unting yang diikat pada tengah as 

(tidak bolek benyentuh dasar) dan memposisikan mal kayu untuk 

tepat berada di tengah unting-unting untuk menghindari 

penyempitan atau pelebaran lubang 

g. Untuk mengeluarkan tanah atau material lain pada kedalaman 

lubang yang tingginya lebih dari 1,50 meter, pekerja dibantu oleh 

satu orang untuk mengangkut material tersebut menggunakan 

peralatan berupa ember diberi tali pengikat yang sudah 

digantungkan pada katrol 

h. Urugan tanah dibuang di sekitar lokasi galian pondasi sumuran 

karena peil lantai tersebut masih membutuhkan pengurugan 

i. Lama galian yang dilakukan untuk pembuatan pondasi sumuran 

kurang lebih 7 hari. Karena tanah yang ada di daerah Ungaran 
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merupakan tanah keras, sehingga pekerja hanya mampu menggali 

kurang lebih 1,00 meter dalam sehari. 

 

3. Pembuatan dan perakitan tulangan pondasi sumuran 

Pembuatan dan perakitan tulangan pondasi sumuran dilakukan 

langsung di dalam pondasi tersebut karena keterbatasan alat untuk 

mengangkut tulangan rakitan. Berikut adalah tahap pembuatan dan 

perakitan tulangan pondasi sumuran ramp RSUD Ungaran: 

a. Memotong baja ulir dengan diameter D22 sepanjang 9 meter 

menggunakan gerinda potong sebanyak 26 buah untuk tipe pondasi 

P1 dan 30 buah untuk tipe pondasi P2 (pada uraian pelaksanaan ini 

menggunakan contoh pondasi tipe P2) 

b. Membuat sengkang polos spiral dengan diameter 10 centimeter 

menggunakan alat mal. Mal terbuat dari pelat besi yang dibentuk 

lingkaran kemudian dilas dengan tulangan. Pembuatan sengkang 

spiral dilakukan oleh dua orang, satu orang sebagai pemutar 

sedangkan satu orang lainnya sebagai pemegang baja tulangan 

c. Memasukkan sengkang dan menata tulangan pokok D22 pada 

galian pondasi yang sudah dibuat sebelumnya dengan cara manual 

yang dilakukan oleh dua orang (satu orang berada di dalam galian, 

sedangkan satu orang lainnya berada atas untuk membantu dalam 

menata tulangan). Cara penulangan pondasi sumuran: 

c.1 Sebelum tulangan dimasukkan, langkah awal yang dilakukan 

yaitu memasukkan sengkang spiral ke dalam lubang pondasi 

dengan bantuan tali yang sudah dikaitkan pada katrol. 

Sengkang diikat oleh pekerja yang berada pada permukaan 

lubang galian kemudian diturunkan secara perlahan-lahan agar 

tidak melukai pekerja yang berada di dalam lubang. Sengkang 

dimasukkan terlebih dahulu sebagai acuan untuk menata 

tulangan pokok pondasi 



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  64 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

c.2 Setelah itu tulangan pondasi dimasukkan satu persatu       

dengan bantuan pekerja yang berada di permukaan lubang 

galian. Pada saat memasukkan tulangan pokok dilakukan 

secara hati-hati agar tulangan pokok yang dimasukkan tidak 

melukai pekerja yang berada di dalam lubang galian pondasi 

c.3 Sengkang diikatkan dengan jarak 200 cm oleh pekerja yang 

berada di dalam lubang galian. Apabila berada pada ketinggian 

lebih dari 150 cm, pekerja menggunakan alat bantu yang 

berupa dua buah balok kayu dengan ukuran 5/7 cm yang 

diletakkan melintang bertumpu pada sengkang sebagai pijakan. 

Gambar 4.5 merupakan balok pijakan yang digunakan untuk 

memasang sengkang pondasi sumuran apabila mencapai 

ketinggian yang lebih dari 1,5 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Balok Pijakan Pemasangan Sengkang Pondasi 

 

d. Pada saat mengikat sengkang pekerja juga memberi beton decking. 

Beton decking dengan tebal 10 cm yang diberi kawat bendrat pada 

ujungnya dikatkan pada tulangan dengan jarak kurang lebih 50 cm 

untuk mencegah tulangan menempel pada dinding galian sehingga 
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tulangan tidak terselimuti dengan sempurna. Gambar 4.6 

merupakan pemasangan beton decking pada pondasi sumuran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Pemasangan Beton Decking 

 

4. Pemasangan bekisting tambahan 

Setelah pekerjaan perakitan tulangan pondasi sumuran selesai, langkah 

berikutnya yaitu memasang bekisting tambahan dengan tinggi        

1,00 meter karena dibutuhkan ketinggian lagi sepanjang 1,00 meter 

untuk panjang pondasi sumuran tersebut (karena akan dilakukan 

timbunan). Berikut ini adalah langkah dalam pemasangangan bekisting 

pondasi sumuran: 

a. Memotong plywood dengan lebar 30 cm sepanjang 1,00 meter 

menggunakan gergaji mesin 

b. Papan plywood yang sudah dipotong sepanjang 1,00 meter diberi 

rangka kayu usuk yang berukuran 5/7 sebagai perkuatan pada 

kedua tepi 

c. Membuat rangka dasar bekisting dengan menggunakan balok kayu 

5/7 cm yang dibentuk menyerupai persegi delapan. Gambar 4.7 

merupakan rangka bekisting menggunakan kayu 5/7 cm 
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Gambar 4.7 Rangka Bekisting Bawah 

 

d. Papan plywood yang ujungnya sudah diberi perkuatan dipaku pada 

rangka bekisting 

e. Membuat rangka atau sabuk bekisting dari kayu usuk             

5/7cm dengan jarak 30-35 cm (sabuk terletak pada tengah dan atas) 

f. Bekisting diberi perkuatan skoor agar tidak mengalami pembesaran 

ukuran atau kegagalan konstruksi. Gambar 4.8a merupakan proses 

pemasangan bekisting pondasi sumuran dengan ketinggian 1,00 

meter, sedangkan Gambar 4.8b merupakan bekisting yang sudah 

terpasang. 

 

 

 

 

 

 
 

 a Perakitan Bekisting Pondasi Sumuran b Bekisting Terpasang 
 

 

Gambar 4.8 Bekisting Pondasi 

Sumber Dokumen Proyek 
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5. Pengecoran Pondasi Sumuran 

Tahap awal sebelum melakukan pengecoran struktur yang terbuat dari 

beton bertulang selalu dilakukan tahap pengecekan mutu. Pengecekan 

mutu beton yang dilakukan proyek ramp ini ada dua macam yaitu 

slump test  dan kuat tekan beton. Pada sub bab ini akan menguraikan 

secara detail mengenai pengecekan mutu slump test dan kuat tekan 

beton karena pada sub bab selanjutnya tidak akan membicarakan lagi 

hanya menjelaskan detail pengecoran.  Sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan pondasi sumuran ramp RSUD Ungaran ini menggunakan 

beton cyclope K-225 tanpa menggunakan campuran zat additive. 

Tahap pengecoran pondasi sumuran ramp RSUD Ungaran adalah 

seperti berikut: 

a. Slump test 

Langkah pertama yaitu melakukan uji slump test. Mengacu pada 

peraturan SNI 1972;2008, slump test merupakan nilai yang  

diambil dari penurunan permukaan beton segar setelah dilepas dari 

kerucut cetakan. Slump test menujukkan nilai kemudahan 

pengerjaan beton segar. Untuk nilai slump yang digunakan pada 

proyek ramp RSUD Ungaran ini yaitu 10 + 2 cm. Berikut adalah 

langkah slump test yang dilakukan pada proyek ramp RSUD 

Ungaran: 

a.1 Menyiapkan kerucut Abrams, kemudian diletakkan di atas alas 

yang datar, umumnya kerucut Abrams diletakkan di atas plat 

besi 

a.2 Beton segar dimasukkan ke dalam kerucut Abrams yang 

mempunyai diameter bawah 30 cm, diameter atas 15 cm 

dengan tinggi 30 cm. Beton segar dimasukkan secara 3 lapis, 

tiap lapisan beton segar yang dimasukkan dilakukan pemadatan 

(rojokan) dengan batang besi baja sepanjang 50 cm sebanyak 

25 kali tusukan secara merata. Hal yang sama dilakukan ke 
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lapisan selanjutnya, setelah cetakan penuh dengan beton segar 

maka permukaan diratakan 

a.3 Kerucut tersebut dilepas dan diletakkan terbalik tepat di 

samping beton segar yang sudah mengalami penurunan atau 

perubahan bentuk 

a.4 Besi pemadat / rojokan diletakkan di atas kerucut Abrams yang 

terbalik. Diusahakan letak besi seimbang sehingga tidak 

mengganggu saat dilakukan pengukuran nilai slump 

a.5 Dilakukan pengukuran menggunakan meteran dari permukaan 

ujung beton yang telah berubah bentuk atau mengalami 

penurunan hingga ke batang besi pemadat untuk mendapatkan 

nilai slump. Gambar 4.9 merupakan uji slump test yang 

dilakukan pada proyek ramp RSUD Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Uji Slump Test 
 

b. Uji Kuat Tekan Beton 

Langkah kedua setelah melakukan uji slump test yaitu melakukan 

pengujian kuat tekan beton. Tahap pengujian kuat tekan beton 

proyek ramp RSUD Ungaran ini dilakukan oleh pihak ready mix 

CV. Jati Kencana Beton (JKB) yang diawasi oleh pihak kontraktor 
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PT. Chimarder 777. Berikut ini adalah langkah pengujian kuat 

tekan beton: 

b.1 Beton ready mix dimasukkan ke dalam cetakan besi yang 

berbentuk tabung dengan ketinggian 30 cm dan berdiameter   

15 cm. Beton ready mix segar dimasukkan ke dalam cetakan 

secara 3 lapis. Tiap lapisan beton segar yang dimasukkan ke 

dalam cetakan dilakukan pemadatan (rojokan) dengan batang 

besi baja sepanjang 50 cm sebanyak 25 kali tusukan secara 

merata. Hal yang sama dilakukan ke lapisan selanjutnya, 

setelah cetakan penuh dengan beton segar kemudian 

permukaan dapat diratakan menggunakan besi pemadat atau 

rojokan agar menghasilkan permukaan beton yang halus dan 

datar. Gambar 4.10 merupakan pencetakan benda uji kuat tekan 

beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Benda Uji Kuat Tekan Beton 

 

b.2 Beton segar yang sudah dicetak dan diratakan segera diberi 

penanda agar tidak salah dan terjadi kekeliruan saat beton 

tersebut disimpan dengan benda uji lain (sample kuat tekan 

beton sangat banyak sehingga sangat berbahaya apabila 

tertukar). Penanda yang digunakan berupa kertas yang 

ditempelkan pada permukaan beton tersebut. Gambar 4.11 hasil 

pemberian tanda uji beton 
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 Gambar 4.11 Tanda Uji Beton 

 

b.3 Cetakan beton dilepas setelah beton ready mix segar berumur 

24 jam (mulai mengering). Melakukan pengetesan pada benda 

uji beton di laboratorium bahan bangunan Politeknik Negeri 

Semarang. Benda uji di tes pada umur 7, 14, dan 28 hari. 

 

c. Penuangan Beton redy mix ke dalam pondasi sumuran 

Penuangan beton ready mix segar dilakukan dengan bucket yang 

berkapasitas 0,80 m3. Bucket dibawa oleh tower crane lalu 

dituangkan ke talang cor yang terbuat dari seng mempunyai lebar    

30 – 40 cm yang diberi rangka bambu. Beton yang dituangkan 

akan diteruskan ke pondasi sumuran. Langkah ini dilakukan karena 

tidak memungkinkan menggunakan truck concrete pump. Berikut 

ini adalah penuangan beton cyclope: 

c.1 Bucket beton yang berkapasitas 0,80 m3 dituangkan melalui 

talang cor. Saat bersamaan dimasukkan agregat batu belah 

secara manual oleh pekerja. Perbandingan yang digunakan 

untuk pembuatan beton cyclope proyek ramp RSUD Ungaran 

ini adalah 60% beton sedangkan 40% adalah agregat batu 

belah 

c.2 Beton yang telah dituang digetarkan menggunakan concrete 

vibrator dengan durasi tidak lebih dari 1 menit agar udara yang 

berada di dalam beton muncul ke permukaan sehingga tidak 

menimbulkan rongga saat beton sudah mengering 
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c.3 Langkah yang sama dilakukan berulang-ulang hingga proses 

pengecoran beton cyclope mencapai permukaan pondasi. 

Gambat 4.12 merupakan talang cor untuk pengecoran pondasi 

sumuran. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Talang Cor Pondasi Sumuran 

 

6. Pengurugan Tanah 

Setelah melakukan pengecoran pondasi, untuk mencapai peil lantai 

yang tidak terlalu berbeda jauh dengan gedung utama RSUD maka 

area ramp dibutuhkan pengurugan tanah setinggi kurang lebih satu 

meter. Urugan tanah dibeli dari pihak luar yang kemudian diangkut 

tower crane menggunakan bucket (berbentuk kubus). Langkah tersebut 

dilakukan karena keterbatasan lahan ramp untuk dilalui dump truck. 

Tanah yang sudah berada pada area ramp kemudian diratakan 

menggunakan excavator. Peran excavator pada kesempatan ini selain 

untuk meratakan tanah juga sebagai pemadat tanah urugan tersebut. 

Gambar 4.13 Proses pengurugan area pondasi ramp. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Proses Pengurugan Area Pondasi 

Talang cor pondasi 

sumuran 
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4.2.2 Pelaksanaan Pile Cap 

Konstruksi pile cap dilaksanakan bersamaan dengan tie beam, karena 

konstruksi pile cap dan tie beam harus menjadi satu kesatuan. Pile cap 

yang digunakan pada pekerjaan ramp RSUD Ungaran ini ada                     

3 jenis yaitu : PC1 sejumlah empat buah, PC2 dua buah dan PC3 satu 

buah, seperti yang telah diuraikan pada bab perencanaan. Berikut ini 

merupakan langkah pengerjaan pile cap pada pembangunan ramp RSUD 

Ungaran: 

1. Menghancurkan kepala pondasi 

Karena pada saat pemaasangan bekisting pondasi sumuran           

terlalu tinggi sehingga saat pengecoran pondasi sumuran tersebut 

mempunyai tinggi yang berlebihan. Kelebihan pondasi tersebut 

mempunyai panjang kurang lebih 30 cm (pada as K-1, K-2, K-3).   

Cara yang digunakan untuk menghancurkan kelebihan               

pondasi tersebut menggunakan alat jack hammer. Jack hammer 

dioperasikan oleh satu orang, dengan cara mata penghancur jack 

hammer yang runcing diarahkan di atas kepala pondasi untuk 

digetarkan dengan kekuatan tertentu sehingga beton tersebut pecah.                         

Gambar 4.14 merupakan jack hammer yang digunakan proyek ramp 

untuk menghancurkan kepala pondasi sumuran yang mempunyai 

tinggi berlebihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Penghancuran Kepala Pondasi Sumuran 
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2. Pemotongan tulangan yang terlalu panjang 

Panjang sisa tulangan pondasi sumuran mencapai 50 centimeter. Untuk 

memotong kelebihan tulangan tersebut menggunakan alat bar cutter. 

Alat ini cukup fleksibel dan mudah untuk dibawa sehingga alat ini 

cenderung digunakan untuk tulangan sudah terpasang yang 

mempunyai kelebihan panjang. Gambar 4.15 hasil pemotongan baja 

tulangan pondasi menggunakan bar cutter.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Hasil Pemotongan Baja Tulangan Pondasi 

 

3. Mengukur pile cap 

Surveyor melakukan pembidikan menggunakan theodolit ke arah as 

yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian ditarik dengan benang dan 

diukur menggunakan meteran sesuai dengan ukuran pada gambar 

kerja. Gambar 4.16 surveyor mendirikan theodolit untuk membidik as 

bangunan. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Gambar 4.16 Surveyor Membidik As Bangunan 
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4. Membuat lantai kerja / beton rabat 

Sesuai dengan tarikan benang yang sudah dibuat oleh surveyor, 

langkah selanjutnya membuat lantai kerja. Berikut ini adalah langkah 

membuat lantai kerja: 

a. Bekisting dari kayu usuk 5/7 cm dibentuk persegi dengan lebar sisi 

dalam 160 cm. Bekisting dipaku agar tidak berubah bentuk saat 

dilaksanakan pembuatan lantai kerja 

b. Lantai kerja dibuat dari  spesi atau adukan dengan perbandingan    

1 pc : 3 ps dengan ketebalan 7 cm. Hal ini bertujuan agar 

didapatkan pile cap yang rata elevasinya selain itu, sehingga pada 

saat pelaksanaan pengecoran mencegah air semen keluar dan 

meresap ke dalam tanah. Gambar 4.17 merupakan salah satu 

contoh lantai kerja pile cap 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4.17 Lantai Kerja Pile Cap 
 

c. Satu hari setelah pembuatan lantai kerja, bekisting yang terbuat 

dari kayu usuk 5/7 dilepaskan. 

 

5. Penulangan pile cap 

Penulangan pile cap pada ramp RSUD Ungaran menggunakan baja 

tulangan dengan jarak yang sama baik arah X (bentang pendek) 

maupun arah Y (bentang panjang). Untuk arah X (bentang pendek) 

bagian bawah menggunakan D22-175, arah X bagian atas 

menggunakan D16-175 begitu juga dengan arah Y (bentang panjang) 

bagian bawah menggunakan D22-175, arah Y bagian atas 
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menggunakan D16-175. Sengkang yang digunakan pada pile cap    

Ø12-150. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada lampiran LB-10-13 

Berikut ini tahapan penulangan pile cap (pada pelaksanaan pile cap ini 

menggunakan contoh PC 1) proyek ramp RSUD Ungaran: 

a. Memotong dan membengkokkan baja tulangan 

Baja tulangan D16 dan D22 dipotong menggunakan gerinda 

pemotong dengan ukuran sesuai dengan gambar kerja. Baja 

tulangan dengan ukuran yang sudah sesuai dibengkokan 90° 

menggunakan bar bender sehingga baja tulangan tersebut 

berbentuk seperti huruf U. 

b. Pemasangan baja tulangan 

b.1 Langkah awal pemasangan baja tulangan pile cap dilakukan 

dengan cara memasang tulangan bawah D22-175 pada arah X 

(bentang pendek) 

b.2 Setelah tulangan arah X (bentang pendek) terpasang 

dilanjutkan dengan memasang baja tulangan bawah D22-175 

pada arah Y (bentang panjang) lalu ikat keduanya 

menggunakan kawat bendrat 

b.3 Sengkang Ø12-150 dipasangkan pada kedua tulangan bawah 

yang telah dirakit sebelumnya 

b.4 Dilanjutkan pemasangan tulangan atas D16-175 pada arah Y 

(bentang panjang). Tulangan tersebut diikat menggunakan 

kawat bendrat 

b.5 Langkah terakhir memasang tulangan atas D16-175 pada arah 

X (bentang pendek) dan diikat dengan kawat bendrat 

b.6 Tulangan stek pondasi yang berada di dalam pile cap 

dibengkokkan kurang lebih 45° secara manual oleh manusia 

menggunakan kunci begel. Gambar 4.18 merupakan salah satu 

contoh hasil penulangan pile cap yang ada pada proyek ramp 

RSUD Ungaran. 
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Gambar 4.18 Penulangan Pile Cap 

 

c. Pemasangan baja tulangan kolom 

Setelah penulangan pile cap selesai, langkah selanjutnya persiapan 

penulangan kolom karena konstruksi kolom juga menjadi satu 

dengan pile cap. Untuk lebih jelasnya detail pelaksanaan kolom 

akan diuraikan pada sub bab pelaksanaan kolom. 

 

6. Pemberian beton decking / tahu beton. 

Sebelum menutup pile cap dengan bekisting langkah yang sepertinya 

sepele namun sangat perlu dilakukan yaitu mengganjal tulangan pile 

cap dengan beton decking atau tahu beton. Tulangan yang semula 

bersentuhan langsung dengan lantai kerja diganjal sedemikian rupa 

dengan beton decking yang mempunyai tebal 5 cm agar terangkat dan 

tulangan pile cap terselimuti dengan baik. Gambar 4.19 merupakan 

pemberian beton decking pada tulangan pile cap. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.19 Pemasangan Beton Decking 

Baja tulangan bawah arah X 

Baja tulangan bawah arah Y 

Sengkang pile cap 
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7. Pemasangan Bekisting 

Langkah terakhir dalam pelaksanaan pile cap yaitu pemasangan 

bekisting. Berikut ini adalah langkah pemasangan bekisting pile cap: 

a. Memotong papan plywood berukuran 100 x 140 cm. Papan tersebut 

diberi perkuatan rangka berupa kayu usuk 5/7 cm pada tepi 

b. Perkuatan kayu usuk 5/7 cm juga dipasang sejarak 46 cm pada area 

tengah sehingga didapatkan empat perkuatan (dua berada di tepi 

dan dua berada di tengah). Gambar 4.20 merupakan sket dari 

bekisting pile cap. Karena keterbatasan dokumen proyek, gambar 

dibuat secara pribadi atas informasi dan persetujuan dari pihak 

proyek 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.20 Sket Bekisting  Pile Cap 

 

c. Bekisting dipasang dan diberi perkuatan skoor dengan kemiringan 

sudut berkisar antara 45°-60° agar lebih kokoh menahan beton 

pada saat pengecoran. Gambar 4.21 adalah bekisting pile cap yang 

sudah terpasang. 

  

 

 

 
 

Gambar 4.21 Hasil Pemasangan Bekisting  Pile Cap 

Kayu 5/7 cm 

Plywood 

Kayu pengunci    

5/ 7 cm 

Skoor  
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8. Pengecoran pile cap 

Pengecoran tie beam dan pile cap dilakukan bersamaan. Pile cap   

ramp RSUD Ungaran menggunakan beton ready mix K-350          

tanpa bahan tambah atau zat additive. Tahap pengecoran pile cap         

akan diuraikan pada sub bab tie beam. 

 

9. Membuka bekisting pile cap 

Satu hari setelah dilaksanakan pengecoran, bekisting pile cap      

dibuka secara manual dengan menggunakan tang catut dan         

linggis. Tang catut digunakan untuk memotong kawat                

bendrat sedangkan linggis berfungsi untuk mencongkel bekisting yang 

akan dilepaskan.  

 

4.2.3 Pelaksanaan Tie Beam 

Pelaksanaan pekerjan tie beam dilakukan bersamaan dengan pekerjaan  

pile cap karena merupakan struktur yang harus menjadi satu kesatuan.    

Tie beam pada proyek pembangunan ramp RSUD Ungaran ini            

hanya memiliki satu jenis yaitu tie beam yang berukuran                          

40 x 75 cm. Berikut ini adalah langkah pelaksanaan tie beam RSUD 

Ungaran: 

1. Pengurugan tanah 

Tahap awal dalam pelaksaan tie beam yaitu melakukan        

pengurugan tanah. Elevasi dasar tie beam tidak sama dengan elevasi 

dasar pile cap sehingga harus dilakukan pengurugan tanah setinggi     

18 cm agar mencapai permukaan atas yang sama.                           

Tanah yang digunakan untuk pengurugan adalah dari sisa        

pekerjaan pengurugan pondasi sebelumnya yang terletak pada area as 

K3 dengan cara dicangkul secara manual oleh pekerja.               

Gambar 4.22 merupakan pengurugan area tie beam pada proyek 

pembangunan ramp RSUD Ungaran. 
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Gambar 4.22 Pengurugan Area Tie Beam 

 

2. Mengukur tie beam 

Pengukuran tie beam diperlukan untuk mendapatkan panjang, lebar 

dan tinggi tie beam sesuai dengan gambar kerja. Surveyor mengukur 

jarak dari as disesuaikan dengan letak tie beam agar tidak terjadi 

kemiringan sudut datar. Setelah diukur dan didapatkan posisi tie beam 

yang sesuai, benang ditarik dan diikatkan pada paku yang tidak mudah 

bergeser karena akan digunakan sebagai acuan. 

 

3. Membuat lantai kerja / beton rabat 

Langkah ini hampir sama seperti pembuatan lantai kerja pada pile cap. 

Tie beam juga memerlukan lantai kerja yang tujuannya sama yaitu 

mencegah air semen masuk ke dalam tanah berikut ini adalah langkah 

kerja pembuatan lantai kerja tie beam: 

a. Kayu usuk 5/7 dibentangkan sepanjang ukuran tie beam pada sisi 

kanan dan kiri area tie beam yang berfungsi sebagai bekisting 

lantai kerja. Gambar 4.23 merupakan tampak atas letak bekisting 

lantai kerja 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Tampak Atas Bekisting Lantai Kerja Tie Beam 



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  80 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

b. Lantai kerja dibuat dari spesi atau adukan dengan perbandingan     

1 pc : 3 ps dengan ketebalan 7 cm. Hal ini bertujuan agar 

didapatkan permukaan tie beam yang datar. Gambar 4.24 

merupakan lantai kerja tie beam. 

 

 

 

 

 

 
 

 Gambar 4.24 Lantai Kerja Tie Beam 

 

4. Penulangan tie beam 

Tie beam proyek ini berukuran 40 x 75 cm dengan menggunakan baja 

tulangan D22. Tulangan tumpuan atas dipasang 5D22, tulangan 

pinggang 4D22, tulangan bawah 3D22 dengan sengkang 2D10-125. 

Tulangan lapangan atas dipasang 3D22, tulangan pinggang 4D22, 

tulangan bawah 5D22 dengan sengkang 2D10-200. Berikut ini tahapan 

penulangan tie beam  pada proyek ramp RSUD Ungaran: 

a. Memotong dan membengkokkan baja tulangan 

Baja tulangan D22 dipotong menggunakan gerinda pemotong 

dengan ukuran sesuai dengan gambar kerja. Baja tulangan dengan 

ukuran yang sudah sesuai dibenggokkan 90° menggunakan bar 

bender pada kedua ujungnya dengan panjang 5db yang berfungsi 

untuk dikaitkan pada pile cap. 

b. Pemasangan baja tulangan 

b.1 Langkah awal pemasangan baja tulangan tie beam dilakukan 

dengan cara memasang tulangan pokok bawah 3D22 dan 

memasang tulangan pokok atas 3D22 yang dikaitkan pada as 

(atau tengah) pile cap 

Lantai kerja tie beam 

Lantai kerja pile cap 
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b.2 Pada tengah bentang tie beam, tulangan bawah dan tulangan 

atas diikat dengan bendrat agar menyatu yang digunakan untuk 

memasukkan sengkang. Setelah itu sengkang dipasang sesuai 

dengan ketentuan untuk tumpuan 2D10-125 dan lapangan 

2D10-200. Gambar 4.25 pemasangan tulangan tie beam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Pemasangan Tulangan Tie Beam 

 

b.3 Memasang tulangan pinggang 4D22 yang diikatkan pada 

sengkang menggunakan kawat bendrat 

b.4 Langkah terakhir memberi tambahan tulangan 2D22 yang 

sudah dipotong dengan panjang sesuai gambar kerja baik pada 

tumpuan dan lapangan agar didapatkan jumlah tulangan 5D22 

yang kemudian diikat dengan bendrat pada tulangan sengkang. 

Gambar 4.26 merupakan tulangan tie beam yang telah 

terpasang. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.26 Rangkaian Penulangan Tie Beam 

Tulangan pokok yang 

sudah di tekuk di kaitkan 

pada tengah  pile cap. 

Memasukkan sengkang 

Tulangan pokok atas dan 

bawah di satukan 
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5. Pemasangan Bekisting 

Berikut ini adalah langkah pemasangan  bekisting tie beam  proyek 

ramp RSUD Ungaran: 

a. Memotong plywood dengan panjang 244 cm dan lebar 75 cm 

dengan  menggunakan gergaji mesin 

b. Plywood diperkuat dengan rangka kayu yang mempunyai ukuran 

5/7 cm pada tepi dan tengah. Gambar 4.27 merupakan tampak 

samping pemasangan 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Tampak Samping Bekisting Tie Beam 

 

c. Bekisting juga diperkuat dengan skoor yang berfungsi untuk 

menyangga dari samping sehingga pada saat pengecoran tidak 

terjadi perubahan ukuran atau bahkan sampai rusak akibat tekanan 

beton yang terlalu berat. Jarak skoor yang dipasang kurang lebih 

2,00 meter yang dipaku pada perkuatan vertikal (kayu 5/7 cm) 

d. Untuk menjaga ukuran atas tie beam dipasang sabuk kayu dengan 

ukuran 5/7 cm yang dipaku dengan jarak kurang lebih 2,00 m. 

Gambar 4.28 setelah dilakukan perakitan bekisting tie beam dan 

diperkuat dengan skoor 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Bekisting Tie Beam 

Sabuk tie beam 

Skoor tie beam 
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e. Karena pekerjaan struktur bawah dilakukan dua tahap baik 

konstruksi tie beam dan konstruksi pile cap maka pada 

pelaksanaan tahap satu dibutuhkan konstruksi stop cor. Stop cor 

dipasang pada seperempat bentang tie beam as L1, L2, L3. Stop cor 

tebuat dari plywood dengan ukuran 45 cm x 75 cm yang diperkuat 

dengan rangka kayu 5/7 cm. Plywood yang sudah diberi rangka 

dilubangi sesuai dengan stek tulangan tie beam. Gambar 4.29 

merupakan stop cor yang dipasang pada tie beam. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Stop Cor Tie Beam 

 

6. Pemberian beton decking / tahu beton 

Tie beam yang sudah dipasang bekisting diberi beton decking atau tahu 

beton. Tulangan yang semula bersentuhan langsung dengan lantai 

kerja diganjal sedemikian rupa dengan beton decking yang mempunyai 

tebal 5 cm agar tulangan tie beam terselimuti dengan baik. Gambar 

4.30 merupakan  pemberian beton decking pada tulangan tie beam. 

  

 

 

 

 

Gambar 4.30 Pemberian Beton Decking 

Beton Decking 

Stop cor 
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7. Penuangan beton ready mix 

Langkah penuangan beton ready mix segar dilakukan sama dengan 

pelaksanaan sebelumnya yaitu dengan bucket yang dibawa oleh tower 

crane (tanpa selang tremi) kemudian dituangkan ke talang cor untuk 

diteruskan ke dalam pile cap dan tie beam. Beton segar dituangkan 

dari ujung pile cap yang berada pada as N menuju as K (bergerak dari 

jauh menuju jangkauan yang paling dekat). Beton yang sudah dituang 

dalam cetakan pile cap dipadatkan dengan concrete vibrator selama 

kurang lebih 30 hingga 40 detik agar gelembung udara yang ada pada 

beton muncul ke permukaan. Pada pelaksanaan pile cap dan tie beam 

proyek RSUD Ungaran ini tidak diselesaikan secara bersamaan namun 

harus dilakukan secara 2 tahap seperti yang sudah diuraikan pada 

uraian pelaksanaan stop cor sehingga pengecoran juga dilakukan 

secara dua tahap yaitu:  

a. Tahap pertama mulai dari as N2 hingga as L1-3, tahap ini 

dihentikan pada seperempat bentang tie beam dengan diberi 

bekisting stop cor. Gambar 4.31 pengecoran pile cap dan tie beam 

tahap satu menggunakan talang cor 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Pengecoran Pile Cap dan Tie Beam Tahap Satu 

 

b. Tahap kedua pengecoran tie beam dan pile cap dilanjutkan selang 

waktu 4 hari setelah pengecoran tahap pertama dari seperempat 

bentang as L1-3 hingga as K1-3. Gambar 4.32 merupakan 
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pengecoran pile cap dan tie beam tahap kedua menggunakan 

bucket beton dan selang tremie. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.32 Pengecoran Pile Cap dan Tie Beam Tahap Kedua 

 

8. Membuka bekisting tie beam 

Satu hari setelah dilaksanakan pengecoran, bekisting tie beam dibuka 

secara manual dengan menggunakan tang catut dan linggis. Tang catut 

digunakan untuk memotong kawat bendrat sedangkan linggis 

berfungsi untuk mencongkel bekisting. Gambar 4.33 setelah melepas 

bekisting tie beam dan pile cap. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Hasil Melepas Bekisting Pile Cap dan Tie Beam 

 

4.2.4 Pelaksanaan Ground Water Tank 

Ground water tank (GWT) pada proyek ramp RSUD Ungaran adalah 

salah satu konstruksi bawah yang berfungsi untuk menampung air dari 

sumur selanjutnya akan didistribusikan kepada tandon air yang akan 
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digunakan untuk mencukupi kebutuhan air bersih RSUD Ungaran. GWT 

proyek ini mempunyai daya tampung atau volume masing-masing GWT 

sebesar 30 m3 seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Pada 

pelaksanaan GWT dilakukan bersamaan dengan tie beam dan pile cap. 

Berikut ini adalah langkah dalam pelaksanaan GWT pada proyek ramp 

RSUD Ungaran: 

1. Pengukuran ground water tank 

Langkah awal pada pembuatan GWT ini adalah surveyor melakukan 

pengukuran dengan meteran yang dilanjutkan dengan penarikan 

benang untuk mendapatkan acuan ukuran pelaksanaan pembuatan 

GWT yang sesuai dengan gambar kerja. 

 

2. Pembuatan lantai ground water tank 

GWT pada proyek ini mempunyai ketebalan lantai 25 cm dengan 

menggunakan penulangan rangkap D13-150. Berikut adalah langkah-

langkah pembuatan lantai GWT: 

a. Memasang bekisting 

Setelah didapatkan ukuran yang sesuai gambar kerja dengan cara 

membuat tarikan benang, langkah selanjutnya membuat bekisting 

plywood setinggi 50 cm yang diperkuat dengan kayu 5/7 cm guna 

untuk membatasi area pelat lantai yang akan digunakan untuk 

lantai GWT. 

b. Memasang aanstamping / pasangan batu belah 

Batu batu belah diatur sedemikian rupa dengan ketinggian 

maksimal 20 cm. Pemasangan batu belah dibuat serapat mungkin 

dan diusahakan antara satu dengan lainnya tidak ada jarak yang 

cukup besar sehingga terjadi rongga / lubang. 

c. Membuat lantai kerja 

Lantai kerja GWT terbuat dari adukan atau spesi yang dibuat  

menggunakan perbandingan 1Pc : 3Ps dengan ketebalan 5 cm. 
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Lantai kerja GWT ini juga sama dengan konstruksi lain berfungsi 

untuk mencegah air semen keluar dan meresap ke dalam tanah saat 

pengecoran dilakukan. Gambar 4.34 setelah pembuatan lantai 

kerja. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Lantai Kerja GWT  

 

d. Pembesian lantai GWT 

Setelah didapatkan permukan yang rata dengan membuat lantai 

kerja, langkah selanjutnya melakukan pembesian. Berikut ini 

adalah langkah pembesian GWT: 

d.1 Besi D13 dipotong menggunakan gerinda pemotong dengan 

panjang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada gambar kerja 

d.2 Besi dibengkokkan dengan panjang 40db untuk stek pembesian 

dinding. Besi yang sudah dipotong dan dibengkokan dilakukan 

pemasangan 

d.3 Pemasangan tulangan lapis pertama dilakukan dengan cara 

memasang baja tulangan D13-150 arah X (bentang pendek), 

setelah semua terpasang memasang tulangan D13-150 arah Y 

(bentang panjang) 

d.4 Langkah yang sama dilakukan untuk pemasangan tulangan 

lapis kedua 

d.5 Untuk mengganjal tulangan lapis pertama dan tulangan lapis 

kedua diberikan tulangan cakar ayam 

d.6 Tulangan dinding D13-450 yang ujungnya dibengkokkan 10 db 

juga dipasang dan diikatkan pada tulangan pelat agar hubungan 

tulangan dinding tidak hanya mengandalkan stek.   

Area lantai  

kerja GWT 
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e. Pemberian beton decking 

Tulangan pelat lantai yang sudah terpasang diganjal menggunakan 

beton decking agar pada saat pengecoran tulangan terselimuti 

dengan baik. Beton decking yang digunakan untuk lantai ground 

water tank mempunyai ketebalan 3 cm. 

 

f. Pengecoran Lantai GWT 

f.1 Bucket beton dengan kapasitas 0,8 m3 diangkat menggunakan 

tower crane setinggi kurang lebih 1,5 meter untuk dilakukan 

pemasangan selang tremie. Selang tremie yang mempunyai 

panjang 5 meter dan berdiameter 0,3 m dipasang sekencang 

mungkin pada bucket beton agar tidak mudah lepas saat 

pengecoran berlangsung 

f.2 Bucket beton yang sudah dipasang selang tremie,        

didekatkan pada truck mixer agar mudah dalam menuangkan 

beton ke dalam bucket. Gambar 4.35 penuangan beton segar 

dari truck mixer ke bucket beton 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.35 Penuangan Beton dari Truck Mixer 

 

f.3 Bucket yang sudah diisi dengan beton segar dan diangkat 

menggunakan tower crane dan diarahkan pada lantai GWT 

f.4 Beton segar dituangkan ke lantai GWT dengan cara membuka 

katub bucket yang dilakukan oleh operator bucket. Tinggi 

selang tremie dengan lantai GWT tidak lebih dari 50 cm agar 

tidak menimbulkan segregasi 
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f.5 Beton segar digetarkan menggunakan concrete               

vibrator tidak lebih dari satu menit agar udara                     

yang berada di dalam beton dapat keluar                         

sehingga tidak menimbulkan lubang udara saat beton kering 

f.6 Metode tersebut dilakukan berulang-ulang hingga pengecoran 

lantai GWT mencapai  ketebalan 20 cm.                        

Gambar 4.36 merupakan hasil pengecoran pelat lantai GWT. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Hasil Pengecoran Lantai GWT 

 

3. Membuat dinding GWT 

GWT pada proyek ini mempunyai ketebalan dinding                           

20 cm dengan menggunakan penulangan rangkap D13-150.         

Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan dinding GWT proyek 

ramp RSUD Ungaran: 

a. Menyambung stek tulangan Dinding 

a.1 Memotong baja tulangan D13 panjang 405 cm menggunakan 

gerinda pemotong 

a.2 Tulangan yang sudah dipotong dibengkokkan salah satu 

ujungnya menggunakan bar bander sepanjang 10 db 

a.3 Tulangan dinding dipasang pada stek lantai                           

yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu                            

diikat sekencang mungkin (pengikatan bendrat dipasang 

dengan jarak 5 cm). 

Stek tulangan  

GWT 

Lantai GWT 
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b. Memasang bekisting dalam 

Langkah selanjutnya adalah memasang bekisting dinding bagian 

dalam. Bekisting terbuat dari plywood yang diberi rangka 

perkuatan kayu usuk 5/7 cm dengan jarak 50 cm. Gambar 4.37 

merupakan pemasangan dinding bekisting GWT dalam. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Pemasangan Bekisting bagian Dalam GWT 

 

c. Memberi perkuatan bekisting dalam 

Bekisting dinding dalam GWT yang terpasang diberi perkuatan 

scaffolding yang dipasang saling bersilangan. Selain perkuatan 

scaffolding bekisting dalam juga diberi perkuatan skoor dengan 

kemiringan berkisar antara 45°- 60° yang berjarak 1,00 meter. 

d. Penulangan dinding 

Selesai melakukan pekerjaan pemasangan bekisting dalam, 

selanjutnya melakukan pemasangan tulangan dinding horizontal. 

Tulangan pokok dinding horizontal digunakan D13-150, (tulangan 

ini dipasang di dalam). 

e. Pemasangan bekisting luar 

Bekisting dinding bagian luar dipasang setelah seluruh tulangan 

dinding GWT selesai dirakit dan diperkuat dengan skoor. Langkah 

ini dilakukan sama seperti saat pemasangan bekisting dalam. 

Gambar 4.38 adalah hasil penulangan dan pemasangan bekisting 

ground water tank. 
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Gambar 4.38 Pemasangan Bekisting GWT 

 

f. Pengecoran dinding GWT 

f.1 Bucket beton dengan kapasitas 0,8 m3 diangkat menggunakan 

tower crane setinggi kurang lebih 1,5 meter untuk dilakukan 

pemasangan selang tremie. Selang tremie yang mempunyai 

panjang 5 meter dan berdiameter 0,3 m dipasang sekencang 

mungkin agar tidak mudah lepas saat pengecoran berlangsung 

f.2 Bucket beton yang sudah dipasang selang tremie        

didekatkan pada truck mixer agar memudahkan penuangan 

f.3 Bucket yang sudah diisi dengan beton segar diangkat 

menggunakan tower crane dan diarahkan pada dinding GWT 

f.4 Beton segar dituangkan ke dalam bekisting dinding GWT 

dengan cara membuka katub bucket yang dilakukan oleh 

operator bucket. Tinggi selang tremie dengan dasar dinding 

GWT kurang dari 50 cm agar tidak menimbulkan segregasi. 

Penuangan beton pada dinding GWT dilakukan dengan cara 

pemerataan cor pada seluruh area dinding dengan ketinggian 

kurang lebih 14 cm, yang berarti selang diarahkan agar seluruh 

dinding dipenuhi dengan beton segar dengan tinggi kurang 

lebih 14 cm 

f.5 Beton segar digetarkan menggunakan concrete vibrator tidak 

lebih dari satu menit agar udara yang berada di dalam beton 

Tulangan Horizontal 

Tulangan Vertikal 

Bekisting Luar 
Bekisting  

Dalam 
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dapat keluar sehingga tidak menimbulkan lubang udara saat 

beton kering 

f.6 Metode tersebut dilakukan berulang-ulang hingga pengecoran 

dinding GWT mencapai ketinggian 3,00 meter. Gambar 4.39 

hasil pengecoran dinding GWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Hasil Pengecoran Dinding GWT 

 

g. Melepaskan bekisting dalam dinding GWT 

Tujuh hari setelah dilaksanakan pengecoran, bekisting            

bagian dalam ground water tank dibuka secara manual           

dengan menggunakan tang catut dan linggis.                              

Tang catut digunakan untuk memotong kawat bendrat sedangkan 

linggis berfungsi untuk mencongkel bekisting. Untuk melepaskan 

scaffolding penyangga digunakan palu untuk memutar tuas jack 

base. 

 

4. Membuat atap GWT 

GWT pada proyek ini mempunyai ketebalan atap 15 cm dengan 

menggunakan penulangan rangkap D13-150. Berikut ini adalah 

langkah-langkah pembuatan atap GWT: 

a. Memasang steger kayu 5/7 

Perancah / steger dari kayu berukuran 5/7 cm yahng mempunyai 

tinggi 3,1 meter ini didirikan dengan jarak 50 cm. 
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b. Memasang balok suri 

Setelah steger berdiri langkah selanjutnya yaitu memasang balok 

suri-suri yang berukuran 5/7 cm tepat di atas steger. 

c. Memasang papan plywood 

Memasang papan plywood di atas balok suri-suri dan diberikan 

perkuatan dengan paku. Gambar 4.40 pemasangan bekisting atap. 

 

 

 

 

 

 

 a.  Pemasangan Bekisting Atap  b.  Hasil Pemasangan Bekisting Atap 

Gambar 4.40 Pemasangan Bekisting Atap GWT 

 

d. Penulangan 

Setelah bekisting atap selesai, langkah selanjutnya melakukan 

memasang penulangan. Berikut ini adalah penulangan atap GWT: 

d.1 Besi D13 dipotong menggunakan gerinda pemotong dengan 

panjang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada gambar kerja 

d.2 Besi dibengkokkan dengan panjang 40db untuk stek pembesian 

ke dalam dinding. Besi yang sudah dipotong dan dibengkokan 

dilakukan pemasangan 

d.3 Pemasangan tulangan lapis pertama dilakukan dengan cara 

memasang baja tulangan D13-150 arah X (bentang pendek), 

setelah semua terpasang memasang tulangan D13-150 arah Y 

(bentang panjang) 

d.4 Langkah yang sama dilakukan untuk pemasangan tulangan 

lapis kedua 
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d.5 Untuk mengganjal tulangan lapis pertama dan tulangan lapis 

kedua diberikan tulangan cakar ayam. Gambar 4.41 penulangan 

pelat atap ground water tank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.41 Penulangan Pelat Atap 

 

e. Pemberian beton decking 

Tulangan pelat atap yang sudah terpasang diganjal menggunakan 

beton decking agar pada saat pengecoran tulangan terselimuti 

dengan baik. Beton decking yang digunakan untuk pelat atap 

ground water tank mempunyai ketebalan 3 cm. 

 

f. Pengecoran Atap GWT 

f.1 Bucket beton tanpa selang tremie diangkat menggunakan tower 

crane  untuk didekatkan pada truck mixer agar mudah dalam 

penuangan beton ke dalam bucket 

f.2 Bucket yang sudah diisi dengan beton segar diangkat 

menggunakan tower crane dan diarahkan pada atap GWT yang 

akan dilakukan proses pengecoran 

f.3 Beton segar dituangkan ke atap GWT dengan cara membuka 

katub bucket yang dilakukan oleh operator bucket. Tinggi 

bucket dengan pelat atap GWT tidak lebih dari 50 cm 
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f.4 Beton segar digetarkan menggunakan concrete vibrator 

dengan durasi tidak lebih dari satu menit. Metode tersebut 

dilakukan berulang-ulang hingga pengecoran atap GWT 

mencapai ketinggian 15 cm. Gambar 4.42 proses pengecoran 

pelat atap GWT menggunakan bucket beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42 Pengecoran Pelat Atap GWT 

 

g. Melepaskan bekisting atap GWT 

Dua puluh satu (21) hari setelah dilaksanakan pengecoran,        

bekisting pelat atap maupun bekisting dinding bagian luar                

ground water tank dibuka secara manual dengan menggunakan 

tang catut dan linggis. Tang catut digunakan untuk memotong 

kawat bendrat sedangkan linggis berfungsi untuk mencongkel 

bekisting. Untuk pembukaan bekisting atap  pekerja harus      

masuk melalui lubang sumpit yang sudah dibuat sebelumnya 

dengan ukuran 50 x 50 cm. Setelah itu  material bekisting pelat 

atap yang sudah dilepaskan kemudian diangkut keluar. Langkah ini 

dilakukan oleh dua pekerja, satu pekerja berada di dalam untuk 

mendistribusikan material bekisting yang sudah dilepas untuk 

diberikan kepada pekerja yang berada di luar dari GWT. Gambar 

4.43 merupakan hasil setelah melepaskan bekisting GWT. 
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Gambar 4.43 Hasil Membuka Bekisting GWT 

 

5. Pekerjaan urugan tanah Groud Water Tank 

Karena beda tinggi lantai basement rumah sakit utama dengan area 

ramp pada saat pelaksanaan pile cap dan tie beam terpaut sekitar 2,5 

meter maka untuk lalu lintas para pekerja dibutuhkan jalan altenatif. 

Jalan alternatif lalu lintas para pekerja yang dipilih yaitu dengan 

membuat jalan sementara dengan urugan tanah. Berikut ini adalah 

langkah pemindahan tanah urug dari lokasi proyek ke lokasi GWT 

sebagai sarana lalu lintas para pekerja: 

a. Tanah urug dibeli dari pihak ketiga sebagai pekerjaan urugan 

sementara untuk pembuatan jalan alternatif para pekerja menuju ke 

ramp 

b. Pemidahan tanah urug dari lokasi proyek ke lokasi ramp dengan 

bantuan bucket barang yang diangkut menggunakan tower crane 

c. Bucket barang mempunyai ukuran Panjang atas 1,5 m, Panjang 

bawah 1,0 m, lebar 1,0 m, dan tinggi 1,3 m yang mempunyai 

kapasitas 0,91 m3 diisi tanah urug menggunakan bantuan  

excavator  

d. Bucket barang diangkat dan diarahkan pada area GWT dan as K3. 

Bucket barang yang masih tergantung dengan ketinggian 50 cm 

didorong pada ujungnya oleh 2 pekerja dan diganjal menggunakan 

baja agar saat diturunkan tepat di atas tanah bucket barang sudah 

condong kea rah depan. Gambar 4.44a proses mendorong bucket 

Ground water 

tank 
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agar condong ke arah depan sedangkan Gambar 4.44b adalah hasil 

bucket barang yang sudah diletakkan tepat di atas permukaan 

tanah. 

 

 

 

 

 

 

a. Proses Mendorong Bucket Barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hasil Bucket Barang Sudah di Atas Permukaan Tanah 

Gambar 4.44 Proses Pemindahan Tanah pada GWT untuk Lalu Lintas 
 

Setelah pekerjaan pile cap dan tie beam pada as N2 hingga as L1-3 

selesai tanah urug yang semula berada di lokasi GWT sebagai sarana 

lalu lintas pekerja (tanah urug degan ketinggian tertentu untuk menuju 

ramp) dipindahkan pada area tie beam as KL1-3 untuk proses 

melanjutkan pembuatan dinding GWT. Area GWT yang penuh 

dengan tanah urug dibesihkan dengan cara dicangkul karena proses 

pembuatan dinding dibutuhkan skoor dan perkuatan yang cukup 

memakan banyak tempat. Setelah bekisting dinding ground water tank 

selesai dan dilepaskan langkah selanjutnya yaitu melakukan 

penngurugan kembali ke area GWT. Tanah urug yang sempat 
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dipindahkan pada as KL1-3 kembali digunakan untuk melakukan 

pengurugan dan pembuatan jalan untuk lalu lintas pekerja. GWT 

diurug rata setinggi pelat atap yaitu kurang lebih 2,5 meter dengan 

lebar kurang lebih 1 – 1,5 meter tanpa dilakukan pemadatan hanya 

mengandalkan pijakan para pekerja. Gambar 4.45a merupakan 

pemindahan tanah urug ke as KL1-3 saat proses pembuatan dinding 

GWT sedangkan Gambar 4.45b proses pengurugan kembali area 

GWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pemindahan Tanah Urug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pengurugan Kembali Area GWT 

Gambar 4.45 Proses Pengurugan Kembali Area GWT 

 
4.2.5 Pelaksanaan Urugan Pile Cap dan Tie Beam 

Pekerjaan urugan struktur bawah pembangunan ramp RSUD Ungaran 

terdiri dari 2 macam yaitu pekerjaan urugan GWT (seperti yang sudah di 

uraikan sebelumnya pada bab ground water tank) dan pekerjaan urugan 

Urugan yang ada 

dipindahkan pada 

area tiea beam 

Proses 

pembuatan 

bekisting 

dinding GWT 

Pengurugan 

kembali area GWT 
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pile cap, tie beam. Pada tahap ini akan menguraikan tentang langkah 

langkah kerja pengurugan pile cap dan tie beam. Setelah pekerjaan 

struktur ramp (balok, kolom, pelat dan atap) selesai hingga mencapai 

lantai paling atas yaitu lantai 7, selanjutnya adalah melakukan pengurugan 

pada dasar ramp RSUD Ungaran dengan memanfaatkan tanah urug 

sebagai material utama. Tanah urug yang digunakan sebagian besar 

didapatkan dari proses pembelian, namun tidak menutup kemungkinan 

tanah urug juga didapatkan dari sisa galian pondasi sumuran. Berikut ini 

adalah langkah-langkah pekerjaan urugan struktur bawah (pile cap dan tie 

beam) pada proyek ramp RSUD Ungaran: 

1. Pemindahan tanah urug dari lokasi proyek ke lokasi pembangunan  

ramp memerlukan bantuan tower crane karena lokasi pembangunan 

ramp sangat sempit dan tidak dapat dilalui apabila menggunakan 

media lain seperti dump truck 

2. Pemindahan tanah urug dilakukan dengan cara memanfaatkan 

excavator untuk memasukkan material tanah urug ke dalam bucket 

barang yang mempunyai ukuran panjang atas 1,5 m, panjang bawah     

1,0 m lebar 1,0 m dan tinggi 1,3 m dengan kapasitas 0,91 m3 yang 

akan diangkat dengan tower crane. Gambar 4.46a material tanah urug 

sedangkan Gambar 4.46b bucket barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Material Tanah Urug b. Bucket Barang untuk Tanah Urug 

 

Gambar 4.46 Material Tanah Urug dan Bucket Barang 
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3. Bucket barang yang masih tergantung 30 - 50 cm dari permukaan tanah 

didorong ke arah depan dengan bantuan 2 orang pekerja sehingga pada 

saat posisi tower crane menurunkan tepat di atas permukaan tanah  

posisi bucket tersebut sudah dalam keadaan condong ke depan. 

Gambar 4.47a sket proses mendorong bucket barang agar condong 

kedepan sedangkan Gambar 4.47b bucket barang yang sudah 

diletakkan pada dasar tanah dan diganjal dengan baja atau kayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Proses Mendorong Bucket Barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bucket Barang yang Sudah Diletakkan di Atas Permukaan Tanah 

Gambar 4.47 Proses Pemindahan Tanah untuk Urugan Struktur Bawah 
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4. Dalam posisi seperti gambar 4.47b bucket barang yang sudah condong 

kedepan dan ditahan dengan material baja, pekerja mencangkul semua 

material tanah urug yang berada dalam bucket barang tersebut 

5. Tanah urug yang sudah berada di lokasi pembangunan ramp lebih 

tepatnya berada di antara as K3 dan GWT didistribusikan oleh pekerja 

menggunakan ember dan barrow roda ke seluruh pekerjaan urugan 

struktur bawah ramp untuk menutup tie beam dan pile cap (ketinggian 

mencapai 1,35 meter). Gambar 4.48 merupakan sket potongan 

melintang untuk menjelaskan skema urugan struktur bawah terutama 

pada bagian pile cap dan tie beam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.48 Potongan Melintang Urugan Struktur Bawah 

 

 

6. Tanah urug dengan ketinggian 1,40 meter yang sudah menutupi 

seluruh permukaan tie beam dan pile cap digetarkan dengan stamper 

untuk memadatkan urugan. Metode ini tidak dilakukan perlapis seperti 

pada pekerjaan jalan namun metode urugan ini dilakukan hanya sekali 

7. Tentu setelah dilakukan pemadatan dengan stamper tanah urug terjadi 

penurunan berkisar antara 5 – 10 centimeter. Penurunan tersebut 

dilakukan urugan kembali (5 – 10 cm) agar mencapai ketinggian 

seperti semula 1,40 meter (rata dengan muka pelat lantai GWT). Pada 
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tahap urugan kedua dipadatkan kembali, namun kali ini sudah tidak 

tertalu lama seperti proses pertama sehingga diusahakan tidak terjadi 

penurunan. Gambar 4.49 Hasil pemadatan tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.49 Hasil Pemadatan Tanah 

 

8. Tahap terakhir yang dilakukan yaitu melakukan plesteran permukaan 

urugan dengan semen dan meratakannya. Plesteran yang digunakan 

yaitu campuran antara 1 semen berbanding dengan 3 pasir                   

(1 PC : 3 PS). Hal ini bertujuan agar permukaan terlihat rata dan tidak 

bergelombang. Untuk tepi yang sudah berbatasan secara langsung 

dengan tembok tidak memerlukan bekisting namun untuk bagian 

bagian tertentu yang tidak berbatasan dengan tembok diperlukan 
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bekisting. Bekisting terbuat dari papan plywood yang mempunyai lebar 

20 cm dan diperkuat dengan kayu ukuran 5/7 cm.  Gambar 4.49a sket 

bekisting untuk plesteran lantai as K-M 1, Gambar 4.49b as K-M 1 

perbandingan antara lantai yang diplester dengan yang tidak diplester 

sedangkan Gambar 4.50 hasil finishing berupa lantai plesteran dengan 

tebal 10 cm area ramp. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

a Sket Bekisting Plesteran Lantai b. Plesteran Lantai dengan Lantai Urug 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Finishing Plesteran Lantai Tebal 10 cm 

Gambar 4.50 Finishing Plesteran Lantai 
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4.3 Konstruksi Atas 

Konstruksi atas adalah konstruksi berada di atas konstruksi bawah. 

Pelaksanaan konstruksi atas juga tidak kalah penting dari konstruksi 

bawah. Bangunan akan menjadi percuma apabila mempunyai konstruksi 

bawah yang kuat namun lemah pada struktur atasnya sehingga harus 

dilakukan perawatan khusus. Penjelasan pelaksanaan konstruksi atas akan 

dijelaskan pada sub bab selanjutnya. 

 

4.3.1 Pelaksanaan Kolom 

Kolom struktur yang digunakan pada konstruksi ramp RSUD Ungaran ini 

ada 3 tipe yang berbeda yaitu: kolom K1A untuk basement sampai lantai 

tiga; kolom K1B untuk lantai tiga sampai lantai lima dan kolom K1C 

untuk lantai lima sampai atap seperti yang telah diuraikan pada bab 

perencanaan. Tahap-tahap pelaksanaan kolom pada proyek ramp RSUD 

Ungaran: 

1. Pengukuran as 

Pengukuran kolom dilakukan pada saat tulangan pile cap dan tie beam 

terpasang dengan baik (namun belum dilaksanakan pengecoran), 

surveyor melakukan pembidikan as yang sudah disiapkan sebagai 

acuan menggunakan theodolit untuk kolom bangunan yang akan 

direncanakan. Langkah pengukuran as kolom ini sama seperti pada 

saat pengukuran pile cap dan tie beam. Gambar 4.51 pengukuran as 

kolom. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.51 Pengukuran As Kolom   
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2. Pemotongan dan pembengkokan baja tulangan 

Tulangan kolom D22 dengan panjang 4 meter dipotong menggunakan 

gerinda pemotong.  Setelah tulangan dipotong tulangan dibengkokkan 

90° sepanjang 12 db pada salah satu ujungnya menggunakan bar 

bender sehingga tulangan membentuk seperti huruf L. Gambar 4.52 

merupakan tulangan pokok kolom yang sudah dipotong dan 

bengkokkan pada salah satu ujungnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.52 Tulangan Pokok Kolom   

 

3. Pemasangan Tulangan Kolom 

a. Pemasangan sengkang acuan tulangan kolom 

Setelah menentukan titik as kolom, asisten surveyor menarik 

benang pada pile cap lalu diberi sengkang dan diikat secara kuat 

yang akan digunakan sebagai acuan acuan pemasangan tulangan 

pada kolom. Gambar 4.53 pemasangan sengkang di atas pile cap. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.53 Pemasangan Sengkang Acuan Kolom   
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b. Pemasangan tulangan kolom 

b.1 Memasukkan tulangan pokok 

Setelah didapatkan acuan sengkang yang diikatkan pada        

pile cap, tulangan kolom yang berbentuk L dimasukkan          

ke dalam sengkang acuan lalu diikatkan pada bawah              

pile cap (tulangan L diikat pada tulangan pokok  pile cap 

bagian bawah dengan membongkar sebagian penulangan       

pile cap) 

b.2 Memasang sengkang kolom di dalam pile cap 

Pada saat tulangan pokok kolom masih dimasukkan                  

4 buah (tulangan pembentuk yang berada pada sudut 

sengkang), 2 buah sengkang kolom dimasukkan dengan        

cara membuka sebagian tulangan pile cap. Sengkang         

kolom ini berfungsi untuk memperkuat konstruksi kolom 

b.3 Memasang kembali tulangan pokok pile cap 

Setelah sengkang kolom di dalam pile cap terpasang,     

tulangan pokok pile cap dipasang kembali dan diikat 

menggunakan kawat bendrat. Tulangan diatur sedemikian     

rupa agar terpasang 20D22. Gambar 4.54 merupakan hasil 

perakitan tulangan kolom dengan pile cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.54  Perakitan Tulangan Kolom   
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b.4 Pemasangan sengkang 

Setelah tulangan kolom terpasang pada pile cap, langkah 

selanjutnya memasang sengkang kolom. Sengkang yang 

terbuat dari baja tulangan D10 yang sudah dipotong dan 

dibengkokkan dimasukkan ke dalam tulangan kolom melalui 

ujung tulangan. Pemasangan sengkang kolom yang dilakukan 

oleh dua orang. Pemasangan sengkang untuk tumpuan yaitu 

3D10-125 sedangkan untuk sengkang lapangan yaitu        

3D10-200. Gambar 4.55 merupakan pemasangan sengkang 

kolom proyek ramp  RSUD Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Memasukkan Sengkang Kolom b. Hasil Pemasangan Sengkang 

Gambar 4.55  Pemasangan Sengkang Kolom  

 

b.5 Menyambung tulangan kolom 

Setelah sengkang terpasang langkah selanjutnya menyambung 

tulangan kolom. Tulangan yang semula mempunyai panjang 

2,70 meter disambung tulangan D22 dengan panjang           

4,00 meter. Panjang sambungan yang digunakan yaitu 40 db 

sehingga didapatkan panjang total kolom 5,85 meter.      

Gambar 4.56 merupakan sambungan kolom. 
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Gambar 4.56  Sambungan Kolom. 

 

b.6 Memberi skoor penyangga tulangan. 

Setelah tulangan pokok kolom disambung hingga mencapai 

ketinggian 5,85 meter, tulangan kolom diberi skoor penyangga. 

Skoor terbuat dari besi berdiameter kurang lebih 10 cm dengan 

panjang 5 meter dipasang pada kedua sisi kolom agar tidak 

terjadi pembengkokan sebelum dilakukan pemasangan 

bekisting. Gambar 4.57 merupakan pemasangan skoor kolom 

agar tidak terjadi pembengkokan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.57  Pemasangan Skoor Kolom. 
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4. Pembuatan Marking dan sepatu kolom 

a. Marking kolom 

Setelah dilakukan pengecoran pile cap, surveyor membuat marking 

kolom yang bertujuan sebagai dasar perletakan dari sepatu kolom. 

Sepatu kolom mempunyai tujuan agar saat pemasangan bekisting 

antara baja tulangan dengan bekisting tidak langsung menempel 

sehingga tulangan tidak terselimuti dengan baik. Jarak antara 

tulangan terluar dengan garis marking adalah 5 cm. Gambar 4.58 

merupakan marking kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.58 Marking Kolom   

 

b. Sepatu kolom 

Langkah selanjutnya memasang sepatu kolom. Sepatu kolom 

adalah tulangan D10 dengan panjang + 15-20 cm yang 

dibengkokan sepanjang 2 db sehingga membentuk L yang dipasang 

bersilangan (arah X dan Y) pada bawah kolom dengan cara dilas 

dengan tulangan pokok pada kolom. Sepatu kolom dipasang ke 

arah luar (garis marking) pada keempat sisi kolom dengan jarak     

5 cm dari tulangan pokok kolom. Gambar 4.59 hasil pemasangan 

sepatu kolom. 
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Gambar 4.59 Sepatu Kolom   

 

5. Pemberian beton decking 

Beton decking dipasang setelah tulangan pokok dan sengkang 

terpasang dengan baik. Beton decking dengan tebal 5 cm diikatkan 

pada tulangan kolom agar pada saat pemasangan bekisting tidak 

menempel pada tulangan, sehingga tulangan terselimuti dengan baik. 

Gambar 4.60 merupakan beton decking yang dipasang pada kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.60 Beton Decking Kolom   
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6. Pemasangan bekisting 

Bekisting yang digunakan untuk pengecoran kolom proyek ramp 

RSUD Ungaran ini menggunakan bekisting tipe knock down 

pemasangan bekisting pada kolom dilakukan dengan dua cara yaitu 

perakitan di lokasi dan perakitan di luar lokasi. Untuk perakitan di 

lokasi dilakukan apabila jarak kolom tidak dapat dijangkau oleh lengan 

tower crane sehingga harus dirakit secara manual olah tenaga manusia 

sedangkan perakitan di luar lokasi dilakukan apabila letak kolom bisa 

dijangkau oleh lengan tower crane. Berikut ini adalah detail 

pemasangan bekisting pada kolom: 

a. Bekisting yang dirakit di luar lokasi 

a.1 Papan plywood dipotong menggunakan gergaji mesin dengan 

ukuran panjang 200 cm dan lebar 80 cm 

a.2 Papan plywood diberi perkuatan rangka hollow 5 x 5 cm pada 

keempat sisi dengan cara dibor dengan baut 

a.3 Pada tengah bekisting juga diberi perkuatan rangka hollow 

dengan jarak 20 cm yang dipasang secara horizontal.     

Gambar 4.61 bekisting kolom yang sudah diberi rangka hollow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.61 Bekisting Kolom  
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a.4 Bekisting yang semula mempuanyai tinggi 200 cm disambung 

agar mencapai tinggi 400 cm. Penyambungan menggunakan 

konstruksi baut (baut diameter 5 mm) yang dipasang pada 

rangka hollow. Gambar 4.62 sambungan bekisting kolom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.62 Sambungan Bekisting Kolom 

 

a.5 Bekisting knock down yang mempunyai lebar 80 cm dan tinggi    

400 cm dibentuk sesuai ukuran kolom yaitu 60 x 60 cm di luar 

lokasi kolom 

a.6 Bekisting yang sudah dibentuk dikunci menggunakan angkur 

dan baut pengunci bekisting dengan jarak 60 cm. Gambar 4.63 

merupakan pengunci bekisting kolom 

 

 

 

 

 
Gambar 4.63 Pengunci Bekisting Kolom 
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a.7 Bekisting yang ujungnya sudah diberi pengait, diangkat 

menggunakan tower crane untuk dimasukkan pada tulangan 

yang sudah siap untuk dicor. Gambar 4.64 pengangkutan 

bekisting kolom dengan tower crane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.64 Pengangkutan Bekisting Kolom 

 

a.8 Mengukur ketegakan atau vertikal bekisting 

Bekisting yang sudah diletakkan pada tulangan, diukur 

ketegakannya menggunakan unting-unting. Unting-unting 

diberi lengan kayu dan dipasang pada ujung atas bekisting 

hingga mencapai dasar bekisting, setelah ujung unting-unting 

mencapai dasar bekisting (jangan sampai menyentuh dasar) 

diukur pada bawah, tengah dan atas untuk diketahui 

kemiringan kolom tersebut 

a.9 Dipasang skoor bekisting pada tengah dan bawah dari bentang  

bekisting kolom untuk menyangga bekisting agar terhindar dari 

perubahan bentuk dan ukuran kolom. Selain itu fungsi skoor 

juga untuk menyangga agar bekisting yang dipasang tetap 

vertikal. Gambar 4.65 pemberian skoor bekisting kolom 
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Gambar 4.65 Pemasangan Skoor  

 

a.10 Memasang skoor pada tulangan untuk menyangangga 

tulangan kolom agar terhindar dari pembengkokan atau terjadi 

puntir. Skoor terbuat dari besi berdiameter kurang lebih 10 cm 

dengan panjang 5 meter dipasang pada kedua sisi tulangan 

kolom sebelum dilakukan pengecoran. Gambar 4.66 

merupakan pemasangan skoor tulangan kolom agar tidak 

terjadi pembengkokan dan puntir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.66 Pemasangan Skoor  
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b. Bekisting yang dirakit di lokasi 

b.1 Papan plywood dipotong menggunakan gergaji mesin dengan 

ukuran panjang 200 cm dan lebar 60 cm 

b.2 Papan plywood dibor dengan perkuatan rangka hollow              

5 x 5 cm yang mempunyai panjang 4,00 meter pada kedua 

sisinya. Plywood yang semula 2,00 meter disambung dengan 

cara dihimpitkan kemudian dibor didekat sambungan tersebut. 

Gambar 4.67 sket menyambung plywood untuk bekisting 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.67 Sistem Penyambungan Bekisting   

 

b.3 Bekisting yang sudah diberi rangka hollow dipasang pada 

keempat sisi kolom. Gambar 4.68 contoh pemasangan 

bekisting di lokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.68 Pemasangan Bekisting Kolom 
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b.4 Pada tengah bekisting juga diberi perkuatan rangka hollow 

dengan jarak 20 cm yang dipasang secara vertikal. Gambar 

4.69 perkuatan rangka hollow pada tengah bekisting 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.69 Perkuatan Rangka Bekisting Kolom 

 
b.5 Bekisting diberi sabuk yang terbuat dari rangka hollow yang 

sudah dimodifikasi agar bisa dikunci. Jarak sabuk dipasang 

kurang lebih 50 cm. Gambar. 4.70 pemasangan sabuk  

bekisting 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.70 Pemasangan Sabuk Bekisting Kolom 

 
b.6 Setelah bekisting terpasang dengan baik, langkah yang 

dilakukan adalah mengukur ketegakan bekisting. Ketegakan 

diukur menggunakan unting-unting yang dipasang pada atas 

bekisting yang kemudian diukur pada bagian bawah, tengah 

dan atas menggunakan meteran (seperti langkah sebelumnya) 
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b.7 Langkah terakhir yang dilakukan tahap pemasangan bekisting 

yaitu memasang skoor. Skoor dipasang pada atas dan bawah 

sebagai penyangga bekisting agar tidak mengalami pembesaran 

bentuk saat dilakukan pengecoran. Fungsi lain dari skoor 

adalah untuk menyangga bekisting agar tetap vertikal. Gambar 

4.71 Skoor bekisting kolom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.71 Skoor Bekisting Kolom 

 

7. Pengecoran 

Pengecoran kolom ramp RSUD Ungaran menggunakan beton ready 

mix K-350 tanpa bahan tambah atau zat additive. Penuangan beton 

ready mix pada kolom menggunakan dua metode yaitu penuangan 

dengan bucket dan penuangan menggunakan talang cor. Untuk 

penuangan cor menggunakan bucket apabila dapat dijangkau 

menggunakan lengan tower crane sedangkan penuangan menggunakan 

talang apabila lokasi tidak bisa dijangkau oleh lengan tower crane. 

Berikut adalah langkah penuangan cor kolom: 

a. Penuangan menggunakan bucket cor dan selang tremie 

a.1 Bucket beton dengan kapasitas 0,8 m3 diangkat menggunakan 

tower crane setinggi kurang lebih 1,5 meter untuk dilakukan 

pemasangan selang tremie. Selang tremie yang mempunyai 
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panjang 5 meter dan berdiameter 0,3 m dipasang sekencang 

mungkin agar tidak mudah lepas saat pengecoran berlangsung 

a.2 Bucket beton yang sudah dipasang selang tremie didekatkan 

pada truck mixer agar mudah dituangkan beton. Gambar 4.72 

penuangan beton segar dari truck mixer ke bucket beton 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.72 Penuangan Beton dari Mixer Truck 

 

a.3 Bucket yang sudah diisi dengan beton segar diangkat 

menggunakan tower crane dan diarahkan ke kolom yang akan 

dilakukan pengecoran. Tinggi selang tremie diusahakan tidak 

lebih dari 0,5 m, agar pada saat penuangan beton segar tidak 

terlalu tinggi sehingga mengakibatkan segregasi 

a.4 Beton segar dituangkan ke dalam kolom dengan cara membuka 

katub bucket yang dilakukan oleh operator bucket. Untuk 

mengatur selang tremi dilakukan oleh satu pekerja yang berada 

di atas bekisting (berdiri di atas bekisting) 

a.5 Setelah beton dituangkan, beton segar digetarkan 

menggunakan concrete vibrator tidak lebih dari satu menit 

agar udara yang berada di dalam beton dapat keluar sehingga 

tidak menimbulkan lubang udara saat beton kering 

a.6 Metode tersebut dilakukan berulang-ulang hingga pengecoran 

kolom mencapai tinggi tertentu (di bawah muka balok). 

Gambar 4.73 penuangan beton menggunakan bucket beton 
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Gambar 4.73 Pengecoran dengan Bucket dan Selang Tremie 

 

b. Penuangan menggunakan talang cor 

b.1 Bucket beton dengan kapasitas 0,8 m3 diangkat menggunakan 

tower carane setinggi kurang lebih 1,5 meter untuk dilakukan 

pemasangan selang tremie (seperti langkah sebelumnya) 

b.2 Bucket beton yang sudah dipasang selang tremie didekatkan 

pada truck mixer agar mudah dituangkan beton (seperti 

langkah sebelumnya) 

b.3 Bucket yang sudah diisi oleh beton diangkat dan diarahkan ke 

talang cor. Talang cor terbuat dari pipa dengan diameter 30 cm 

dan panjang 400 cm yang dibelah menjadi dua. Talang cor 

disangga oleh scaffolding dengan jarak kurang lebih 2,00 m 

dan kemiringan 35° - 45° untuk mempermudah laju beton 

segar saat penuangan. Karena membentuk sudut tersebut maka 

untuk meletakkan talang cor dibutuhkan 2 rangkaian 

scaffolding dengan tinggi yang berbeda yaitu 487 cm untuk 

yang dekat dengan kolom dan  574 cm untuk yang paling 

ujung dekat dengan penurunan selang tremi. Gambar 4.74a 

sket scaffolding untuk talang cor sedangkan 4.74b adalah 

talang cor yang saat pengecoran kolom 
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a. Sket Scaffolding untuk Talang Cor b. Talang Cor Untuk Pengecoran Kolom 

Gambar 4.74 Talang Cor Kolom  

 

b.4 Beton segar dituangkan ke talang cor dengan cara membuka 

katub bucket yaang dilakukan oleh operator bucket. Untuk 

mengatur laju beton agar tidak terjadi penumpukan dilakukan 

pendorongan dengan balok kayu oleh satu pekerja yang berada 

di atas scaffolding (berdiri di atas scaffolding) 

b.5 Setelah beton segar masuk ke dalam kolom melalui talang cor, 

beton segar digetarkan menggunakan concrete vibrator tidak 

lebih dari satu menit agar udara yang berada di dalam beton 

dapat keluar sehingga tidak menimbulkan lubang udara saat 

beton kering 

b.6 Metode tersebut dilakukan berulang-ulang hingga pengecoran 

kolom mencapai tinggi tertentu (di bawah muka balok). 

Gambar 4.75 merupakan penuangan beton menggunakan 

talang cor 

Bucket cor 

Talang cor 

Scaffolding 
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Gambar 4.75 Pengecoran dengan Talang Cor 

 

8. Pelepasan bekisting kolom 

Satu hari setelah pengecoran bekisting kolom dilepas. Ada dua cara 

dalam melepaskan bekisting kolom, berikut ini adalah tahap 

melepaskan bekisting kolom: 

a. Melepaskan bekisting secara manual 

Pengunci pada sabuk bekisting dipalu agar baut yang semula 

kencang menjadi lebih longgar sehingga mudah dilepas. 

Memotong kawat bendrat yang digunakan untuk mengikat 

bekisting menggunakan tang catut, setelah itu bekisting dilepaskan 

satu persatu dengan cara dicongkel menggunakan bantuan linggis. 

Bekisting yang sudah dilepaskan dipindahkan secara manual oleh 

pekerja. 

b. Melepaskan bekisting dengan tower crane 

Pengunci pada bekisting dipalu agar baut yang semula kencang 

menjadi lebih longgar, hal ini bertujuan agar bekisting yang semula 

kencang menjadi lebih longgar. Pengait yang berada pada atas 

bekisting diikatkan pada pengait tower crane. Bekisting diangkat 

menggunakan tower crane untuk diletakkan di tempat 

penyimpanan. Gambar 4.76 hasil kolom setelah bekisting dibuka. 
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Gambar 4.76 Hasil Membuka Bekisting Kolom 

 

4.3.2 Pelaksanaan Balok 

Seperti yang sudah diuraikan pada bab perencanaan sebelumnya bahwa 

konstruksi balok yang digunakan untuk gedung ramp RSUD Ungaran 

menggunakan balok beton bertulang menggunakan mutu K-350. Berikut 

ini adalah tahap pelaksanaan balok pada proyek pembangunan ramp 

RSUD Ungaran: 

1. Menarik benang sebagai acuan kemiringan 

Kolom yang sudah dicor sampai bawah permukaan balok ditarik 

benang oleh surveyor untuk acuan kemiringan 7° sesuai dengan 

gambar kerja agar mempermudah penyandang disabilitas dan 

mempermudah laju dalam memindahkan pasien yang menggunakan 

ranjang (tidak terlalu berat mendorong). Langkah menarik benang 

yang digunakan sebagai acuan pelaksanaaan pembuatan balok adalah 

sebagai berikut: 

a. Tanda acuan balok 

Kolom as L3 diukur dari peil lantai setinggi 4,1 meter begitu juga 

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

Kedua pengukuran tersebut diberi tanda menggunakan isolasi. 
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b. Memasang sengkang acuan 

Setelah didapatkan elevasi balok sesuai dengan gambar kerja 

langkah selanjutnya yaitu memasang sengkang acuan pada 

tulangan pokok kolom as L3 dan as M3. Gambar 4.77 merupakan 

hasil pemasangan tanda acuan dan sengkang acuan balok pada 

tulangan pokok kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tanda Acuan Elevasi Baloky  b. Sengkang Acuan Balok 

Gambar 4.77 Tanda Elevasi Balok 

 

c. Menarik benang 

Tanda yang sudah dibuat oleh surveyor ditarik benang. Benang 

tersebut diikatkan pada tulangan pokok kolom sehingga tidak 

mudah lepas dan berubah, apabila benang tersebut berubah maka 

kemiringan acuan menjadi salah dan harus dilakukan pengukuran 

ulang. 

 

2. Merangkai scaffolding 

Untuk menyangga bekisting balok dibutuhkan scaffolding sebagai 

konstruksi sementara. Scaffolding berperan sangat penting saat umur 

beton belum mencapai keras maksimal. Berikut ini adalah langkah 

Sengkang 

acuan balok 

Tanda  

acuan balok 

 



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  124 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

dalam menyusun scaffolding untuk menyangga bekisting balok pada 

proyek ramp RSUD Ungaran: 

a. Mendirikan scaffolding 

Setelah didapatkan tarikan benang sebagai acuan kemiringan 

konstruksi balok, scaffolding didirikan dengan jarak 180 cm lalu 

dikunci menggunakan cross brace. Pada tengah bentang 

scaffolding tersebut ditambah satu main frame agar jarak antar 

scaffolding menjadi 90 cm (agar tidak terlalu jauh) lalu diikat 

menggunakan kawat antara main frame dengan cross brace. 

Gambar 4.78 mendirikan scaffolding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mendirikan Scaffolding  b. Ikatan Cross Brace 

Gambar 4.78 Mendirikan Scaffolding 

 

b. Memasang ladder frame 

Karena konstruksi balok yang digunakan pada proyek ramp ini 

mempunyai kemiringan 7° maka untuk mengatasi ketinggian 

scaffolding yang terbatas ditambahkan joint pin untuk dipasangkan 

ladder frame. Gambar 4.79 konstruksi scaffolding sebagai 

penyangga balok. 
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Gambar 4.79 Konstruksi Scaffolding Penyangga Balok 

 

c. Memasang U head 

Apabila ladder frame sudah terpasang dengan kokoh di atas main 

frame, langkah selanjutnya yaitu memasang U head dikedua 

lubang yang berada di atas ladder frame. Gambar 4.80 pemasangan 

U head. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.80 Pemasangan U Head 

Ladder frame 

Joint pin 

Main frame 

Cross brace 
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3. Memberi balok suri-suri 

Suri-suri yang terbuat dari rangka besi kanal C yang berukuran 50.38.5 

dilas saling bertolak belakang dengan diberi jarak 5 cm untuk dipasang 

pipa besi lingkaran atau persegi pada kedua ujungnya. Panjang balok 

suri ini adalah 160 cm Gambar 4.81 pemasangan suri-suri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Suri-Suri Kanal C b. Hasil Pemasangan Suri-Suri 

Gambar 4.81  Pemasangan Suri-Suri 

  

4. Memasang bekisting bawah 

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat dan memasang 

besikting bawah balok pada proyek ramp RSUD Ungaran: 

a. Memotong plywood dengan panjang 244 cm dan lebar 45 cm 

menggunakan gergaji mesin langkah ini sama seperti langkah 

sebelumnya hanya saja panjang dan lebar plywood yang 

membedakan 

b. Plywood yang sudah dipotong diberi tiga rangka hollow yang 

berukuran 5 x 5 cm pada kedua sisi samping dan tengahnya. 

Gambar 4.82 adalah bekisting bawah balok yang sudah diberi 

rangka hollow 
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Gambar 4.82 Bekisting Bawah Balok 

 

c. Bekisting yang sudah diberi rangka diletakkan di atas balok      

suri-suri dan diikat sementara menggunakan bendrat. Bekisting 

yang diletakkan dipastikan agar lurus. Gambar 4.83 hasil 

pemasangan bekisting bawah balok. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 4.83  Pemasangan Bekisting Bawah Balok  

 

5. Pemasangan tulangan 

Tahap pemasangan tulangan dilakukan setelah bekisting bawah 

terpasang. Berikut ini adalah tahap pemasangan tulangan balok 
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(menggunakan contoh balok B2 yang mempunyai ukuran 45 x 75 cm)  

pada proyek ramp RSUD Ungaran: 

a. Memotong dan membengkokkan tulangan 

Tulangan D22 dipotong menggunakan gerinda pemotong dengan 

panjang tertentu sesuai dengan gambaar kerja. Tulangan yang 

sudah dipotong dibengkokkan sepanjang 3 db pada kedua 

ujungnya. 

b. Pemasangan tulangang 

b.1 Karena sengkang acuan telah terpasang langkah selanjutnya   

melakukan pemasangan tulangan pokok bawah dan atas balok. 

Tulangan 4D22 dipasang pada atas balok dan tulangan 4D22 

pada bawah balok. Gambar 4.84 pemasangan tulangan pokok 

balok 4D22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.84  Pemasangan Tulangan Pokok Balok 

 

b.2 Tulangan pokok bawah dan atas diikat pada tengah bentang 

dengan tujuan untuk memasukkan tulangan sengkang. Setelah 

sengkang dimasukkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan 

sengkang dipasang pada tumpuan 3D10-125 sedangkan 

sengkang dipasang pada lapangan 2D10-200 

Tulangan pokok 

balok 



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  129 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

b.3 Tulangan pokok yang semula terikat pada tengah bentang 

kemudian dilepaskan. Tulangan pokok diikatkan pada 

sengkang yang sudah diatur dengan jarak tertentu 

b.4 Tulangan pinggang 4D22 dimasukkan dan diikat menggunakan 

bendrat pada sisi kanan dan sisi kiri balok 

b.5 Langkah terakhir dalam pemasangan tulangan yaitu memasang 

tambahan tulangan tumpuan dan lapangan. Tulangan 3D22 

dimasukkan dan diikat menggunakan bendrat pada tumpuan 

balok sedangkan tulangan 2D22 dimasukkan dan diikat pada 

lapangan balok. Gambar 4.85 hasil penulangan balok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.85 Hasil Penulangan Balok 

 

6. Menutup samping balok dengan bekisting 

a. Pemotongan plywood 

Plywood dipotong dengan panjang 244 cm dan lebar 75 cm 

menggunakan gergaji mesin. Langkah ini hampir sama dengan 

pembuatan bekisting bawah balok namun yang membedakan hanya 

jumlah rangka hollow yang digunakan. 

b. Memberi rangka plywood 

Langkah selanjutnya memberikan perkuatan rangka hollow yang 

berukuran 5 x 5 cm dengan jarak 20 cm  pada plywood yang sudah 

dipotong sesuai dengan ukuran.  
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c. Memasang bekisting samping balok 

Bekisting yang sudah diberi perkuatan rangka hollow diangkut  dan 

dipasang oleh pekerja di kanan dan kiri balok. Pada jarak kurang 

lebih 90 cm dipasang kawat yang menghubungkan antara bekisting 

sisi kanan dan bekisting sisi kiri. Kawat ini bertujuan untuk 

menjaga ukuran balok tidak mengalami perubahan pada saat 

pengecoran. Gambar 4.86 merupakan bekisting samping balok 

dengan ketinggian 75 cm yang diberi perkuatan rangka hollow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.86 Bekisting Samping Balok 

 

d. Memberi skoor segitiga 

Bekisting diberi perkuataan balok kayu ukuran 3/5 centimeter 

dengan panjang kurang lebih 80 centimeter yang dirangkai pada 

skoor segitiga. Skoor segitiga yang digunakan terbuat dari kanal C 

yang mempunyai ukuran 50.50.5 dilas saling bertolak belakang 

berjarak 3 cm dengan panjang 90 cm. Untuk membuat jarak 3 cm 

tersebut antar kanal C diberi potongan baja tulangan sebagai ikatan 

las. Skoor dikunci dengan angkur yang berbentuk mirip kail. 

Gambar 4.87 pemasangan skoor pada balok. 
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Gambar 4.87 Skoor pada Balok 

 

7. Memberi beton decking 

Setelah tulangan dan bekisting terpasang, langkah selanjutnya 

memberikan beton decking pada tulangan balok tersebut. Pemberian 

beton decking dilakukan oleh tiga orang. Dua orang sebagai 

pengangkat tulangan sedangkan satu orang memasukkan dan mengatur 

letak beton decking tersebut. 

 

8. Pengecoran 

Proses pengecoran balok menggunakan beton ready mix dengan mutu 

K-350. Proses pengecoran dilakukan bersamaan dengan pelat sehingga 

untuk tahap pengecoran akan diuraikan pada sub bab pelat lantai. 

 

9. Pelepasan Bekisting 

Sehari setelah dilakukan pengecoran, bekisting samping balok 

dilepaskan menggunakan catut dan linggis. Catut berfungsi untuk 

memotong kawat sedangkan linggis untuk mencongkel bekisting. 

Untuk pelepasan bekisting bawah dilakukan bersamaan dengan 

pelepasan scaffolding pelat ketika berumur 21 hari (uraian akan 

dijelaskan pada sub bab pelat lantai). Gambar 4.88 merupakan hasil 

pelepasan bekisting samping balok setelah dilakukan pengecoran. 

Kayu 5/7 

Skoor segitiga 

Angkur pengunci 

Balok suri-suri 
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Gambar 4.88 Melepas Bekisting Samping Balok 

 

4.3.3 Pelaksanaan Pelat Lantai 

Seperti yang sudah diuraikan pada bab perencanaan sebelumnya bahwa 

pelat lantai yang digunakan pada proyek RSUD Ungaran menggunakan 

dek baja atau sering disebut juga dengan bondek dengan tulangan 

wiremash M-8 yang mempunyai mutu U-50. Berikut ini adalah tahap 

pelaksanaan pelat lantai: 

1. Memasang U head pada balok suri 

Memasang U head pada balok suri (balok suri ini juga digunakan 

sebagai penyangga balok). Mengatur ketinggian U head yang 

terpasang dengan cara memutar sekrupnya sesuai dengan elevasi yang 

dibutuhkan. Gambar 4.89 memasang u head pada balok suri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Balok Suri-Suri b. U Head 

Gambar 4.89  Pemasangan U Head pada Suri-Suri 
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2. Memberi rangka hollow 

U head yang sudah terpasang diberi rangka hollow yang berukuran      

5 x 5 cm sepanjang pelat lantai. Fungsi rangka hollow yang dipasang di 

atas U head sebagai penyangga pelat bondek. Gambar 4.90a rangka 

hollow penyangga pelat bondek sedangkan gambar 4.90b merupakan 

sket dari struktur bekisting balok dan pelat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Rangka Hollow Penyangga Bondek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Sket Struktur Bekisting Balok dan Pelat 

Gambar 4.90  Struktur Bekisting Pelat Lantai 

Rangka hollow 

penyangga pelat 

bondek.  

Suri-Suri 

Main frame Bondek 
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3. Pemasangan plat seng 

a. Pemotongan plat seng 

Pelat seng dipotong dengan ukuran panjang 300 cm dan lebar      

15 cm menggunakan gunting seng. Plat seng tersebut berfungsi 

sebagai stop cor pelat. Gambat 4.91 sket hasil potong plat seng. 

 

 

 

 

Gambar 4.91  Sket Hasil Pemotongan Plat Seng 

 

b. Membentuk plat seng seperti huruf C 

Pelat seng yang sudah dipotong, digaris menjadi tiga bagian 

dengan ukuran 5 cm. Plat seng kemudian dibentuk seperti huruf C 

dengan bantuan balok kayu. Gambar 4.92 merupakan hasil 

pembuatan plat seng untuk tepi bondek. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.92  Seng Tepi Pelat Bondek. 

 

c. Pemasangan plat seng 

Plat seng yang sudah dibentuk seperti huruf C dipasang dan dipaku 

dengan jarak 30 cm tepat di atas rangka beksiting balok.              

Plat seng dipasang dengan bentuk C yang menghadap ke arah 

dalam (menghadap ke arah pelat lantai). Gambar 4.93 hasil 

pemasangan seng pada bekisting balok. 



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  135 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.93 Pemasangan Seng Tepi Pelat Bondek. 

 

4. Pemasangan dek baja 

Dek baja dipasang horizontal (melintang) di atas rangka hollow yang 

menumpu pada balok suri seperti yang sudah diuraikan pada bab 

sebelumnya. Ujung dek baja dibaut pada bekisting balok dengan jarak 

30 cm. Untuk sambungan yang digunakan pada bondek adalah dengan 

cara mengaitkan antara ujung bondek A yang berbentuk seperti huruf 

U terbalik (menghadap ke bawah) dengan ujung bondek B yang 

berbentuk seperti L (menghadap ke atas) tanpa ada perkuatan khusus. 

Gambar 4.94a adalah sambungan pada ujung bondek sedangkan 

Gambar 4.94b hasil pemasangan bondek. 
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b. Hasil Pemasangan Dek Baja 

Gambar 4.94 Pemasangan Dek Baja Pelat Lantai 

 

5. Penulangan pelat lantai 

Wiremash dipasang di atas pelat bondek. Untuk lapisan bawah 

wiremash dipasang hanya tepat di atas bondek, namun untuk lapisan 

atas wiremash dipasang hingga panjannya mencapai ujung tulangan 

terluar dari kedua balok. Untuk mencegah antara wiremash lapis 

pertama dengan wiremash lapis kedua menyatu perlu dipasang cakar 

ayam dengan jarak 50 cm dengan ketebalan kurang lebih 8 cm. 

Gambar 4.95a sket potongan tulangan wiremash pelat lantai sedangkan 

4.95b hasil pemasangan tulangan wiremash. 
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b. Pemasangan Wiremash 

Gambar 4.95 Penulangan Pelat Lantai 

 

6. Pemasangan tulangan pengikat pelat dengan balok 

Baja tulangan D10 dipotong dengan panjang kurang lebih 50 cm. 

Ujung kedua baja tersebut dibengkokkan 90° sepanjang 3 db. Baja 

yang sudah dipotong dan dibengkokkan di pasang di atas tulangan 

wiremash pelat lapis pertama hingga menembus ¾ balok. Tulangan 

pengikat ini berfungsi untuk mengikat antara balok dengan pelat lantai 

agar lebih menyatu.  Gambar 4.96 baja pengikat pelat dan balok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.96 Pemasangan Tulangan Pengikat 
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7. Pemberian beton decking 

Beton decking dipasang setelah tulangan wiremash pelat terpasang 

dengan baik. Beton decking dengan tebal 3 cm diletakkan di bawah 

tulangan wiremash agar saat pengecoran tidak menempel pada dek 

baja. Gambar 4.97 merupakan hasil pemasangan beton decking pada 

pelat lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.97 Hasil Pemasangan Beton Decking 

 

8. Pengecoran pelat lantai 

Pada tahap pengecoran pelat lantai dilaksanakan bersamaan dengan 

pengecoran balok karena kedua konstruksi tersebut menjadi satu. 

Proses pengecoran yang dilakukan pada proyek ramp RSUD Ungaran 

ini dibagi menjadi dua langkah. Berikut ini adalah langkah pengecoran 

pelat dan balok: 

a. Pengecoran pada as K1-3 hingga setengah (1/2) bentang menuju as 

L1-3 menggunakan bucket tanpa talang cor. Berikut ini adalah 

langkah pengecoran tanpa talang cor: 

a.1 Bucket beton dengan kapasitas 0,8 m3 diangkat menggunakan 

tower crane. Bucket beton (tanpa selang tremie) didekatkan 

pada truck mixer agar mudah dalam penuangan beton 
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a.2 Bucket yang sudah diisi oleh beton segar diangkat 

menggunakan tower crane dan diarahkan ke lokasi pelat lantai 

dan balok yang akan dicor  yaitu pada as K2-3 

a.3 Proses pengecoran dimulai dari elevasi yang paling rendah 

menuju elevasi yang lebih tinggi sehingga tahap pengecoran 

awal pelat lantai dilaksanakan pada as K2-3 menuju ke as N2 

hingga berakhir pada as K1-2. Untuk pengecoran dengan 

bucket beton ini dilakukan oleh 3 orang. Dua orang untuk 

mengarahkan bucket beton ke lokasi yang akan dicor 

sedangkan satu orang sebagai operator bucket yang bertugas 

untuk membuka dan menutup bucket. Gambar 4.98 pengecoran 

as K2-3 menggunakan bucket beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.98 Pengecoran dengan Bucket Beton 

 

a.4 Setelah beton segar dituangkan ke pelat lantai dan balok,    

beton segar digetarkan menggunakan concrete vibrator tidak 

lebih dari satu menit agar udara yang berada di dalam beton 

dapat keluar sehingga tidak menimbulkan lubang udara saat 

beton kering 
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a.5 Metode tersebut dilakukan berulang-ulang hingga pengecoran 

mencapai tebal 14 cm dan mengarah pada as N2. 

 

b. Untuk menuju ke as N2 (as yang terletak paling ujung)     

dibutuhkan bantuan talang cor karena lengan tower crane hanya 

mampu mencapai di tengah bentang dari as K1-3 dan as L1-3         

berikut ini adalah langkah pengecoran dengan bantuan talang cor: 

b.1 Bucket beton dengan kapasitas 0,8 m3 diangkat      

menggunakan tower carane setinggi kurang lebih 1,5 meter 

untuk dilakukan pemasangan selang tremie. Selang tremie yang 

mempunyai panjang 5 meter dan berdiameter 0,3 m dipasang 

sekencang mungkin agar tidak mudah lepas saat pengecoran 

berlangsung 

b.2 Bucket beton yang sudah dipasang selang tremie didekatkan 

pada truck mixer agar mudah dalam penuangan beton sehingga 

tidak terjadi tumpah 

b.3 Bucket yang sudah diisi oleh beton segar diangkat 

menggunakan tower crane dan diarahkan ke talang cor (talang 

cor sudah dipersiapkan sebelumnya pada saat pengecoran as 

K2-3). Talang cor terbuat dari pipa dengan diameter 30 cm dan 

panjang 400 cm yang dibelah menjadi dua. Talang cor disangga 

oleh scaffolding ladder frame yang diletakkan pada tengah 

bentang as KL 1-2 dan satunya lagi diletakkan pada tengah 

bentang as LM 2-3 sehingga talang cor membentuk  

kemiringan 35° - 45° untuk mempermudah laju beton segar 

saat penuangan. Proses pengecoran ini dimulai dari as L2-3 

menuju ke as N2  hingga berakhir pada as L1-2. Gambar 4.99a 

adalah sket jalur letak scaffolding ladder frame untuk 

pembentuk talang cor sedangkan gambar 4.99b adalah talang 

cor untuk pelat lantai dan balok pada as L2-3 hingga as N2 
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a. Posisi dan Jalur Scaffolding untuk Pengecoran 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

b. Talang Cor 

Gambar 4.99 Talang Cor Pelat Lantai 

 

b.4 Beton segar dituangkan ke talang cor dengan cara membuka 

katub bucket yang dilakukan oleh operator bucket. Untuk 

mengatur laju beton agar tidak terjadi penumpukan dilakukan 

pendorongan dengan balok kayu oleh pekerja 

b.5 Setelah beton segar dituangkan ke pelat lantai dan balok melalui 

talang cor, beton segar digetarkan menggunakan concrete 

vibrator tidak lebih dari satu menit agar udara yang berada di 

dalam beton dapat keluar sehingga tidak menimbulkan lubang 

udara saat beton kering 

b.6 Metode tersebut dilakukan berulang-ulang hingga pengecoran 

mencapai tebal 14 cm. Untuk perataan tebal cor, pekerja 

menggunakan besi yang ujung dibengkokkan sepanjang 14 cm 
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kemudian dicolokkan pada tepi dan tengah dari pelat lantai. 

Gambar 4.100 merupakan penuangan beton menggunakan 

talang cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.100 Pengecoran dengan Talang Cor 

 

9. Melepas scaffolding pelat lantai dan balok 

Scaffolding pelat lantai dan balok dilepaskan ketika umur beton 

mencapai dua puluh satu (21) hari. Cara melepas scaffolding dimulai 

dari pelat lantai menuju ke bekisting balok. Langkah ini  dilakukan 

satu persatu mulai dari U head penyangga bondek pelat, balok suri 

ladder frame, joint pin, cross brace, hingga main frame. Untuk 

melepaskan bekising bawah balok diperlukan catut untuk memotong 

kawat sedangkan linggis untuk mencongkel bekisting. Komponen 

scaffolding yang sudah dilepas (main frame, ladder frame, cros brace, 

joint pin, U head hingga balok suri-suri diangkut oleh pekerja ke lantai 

yang lebih tinggi untuk digunakan kembali dalam pemasangan pelat 

lantai dan balok. Gambar 4.101 proses melepas scaffolding pelat dan 

balok. 
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Gambar 4.101 Proses Melepas Scaffolding. 

 

4.3.4 Pelaksanaan Konektor (Penghubung) 

Kerena jarak antara ramp dengan bangunan utama rumah sakit cukup jauh 

yaitu terpaut sepanjang 528 cm maka untuk menghubungkan kedua 

bangunan tersebut dibutuhkan konstruksi tambahan berupa konektor. 

Konektor yang digunakan untuk menghubungkan proyek ramp dengan 

bangunan induk rumah sakit menggunakan beton bertulang dengan mutu 

K-350. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab perencanan sebelumnya, 

beton bertulang ini menggunakan bondek dengan tulangan rangkap 

wiremash M-8 sedangkan untuk konstruksi balok menggunakan profil 

IWF 400.200.8.13 yang dihubungkan menggunakan baut. Berikut ini 

adalah pelaksanaan pekerjaan konektor proyek ramp RSUD Ungaran: 

1. Penentuan letak plat buhul 

Surveyor melakukan pengukuran untuk menentukan letak plat buhul 

pada kolom bangunan utama rumah sakit yang terletak pada as J1. 

Pengukuran dibantu oleh asisten surveyor dengan cara mengukur 

elevasi menggunakan titik acuan yang sudah ada sebelumnya. Langkah 

pengukuran dan penentuan pelat buhul juga dilakukan untuk balok 

induk as J12 pada bangunan utama. Gambar 4.102a merupakan letak 

kolom dan balok pada bangunan induk, Gambar 4.102b merupakan 

Area pelat dan 

balok yang sudah 

dilepas 

scaffoldingnya 

Area pelat dan 

balok yang akan 

dilepas 

scaffoldingnya 
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titik acuan pada kolom as J1 yang sudah dibuat dan Gambar 4.102c 

sketsa tampak depan pembuatan garis bantu acuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Bangunan Utama RSUD Ungaran       b. Garis Bantu Elevasi pada Kolom J1 

 

 

 

 

 

 

 

c. Gambar Tampak Depan Garis Penentuan Letak Plat Buhul 

4.102 Penentuan Letak Plat Buhul 

 

2. Pemasangan Balok IWF 

a. Memotong plat buhul 

a.1 Plat baja lembaran berukuran 1,00 x 2,00 meter dengan tebal    

1 cm, dibuat pola sesuai dengan ukuran plat buhul yaitu         

40 x 20 cm menggunakan penggaris (untuk mal bidang lurus) 

yang digores dengan benda runcing (ujung paku) 

a.2 Pelat yang sudah dibuat pola dengan ukuran tertentu dipotong 

menggunakan brader. Brader adalah alat pada bidang teknik 

Kolom as J1 

Balok as J1-2  
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sipil yang mempunyai dua fungsi, fungsi pertama sebagai 

pemotong baja (baik plat baja maupun profil baja) sedangkan 

fungsi lain dari brader adalah digunakan untuk mengelas. 

Fungsi brader ini tergantung pada mata brader yang digunakan 

dalam khasus ini mata brader yang digunakan yaitu mata 

potong.  Gambar 4.103 pemotongan plat buhul baja dengan 

brader. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.103 Pemotongan Plat Buhul menggunakan Brader Potong 

 
 

b. Membuat lubang pada pelat buhul baja 

b.1 Setelah pelat buhul dipotong sesuai dengan kebutuhan, plat 

buhul diberi tanda untuk lokasi lubang yang akan dibor. 

Gambar 4.104 sket pemberian tanda untuk letak yang akan 

dilubangi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.104 Sket Pemberian Tanda untuk Lubang Baut 

Mata brader 

sebagai 

pemotong 

Mal agar buhul 

terpotong dengan 

lurus 
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b.2 Membuat lubang pada plat buhul menggunakan bor mesin. Bor 

mesin dengan ukuran mata bor tertentu (sesuai dengan diameter 

baut yaitu 20 mm) diarahkan sesuai dengan titik yang sudah 

dibuat sebelumnya, kemudian bor dinyalakan. Gambar 4.105 

Proses melubangi plat buhul dengan bor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.105 Proses Melubangi Plat buhul 

 

c. Membuat lubang pada kolom dengan bor 

c.1 Setelah plat buhul baja selesai, baik pemotongan maupun 

pemberian lubang. Langkah selanjutnya plat buhul tersebut 

dijadikan mal dengan cara meletakkan plat tersebut pada garis 

acuan yang sudah dibuat pada kolom as J1. Gambar 4.106 

merupakan sket plat buhul dijadikan mal untuk menentukan 

lubang bor pada kolom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.106 Proses Memberi Tanda Baut pada Kolom 
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c.2 Pada lubang mal plat buhul tersebut digores menggunakan 

benda runcing (untuk proyek ini menggunakan paku) sebagai 

acuan untuk pelaksanaan bor. Gambar 4.107 merupakan sket 

hasil pemberian tanda pada lubang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.107 Hasil Penggambaran Mal Lingkaran 

 

c.3 Kolom dibor sedalam 15 cm menggunakan bor listrik, mata bor 

disesuaikan dengan diameter baut yang akan digunakan yaitu 

20 mm. Pengeboran harus lurus agar pemasangan baut juga 

mendapatkan hasil yang maksimal. Gambar 4.108a merupakan 

proses pengeboran, Gambar 4.108b lubang hasil pengeboran 

kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Proses Pengeboran untuk Lubang Baut b. Lubang Baut 

Gambar 4.108 Pengeboran Kolom  
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d. Pemasangan Balok IWF 

d.1 Kolom yang sudah dibuat lubang dengan bor kemudian 

dipasang plat buhul. Plat buhul diperkuat dengan tiga baut pada 

salah satu sisi (sebagai pengunci plat buhul). Untuk sisi lain 

baut tidak boleh dipasang terlebih dahulu karena digunakan 

untuk memasang profil IWF. Sebelum baut dipasang, lubang 

baut diberi perekat atau lem khusus dengan cara ditembakkan 

Gambar 4.109 pemasangan plat buhul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.109 Pemasangan Plat buhul  

 

d.2 Profil IWF 400.200.8.13 dipotong sesuai dengan panjang yang 

dibutuhkan (sesuai dengan gambar kerja). Profil IWF diangkut 

menggunakan katrol untuk proses pemasangan. Gambar 4.110 

katrol untuk mengangkut profil IWF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.110 Katrol Pengangkut Profil IWF  

Rangka hollow sebagai 

penggantung  katrol 

Katrol 

Rantai katrol 



 

 

   

Ryan Kusuma Aditya 15.B1.0026  149 

 

  
Laporan Praktik Kerja    

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang   

d.3 Setelah profil IWF diangkat menggunakan katrol untuk 

dipasangkan pada kolom, profil IWF tersebut perlu disesuaikan 

kembali ukurannya. Apabila ukuran profil tersebut masih 

terlalu panjang maka perlu dipotong kembali (pemotongan 

dilakukan di lokasi pemasangan). Pemotongan profil IWF 

tersebut menggunakan brader. Gambar 4.111 memotong profil 

IWF yang masih terlalu panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.111 Pemotongan Profil IWF  

 

d.4 Apabila ukuran profil sudah sesuai kemudian langkah 

selanjutnya yaitu memulai proses las antara plat buhul dengan 

profil IWF. Baja profil dilas dengan plat buhul yang sudah 

dipasang sebelumnya menggunakan brader (mata brader 

diganti las). Gambar 4.112 proses las antara profil IWF dengan 

plat buhul 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.112 Proses Las Profil IWF dengan Plat Buhul  
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d.5 Baut kembali dipasang pada sisi yang belum terpasang. 

Langkah yang dilakukan sama seperti yang sudah diuraikan 

sebelumnya yaitu dengan cara memberi lem atau perekat 

khusus yang ditembakkan pada lubang kemudian baut 

dimasukkan dan dikencangkan menggunkan mur. Gambar 

4.113 pemasangan baut pada sisi yang belum terpasang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.113 Pemasangan Baut pada Sisi yang Belum Terpasang 

 

3. Pemasangan Pelat Lantai 

Setelah baja profil IWF terpasang dan menyatu dengan kuat, langkah 

selanjutnya yaitu melakukan pemasangan plat lantai. Berikut ini adalah 

uraian langkah pemasangan pelat lantai konektor pada proyek ramp 

RSUD Ungaran: 

a. Pemotongan bondek 

Panjang dan lebar bondek disesuaikan dengan luas pelat lantai 

konektor dengan cara mengukur dan memberi garis tanda untuk 

dilakukan pemotongan. Setelah diberi tanda bondek dipotong 

menggunakan gerinda pemotong. Gambar 4.114 Pemotongan 

bondek. 
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Gambar 4.114 Pemotongan Bondek 

 

b. Pemasangan shear connector 

b.1 Salah satu bagian terpenting dari shear connector adalah 

pemasangan stud. Stud adalah baut penghubung geser yang 

terbuat dari baja dicampur dengan alumunium. Stud dipasang 

dengan cara ditembakkan agar dapat menyatukan antara bondek 

dengan profil IWF. Stud yang digunakan untuk konektor ramp 

mempunyai diameter 16 cm dan tinggi 15 cm. Sebelum 

dilakukan pemasangan stud , langkah pertama yaitu mengukur 

dan memberi tanda tiap 20 cm dengan pylox pada bondek 

b.2 Tepat di atas tanda yang sudah dibuat menggunakan pylox 

diberi keramik ferrule dengan diameter 16 mm dan tinggi       

15 mm. Keramik ferrule atau sering juga disebut cincin ferrule 

adalah suatu material bangunan yang terbuat dari keramik 

alumina yang mendukung pengelasan pada stud. Fungsi 

keramik ferrule tersebut diantaranya sebagai tempat pencipta 

uap logam sehingga dapat memaksimalkan pembakaran, fungsi 

lain yang tidak kalah penting adalah sebagai pelindung pekerja 

dari percikan api las yang tercipta. Gambar 4.115 memberi 

keramik ferrule 
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Gambar 4.115 Memberi Keramik Ferrule 

 

b.3 Langkah selanjutnya memasang stud atau baut penghubung 

geser. Stud yang mempunyai diameter 16 mm dan panjang      

15 cm dipasang pada stud welding (alat untuk memasang stud 

dengan cara ditembakkan). Setelah stud dipasang pada stud 

welding, kemudian diarahkan pada keramik ferrule untuk 

dilakukan penembakan. Gambar 4.116 pemasangan stud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.116 Pemasangan Stud 

 

b.4 Karena keramik ferrule terbuat dari bahan alumina sehingga 

bahan tersebut tidak dapat menyatu sempurna dengan beton.  

Sisa keramik ferrule dibersihkan dengan cara dipukul sampai 

pecah. Pecahan keramik ferurule dikuas hingga bersih dari 
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sekitar stud  yang sudah terpasang agar tidak tercampur dengan 

beton pada saat pengecoran. Gambar 4.117 membersihkan 

keramik ferrule 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.117 Membersihkan Keramik Ferrule. 

 

c. Pemasangan tulangan wiremash 

Pemasangan tulangan wiremash dilakukan seperti pada saat 

pemasangan tulangan pelat berikut ini adalah langkah pemasangan 

wiremash pada lantai connector: 

c.1 Memasangan tulangan wiremash lapis pertama tepat di atas 

bondek 

c.2 Memasang tulangan cakar ayam untuk mengganjal tulangan 

lapis pertama dengan tulangan lapis kedua 

c.3 Memasang tulangan lapis kedua di atas cakar ayam.  Gambar 

4.118 hasil pemasangan tulangan pelat lantai connector 

 

 

 

 

 

Gambar 4.118 Hasil Pemasangan Tulangan Pelat Connector. 
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4. Pemasangan beton decking 

Langkah selanjutnya yaitu memasang beton decking. Beton decking  

dengan tebal 3 cm dipasang tepat di atas tulangan lapis pertama agar 

tulangan wiremash lapis pertama dengan bondek tidak bersentuhan.  

5. Bekisting samping 

Bekisting samping terbuat dari plywood berukuran panjang 200 cm 

dan lebar 25 cm diberi perkuatan angkur besi D10 panjang 15 cm. 

Bekisting diberi lubang lalu kawat bendrat diikatkan pada angkur besi 

D10 tersebut. Kawat bendrat tersebut diikatkan pada tulangan 

wiremash sebagai perkuatan untuk bekisting. Gambar 4.119 a 

pemasangan bekisting samping pelat sedangkan gambar 4.119 b sket 

potongan penjelas dari pemasangan bekisting samping pelat lantai. 

 

 

 

 

 

 

a. Bekisting Pelat Connector 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

b. Sket Penjelas Bekisting Samping Pelat Connector 

Gambar 4.119 Konstruksi Bekisting Samping Pelat Connector 

Bekisting diikat 

dengan tulangan 

wiremash 

Bekisting 
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6. Pengecoran connector 

Pengecoran connector yang mempunyai volume 0,619 m3 (per lantai) 

dilakukan menggunakan bucket cor yang diangkat menggunakan tower 

crane tanpa selang tremie. Setelah beton segar dengan mutu K-350 

dituangkan melalui katub pada bucket lalu diratakan oleh pekerja 

dengan menggunakan kayu perata. Langkah tersebut dilakukan hingga 

tinggi pelat mencapai 14 cm. Tidak lupa beton digetarkan 

menggunakan concrete vibrator tidak lebih dari satu menit agar 

gelembung pada beton segar naik pada permukaan sehingga tidak 

menimbulkan lubang pada saat beton kering. Gambar 4.120 proses 

pengecoran. 

 

  
 

 

 

 

 

Gambar 4.120 Pengecoran Pelat Lantai Connector 

 

7. Melepaskan bekisting samping 

Setelah umur pelat mencapai tiga hari bekisting samping dilepaskan 

manggunakan tang catut dan linggis. Tang catut digunakan untuk 

memotong bendrat bekisting sedangkan linggis digunakan untuk 

mencongkel bekisting. Gambar 4.121a tampak atas lantai konektor 

setelah beton mengering sedangkan Gambar 4.121b tampak bawah 

konektor setelah beton mengering 
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a Bekisting (Bondek) Pelat Conector  b.  Lantai Pelat Conector 

Gambar 4.121 Pelat Lantai Connector 

 

4.3.5 Pelaksanaan Atap 

Pelat atap yang digunakan pada proyek ramp RSUD Ungaran ini 

menggunakan atap kombinasi antara beton dan galvalum dengan  rangka 

kanal C 150.50.20.2,3 seperti yang sudah diuraikan pada bab perencanaan 

sebelumnya. Untuk pelaksanaan atap ini akan membahas proses 

pemasangan atap galvalum pada as K, L, M sedangkan pada as N atap 

yang bermaterial beton komposit tidak dibahas karena proses pelaksanaan 

sama dengan pelat lantai hanya saja ketebalannya yang berbeda yaitu      

12 cm. Berikut ini adalah tahap pemasangan atap galvalum: 

1. Memasang kanal C 150.50.20.2,3 

a. Memotong baja kanal C 150.50.20.2,3 menggunakan gerinda 

pemotong dengan panjang sesuai dengan gambar kerja yaitu 

sepanjang 300 cm 

b. Kanal C yang sudah dipotong diangkut menggunakan tower crane 

untuk diletakkan pada area atap 

c. Memasang baja kanal C dengan jarak 100 centimeter di atas balok 

BD2 as K, L, M. Tepat di atas balok BD2 juga diberi pasangan 

bata ringan satu lapis untuk menjepit kanal C tersebut. Gambar 

4.122 merupakan hasil pemasangan kanal C 
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Gambar 4.122 Kanal C yang Sudah Terpasang 

 

d. Karena sisi as K2, L2, M2, balok menjadi satu sehingga 

dibutuhkan konstruksi tambahan untuk meletakkan kanal C 

tersebut dengan menambahkan konstruksi baja siku dengan ukuran 

20.20.2 yang dibautkan pada balok dengan jarak 50 cm. Gambar 

4.123 konstruksi tambahan untuk menyangga kanal C pada as K2, 

L2, M2. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Gambar 4.123 Konstruksi Penyangga kanal C 

 

2. Memasang lapisan insulator 

Insulator adalah lapisan kedap panas yang dipasang pada atap. Proyek 

ramp RSUD Ungaran ini menggunakan insulator sebagai lapisan 
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kedap panas yang diletakkan tepat di bawah galvalum. Berikut ini 

adalah langkah pemasangan lapisan insulator: 

a. Insulator berbahan seperti karung yang masih berupa gulungan 

dengan lebar 1,5 meter dibuka kemudian dipotong menggunakan 

gunting sesuai dengan panjang yang dibutuhkan 

b. Insulator dipasang di atas kanal C kemudian dibor dengan jarak   

30 cm 

c. Karena lebar insulator terbatas, untuk overlapping antara insulator 

diberikan jarak 20-30 cm kemudian dibaut pada kanal C. Gambar 

4.124 hasil pemasangan insulator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.124 Hasil Pemasangan Insulator  

 

3. Pemasangan galvalum 

Langkah terakhir dalam pelaksanaan atap yaitu adalah pemasangan 

galvalum yang mempunyai panjang 3,00 meter dan lebar 1,00 meter 

dengan cara dibor pada kanal C yang sudah diberi lapisan insulator. 

Untuk overlapping arah memanjang dipasang dengan jarak 30 cm 

sedangkan untuk overlapping arah melintang atap galvalum di 

tumpukkan tiga bidang. Gambar 4.125a adalah sket penyambungan 

Kanal C dipasang 

dengan jarak 100 cm 

Lapisan insulator 

Konstruksi baja   

L 20.20.2 yang 

dibor pada balok 
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melintang pada galvalum sedangkan Gambar 4.125b adalah hasil 

pemasangan atap galvalum. 

 

 

 

 

 

a. Sket Sambungan Melintang Atap Galvalum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hasil Pemasangan Atap Galvalum 
 

Gambar 4.125 Pemasangan Atap Galvalum 
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BAB V 

PENGENDALIAN DAN PERMASALAHAN PROYEK 

  

5.1 Uraian Umum 

Pengendalian proyek merupakan salah satu langkah untuk memecahkan 

masalah yang terjadi pada proyek. Pada umumnya pengendalian proyek ini 

dilakukan dengan cara memenuhi standar acuan dari perencanaan dan 

mengikuti kaidah peraturan terkait yang sudah menjadi pedoman, misalnya 

peraturan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sudah menjadi pedoman bagi 

seluruh engineer baik konsultan perencana, kontraktor maupun konsultan 

manajemen konstruksi bahwa pengendalian proyek yang baik yaitu meliputi 

tiga aspek yang berupa pengendalian mutu, pengendalian biaya dan 

pengendalian waktu. Tiga aspek tersebut tentu saling terkait dan saling 

mempengaruhi satu sama lain sehingga engineer dituntut untuk bisa 

mengatasi masalah dan meminimalisasi resiko dengan baik. 

 

Pelaksanaan kegiatan proyek tidak akan pernah terlepas dari suatu 

permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul bisa disebabkan 

karena unsur kelalaian, unsur kesengajaan bahkan unsur alam (biasanya 

terjadi karena tidak disengaja). Tentu permasalahan yang timbul tersebut 

tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, namun sebagai engineer yang 

berpedoman dengan tiga aspek pengendalian proyek (pengendalian mutu, 

pengendalian biaya, dan pengendalian waktu) dapat meminimalisir dari 

masalah yang timbul sehingga permasalahan yang terjadi dapat diatasi 

dengan cepat dan seefisien mungkin. Bab ini akan lebih difokuskan untuk 

membahas permasalahan dan pengendalian proyek pada ramp RSUD 

Ungaran pada bagian struktur atas. Pelaksanaan ramp struktur atas meskipun 

sudah dilakukan dengan baik dan seteliti mungkin oleh pihak kontraktor akan 

tetapi masih mengalami permasalahan yang timbul. Untuk itu masalah dan 

solusi dari pelaksanaan struktur atas akan diuraikan lebih detail pada bab ini. 
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5.2 Pengendalian Proyek 

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, proyek ramp RSUD Ungaran ini 

juga mengacu pada tiga aspek pengendalian (pengendalian mutu, 

pengendalian biaya dan pengendalian waktu). Berikut ini adalah uraian aspek 

pengendalian proyek yang dilakukan pada pekerjaan konstruksi ramp RSUD 

Ungaran: 

1. Pengendalian Mutu 

Pengendalian mutu merupakan pengendalian yang sudah tercantum pada 

dokumen proyek baik gambar kerja maupun rencana kerja dan syarat-

syarat (RKS). Pengendalian mutu ini sudah direncanakan oleh konsultan 

perencana sehingga pada saat pelaksanaan kontraktor harus mengikuti 

syarat tersebut agar tercipta hasil yang maksimal. Berikut ini adalah 

pengendalian mutu proyek ramp RSUD Ungaran: 

a. Uji Pile Driving Analyze (PDA) 

Uji PDA adalah uji yang digunakan untuk mengetahui daya dukung 

aksial tiang, keutuhan atau integritas tiang dan efisiensi energi yang 

ditransfer (www.ilmusipil.com). Tes PDA yang dilakukan pada proyek 

ramp RSUD Ungaran ini dilakukan dengan bantuan pihak luar yaitu 

PT. GEO-PONDASI TESTING. Tes PDA berlangsung saat pekerjaan 

pondasi sumuran ramp berumur 29 hari. Hasil pengujian PDA yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa daya dukung tiang sudah 

termobilisasi maksimum karena daya dukung PDA lebih besar dari 

pada daya dukung rencana. Daya dukung rencana pondasi BP1 dan 

BP2 yang terletak pada as K3 dan L2 yaitu sebesar 120 ton dan        

140 ton sedangkan daya dukung hasil PDA pada BP1 dan BP2 adalah 

165 ton dan 157 ton (ada pada lampiran LE-8 dan LE-12). Kontraktor 

selalu melibatkan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan suatu hasil 

konstruksi yang maksimal. Gambar 5.1 merupakan uji PDA yang 

diambil dari proyek pembangunan hotel Padma di Jalan Sultan Agung 

Semarang oleh PT GRAHA PONDASI. Proses pengamatan PDA ini 
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dilakukan di lain tempat karena saat dilakukan uji PDA pada proyek 

ramp RSUD Ungaran penulis belum melakukan pengamatan kerja 

praktik di RSUD Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Hammer PDA diangkat setinggi 1,5 m  b. Hammer PDA dijatuhkan 

 

Gambar 5.1 Uji Pile Driving Analyzer 

 

b. Uji Slump Test 

Mutu Beton yang digunakan untuk pembangunan ramp RSUD 

Ungaran ini menggunakan mutu K225 untuk pondasi sumuran, K250 

untuk ground water tank dan K350 untuk struktur kolom, balok dan 

pelat lantai maupun atap bangunan ramp. Seperti yang sudah diuraikan 

pada bab pelaksanaan khusunya materi pengecoran pondasi sumuran 

bahwa uji slump test selalu dilakukan sebelum pengecoran berlangsung 

pada setiap mutu beton. Hal ini untuk mengetahui nilai slump yang 

betujuan untuk tingkat kemudahan pada saat pelaksanaan pengecoran 

atau sering disebut workability beton. Uji slump test dilakukan oleh 

pihak ready mix CV. Jati Kencana Beton yang diawasi langsung oleh 

pihak kontraktor PT. Chimarder 777 dan konsultan perencana PT. 

Cakra Menggilingan Jaya selaku wakil owner. Apabila hasil slump test 

memenuhi persyaratan (sesuai dengan nilai yang diajukan pada saat 

pemesanan) maka beton dianggap memenuhi syarat dan dapat 
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dilakukan ke tahap pengecoran, namun sebaliknya apabila nilai slump 

test tidak sesuai dengan pesanan maka pihak kontraktor berhak 

melakukan komplain pada pihak ready mix (selama ini hal itu belum 

pernah terjadi). Uji slump test yang dilakukan pada proyek ramp 

RSUD Ungaran ini dari awal pekerjaan hingga akhir selalu 

mempunyai nilai yang sama yaitu 10 + 2. Hasil slump ini didapatkan 

melalui pengamatan bersama antara pihak CV. JKB, PT. Chimarder 

dan PT. Cakra Menggilingan Jaya yang dicatat dalam laporan hasil 

pengujian beton (oleh pihak CV. JKB tertera pada lampiran LD-1) dan 

abadikan melalui foto oleh pihak kontraktor sebagai laporan 

pertanggungjawaban. Gambar 5.2 merupakan proses uji slump test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Proses Uji Slump Test 

 

c. Uji Kuat Tekan Beton 

Uji kuat tekan beton adalah uji beton yang bertujuan untuk mengetahui 

nilai kuat tekan maksimal. Seperti pada uji slump test uji kuat tekan 

beton juga selalu dilakukan setiap pengecoran berlangsung untuk 

mengetahui kesesuaian mutu. Mutu beton yang digunakan pada 
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pekerjaan ramp RSUD Ungaran sama seperti pada uraian slump test 

yaitu mutu K225 untuk pondasi sumuran, K250 untuk ground water 

tank dan K350 struktur ramp. Untuk langkah dan tahapan uji ini juga 

diuraikan pada sub bab pengecoran pondasi. Uji kuat tekan beton 

dilakukan pencetakan pada saat uji slump test sudah dilaksanakan 

namun untuk pengetesan kuat tekan beton menunggu umur beton        

7 hari, 14 hari dan 28 hari. Benda uji kuat tekan beton yang digunakan 

yaitu silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Uji kuat tekan 

beton dilakukan oleh pihak ready mix yaitu CV. Jati Kencana Beton 

yang dilaporkan ke pihak kontraktor melalui tabel hasil pengujian 

(tabel hasil pengujian ada pada lampiran LD-2-7). Apabila nilai pada 

saat pengujian tidak sesuai dengan pemesanan (mengacu pada 

perencanaan) maka pihak kontraktor berhak untuk menuntut pihak 

ready mix sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat akan tetapi 

dalam proyek ini mutu kuat tekan beton selalu di atas dari nilai rencana 

sehingga tidak pernah dilakukan komplain. Gambar 5.3 merupakan 

sampel benda uji kuat tekan beton yang berbentuk silinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Sampel Benda Uji Kuat Tekan Beton 
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d. Uji Kuat Tarik Baja 

Uji kuat tarik baja adalah salah satu uji pada bidang teknik sipil 

digunakan untuk mengetahui kuat luluh, kuat tarik, dan regangan 

minimal dari suatu mutu baja. Baja yang digunakan pada proyek ini 

dibagi menjadi 2 tipe mutu yaitu BjTP berpenampang bundar 

mempunyai mutu fy – 240 MPa yang berukuran Ø10 dan Ø12 mm, 

sedangkan mutu lain yaitu BjTS berpenampang sirip mempunyai mutu 

fy – 400 Mpa yang berukuran D10, D13, D16, D22. Pengujian mutu 

baja proyek ramp RSUD Ungaran dilakukan dengan meminta bantuan 

pihak ketiga yaitu Universitas Politeknik Negeri Semarang (Polines). 

Sample baja dengan segala macam diameter dan mutu dipilih satu 

secara acak kemudian di bawa ke laboratorium untuk dilakukan 

pengetesan. Hasil pengetesan baja ada pada lampiran LC-1-12. 

Gambar 5.4 adalah pengujian baja yang diambil dari sumber 

www.ilmusipil.com, karena pengujian baja pada proyek ramp RSUD 

Ungaran dilakukan pada tanggal 31 Juli 2018 sebelum penulis 

melakukan pengamatan kerja praktik sehingga tidak bisa mendapatkan 

dokumentasi tersebut, sedangkan dari pihak kontraktor tidak 

mempunyai dokumentasi secara lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 UPengujian Kuat Tarik Baja 

http://www.ilmusipil.com/
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2. Pengendalian Biaya 

Pengendalian biaya yang dilakukan PT. Chimarder 777 pada proyek ramp 

RSUD Ungaran ini dengan berpedoman pada nilai bobot (rupiah) 

pekerjaan yang tertera di RAB. Hal lain yang dilakukan oleh pihak 

Kontraktor adalah bekerja sama dengan pihak penyedia alat maupun 

material langsung pada distributor atau agen sehingga tidak melalui 

beberapa perantara yang menyebabkan harga semakin mahal.                  

PT. Chimarder 777 mempunyai relasi atau jaringan kerja yang luas 

sehingga pada saat kontraktor tersebut merasa kesulitan terhadap suatu 

kasus pembangunan dapat memanggil sub kontraktor yang berkeahlian 

pada bidang tersebut tanpa biaya yang mahal (lebih murah) dibandingkan 

biaya yang sesuai dengan harga pasar. Pada kasus pembangunan ini salah 

satunya PT. Chimarder 777 membutuhkan bantuan pihak ketiga yaitu      

PT. GEO-PONDASI TESTING untuk melakukan tes daya dukung tanah 

pada pondasi. Kontraktor juga membuat perencanaan sebaik mungkin 

mengenai pengadaan alat dan bahan yang dikelola oleh logistik. 

Pengelolaan ini bertujuan agar tidak tumpang tindih terhadap penggunaan 

alat dan pembelian alat sehingga tidak tejadi keterlambatan dalam proses 

pekerjaan yang berhubungan dengan pengendalian waktu. 

 

3. Pengendalian Waktu 

Pengendalian waktu yang dilakukan oleh PT. Chimarder 777 adalah 

berpedoman pada bobot mingguan pekerjaan yang tertera pada kurva S. 

Dalam lelang ke-2 pembangunan lanjutan RSUD Ungaran kontraktor 

mendapatkan 2 tipe pekerjaan yang berbeda yaitu finishing dan struktur. 

Finishing dilakukan pada gedung utama RSUD Ungaran sedangkan 

pekerjaan struktur terletak pada ramp. Untuk waktu pekerjaan proyek 

pembangunan lanjutan gedung baru RSUD Ungaran tahun 2018 secara 

keseluruhan dimulai pada awal Juli 2018 minggu ke-1 dan berakhir pada 

akhir bulan Desember 2018 minggu ke-27. Kontraktor diberi waktu untuk 
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menyelesaikan pekerjaan ini baik finishing pada gedung utama dan 

konstruksi ramp yaitu selama 27 minggu atau 6 bulan kalender. Jadwal 

yang tertera pada kurva S untuk pekerjaan ramp diberi waktu 5 bulan 

kalender dimulai pada Juli 2018 minggu ke-4 dan selesai pada November 

2018 minggu ke-23. Realisasi yang terjadi pada pekerjaan konstruksi ramp 

tersebut dimulai Agustus 2018 pada minggu ke-6 dan selesai pada Januari 

2019 minggu ke-31 memakan waktu 6 bulan 2 minggu sehingga progres 

tersebut mengalami keterlambatan 1 bulan 2 minggu atau sekitar 50 hari. 

Hal ini dikarenakan para pekerja difokuskan untuk membantu proses 

pembangunan gedung utama RSUD Ungaran yang berupa pekerjaan 

finishing. Karena terjadi perbedaan antara perencanaan pembangunan 

ramp pada kurva S dengan realisasi maka dalam hal ini dibutuhkan 

pengendalian waktu yang cukup tegas.  Pengendalian waktu pada proyek 

ramp RSUD Ungaran ini dilakukan dengan cara berkoordinasi melalui 

rapat mingguan dan bulanan. Dalam rapat tersebut kontraktor melaporkan 

progres kerja kepada owner melalui laporan (mingguan dan bulanan). 

Laporan tersebut berisi progres kegiatan yang sudah dilakuakan dan 

sedang berlangsung. Untuk pengendali utama dari proyek tersebut 

mengacu pada time schedule yang dibuat oleh perencana sehingga owner 

dapat mengetahui dan membandingan dari progres mingguan atau bulanan 

tersebut dengan time schedule (terdapat pada lampiran LA-1). Apabila 

terjadi keterlambatan progres, melalui pihak manajemen konstruksi owner 

berhak menyarankan kontraktor untuk menambah pekerja atau 

memperbanyak jumlah peralatan yang digunakan.. 

 

5.3 Permasalahan dan Solusi Proyek 

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa suatu permasalah dalam 

proyek tidak dapat dihindari namun sebagai engineer yang mengetahui aspek 

pengendalian proyek mutu, biaya dan waktu diharapkan mampu 

meminimalisir suatu masalah. Pada pekerjaan ramp meskipun sudah 
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diantisipasi dari segala aspek yang menimbulkan permasalahan, namun tidak 

menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan yang tidak disengaja. 

Berikut ini adalah   masalah - masalah yang timbul pada proyek ramp RSUD 

Ungaran  khususnya pada struktur atas: 

1. Penulangan yang terlalu panjang 

Pada proses penulangan struktur pondasi sumuran pada as K1-3, yang 

direncanakan sepanjang 9 meter namun pada as tersebut tidak sesuai 

dengan perencanaan, melebihi kurang lebih sekitar 1 meter akibat 

kesalahan pemotongan pekerja. Pihak kontraktor segera mengatasi hal 

tersebut agar tidak mendapat teguran dari pihak konsultan manajemen 

konstruksi.  Untuk kasus ini dapat diatasi dengan memotong tulangan sisa 

tersebut menggunakan bar cutter sehingga didapatkan panjang tulangan 

sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Gambar 5.5 merupakan tulangan 

pondasi sumuran yang terlalu panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Tulangan Pondasi Sumuran yang Terlalu Panjang 

  

2. Area kerja yang kurang rapi 

Pekerjan tahap dua RSUD Ungaran ini mempunyai rincian pekerjaan (bill 

of item) yang sangat banyak dengan waktu yang cukup singkat sehingga 

pelaksana tidak mampu melakukan pengawasan pada seluruh pekerjaan. 

Pengawasan tersebut terpecah menjadi dua yaitu pekerjaan bangunan 
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utama RSUD Ungaran yang bersifat finishing ataupun pekerjaan 

konstruksi pada ramp. Kurangnya pengawasan ini menyebabkan para 

pekerja beraktivitas hanya memperdulikan target waktu tanpa 

memperhatikan kerapihan pekerjaan. Hal ini yang mengakibatkan lokasi 

pekerjaan kurang rapi dan terkesan berantakan. Pekerjaan yang seharusnya 

dapat berjalan dengan lancar harus terkendala oleh pekerjaan GWT dan 

pekerjaan tie beam, pile cap pada as KL 1-3 karena adanya urugan yang 

harus dipindahkan. Solusi dari hal ini yaitu membagi pekerjaan menjadi 3 

shift. Untuk pagi dimulai dari pukul 08.00 - 16.00 WIB, shift sore dimulai 

pukul 16.00 – 00.00 WIB dan malam shift malam pukul 00.00 – 08.00 

WIB sehingga pekerja juga bisa dikerahkan seefisien mungkin. Gambar 

5.6 area pekerjaan ramp yang kurang rapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Area Pekerjaan Ramp yang Kurang Rapi  

 

3. Metode kerja yang kurang tepat 

Salah satu hal yang paling penting dalam pelaksanaan pekerjaan adalah 

metode kerja. Metode kerja yang benar akan membuat pekerjaan lebih 

ringan meskipun pekerjaan itu memiliki tingkat kesulitan yang cukup 

tinggi sedangkan metode yang salah akan membuat pekerjaan ringan 
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menjadi lebih susah. Kesalahan metode kerja yang dilakukan pada proyek 

ramp RSUD Ungaran salah satunya adalah pemasangan beton decking. 

Pemasangan beton decking ini akan lebih mudah dilakukan pada saat 

bersamaan dengan pemasangan tulangan utama yang letaknya di bawah 

(tulangan tersebut langsung diganjal dengan beton decking). Hal ini sangat 

berbeda oleh para pekerja pembangunan ramp, karena mereka melakukan 

pemasangan beton decking diakhir setelah penulangan selesai sehingga 

untuk memasang beton decking tersebut membutuhkan 3 pekerja karena 

berat tulangan yang terpasang sudah saling terkait menjadikan tulangan 

tersebut sangat berat meskipun sudah dilakukan dengan tiga orang 

pemasangan beton decking masih belum maksimal. Untuk solusi dalam hal 

ini yaitu melakukan pembenahan metode kerja. Meode kerja dipilih agar 

selalu mengikuti perkembangan jaman (update) serta dipilih yang paling 

cepat tepat dan seefisien mungkin sesuai dengan peraturan yang terkait. 

Metode kerja tersebut dipaparkan oleh site manager untuk semua pekerja 

yang berhubungan langsung dengan pekerjaan tersebut (mandor atau 

pelaksana). Gambar 5.7a pemasangan beton decking setelah penulangan 

selesai, sedangkan Gambar 5.7b hasil kurang efektif pemasangan beton 

decking pada balok sehingga tulangan tidak terselimuti dengan baik. 
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a. Pemasangan Beton Decking b. Tampak Bawah Balok yang   

Setelah Penulangan Selesai Tidak Terselimuti dengan Baik 
 

Gambar 5.7 Kesalahan Pemasangan Beton Decking 
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4. Bondek mengelupas setelah scaffolding dibuka 

a. Bondek mengelupas pada area pelat lantai 

Pada tahap pemasangan bondek untuk menyambung antara bondek 

satu dengan yang lain hanya mengandalkan pengait saja tidak ada 

perlakuan khusus untuk konstruksi tambahan baik lem, baut maupun 

las sehingga untuk konstruksi sambungan tersebut sangat mudah 

lepas. Hal ini terbukti pada bondek pelat lantai as KL 1-2 dan             

as LM 1-2 yang mengelupas setelah scaffolding dilepas. Untuk solusi 

dari masalah ini dilakukan las titik dengan jarak 1 - 1,5 meter pada 

sambungan bondek  Gambar 5.8 bondek mengelupas setelah dilakukan 

pelepasan bekisting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8 Bondek Mengelupas  

 

b. Bondek mengelupas pada area konektor 

Pada pembangunan tahap dua rumah sakit untuk menyambung gedung 

ramp dengan rumah sakit utama dibutuhkan konstruksi konektor yang 

berbahan dari profil IWF untuk struktur balok dan bondek untuk 

struktur pelat lantai seperti yang sudah diuraikan pada bab 

sebelumnya. Perkuatan bondek yang dipasang hanya mengandalkan 
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struktur memanjang yang berupa profil balok IWF tanpa memberi 

perkuatan balok melintang terutama pada ujung sambungan (dekat 

dengan konstruksi balok pada rumah sakit utama). Akibat dari hal ini 

bondek pada ujung sambungan mengelupas setelah dilakukan 

pengecoran. Untuk solusi dari masalah ini yaitu memberi perkuatan 

melintang pada ujung sambungan dengan profil kanal C 150.50.20.2,3 

yang dilas pada profil balok IWF arah memanjang. Gambar 5.9a 

mengelupas bondek pada ujung sambungan sedangkan Gambar 5.9b 

solusi pemberian balok dengan kanal C arah melintang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Bondek Mengelupas pada Konektor b. Balok Perkuatan Melintang 

 

Gambar 5.9 Pemberian Perkuatan Melintang pada Konektor 

 

5. Tinggi jatuh beton yang terlalu jauh 

Dalam pengecoran, tinggi jatuh beton sangat diperhitungkan. Hal ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya segregasi atau pemisahan agregat. 

Karena lengan tower crane tidak dapat menjangkau ke seluruh area proyek 

maka untuk menjangkau as L1-3 hingga as N2 pada saat pengecoran 

dibutuhkan talang cor. Ujung talang cor yang dibuat hanya sampai pada 

ketinggian muka atas bekisting sehingga tinggi jatuh beton sangat jauh 
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yaitu kurang lebih 4,00 meter. Hal ini yang menyebabkan beberapa kolom 

pada ramp RSUD Ungaran terjadi keropos akibat segregasi atau 

pemisahan agregat tersebut (seperti pada kolom as L1-3). Untuk mengatasi 

hal ini pihak kontraktor berencana melakukan penambalan dengan semen 

untuk mengisi lubang-lubang yang terjadi pada kolom tersebut. Keputusan 

untuk melakukan penambalan dengan semen ini didapatkan dari rapat 

yang dihadiri oleh pihak konsultan perencana, pihak kontraktor dan pihak 

manajemen konstruksi selaku wakil owner di lapangan. Langkah kedua 

sebagai solusi yaitu memberi tambahan selang (seperti selang tremie) agar 

tinggi jatuh beton tidak mencapai 4,00 meter. Gambar 5.10 segregasi 

kolom akibat tinggi jatuh beton terlalu jauh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kerusakan Pengecoran pada Kolom b. Perbaikan pada Kolom 

 

Gambar 5.10 Segregasi pada Kolom 

 

6. Penambahan air pada saat pengecoran 

Salah satu faktor terbesar yaitu lengan tower crane tidak dapat 

manjangkau ke seluruh area proyek sehingga proses pengecoran sangat 

terganggu. Meskipun sudah diberi alternatif talang cor namun hal itu tidak 

dapat memberikan solusi yang terbaik. Pada saat proses pengecoran 
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berlangsung beton yang dituang melalui talang cor tidak bisa berjalan 

dengan lancar sehingga perlu ditambah air untuk membuat beton tersebut 

menjadi encer. Solusi yang dilakukan yaitu memberi tambahan air semen 

pada beton yang sudah tertuang agar mutu beton tidak menurun karena di 

beri tambahan air. Gambar 5.11 penambahan air pada pengecoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.11 Penambahan Air pada Pengecoran  

 

7. Kurang efektif dalam penggunaan bahan 

Proses pengadaan material pada pekerjaan pembangunan ramp cukup baik 

karena selama pelaksanaan pembangunan seluruh kebutuhan material oleh 

pekerja selalu mencukupi dan tidak terjadi kekurangan. Kurangnya 

koordinasi antar pekerja dalam menginformasikan sisa material yang telah 

digunakan membuat pekerja lain tidak mengetahui adanya sisa material 

tersebut sehingga memilih untuk mengambil material yang baru sesuai 

dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaannya. Penumpukan 

seluruh sisa material yang tidak digunakan dapat diketahui pada akhir 

pekerjaan pada lokasi pembangunan. Sisa material yang terlalu banyak ini 

menyebabkan terjadi pemborosan material. Solusi untuk hal ini adalah 

droping material oleh logistik harus disesuaikan dengan kebutuhan 
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lapangan selain itu memperketat pengeluaran dan pengawasan bahan. 

Gambar 5.12 merupakan salah satu sisa material semen yang telah 

mengering dan tidak dapat terpakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12 Sisa Semen Mengering   

 

8. Pekerja tidak memenuhi standar K3 

Pekerjaan pembangunan RSUD Ungaran ini dapat dikatakan cukup luas 

dan jenis pekerjaan yang dilakukan juga sangat kompleks dengan jangka 

waktu yang singkat. Pengawasan jalannya proyek tidak seluruhnya dapat 

terpantau oleh tim pengawas sehingga aktivitas para pekerja tidak 

terpantau secara intensif salah satunya mengenai pelaksanaan standar K3. 

Sering dijumpai pada lokasi proyek ada beberapa pekerja yang 

mengabaikan standar K3 ini seperti tindak memakai helm proyek hingga 

tidak memakai sabuk pengaman pada saat pengecoran kolom dilakukan 

pada lokasi yang cukup tinggi. Meskipun peralatan keselamatan tersebut 

dapat dikatakan tidak terlalu berpengaruh selama para pekerja merasa 

aman, namun tidak menutup kemungkinan sistem keamanan ini harus 

dilaksanakan atas kesadaran pada diri sendiri pada setiap pekerja untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja. Solusi 
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dari masalah ini yaitu kontraktor membuat aturan yang tegas untuk 

masalah K3. Langkah lain yang ditempuh yaitu diusahakan setiap pagi 

untuk dilakukan apel pagi mengenai K3. Gambar 5.13 merupakan pekerja 

yang tidak menggunakan peralatan keselamatan selama bekerja pada saat 

pengecoran kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.13 Pekerja Tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan praktik kerja yang telah 

dilakukan selama 90 hari terhitung dari tanggal 3 September 2018 hingga        

3 Januari 2019 pada proyek pembangunan ramp RSUD Ungaran Kabupaten 

Semarang didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Perencanaan pada pekerjaan ramp mulai dari gambar kerja, pengadaan 

peralatan dan material dapat terdistribusi dengan baik 

2. Proyek pembangunan pekerjaan ramp terjadi keterlambatan selama 50 hari 

mengakibatkan denda sebesar Rp 52.556.819,00 

3. Untuk penjaminan mutu pelaksanaan dan material PT. Chimarder 777 

melakukan uji PDA, uji slump test, uji kuat tekan beton dan uji kuat tarik 

baja 

4. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada segi keamanan kerja 

kurang baik karena pihak kontraktor kurang memperhatikan hal tersebut 

karena sering ditemui para pekerja yang tidak menggunakan helm dan tali 

pengaman sebagai alat pelindung diri saat bekerja di lokasi pembangunan 

5. Koordinasi kerja selama proyek pembangunan antara owner, kontraktor, 

dan pelaksana kurang baik sehingga pekerjaan tidak berjalan dengan 

lancar dan beberapa metode kerja yang dilakukan masih salah 

6. Kurangnya pengawasan bagi para pekerja di lokasi pembangunan 

menyebabkan pelaksanaan pekerjaan kurang maksimal. 

 

6.2 Saran 

Selama melakukan pengamatan di lokasi pembangunan proyek ramp RSUD 

Ungaran yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, hingga 

permasalahan dan pengendalian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Penulis dapat memberikan beberapa saran atau masukan berdasarkan ilmu 
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yang telah didapatkan selama studi perkuliahan. Berikut ini adalah saran atau 

masukan yang berikan penulis terhadap pembangunan gedung lanjutan 

khususnya pada proyek ramp: 

1. Menerapkan sistem koordinasi yang baik antara pihak owner, konsultan 

perencana, kontraktor dan konsultan manajemen proyek 

2. Meningkatkan pengawasan bagi para pekerja selama proses pembangunan 

agar pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal (tidak terjadi kesalahan 

metode) dan mengurangi pemborosan material yang terbuang 

3. Meningkatkan sistem K3 dengan mendisiplinkan para pekerja untuk 

melengkapi dan melindungi diri dengan alat pelindung diri 

4. Kontraktor diharapkan menyediakan lokasi khusus untuk tempat 

meletakkan peralatan dan material di sekitar ramp. 
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