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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Benua Asia termasuk kedalam benua berkembang karena sebagian besar 

negara-negara di dalamnya merupakan negara berkembang. Salah satu bagian 

yang mempunyai banyak negara berkembang adalah Asia Tenggara, 

diantaranya yaitu Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Thailand, Laos dan 

Kamboja. Sebagai negara berkembang Indonesia melakukan banyak 

pembangunan infrastruktur yang merata disetiap daerahnya. Selain digunakan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga untuk mensejahterakan 

penduduk Indonesia.  

Kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah sedang gencar melakukan 

pembangunan di berbagai sektor diantaranya infrastruktur jalan yang terus 

dibenahi dan juga pembangunan rumah tinggal karena jumlah penduduk di 

Kota Semarang kian tahun makin meningkat. Karena jumlah penduduk yang 

semakin meningkat maka kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat 

dan semakin sedikit pula lahan yang tersedia di Kota Semarang. Salah satu 

solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan dibangunnya 

apartemen sebagai hunian vertikal maka masalah keterbatasan lahan dapat 

teratasi.  

Apartemen Tamansari Cendekia adalah salah satu contoh pembangunan 

apartemen di Kota Semarang. Proyek apartemen ini berada pada lokasi 

strategis karena berdekatan dengan banyak fasilitas publik diantaranya 

Universitas Diponegoro, Rumah Sakit, Pusat Perbelanjaan dan juga memiliki 

akses yang mudah karena dekat dengan dua gerbang tol. 
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1.2 Lokasi Proyek 

Proyek Pembangunan Apartemen tamansari Cendekia berada di Jalan 

Durian Raya No.77, Semarang. Peta lokasi Proyek Tamansari dapat dilihat 

pada Gambar 1.1 dan Site Plan dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Proyek 

 

 

Gambar 1.2 Denah Site Plan 

Sumber : Gambar perencanaan proyek, 2018 

Dari Apartemen Tamansari Cendekia menuju gerbang tol hanya 

membutuhkan waktu 5 menit dan dengan Universitas Diponegoro berjarak 3,5 

km dan dapat ditempuh selama 9 menit. Proyek Apartemen Tamansari 

Cendekia memiliki batas-batas, rumah penduduk di sisi utara dan barat, SOS 

Children’s Village disebelah timur, dan Jalan Durian Raya di sebelah selatan. 



 

Laporan Praktik Kerja 

 Proyek Pembangunan Tamansari Cendekia Apartement Semarang 

 Jalan Durian Raya No. 77 Banyumanik Semarang 
 

3 
 

Drajat Adi Satria  15.B1.0061 

1.3 Fungsi Bangunan 

Fungsi utama Apartemen Tamansari Cendekia adalah sebagai unit hunian. 

Bangunan ini memiliki 20 (dua puluh) lantai dan 1 (satu) lantai rooftop, yang 

dijelaskan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Fungsi Bangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

Elevasi Lantai Fungsi Tinggi (m) 

˗ 11.50 Basement 1 Berfungsi sebagai tempat parkir 3.50 

˗ 8.00 Lower Ground Berfungsi sebagai tempat parkir 3.50 

˗ 4.50 Mezzanine Floor 
Berfungsi sebagai tempat parkir, 

taman 
3.00 

± 0.00 Ground Floor 
Berfungsi sebagai Lobby, tempat 

parkir, taman 
4.00 

+  3.00 Lantai 2 Berfungsi sebagai unit hunian 3.20 

+ 7.00 Lantai 3 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 10.20 Lantai 4 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 13.30 Lantai 5 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 16.40 Lantai 6 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 19.50 Lantai 7 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 22.60 Lantai 8 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 25.70 Lantai 9 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 28.80 Lantai 10 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 31.90 Lantai 11 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 35.00 Lantai 12 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 38.10 Lantai 13 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 41.20 Lantai 14 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 44.30 Lantai 15 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 47.40 Lantai 16 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 50.50 Lantai 17 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 53.60 Lantai 18 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 56.70 Lantai 19 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 59.80 Lantai 20 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10 

+ 62.90 Roof top Berfungsi sebagai Roof garden  

Sumber : Data Proyek, 2018 
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1.4 Tim Pelaksana 

Tim pelaksana adalah pihak-pihak yang mempunyai peran dalam Proyek 

Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia. Biasanya dalam tahap 

menentukan pihak mana saja yang terlibat owner melakukan pelelangan, 

namun pada proyek ini pemilik proyek melakukan penunjukan langsung 

untuk menentukan pihak mana saja yang akan ikut andil dalam proyek 

tersebut.  

Secara umum pelelangan adalah proses pengadaan barang atau jasa untuk 

memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh proyek selama proyek 

pembangunan tersebut berlangsung. Dalam mengadakan proses pelelangan 

harus menerapkan perinsip efektif, efisien, transparan, dan adil.  

 Pada proses pelelangan Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh owner. Pihak yang ditunjuk 

sebagai kontraktor pekerjaan bored pile adalah Wijaya Karya Realty dan 

untuk pekerjaan struktur ditunjuk Wijaya Karya Gedung sedangkan untuk 

bagian manajemen konstruksi ditunjuk PT. Natural Desain Ciptalaras. Berikut 

merupakan data-data proyek. 

a. Data pihak terkait: 

1. Owner : PT. Wijaya Karya Realty 

2. Konsultan Arsitek : PT. Metro Idea Architect 

3. Konsultan Struktur : PT. Cipta Sukses 

4. Konsultan Mep : PT. Unicorn Tosan Perkasa 

5. Manajemen Konstruksi : PT. Natural Desain Ciptalaras 

6. Kontraktor Perencana : WIKA Realty 

b. Data proyek: 

1. Nama Proyek : Tamansari Cendekia Apartement 

2. Alamat Proyek : Jalan Durian Raya No.77 Semarang 

3. Mulai Pelaksanaan : 23 Juli 2018 

4. Nilai Kontrak : Rp 373.000.000.000,00 (exc. PPN) 

5. Sifat Kontrak : Lump-sum fixed price 
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c. Data teknis: 

1. Luas tanah / lahan : 6.000 m
2
 

2. Luas Bangunan : 74.556 m
2
 

3. Tinggi Bangunan : 90,4 m 

4. Jenis Pondasi : bored pile 

5. Jumlah Lantai : 20 lantai + rooftop 
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BAB II 

PENGELOLAAN PROYEK 

2.1. Uraian Umum 

Dalam sebuah pengerjaan proyek konstruksi membutuhkan kerjasama 

antar berbagai macam pihak seperti owner atau pemilik proyek, konsultan 

perencana, konsultan pengawas dan kontraktor. Untuk menyelesaikan sebuah 

proyek dengan baik dibutuhkan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam 

sebuah proyek tersebut, selain itu juga membutuhkan struktur organisasi yang 

baik dan jelas agar setiap pekerjaan dapat ditangani dengan baik. 

Sebuah proyek konstruksi biasanya mempunyai empat pihak yang terlibat 

yaitu pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan pengawas dan 

kontraktor. Semua pihak tersebut mempunyai hubungan dan tanggung jawab 

yang saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Komunikasi antar 

pihak juga harus dijaga agar terciptanya suasana kerja yang baik dan dapat 

berpengaruh terhadap waktu penyelesaian sebuah proyek. Bagan hubungan 

pekerjaan serta tanggung jawab dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  : Garis Koordinasi 

  : Garis Perintah 

 

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi 

Sumber : Data Proyek, 2018 

 

Pemilik Proyek 

Konsultan 

Perencana 

 Konsultan 

Pengawas dan 

Manajemen 

Konstruksi 

Kontraktor 



 

 Laporan Praktik Kerja 

 Proyek Pembangunan Tamansari Cendekia Apartement Semarang 

 Jalan Durian Raya No. 77 Banyumanik Semarang 
 

7 
 

Drajat Adi Satria  15.B1.0061 

Dari bagan di atas, setiap pihak mempunyai hubungan kerja sebagai 

berikut: 

a. Hubungan antara Pemilik Proyek dengan Konsultan Perencana 

Pemilik proyek (owner) memberikan tugas dan tanggung jawab 

kepada Konsultan Perencana untuk merancang sebuah proyek yang 

diinginkan oleh owner. Konsultan Perencana mempunyai kewajiban 

untuk bertanggung jawab atas rancangan yang dibuat dan juga 

berkewajiban untuk mengerjakan revisi yang diberikan kepada pihak 

Konsultan Perencana. 

b. Hubungan antara Pemilik Proyek dengan Manajemen Konstruksi 

Manajemen Konstruksi ditunjuk langsung oleh pemilik proyek 

(owner) mempunyai kewajiban untuk mengawasi proyek yang sedang 

berlangsung dan juga berperan untuk mewakili owner selama proyek 

sedang berlangsung. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan 

mutu, pengawasan waktu dan pengawasan terhadap biaya. Bentuk 

pengawasan tersebut dilaporkan kepada Owner dengan cara membuat 

laporan harian maupun bulanan. 

c. Hubungan antara Pemilik Proyek dengan Kontraktor 

Kontraktor dalam proyek ini dipilih langsung oleh pemilik proyek. 

Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor harus sesuai dengan 

perjanjian yang dilakukan pada saat pelelangan baik itu mutu bahan 

yang digunakan maupun biaya yang dikeluarkan. Kontraktor juga 

wajib melaporkan perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan 

dengan cara membuat laporan. 

d. Hubungan antara Konsultan Perencana dengan Manajemen Konstruksi 

Konsultan Perencana dengan Manajemen Konstruksi harus selalu 

berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap suatu pekerjaan 

di proyek. Jika Manajemen Konstruksi mengalami kendala maupun 

kekurangan keterangan terhadap suatu pekerjaan maka harus 

ditanyakan kepada pihak Konsultan Perencana. Sehingga pekerjaan 

pada proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana. 
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2.2. Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik Proyek atau owner merupakan seseorang atau instansi yang 

mempunyai gagasan untuk membuat sebuah bangunan atau proyek dan 

memberikannya kepada pihak lain yang mampu memenuhi keinginan yang 

diinginkan owner dan dapat mengatur agar proyek dapat berjalan dengan baik 

dan lancar.  Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

merupakan proyek milik PT. Wijaya Karya Realty, sebagai pemilik WIKA 

Realty mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

1. Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek. 

2. Memberikan tugas kepada kontraktor. 

3. Membuat surat perintah kerja (SPK) 

Selain itu owner sebagai pemilik proyek juga harus mendapatkan hak sebagai 

berikut: 

1. Menerima proyek yang telah selesai dikerjakan. 

2. Meminta pertanggungjawaban jika terjadi masalah pada proyek 

3. Memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana proyek yang 

tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan isi dari surat 

perjanjian kontrak. 

2.3. Konsultan Perencana 

Konsultan Perencana disini adalah sebuah pihak yang ditunjuk langsung 

oleh owner untuk membuat rancangan sebuah bangunan sesuai dengan yang 

diinginkan oleh owner. Rancangan sebuah bangunan disini meliputi 

perencanaan struktur, arsitektur, MEP serta desain yang diperlukan untuk hal-

hal yang diperlukan pada saat proyek berlangsung dan bertanggung jawab 

atas revisi yang diberikan oleh owner atau melalui Manajemen Konstruksi 

(MK). Dalam Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

menunjuk PT. Metro Idea Architects sebagai perencana arsitektur seta 

menunjuk PT. Cipta Sukses sebagai perencana struktur. Dari struktur 

organisasi konsultan perencana tersebut mempunyai tugas dan kewaiban 

masing-masing, sebagai berikut: 
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a. Konsultan Perencana Arsitektur 

Konsultan perencana arsitektur merupakan pihak yang dipercaya 

untuk mengerjakan desain gambar arsitektur, tidak hanya gambar 

namun juga menentukan material yang digunakan dalam pengerjaan 

proyek tersebut. Perencana arsitektur juga harus mengerjakan revisi 

desain jika diperlukan pada saat pelaksanaan proyek. 

b. Konsultan Perencana Struktur 

Konsultan perencana struktur merrupakan pihak yang mempunyai 

tugas untuk menghitung seluruh kebutuhan yang berhubungan dengan 

struktural dan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada saat 

pelaksanaan pembangunan. 

2.4. Kontraktor 

Kontraktor merupakan sebuah pihak yang dalam proyek ini ditunjuk 

langsung oleh owner untuk melakukan sebuah pekerjaan konstruksi sesuai 

dengan kontrak yang dilakukan.  Kontraktor pelaksana bertanggung jawab 

secara langsung kepada pemilik proyek, dan dalam pelaksanaan 

pembangunan, kinerja kontraktor diawasi oleh pengawas proyek. Dalam 

Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia owner menunjuk PT. 

WIKA Realty sebagai kontraktor. Secara umum kontraktor memiliki tugas 

untuk bertanggungjawab atas kelancaran proses pengerjaan proyek, selain itu 

pihak kontraktor menyediakan pekerja yang dapat mengerjakan pekerjaan 

dalam proyek dan harus melaporkan seluruh kegiatan dalam proyek 

menggunakan laporan. 

Proyek Apartemen Tamansari Cendekia menunjuk PT. WIKA Realty 

sebagai Kontraktor, berikut adalah susunan organisasi kontraktor: 

a. Manager : M. Reza Pahlefi 

b. Manager Biro Teknik : Deni Wibisono 

c. Manager Proyek : Widoko 

d. Manager Bore : Fatkur Rochman 

e. Staf SE : M. Amri Widyangga 

f. Biro Teknik High-Risc : Satria Budi 
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g. Pelaksana Utama : Surya Astiakana 

h. Pelaksana : Krisno 

i. Drafter : Aris 

j. Sruveyor : Rochman 

k. Kabag Teknik : Suryanto 

l. Teknik : Dimas Achmad 

 Maya Widyasrini 

 Wulandari W. Efendi 

 Ari Kusworo 

2.5. Konsultan Pengawas dan Manajemen Konstruksi 

Konsultan Pengawas adalah sebuah pihak yang ditunjuk langsung oleh 

owner untuk melakukan pengawasan dalam seluruh bidang yang terjadi 

dalam proyek selama proyek itu berlangsung. Jika dalam sebuah proyek 

terdapat suatu kesalahan maka pengawas wajib melaporkan kepada owner 

maka akan diadakan rapat mengenai hal tersebut. Proyek Pembangunan 

Apartemen Tamansari Cendekia owner menunjuk PT. Natural Disain 

Ciptalaras sebagai konsultan pengawas. Berikut merupakan tugas dan 

wewenang dari manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi mempunyai 

tugas dan kewenangan yang cukup besar karena posisinya di dalam proyek 

menggantikan posisi owner keputusan yang diambil oleh manajemen 

konstruksi sangat berdampak kepada keberlangsungan proyek dan kepuasan 

pemilik proyek. Tugas yang dilakukan antara lain adalah menyelenggarakan 

administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja, melaksanakan 

pengeawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek, menerbitkan 

laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek, 

memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi 

penyimpangan terhadap kontrak kerja, menghentikan pelaksanaan pekerjaan 

jika pelaksana proyek tidak memperhatikan peringatan yang diberikan. 
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Gambar 2.2 merupakan struktur organisasi konsultan pengawas PT. 

Natural Desain Ciptalaras. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Konsultan Pengawas 

Sumber : Data Proyek, 2018 

Dari struktur organisasi yang ditunjukkan oleh Gambar 2.2 

memperlihatkan jika konsultan pengawas terdiri dari beberapa bagian yang 

mempunyai tugas berbeda pula sebagai berikut: 

a. Ketua Kelompok (Team Leader) 

Team Leader adalah sebuah pemimpin dalam sebuah kelompok dalam 

hal ini adalah konsultan pengawas, yang mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

1. Mengkoordinasikan seluruh proses pengawasan. 

2. Memimpin kegiatan rapat mingguan yang melibatkan pemilik 

proyek dan kontraktor untuk membahas progress yang telah 

dilakukan. 

b. Tenaga Ahli Sipil 

Tenaga Ahli Sipil disini adalah seseorang yang melakukan pengawasan 

langsung di lapangan, berikut tugas yang dimiliki oleh Tenaga Ahli 

Sipil: 

1. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan 

di lapangan. 

2. Mengarahkan para pekerja jika terjadi kesalahan. 

Team Leader 

Administrasi 

Proyek 

Tenaga Ahli 

Sipil 

Tenaga Ahli 

Arsitektur 

Tenaga Ahli 

MEP 

Tenaga Ahli 

K3 

TA Quantity 

Surveyor 
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3. Melakukan pemeriksaat pada gambar kerja kontraktor berdasarkan 

gambar rencana yang dimiliki dan memberi ijin pelaksanaan 

pekerjaan. 

c. Tenaga Ahli Arsitektur 

Tenaga Ahli Arsitektur merupakan orang yang melakukan pengawasan 

terhadap gambar, dan jika terjadi perubahan gambar atau melakukan 

perubahan desain harus melalui persetujuan orang yang berada pada 

posisi ini. 

d. Tenaga Ahli K3 

Tenaga Ahli K3 mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Merencanakan dan menyusun program K3 

2. Melakukan pengawasan terhadap para pekerja agar sesuai dengan 

SOP yang berlaku. 

3. Meninjau keselamatan dan melakukan pelatihan keselamatan. 

e. Tenaga Ahli MEP 

Tenaga ahli MEP merupakan orang yang memiliki keahlian dibidang 

MEP yang bertugas untuk mengawasi terhadap pekerjaan MEP. 

Berikut merupakan tugas dari MEP: 

1. Mengontrol pekerjaan pelaksana dibidang MEP 

2. Mengontrol dan monitoring material MEP agar sesuai dengan 

spesifikasi yang disepakati 

3. Monitoring proses pekerjaan MEP 

4. Memberikan teguran juka pekerjaan terjadi penyimpangan di 

bidang MEP 

f. Administrasi Proyek 

Tugas dari seorang Administrasi adalah: 

1. Mengurus surat-surat kepada pihak-pihak terkait. 

2. Membuat minute of meeting saat rapat dengan pihak-pihak terkait. 

3. Mempersiapkan data-data proyek. 
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Dalam Proyek Apartemen Tamansari Cendekia yang ditunjuk menjadi 

Konsultan Pengawas serta Manajemen Konstruksi adalah PT. Natural Disain 

Ciptalaras, berikut merupakan susunan organisasi Konsultan Pengawas dan 

Manajemen Konstruksi: 

a. Owner : Nuky K.R. 

   Sasi Kirana 

b. Team Leader : Muhammadun 

c. Tenaga Ahli Arsitektur : Ari Sumantyo 

   Sameru Kukuh 

d. Tenaga Ahli MEEP : Luth Pramudyo 

   Vicky 

e. Pengawas Lapangan : Zairin Ahzani  

f. Admin & Safety K3 : Ganjur Hani 
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BAB III 

PEAKSANAAN PEKERJAAN 

3.1 Perencanaan Proyek 

Perencanaan proyek merupakan satu tahapan atau langkah yang dilakukan 

sebelum proyek tersebut mulai dilaksanakan. Perancanaan yang dilakukan 

antara lain merancang struktur bangunan yang akan digunakan, 

merencanakan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek dan tidak 

kalah penting adalah perencanaan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

pembangunan. Perancanaan proyek dilakukan agar dalam pelaksanaan proyek 

karena dapat mempengaruhi kelancaran dalam berjalannya suatu proyek dan 

dapat menentukan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek ini. 

Perencanaan ini diantaranya dapat menentukan alat yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan pekerjaan pada proyek ini, hal ini dilakukan agar tidak adanya 

alat yang telah didatangkan tetapi tidak digunakan dalam proyek ini jika itu 

terjadi maka akan menambah biaya yang tidak perlu dikeluarkan dalam 

anggaran proyek. 

Perencanaan merupakan penyusunan rencana atas segala sesuatu yang 

akan dilaksanakan dalam kegiatan pelaksanaan proyek nantinya. Perencanaan 

merupakan dasar dari pelaksanaan proyek karena dapat mengalokasikan 

sumber daya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Apabila sebuah proyek 

tidak ingin mengalami kendala dalam tahap pelaksanaan dan mengalami 

kerugian selama masa pembangunan maka tahap perencanaan proyek 

merupakan tahap yang sangat penting karena dapat menentukan dan mengatur 

segala yang dibutuhkan pada saat pekerjaan pelaksanaan. 

3.1.1 Perencanaan Penyelidikan Tanah 

Tahap yang dilakukan sebelum memulai proyek adalah melakukan 

penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah dilakukan untuk mengetahui 

jenis tanah yang berada di lokasi dan juga mengetahui daya dukung 

tanah pada Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia. Jika 

telah diketahui jenis tanah dan daya dukung tanah maka dapat 
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ditentukan atau dipilih jenis pondasi yang cocok untuk digunakan 

dalam bangunan yang berfungsi sebagai apartemen ini, selain jenis 

pondasi juga dapat diketahui pula ukuran serta kedalaman yang 

diperlukan untuk pondasi. Penyelidikan tanah dilakukan awal jauh 

sebelum melakukan pembangunan agar dapat direncanakan penggunaan 

strukturnya oleh perencana yang telah ditunjuk oleh owner. Pada 

penyelidikan tanah ini dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah 

Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa penyelidikan tanah dapat 

dilakukan dengan cara, yaitu: 

a. Tes Sondir (Cone Penetration Test) 

Tes sondir atau yang biasanya disebut dengan uji CPT adalah 

pengujian tanah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kekuatan tanah tiap lapisan dan kedalaman. Penyondiran sendiri 

dilakukan hingga mencapai tanah keras dan alat dapat memperoleh 

nilai pengukuran tahanan ujung (qc) pada suatu titik dan besarnya 

perlawanan geser (fs) sepanjang lubang yang dilewati oleh konus. 

Hasil dari CPT disajikan dalam bentuk diagram CPT. Untuk 

melakukan tes sondir ini sendiri diperlukan alat sondir manual 

dengan kapasitas 2,50 ton, stang sondir sebanyak 25 batang dengan 

panjang masing-masing 1 meter, manometer 2 buah yaitu manometer 

dengan kapasitas 0-60 kg/cm
2
 serta manometer kapasitas 0-250 

kg/cm
2
, 1 buah bikonus dan 1 buah single konus, 1 set angkur yang 

digunakan untuk meletakkan alat sondir manual agar stabil. Pada 

Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia melakukan 

uji sondir sebanyak lima titik. 

b. Metode Bor Mesin (Deep Boring) 

Metode bor mesin digunakan untuk melakukan pengambilan sample 

tanah dalam kondisi seperti pada lapangan atau asli agar mengetahui 

kondisi tanah di lapangan pada setiap lapisan (Kukuh P, Hasriyasti 

S. 2016). Metode ini dipilih karena untuk melakukan pembangunan 

gedung yang tergolong besar maka dibutuhkan data tanah yang lebih 
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akurat juga. Jika menggunakan metode bor mesin tanah akan di bor 

menggunakan boring machine secara terus menerus hingga lapisan 

tanah keras. Dalam melakukan boring ini sekaligus dilakukan tes 

kadar air dan pengambilan sample tanah serta dilakukan uji standart 

penetration test (SPT). Standart penetration test merupakan sebuah 

pengujian pada tanah untuk mengetahui daya dukung tanah, dapat 

diperoleh juga nilai kepadatan relatif dari lapisan tanah yang diuji 

serta diperoleh juga sudut geser tanah. Untuk melakukan pengeboran 

digunakan alat sebagai berikut rotary drilling bore adalah alat atau 

mesin yang digunakan untuk mengebor pada tanah tersebut, drilling 

pump merek sanchin, core barrel tipe single tube core barrels 

berdiameter 76 mm serta memiliki panjang 100 cm yaitu bagian 

yang digunakan untuk pengeboran dan menangkap sample tanah, 

casing digunakan untuk menahan tanah hasil bor terhindar dari 

keruntuhan, drive pile, standart split barrels dan drive weight, dan 

tabung contoh. Peralatan tersebut digunakan untuk melakukan 

pengeboran dan pengambilan undisturb sample pengambilan tanah 

dilakukan secara terus menerus agar lapisan tanah yang diambil 

terlihat jelas struktur lapisannya. Sedangkan alat yang digunakan 

untuk melakukan uji standart penetration test (SPT) adalah sebagai 

berikut yang pertama adalah pamukul (hammer) dengan berat 63,50 

kg, split spoon sampler, dan kop penumbuk. Pengujian SPT 

dilakukan setiap interval 2 meter, pengujian dilakukan dengan cara 

memukul split spoon sampler menggunakan hammer dengan 

ketinggian 75 cm dan dilakukan pencatatan terhadap nilai N-SPT 

yang diperoleh.  Pada proyek pembangunan Apartemen Tamansari 

Cendekia melakukan uji standart penetration test (SPT) sebanyak 

tiga titik. Hasil uji standart penetration test dapat dilihat pada tabel 

3.1. 
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Tabel 3.1 Rekap Nilai N-SPT 

No. Kedalaman 
N-SPT 

Titik 1 Titik 2 Titik 3 

1 -2,00 7 8 9 

2 -4,00 6 8 16 

3 -6,00 10 10 19 

4 -8,00 18 17 21 

5 -10,00 21 21 50 

6 -12,00 23 26 58 

7 -14,00 22 48 49 

8 -16,00 20 56 >60 

9 -18,00 22 53 >60 

10 -20,00 27 >60 57 

11 -22,00 32 >60 59 

12 -24,00 42 >60 >60 

13 -26,00 >60 >60 >60 

14 -28,00 >60 >60 >60 

15 -30,00 48 >60 >60 

16 -32,00 >60 >60 >60 

17 -34,00 >60 >60 >60 

18 -36,00 >60 >60 >60 

19 -38,00 >60 >60 >60 

20 -40,00 >60 >60 >60 

21 -42,00 >60   

22 -44,00 >60   

23 -46,00 >60   

24 -48,00 >60   

25 -50,00 >60   

26 -52,00 >60   

27 -54,00 >60   

28 -56,00 >60   

29 -58,00 >60   

30 -60,00 >60   

Sumber : Data Proyek , 2018 

3.1.2 Perencanaan Pekerjaan Struktur Bawah 

Setelah melakukan serangkaian pengujian penyelidikan tanah 

kemudian dilakukan perencanaan pekerjaan struktur bawah. Struktur 

bawah sendiri adalah bagian dari bangunan yang terletak dibawah 

permukaan tanah. Struktur bawah pada bangunan mempunyai fungsi 

yang sangat penting yaitu memikul beban bangunan yang berada di 

atasnya. Pada bagian ini akan dijelaskan perencanaan pekerjaan struktur 

bawah pada proyek pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia, 

yaitu: 
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a. Dinding Penahan (Soldier Pile) 

Soldier pile digunakan sebagai dinding penahan pada suatu 

bangunan yang terdiri dari serangkaian/barisan tiang yang dalam 

proses pembuatannya dilakukan dengan cara dicor ditempat (cast in 

situ). Soldier pile banyak dipilih sebagai dinding penahan tanah 

karena dapat digunakan pada hampir semua jenis tanah. Penggunaan 

soldier pile dipakai karena lokasi pembangunan berada di dekat 

pemukiman. Dalam pelaksanaannya pembuatan soldier pile 

dilakukan dengan cara mengebor lubang dan melakukan pengecoran 

tanpa menggunakan tulangan atau yang sering disebut dengan 

bentonite, kemudian setelah itu dilakukan pengeboran diantara dua 

bentonite dan melakukan pengecoran dengan memasukkan tulangan. 

Dalam proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

menggunakan dinding penahan soldier pile dengan tujuan karena 

proyek Apartemen Tamansari Cendekia berdempetan langsung 

dengan pemukiman dan akan dilakukan pembangunan basement 

yang diperlukan penggalian tanah. Soldier pile pada proyek ini 

direncanakan dengan ukuran diameter 60 cm, menggunakan 

tulangan utama dengan diameter 22 mm dan tulangan sengkang 

menggunakan diameter 10 mm. Mutu beton yang digunakan untuk 

membuat soldier pile dalam proyek Pembangunan Apartemen 

Tamansari Cendekia adalah 30 Mpa. Tabel 3.1 merupakan potongan 

melintang soldier pile. 
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Tabel 3.2 Data Jenis soldier pile 

Keterangan 
Tipe soldier pile 

Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 

Potongan 

 

 
Dimensi (mm) Ø 600 Ø 600 Ø 600 

Tulangan Utama 16 D22 16 D22 16 D22 

Sengkang Spiral (mm) D10 - 200 D10 - 200 D10 – 200 & 

D10 - 150 

Selimut Beton (mm) 70 70 70 

Kedalaman (mm) 10000 12000 20000 

Sumber: Data Proyek, 2018 

b. Perencanaan Pondasi Tiang (Bored Pile) 

Setelah melakukan penyelidikan tanah kemudian pada Proyek 

Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia direncanakan 

menggunakan pondasi bored pile. Pondasi bored pile pada 

pelaksanaannya adalah pondasi tiang pancang yang pelaksaannya 

dengan cara mengebor. Pomdasi mempunyai fungsi untuk 

menyalurkan beban bangunan diatasnya menuju ke tanah. Pondasi 

bored pile banyak dipilih karena pada proses pembuatannya minim 

menimbulkan gangguan seperti suara dan getaran, terlebih lagi pada 

proyek yang terletak ditengah pemukiman penduduk yang padat 

seperti pada Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

yang letaknya dikelilingi oleh pemukiman penduduk maka dari itu 

penggunaan pondasi tipe bored pile merupakan pilihan yang tepat. 

Pondasi bored pile yang digunakan pada Proyek Pembangunan 

Apartemen Tamansari Cendekia memiliki dua tipe yaitu diameter 

120 cm dan diameter 80 cm dengan memiliki kedalaman yang 
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bervariasi. Pada perancanaan pondasi bored pile di tower A 

mempunyai jumlah pondasi sebanyak 203 buah sedangkan pada 

tower B memiliki jumlah pondasi sebanyak 168 buah. Pondasi bored 

pile pada proyek ini direncanakan menggunakan beton bermutu 30 

MPa. Tulangan yang digunakan dalam pembuatan bored pile  

berdiameter 22 mm berjenis ulir untuk tulangan tulangan utama dan 

menggunakan diameter 13 mm berjenis ulir untuk sengkang.  

Tabel 3.3 Detail bored pile  

Keterangan 
Tipe bored pile 

Ø1200 Ø800 

Potongan 

  

Dimensi (mm) Ø1200 Ø800 

Tulangan Utama 24D25 12D19 

Sengkang Spiral (mm) D13-100 & D13-150 D13-100&D13-200 

Selimut Beton (mm) 70 70 

Sumber: Data Proyek, 2018 

c. Perencanaan Pengikat Pondasi (Pile Cap) 

Pile cap mempunyai peranan penting dalam pendistribusian beban 

struktur ke pondasi untuk kemudian diteruskan kedalam tanah 

(Fathurohman WA, Dkk., 2015). Dalam Proyek Pembangunan 

Apartement Tamansari Cendekia menggunakan mutu beton 30 MPa 

untuk pembuatan pile cap. 

d. Perencanaan Pengikat Dinding Penahan (Capping Beam) 

Capping beam merupakan balok yang difungsikan sebagai penutup 

pada konstruksi struktur bawah. Dalam pembahasan ini capping 

beam digunakan untuk menutup dan sebagai pengunci untuk 

konstruksi soldier pile. 
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3.2 Pelaksanaan Proyek 

Pelaksanaan proyek merupakan tahapan dimana semua yang telah 

direncanakan dalam pekerjaan persiapan dilaksanakan. Pada tahapan 

pelaksanaan berhasil atau tidaknya suatu metode yang direncanakan akan 

terlihat dan berbagai permasalahan dalam proyek akan timbul pada tahapan 

ini. Penggunaan peralatan yang tepat sangat mempengaruhi berapa lama 

waktu yang dibutuhkan pada tahap pelaksanaan proyek. Pelaksanaan Proyek 

Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia meliputi pekerjaan persiapan, 

pekerjaan struktur bawah dan atas, pekerjaan mechanical, electrical and 

plumbing (MEP), dan pekerjaan finishing. Namun sampai pada saat penulis 

selesai melakukan kerja praktek pelaksanaan pekerjaan baru sampai 

pekerjaan struktur bawah saja. 

3.2.1 Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebelum 

pekerjaan utama pada sebuah proyek dilaksanakan. Pekerjaan persiapan 

sangatlah penting dalam suatu proyek karena dapat mempengaruhi 

kelancaran suatu pekerjaan nantinya. Berikut merupakan rincian 

pekerjaan persiapan pada Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari 

Cendekia: 

a. Pembersihan Lahan 

Pada pekerjaan pembersihan lahan dapat menggunakan alat berat 

maupun dilakukan secara manual. Pembersihan lahan adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan lokasi proyek dari 

berbagai macam sampah baik itu sampah organik dan sampah 

anorganik. Sampah organik sendiri yaitu berupa rumput dan tanaman 

yang berada pada lahan yang akan dilaksanakan pembangunan. 

Sedangkan sampah anorganik yaitu berupa plastik serta barang-

barang lain atau puing bangunan yang terpendam dalam lahan yang 

akan dilakukan pembangunan. Pembersihan lahan terus dilakukan 

selama proyek berlangsung jika terdapat material dalam proyek yang 

mengganggu mobilitas peralatan yang digunakan dalam 
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melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam Proyek Pembangunan 

Apartemen Tamansari Cendekia melakukan pembersihan lahan 

menggunakan alat berat dan manual. Alat berat yang digunakan 

untuk membersihkan lahan pada proyek ini adalah excavator dan 

dump truck. Excavator sendiri berfungsi sebagai alat penggali tanah 

serta untuk memindahkan tanah dari satu titik ke titik lain. Dalam 

Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

menggunakan 3 excavator untuk menggali serta memindahkan tanah 

yang dibagi pada 3 area yaitu area depan, area tengah serta area 

belakang, excavator yang digunakan pada Proyek Pembangunan 

Apartemen Tamansari Cendekia adalah excavator Komatsu PC200 

yang mempunyai bucket dengan kapasitas sekitar 0,97 m3 dan dapat 

menggali hingga kedalaman 6,5 m. Selain menggunakan excavator 

merek Komatsu pada proyek ini juga menggunakan satu excavator 

Kobelco dengan tipe SK200 dengan kapasitas bucket 0,93 m3. 

Perawatan untuk excavator ini adalah setiap pagi sebelum 

melakukan pekerjaan operator mengontrol kondisi mesin dan 

mengecek bahan bakar. Contoh excavator seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Excavator 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 
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Selanjutnya alat berat yang digunakan pada saat pembersihan lahan 

adalah dump truck. Dump truck berfungsi sebagai alat pengangkut 

dalam hal ini tanah ketempat pembuangan agar area proyek bersih 

dan dapat dilakukannya proses pembangunan secara lancar dan 

sirkulasi kendaraan proyek dapat berjalan dengan baik. Pembuangan 

material dilakukan ke pembuangan yang berada didalamm 

Perumahan Graha Estetika yang berjarak ± 1,2 km dari lokasi 

proyek. Dump truck yang digunakan dalam proyek pembangunan ini 

adalah Toyota Dyna 130HT yang mempunyai kapasitas angkut 

hingga 29 m3. Truk ini disewa dari CV. Khazel Putra maka dari itu 

pihak proyek tidak memikirkan bagaimana cara perawatannya. 

Penggunaan dump truck dalam Proyek Pembangunan Apartemen 

Tamansari Cendekia disesuaikan dengan seberapa banyak material 

yang akan dibersihkan dalam hari itu, seperti yang ditunjukkan oleh 

Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Dump Truck 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Selain menggunakan alat berat untuk melakukan pekerjaan 

pembersihan lahan dalam Proyek Pembangunan Apartemen 

Tamansari Cendekia juga melakukan pembersihan lahan secara 

manual untuk tempat atau wilayah yang sulit dijangkau atau dilalui 
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oleh alat berat. Pembersihan ini dilakukan langsung oleh pekerja 

menggunakan peralatan cangkul.  seperti ditunjukkan oleh Gambar 

3.3. 

 

Gambar 3.3. Pembersihan Lahan Secara Manual 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

b. Akses Jalan Masuk 

Jalan masuk yang semula merupakan tanah, namun untuk keperluan 

Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia lahan 

tersebut dibersihkan serta dilakukan perkerasan menggunakan beton 

agar dapat dilalui kendaraan proyek dengan mudah dan dapat 

digunakan sebagai tempat parkir kendaraan para pekerja. Akses jalan 

dibikin menggunakan alat berat excavator untuk mengeruk atau 

membersihkan material yang semula ada di dalam lokasi tersebut 

dan melakukan perkerasan menggunakan beton agar mobilitas 

kendaraan mudah. Jalan masuk proyek juga dilengkapi dengan 

gerbang yang akan dibuka jika terdapat kendaraan yang akan 

memasuki atau keluar proyek, seperti ditunjukkan oleh Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Akses Jalan Masuk Proyek 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

c. Pemasangan Pagar Proyek 

Pemasangan pagar proyek dilakukan pada saat sebelum pekerjaan 

proyek dilaksanakan. Fungsi pemasangan pagar proyek adalah 

sebagai batas penanda proyek untuk menjamin keamanan kerja di 

lingkungan proyek dan juga sebagai pemisah dengan aktivitas 

didalam proyek dengan aktivitas diluar proyek. Pagar proyek dalam 

Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia dibangun 

mengelilingi seluruh lokasi proyek maka dapat memenuhi fungsi 

dari pagar proyek tersebut. Pagar proyek dibangun dengan cara 

memotong besi hollow menggunakan alat gerinda potong dan 

melakukan perakitan besi tersebut menjadi kerangka pagar serta 

dipasang seng gelombang untuk menutup lingkungan proyek 

tersebut dengan lingkungan sekitar proyek. Pada saat melakukan 

pemotongan besi hollow pekerja harus menggunakan peralatan 

keselamatan seperti sarung tangan dan masker pelindung muka agar 

percikan yang ditimbulkan akibat pemotongan besi tidak melukai 

pekerja tersebut, pemasangan pagar proyek diperlihatkan oleh 

Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. Pemasangan Pagar Proyek 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

d. Pengadaan Direksi Keet  

Direksi keet diadakan dengan tujuan untuk aktivitas bagi manajemen 

konstruksi, kontraktor, dan juga sebagai tempat melakukan rapat 

selama proyek pembangunan berlangsung. Pada Proyek 

Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia Direksi Keet 

dibangun disebelah kiri dari pintu masuk utama dan terdiri dari 2 

lantai, lantai pertama digunakan untuk mushola, kamar mandi serta 

ruang Manajemen Konstruksi. Sedangkan lantai dua dibangun 

sebagai kantor kontraktor. Direksi keet dalam Proyek Pembangunan 

Apartemen Tamansari Cendekia dibangun menggunakan bahan 

multiplex sebagai dinding. Kondisi direksi keet diperlihatkan pada 

Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6. Direksi Keet 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

e. Pembangunan Gudang Penyimpanan 

Gudang Penyimpanan merupakan ruangan yang digunakan untuk 

menyimpan barang-barang material serta peralatan supaya terhindar 

dari perubahan cuaca yang mengakibatkan kerusakan pada material 

ataupun peralatan proyek. Pembangunan gudang penyimpanan 

diawali dengan melakukan pembersihan lahan, pada proyek ini 

gudang penyimpanan dibangun pada sisi proyek karena berada pada 

lokasi yang sulit dijangkau oleh alat berat maka dilakukan 

pembersihan lahan secara manual. Setelah melakukan pembersihan 

lahan maka dilakukan perkerasan pada lantai gudang tersebut. Pada 

bagian gudang juga terdapat beberapa ruang yang digunakan untuk 

ruang istirahat bagi pekerja dan terdapat pula toilet. Gudang 

penyimpanan ditunjukkan oleh Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7. Gudang Penyimpanan 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

f. Pembuatan Bouwplank 

Bouwplank disini yang dimaksud adalah titik yang ditentukan 

sebagai pedoman untuk penentuan as bangunan. Bouwplank 

ditentukan oleh surveyor dengan cara melakukan pengukuran 

menggunakan total station yang dilakukan sebelum proyek dimulai 

agar didapatkan titik as sesuai dengan gambar rencana yang telah 

dibuat. Total station yang digunakan harus mendapat perhatian 

khusus dalam perawatannya karena alat ini termasuk alat ukur maka 

tingkat akurasinya tidak boleh salah ataupun rusak. Dalam proses 

pelaksanaan total station tidak boleh lama terkena panas sinar 

matahari dan juga dalam penyimpanannya harus disimpan dalam 

gudang yang kering. Pada proyek ini bouwplank dibuat 

menggunakan kayu yang diberi warna dan disemen agar letak 

bouwplank tidak bergeser. Fungsi lain dari pembuatan bouwplank 

adalah sebagai acuan untuk melakukan pengecekan tiap as dan 

sebagai acuan penentuan titik dimana akan dilakukan pekerjaan 

pengeboran untuk pondasi bored pile. 
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Gambar 3.8. Bowplank pada proyek 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

g. Listrik 

Listrik dalam sebuah proyek juga merupakan elemen yang cukup 

penting. Listrik dibutuhkan selama proyek berlangsung untuk 

memenuhi kebutuhan dalam direksi keet dan juga untuk alat yang 

membutuhkan daya listrik dalam pengoprasiannya. Listrik selama 

proyek berlangsung diperoleh dari sambungan sementara PLN 

setempat dan juga penggunaan genset jika dibutuhkan, genset 

diletakkan pada satu tempat khusus yang disebut dengan rumah 

genset. 

h. Los Kerja Besi 

Los kerja besi adalah sebuah area yang dibuat untuk seluruh 

pekerjaan yang berhubungan dengan besi seperti pembengkokan 

tulangan dan pemotongan besi tulangan. Proyek Apartemen 

Tamansari Cendekia memiliki sebuah tempat tersendiri untuk 

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan besi tersebut. 

Pembuatan los kerja dilengkapi oleh atap pada tempat yang 

digunakan untuk meletakkan bar bender dan bar cutter untuk 

menjaga peralatan tersebut dari terik matahari dan hujan. Los kerja 

besi ditunjukkan pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9. Los Kerja Besi 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

3.2.2 Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah 

Struktur bawah merupakan bagian dari sebuah bangunan yang 

terletak di bawah permukaan tanah. Struktur bawah sendiri mempunyai 

fungsi yang sangat penting karena menopang seluruh beban bangunan 

dan menyalurkan bebannya ke tanah, maka dari itu pembuatan struktur 

bawah harus sangat diperhatikan dan dikerjakan secara teliti dan secara 

benar. Jika dilakukan secara sembarangan maka akan menimbulkan 

masalah dikedepannya. Pada bagian ini penulis akan membahas tentang 

pelaksanaan struktur bawah pada Proyek Pembangunan Apartemen 

Tamansari Cendekia.  

a. Pelaksanaan Pekerjaan Dinding Penahan (Soldier Pile) 

Soldier pile pada Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari 

Cendekia digunakan sebagai dinding penahan tanah karena posisi 

proyek berdempetan langsung dengan pemukiman penduduk dan 

pada proyek ini akan dibangun basement yang mengharuskan untuk 

membangun dinding penahan tanah supaya tidak mengalami tanah 

yang longsor selama proses pembangunan berlangsung. Berikut 

merupakan tahapan yang dilakukan dalam pekerjaan soldier pile. 

Pekerjaan soldier pile Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari 
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Cendekia menggunakan jasa dari PT. Global Sakti Perkasa. Berikut 

merupakan langkah pengerjaan serta alat yang digunakan. 

1. Pabrikasi Besi Tulangan 

Pabrikasi besi tulangan merupakan pekerjaan awal yang 

dilakukan yaitu membuat baja tulangan yang akan digunakan 

dalam pembuatan  soldier pile nantinya. Pabrikasi baja tulangan 

dalam Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

dilakukan di area pabrikasi dalam proyek. Besi yang digunakan 

dalam pembuatan tulangan soldier pile adalah besi ulir dengan 

diameter 22 mm sebagai tulangan utama dan besi ulir dengan 

diameter 10 mm digunakan sebagai tulangan sengkang spiralnya. 

Dalam proses pembuatan spiral menggunakan bar bander manual 

pada saat pengoprasiannya tidak ada perlakuan khusus untuk 

menggunakan bar bender manual tersebut dan untuk tempat 

penyimpanannya hanya dipinggirkan di area pabrikasi besi 

tulangan tersebut. Jarak sengkang yang pada proses perakitan 

adalah 20 cm. Gambar 3.10 menunjukkan proses perakitan 

tulangan. Gambar 3.11 merupakan gambar dari bar bender 

manual. 

 

Gambar 3.10. Pabrikasi Baja Tulangan 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 
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Gambar 3.11. Bar bender manual 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

2. Pengeboran Lubang Soldier Pile 

Karena dalam pembuatan soldier pile memiliki dua tipe pile yang 

berbeda, yang pertama hanya dilakukan pengecoran saja dan yang 

kedua dilakukan pengecoran menggunakan baja tulangan. Maka 

pengeboran lubang soldier pile dilakukan secara selang-seling 

yang pertama dilakukan pengerjaan adalah lubang yang nantinya 

hanya dicor saja tanpa menggunakan tulangan kemudian setelah 

pengerjaan pile yang tanpa tulangan selesai maka dilakukan 

pengerjaan pengeboran kembali diantara pile yang telah selesai 

tersebut dan digunakan tulangan dalam proses pembuatannya. 

Pengeboran untuk lubang soldier pile menggunakan alat berat 

rotary drilling rig dan menggunakan mata bor berdiameter 60 cm 

karena diameter soldier pile yang direncanakan adalah 60 cm. 

Dalam penentuan titik bor surveyor melakukan pengukuran 

menggunakan alat total station setiap harinya. Gambar 3.12. 

menunjukkan mata bor yang digunakan untuk melakukan 
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pengeboran dan Gambar 3.13. merupakan proses pengeboran 

soldier pile. 

 

Gambar 3.12. Mata Bor yang Digunakan  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

 

Gambar 3.13. Proses pengeboran soldier pile  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Rotary drilling rig yang digunakan menggunakan merek Sany 

dengan menggunakan tipe SR150C yang dapat melakukan 

pengeboran hingga kedalaman 56 meter. Dalam kabin rotary 

drilling rig dilengkapi dengan monitor yang dapat memantau 

kedalaman yang telah dibor dan jenis tanah yang dibor. Selama 

pengerjaannya alat ini dilumasi menggunakan pelumas pada 
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bagian pemegang tiang bor agar tidak terjadi aus karena selama 

pengerjaan bagian ini selalu bergesekan.  

3. Pemasangan Baja Tulangan 

Setelah semua tulangan dirangkai dan disatukan antara tulangan 

pokok dan sengkang menggunakan kawat bendrat dan setelah 

dilakukan pengeboran untuk soldier pile maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pemasangan baja tulangan yang 

sebelumnya telah dibuat. Baja tulangan diangkat dan dimasukkan 

kedalam lubang menggunakan rotary drilling rig selain untuk 

mengebor juga dapat digunakan untuk mengangkat baja tulangan 

kedalam lubang. Pengangkatan dilakukan dengan cara mengikat 

ujung atas tulangan menggunakan kabel sling yang berada pada 

rotary drilling rig dan melakukan pengangkatan.  Pemasangan 

juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak baja 

tulangan yang telah dibuat karena bergesekan dengan lubang 

tanah. Gambar 3.14 merupakan proses pemasangan baja tulangan 

dan Gambar 3.15 merupakan baja tulangan yang telah dipasang. 

 

Gambar 3.14. Proses pemasangan baja tulangan  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 
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Gambar 3.15. Baja Tulangan Soldier Pile  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

4. Pengecoran Soldier Pile 

Setelah melakukan semua tahapan diatas langkah selanjutnya 

adalah melakukan pengecoran beton menggunakan beton ready 

mix. Beton yang digunakan mempunyai mutu 30 MPa. 

Pengecoran beton dilakukan menggunakan pipa tremi yang 

diangkat menggunakan rotary drilling rig. Sebelum melakukan 

pengecoran terlebih dahulu mempersiapkan jalan untuk air 

menggunakan tanah karena pada saat pengecoran air dalam tanah 

akan naik karena terdesak oleh beton ready mix. Pembuatan jalan 

air tersebut menggunakan peralatan cangkul dan dikerjakan secara 

manual oleh pekerja karena air yang keluar karena pengecoran 

soldier pile tidak terlalu banyak. Setelah melakukan persiapan 

untuk jalannya air maka selanjutnya adalah menyusun plat baja 

sebagai jalan truck mixer jika lokasi pengecoran mempunyai 

medan yang sulit dan digunakan agar truck mixer tidak ambles. 

Setelah semua persiapan tersebut dilakukan selanjutnya adalah 

penuangan beton ready mix kedalam lubang melalui pipa tremi 

dan dilakukan bersama dengan menaik turunkan pipa tremi agar 

beton ready mix dapat masuk dengan lancar. Beton ready mix 

yang digunakan di suply oleh tiga vendor beton ready mix yang 
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berbeda yaitu PT. Merak Jaya, PT.Varia Usaha Beton dan PT. 

Jaya Mix. Penggunaan tiga vendor dimaksudkan untuk 

mempercepat proses pengecoran. Gambar 3.17 merupakan proses 

pengecoran pada soldier pile. 

 

Gambar 3.16. Jalan Air  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

 

Gambar 3.17. Proses Pengecoran Soldier Pile  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

b. Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Tiang (Bored Pile) 

Pelaksanaan pekerjaan bored pile secara umum tidak berbeda jauh 

dengan pelaksanaan pekerjaan soldier pile. Proyek Apartemen 

Tamansari Cendekia menggunakan bored pile sebagai pondasi 
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utamanya maka dari itu dalam pembuatannya dikerjakan dengan 

hati-hati dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat agar dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya. Di proyek ini menggunakan dua 

tipe bored pile yaitu berdiameter 120 cm dan 80 cm untuk 

kedalaman bored pile bervariasi dan menggunakan mutu 30 MPa. 

Proyek Apartemen Tamansari Cendekia menggunakan jasa PT. GSP 

untuk melakukan pekerjaan bored pile. Fungsi dari bored pile 

berdiameter 120 cm adalah sebagai pondasi utama gedung 

apartemen dan pondasi bored pile dengan diameter 80 cm 

merupakan pondasi tambahan yang menopang lantai mezanine. 

Tahapan pengerjaan bored pile akan dijelaskan berikut ini. 

1. Pabrikasi Baja Tulangan 

Tahap awal pembuatan bored pile adalah dengan melakukan 

fabrikasi baja tulangan. Dalam Proyek Pembangunan Apartemen 

Tamansari Cendekia memiliki dua area fabrikasi yaitu area bawah 

dan atas, dibuat dua area agar pekerjaan yang dilakukan efektif 

karena dalam proyek ini terdapat dua tower dan memiliki lahan 

yang cukup luas. Tulangan untuk bored pile menggunakan baja 

D22 untuk tulangan utama dan D13 sebagai sengkangnya. Dalam 

pembuatannya menggunakan bar bender manual untuk membuat 

sengkang spiralnya sedangkan untuk melakukan pemotongan dan 

penyambungan menggunakan mesin las. Sengkang dibuat 

menggunakan bar bender manual yang mempunyai diameter 106 

cm karena bored pile mempunyai selimut beton setebal 7 cm. Bar 

bender manual digunakan karena mempermudah dalam 

pembuatan sengkang berbentuk spiral. Gambar 3.18 merupakan 

proses penggunaan bar bender manual. 
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Gambar 3.18. Proses Pembuatan Sengkang  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Setelah dilakukan pembuatan sengkang spiral maka selanjutnya 

dilakukan perakitan tulangan dengan sengkang menggunakan 

kawat bendrat sebagai pengikatnya. Karena bored pile 

mempunyai kedalaman berkisar 30 meter dan tulangan yang 

digunakan hanya mempunyai panjang 12 meter maka harus 

dilakukan penyambungan terhadap tulangan. Perakitan tulangan 

bored pile ditunjukkan oleh Gambar 3.19. 

 

Gambar 3.19. Perakitan Tulangan Bored Pile  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 
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2. Penentuan Titik Bor 

Sebelum melakukan pekerjaan pengeboran pihak kontraktor 

meminta kepada tim surveyor untuk menandai titik yang akan 

dibor. Proses ini dilakukan setiap hari dan setiap akan dilakukan 

pengeboran agar titik yang akan dibor sama seperti pada gambar 

yang telah direncanakan. Penentuan titik dengan cara 

menggunakan total station yang ditempatkan pada patok yang 

telah dibuat pada setiap as dan menembak kearah prisma lalu 

didapatkan titik untuk dilakukan pengeboran. Titik yang 

didapatkan ditandai dengan besi yang diikat ujungnya 

menggunakan tali dan ditancapkan pada tanah. Gambar 3.20 

merupakan kegiatan penitikan sebelum melakukan pengeboran. 

 

Gambar 3.20. Penentuan Titik Bor  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

3. Pengeboran Lubang Bored Pile 

Setelah mengetahui titik yang akan dibor langkah selanjutnya 

adalah melakukan pengeboran pada titik tersebut. Pengeboran 

dilakukang menggunakan rotary drilling rig hingga mencapai 

tanah keras. Kedalaman hingga tanah keras akan terbaca dalam 

monitor dalam alat rotary drilling rig, bacaan tersebut yang 

menentukan berapa meter tulangan yang harus digunakan dan 

berapa meter hanger steel yang harus digunakan. Pengeboran 
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harus mampu menembus segala jenis tanah dan batuan maka dari 

itu dalam Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

pada saat pengeboran menggunakan tiga jenis mata bor yang 

berbeda untuk melakukan kegiatan pengeboran agar lebih mudah. 

Mata bor yang pertama adalah mata bor dengan tipe ulir yaitu 

mata bor yang digunakan untuk mengebor tanah dengan tipe yang 

berpasir. Mata bor ulir ditunjukkan oleh Gambar 3.21. 

 

Gambar 3.21. Mata Bor Ulir  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Mata bor selanjutnya adalah mata bor dengan tipe palang yang 

memiliki fungsi untuk melakukan pengeboran pada segala jenis 

tanah dan digunakan untuk mengangkat tanah pada saat 

melakukan pengeboran yang dalam karena memiliki semacam 

pintu yang dalap menutup pada saat dilakukan pengangkatan 

sedangkan mata bor yang terakhir merupakan mata bor dengan 

tipe coring yaitu mata bora yang hanya akan digunakan jika pada 

saat melakukan pengeboran terhalang oleh benda keras semacam 

batu karena mata bor ini dapat memecah bebatuan atau benda 

keras yang berada pada dalam tanah. Mata bor tipe palang 

ditunjukkan pada Gambar 3.22 dan mata bor dengan tipe coring 

ditunjukkan oleh Gambar 3.23. 
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Gambar 3.22. Mata Bor Palang 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

 

Gambar 3.23. Mata Bor Coring 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

 Untuk Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

dilakukan pengeboran bored pile dengan diameter 120 cm dan 80 

cm. Setelah melakukan pengeboran hal yang harus dilakukan 

adalah pencatatan kedalaman lubang yang dibor pada tiap titik. 

Rotary drilling rig sendiri harus dilakukan perawatan selama 

proses pengerjaan maupun perawatan berkala yang dilakukan 

agar alat ini tidak rusak. Perawatan selama penggunaan adalah 
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dengan cara memberikan pelumas pada sendi-sendi agar tidak aus 

karena terus bergesekan antar permukaannya. Rotary drilling rig 

yang digunakan menggunakan merek Sany dengan tipe SR150C 

yang mampu mencapai kedalaman 56 meter dan dilengkapi 

dengan tiga mata bor yang berbeda yang digunakan untuk 

mengebor tanah lunak, tanah berlumpur serta bebatuan yang 

berada dalam tanah. Gambar 3.24 merupakan saat melakukan 

pengeboran, Gambar 3.25 merupakan alat Rotary Drilling Rig. 

 

Gambar 3.24. Pengeboran Bored Pile  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

 

Gambar 3.25. Alat Rotary Drilling Rig  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 
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Gambar 3.26. Perawatan Rotary Drilling Rig Yang Macet  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Selama proses pengeboran dilakukan pula pengerukan atau 

pemindahan tanah karena tanah hasil pengeboran dapat 

mengganggu proses pengeboran tersebut. Pemindahan tanah itu 

dilakukan oleh excavator dan menggunakan dump truck untuk 

dilakukan pembuangan menuju Perumahan Graha Estetika yang 

mempunyai jarak ± 1,2 km dari lokasi proyek. Dump truck yang 

digunakan menyewa dari CV. Kazhel Putra. Gambar 3.27 

merupakan proses pengangkutan material tanah menggunakan 

excavator kedalam dump truck untuk dilakukan pembuangan 

tanah tersebut. 

 

Gambar 3.27. Pengangkutan Material 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 
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4. Pemasangan Casing 

Casing disini digunakan untuk menahan permukaan tanah yang 

telah dibor agar tidak terjadi kelongsoran dan digunakan untuk 

meletakkan hanger steel pada setelah melakukan pemasangan 

tulangan bored pile. Ada pula fungsi lain adalah untuk menjadi 

penopang meletakkan pipa tremi pada saat melakukan 

pemasangan dan pelepasan pipa tremi. Casing terdiri dari tabung 

yang berlubang terbuat dari plat besi dan mempunyai dua angkur 

dikedua sisi yang berlawanan dan mempunyai ukuran sesuai 

dengan lubang galian yang dilaksanakan dalam proyek ini 

menggunakan casing dengan diameter 120 cm. Casing sendiri 

dipasang dengan cara mengikat casing menggunakan kabel sling 

yang ada pada alat rotary drilling rig dan melakukan 

pengangkatan menuju lubang bored pile. Gambar 3.28 merupakan 

bentuk dari Casing dan 3.29 proses pemasangan casing 

 

Gambar 3.28. Casing  

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 
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Gambar 3.29. Proses Pemasangan Casing 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

5. Pemasangan Tulangan 

Setelah dilakukan pemasangan casing langkah selanjutnya adalah 

melakukan pemasangan tulangan atau penyetelan tulangan 

kedalam lubang bored pile. Data kedalaman tanah yang telah 

didapatkan pada saat pengeboran menjadi patokan ketinggian 

tulangan yang digunakan. Tulangan hasil perakitan sesuai dengan 

kedalaman yang diperlukan diangkat dari tempat pabrikasi 

tulangan menuju lubang menggunakan bantuan excavator seperti 

ditunjukkan oleh Gambar 3.30. 

 

Gambar 3.30. Pengangkutan Tulangan 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 
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Jika tulangan telah dekat dengan lubang maka dilanjutkan 

pemasangan menggunakan rotary drilling rig dengan cara 

mengikat ujung atas tulangan dengan kabel sling rotary drilling 

rig. Pemasangan tulangan dilakukan dengan hati-hati agar 

sengkang yang telah diikat menggunakan kawat bendrat pada 

tulangan tersebut tidak rusak karena bergesekan dengan dinding 

lubang bored pile. Pemasangan tulangan ditunjukkan oleh 

Gambar 2.31. 

 

Gambar 3.31. Pemasangan Tulangan 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Karena bored pile memiliki kedalaman berkisar 30 meter dan 

tulangan yang digunakan memiliki panjang 12 meter maka 

diharuskan melakukan sambungan pada tulangan bored pile 

tersebut. Penyambungan dilakukan dengan menggunakan alat las 

karbit atau alat las yang menggunakan mesin disel. Dalam 

melakukan pengelasan tidak boleh asal dilakukan karena jika 

salah dapat mengakibatkan penurunan mutu besi yang digunakan 

bahkan dapat terjadi kegagalan struktur. Alat las ini dilengkapi 

dengan kawat las bermerek Kobe Steel dengan tipe atau jenis LB-

52U kawat las ini dipilih karena dapat mempertahankan mutu besi 

tulangan yang dilas. Pekerja yang melakukan pengelasan juga 

harus menggunakan perlengkapan keselamatan seperti masker las 
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dan juga sarung tangan las untuk menjaga keselamatannya. Pada 

Gambar 3.32 diperlihatkan proses penyambungan tulangan. 

 

Gambar 3.32. Penyambungan Tulangan 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

 

Gambar 3.33. Alat Las Karbit 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

6. Pemasangan Pengait (Hanger Steel) 

Hanger Steel adalah sebuah baja yang dipasang pada ujung paling 

atas tulangan pada saat tulangan dimasukkan kedalam lubang. 

Proyek Apartemen Tamansari Cendekia menggunakan hanger 

steel dengan ukuran D13. Panjang hanger steel ditentukan dengan 

cara menghitung selisih antara permukaan tanah dengan ujung 
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tulangan bored pile. Tujuan dipasangnya hanger steel adalah 

untuk menahan agar tulangan bored pile tidak bersentuhan 

dengan dinding tanah karena jika bersentuhan langsung dengan 

tanah akan mengakibatkan korosi pada tulangan, maka dari itu 

pada saat pengecoran pondasi bored pile memiliki selimut beton. 

Pemasangan hanger steel menggunakan peralatan alat las karbit 

untuk menyambungkan tulangan bored pile dengan tulangan yang 

difungsikan sebagai hanger steel. Penyambungan hanger steel 

dapat dilihat pada Gambar 3.34. 

 

Gambar 3.34. Pemasangan Hanger Steel 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

7. Pengecoran Bored Pile 

Proses pengecoran pada bored pile sama seperti pada saat 

pengecoran soldier pile. Pengecoran menggunakan beton ready 

mix dengan mutu 30 MPa. Beton ready mix pada proyek ini di 

suply oleh tiga vendor yang berbeda yaitu PT. Merak Jaya, PT. 

Varia Usaha Beton dan PT. Jaya Mix. penggunaan tiga vendor 

yang berbeda dimaksudkan agar mempercepat proses pengecoran 

pada proyek tersebut. Untuk menjaga mutu beton maka pada saat 

memasuki proyek beton yang dibawa oleh Truck Mixer dilakukan 

uji slump test untuk mendapatkan tingkat kekentalan yang 

diperlukan. Truck mixer yang membawa beton ready mix selama 

perjalanan melakukan agitasi atau pemutaran hal ini digunakan 
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agar beton yang dibawa tidak mengeras selama perjalanan dari 

vendor menuju lokasi proyek. Gambar truck mixer dapat dilihat 

pada Gambar 3.35 sampai 3.37. 

    

Gambar 3.35. Truck Merak Jaya           Gambar 3.36. Truck Varia Usaha 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018      Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

 

Gambar 3.37. Truck Jaya Mix 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Pengecoran dilakukan menggunakan pipa tremi sepanjang empat 

meter yang dirangkai sesuai dengan kedalaman yang diperlukan. 

Pipa tremi dipilih karena agar beton ready mix yang dimasukkan 

kedalam lubang bored pile tidak bercampur dengan lumpur dan 

air yang berada dalam lubang boredpile pipa tremi terdiri dari 

pipa besi dan terdapat corong yang memiliki jaring-jaring pada 

bagian atas hal itu digunakan untuk menyaring batu atau agregat 

yang terlalu besar yang berada pada ready mix. dalam 

pelaksanaannya pipa tremi diangkat menggunakan rotary drilling 

rig dan apabila tersumbat pada saat pengecoran pipa tremi 
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diangkat dan dilakukan pemukulan menggunakan hammer hingga 

pipa tersebut tidak tersumbat lagi. Dalam perawatan pipa tremi 

yaitu dengan membersihkan atau membilas pipa tremi yang telah 

dipakai tersebut menggunakan air sampai bersih agar tidak ada 

sisa beton dalam pipa tremi tersebut yang dapat mengakibatkan 

penyumbatan jika digunakan kembali. Pipa tremi dapat dilihat 

pada Gambar 3.38. 

 

Gambar 3.38. Pipa tremi dan bucket 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

 Sebelum melakukan pengecoran terlebih dahulu dibuatkan jalan 

air yang dapat mengarahkan air yang keluar akibat pengecoran 

menuju kolam-kolam pembuangan yang terlebih dahulu telah 

dibuat pada lokasi proyek. Pembuatan jalur air dilakukan 

menggunakan excavator karena air yang dikeluarkan cukup 

banyak dan harus dibikin saluran dengan ukuran yang besar pula. 

Gambar 3.36 merupakan proses pengecoran bored pile. 
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Gambar 3.39. Proses Pengecoran Bored Pile 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

8. Pelepasan Casing dan Penimbunan Lubang 

Setelah semua proses pengerjaan boredpile selesai maka terdapat 

pekerja yang melakukan pengukuran top cor pada setiap titik 

bored pile yang baru saja dikerjakan. Pengukuran tersebut 

dilakukan pada proyek ini menggunakan alat bantu yaitu bambu 

yang memiliki panjang sekitar tujuh meter. Proses pngukuran top 

cor ditunjukan oleh Gambar 3.40. 

 

Gambar 3.40. Proses Pengukuran Top Cor 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Tahapan terakhir yang dilakukan adalah dengan melepas casing 

yang terpasang tersebut menggunakan kabel sling yang terdapat 
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pada rotary drilling rig dan dilakukan penimbunan pada lubang 

menggunakan tanah, penimbunan dilakukan dengan 

menggunakan excavator.  

9. Pembersihan Truck Yang Keluar Proyek 

Truck yang keluar dari lokasi proyek baik itu dump truck maupun 

truck mixer harus dilakukan pembersihan agar lingkungan sekitar 

tidak menjadi kotor akibat kegiatan proyek tersebut. Pembersihan 

truck dilakukan di area yang dinamakan washing bay dan 

menggunakan alat bantu yaitu mesin kompresor air bertekanan 

tinggi (high pressure cleaner). Proyek ini menggunakan mesin 

kompresor dua jenis yang besar digunakan untuk membersihkan 

apabila medan dalam proyek tersebut sangat berlumpur yang 

mengakibatkan truk menjadi sangat kotor digunakan kompresor 

dengan tenaga besar dan menggunakan high pressure cleanner 

bermerek Simpson yang menggunakan mesin dengan merek 

Honda bertipe GC 190  kelebihan kompresor ini adalah dapat 

bergerak karena memiliki roda namun mempunyai kekurangan 

yaitu mesin ini tidak memiliki tenaga yang cukup besar maka dari 

itu mesin ini hanya digunakan pada saat keadaan proyek tidak 

terlalu berlumpur dan kotor. Perawatan mesin ini dengan cara 

pemberian oli setiap pagi dan menutup mesin menggunakan 

papan jika digunakan agar mesin kompresor tidak terkena kotoran 

yang dihasilkan akibat pencucian truck. Kompresor air 

ditunjukkan pada Gambar 3.41. 
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Gambar 3.41. Mesin Kompresor Air 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

c. Pelaksanaan Pekerjaan Pengikat Dinding Penahan (Capping Beam) 

Pelaksanaan pekerjaan capping beam dilakukan setelah pelaksanaan 

pekerjaan soldier pile selesai dan telah mencapai kekuatan yang 

diinginkan. Capping beam digunakan sebagi pengikat pada 

rangkaian dinding penahan atau pada proyek ini menggunakan 

soldier pile sebagai dinding penahan. Proyek Apartemen Tamansari 

Cendekia menggunakan capping beam berbentuk persegi. Tahapan 

pengerjaan capping beam serta penggunaan alat saya jelaskan 

sebagai berikut. 

1. Pengupasan Kepala Soldier Pile 

Langkah awal sebelum melakukan pengupasan soldier pile adalah 

melakukan penggalian disekitar area dimana soldier pile tersebut 

berada. Penggalian ini dilakukan menggunakan alat berat 

excavator. Galian dilakukan kurang lebih sedalam 50 cm dari 

permukaan rencana capping beam. Jika telah dilakukan galian 

menggunakan excavator maka galian tersebut akan dirapikan oleh 

pekerja menggunakan cangkul secara manual agar mempermudah 

pekerjaan pengupasan kepala soldier pile. Gambar 3.42 

merupakan pekerja yang merapikan galian menggunakan cangkul. 
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Gambar 3.42. Penggalian Menggunakan Cangkul 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Setelah melakukan penggalian pada sekitar soldier pile yang akan 

dilakukan pekerjaan capping beam maka dilanjutkan dengan 

melakukan pengupasan atau pemecahan kepala soldier pile. 

Proyek ini mengupas kepala soldier pile menggunakan alat bantu 

berupa palu dan pahat besi saja dan dilakukan secara manual oleh 

para pekerja satu per satu. Karena pekerjaan menggunakan tenaga 

manusia metode ini membutuhkan waktu untuk mengupas seluruh 

kepala soldier pile menjadi lama mengingat area yang dikerjakan 

cukup luas. Gambar 3.43 menunjukkan pekerja yang sedang 

mengupas soldier pile. 
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Gambar 3.43. Pekerjaan Pengupasan Kepala Soldier Pile 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

2. Perakitan Tulangan 

Setelah dilakukan pengupasan soldier pile dan tulangan dari 

soldier pile telah terlihat maka selanjutnya adalah melakukan 

perakitan tulangan capping beam. Untuk melakukan perakitan 

terlebih dahulu bagian pabrikasi besi membuat sengkang capping 

beam. Pembuatan sengkang capping beam pertama-tama 

dilakukan pemotongan besi tulangan ulir menggunakan alat yang 

dinamakan mesin pemotong (bar cutter). Bar cutter merupakan 

alat yang digunakan untuk memotong besi tulangan sesuai dengan 

ukuran yang diinginkan yang dalam pengoprasiannya 

menggunakan mesin. Alat ini dapat mempercepat dan 

meringankan pekerja karena hanya mengatur ukuran yang 

diperlukan dan memotongnya. Pada proyek ini menggunakan bar 

cutter dengan merek Takeda yang mempunyai kemampuan 

memotong besi tulangan hingga diameter 32 mm. Alat ini 

diletakkan pada tengah area pabrikasi dan dilengkapi dengan atap 

agar terhindar dari hujan. Mesin bar cutter ditunjukkan oleh 

Gambar 3.44. 
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Gambar 3.44. Mesin Bar Cutter 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Setelah melakukan pemotongan besi tulangan maka besi tulangan 

tersebut selanjutnya harus dilakukan pembengkokan 

menggunakan mesin pembengkok besi (bar bender). Bar bender 

merupakan alat yang digunakan untuk membengkokkan besi 

dengan sudut yang direncanakan. Bar bender yang pada proyek 

ini menggunakan merek Takeda yang mampu menekuk besi 

tulangan maksimal hingga diameter 32 mm. Mesin ini diletakkan 

pada area tengah area pabrikasi dan pada area peletakannya 

dibikin atap agar mesin bar bender ini terhindar dari hujan 

maupun panas. Peletakannya juga didekatkan dengan sakelar 

listrik agar jika terjadi kecelakaan kerja maka dapat dimatikan 

dengan mudah. Hasil sengkang capping beam disimpan pada satu 

sisi khusus pada area pabrikasi agar pekerja dapat mengambilnya 

dengan mudah pada saat akan digunakan. Mesin bar bender 

ditunjukkan oleh Gambar 3.45. Penyimpanan sengkang capping 

beam diperlihatkan pada Gamber 3.46. 
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Gambar 3.45. Mesin Bar Bender 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

 

Gambar 3.46. Penyimpanan Sengkang Capiing Beam 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Setelah semua tulangan yang akan digunakan dalam pekerjaan 

capping beam baik itu tulangan utama ataupun sengkang maka 

langkah selanjutnya adalah proses perakitan tulangan capping 

beam. Perakitan dilakukan oleh pekerja dengan melihat elevasi 

yang telah direncanakan. Untuk menyatukan antara tulangan 

utama dan tulangan sengkang digunakan kawat bendrat. Apabila 

terdapat tulangan soldier pile yang kurang panjang atau tidak 

masuk dengan sempurna kedalam tulangan capping beam maka 

dilakukan stek pada tulangan untuk menambah panjangnya. Stek 
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yaitu menyambung tulangan pada proyek ini proses stek 

menggunakan mesin las. Gambar 3.47 menunjukkan pekerja yang 

sedang merakit tulangan capping beam. 

 

Gambar 3.47. Perakitan Tulangan Capping Beam 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

3. Pemasangan Beton Decking 

Apabila tulangan capping beam telah selesai pengerjaannya maka 

pekerja melakukan pemasangan beton decking. Beton decking 

merupakan hasil dari mencetak adonan beton menjadi bentuk 

kubus atau silinder. Beton decking digunakan untuk menjaga agar 

tulangan pada saat melakukan pengecoran tetap berada pada 

tempatnya dan beton ready mix dapat tersebar ke seluruh bagian 

capping beam pada proyek ini menggunakan beton decking 

berbentuk silinder dengan ukuran tebal 5 cm. Beton decking telah 

dibikin mempunyai kawat sebagai pengikatnya. Pemasangan 

beton decking dilakukan dengan cara mengikatkan kawat pada 

beton decking ke tulangan yang menghadap keluar, dalam 

peletakannya dilakukan dengan renggang atau tidak berhimpitan 

satu sama lain. Beton decking diperlihatkan pada Gambar 3.48. 

Contoh beton decking yang telah terpasang diperlihatkan pada 

Gambar 3.49. 



 

Laporan Praktik Kerja 

 Proyek Pembangunan Tamansari Cendekia Apartement Semarang 

 Jalan Durian Raya No. 77 Banyumanik Semarang 
 

59 
 

Drajat Adi Satria  15.B1.0061 

 

Gambar 3.48. Beton Decking 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

 

Gambar 3.49. Beton Decking Telah Terpasang 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

4. Pemasangan Bekisting 

Bekisting merupakan cetakan yang akan membentuk beton 

menjadi suatu struktur misalnya dalam hal ini capping beam yang 

berbentuk persegi maka dibikinlah bekisting berbentuk persegi. 

Bekisting yang digunakan untuk pekerjaan capping beam 

menggunakan bahan dasar plywood yang dilengkapi dengan 

rangka besi. Sebelum melakukan pemasangan bekisting terlebih 
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dahulu pekerja membuat alas pada samping capping beam 

menggunakan beton yang dibikin secara manual menggunakan 

semen, agregat kasar dan agregat halus. Pembuatan alas tersebut 

digunakan sebagai dudukan rangka begisting agar terpasang 

dengan lurus dan rapat. Gambar 3.50 menunjukan pekerja yang 

sedang membikin alas untuk bekisting. 

 

Gambar 3.50. Pengerjaan Alas Bekisting 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Setelah alas untuk dudukan kerangka bekisting selesai maka 

selanjutnya adalah memasang kerangka bekisting yang terbuat 

dari besi hollow yang telah dibentuk sebelumnya untuk menjadi 

kerangka. Langkah selanjutnya adalah memasang lembaran 

begisting di rangka yang telah terpasang sebelumnya 

menggunakan kawat bendrat sebagai pengikatnya dan melakukan 

penyetelan pada begisting agar begisting yang terpasang rapat dan 

tidak bocor karena jika bocor beton ready mix yang dituang akan 

keluar dari bekisting yang mengakibatkan kualitas berkurang. 

Gambar bekisting yang telah terpasang dan siap untuk dilakukan 

pengecoran diperlihatkan pada Gambar 4.51. 
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Gambar 3.51. Bekisting Terpasang 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

5. Pengecoran Capping Beam 

Sebelum melakukan pengecoran pada capping beam terlebih 

dahulu dikalukan pembikinan penahan tanah disekitar capping 

beam agar tanah disekitar tidak longor dan memasuki capping 

beam saat dilakukan pengecoran nantinya. Penahan tanah dibikin 

dengan menggunakan adonan beton yang dibikin secara manual 

oleh pekerja menggunakan bahan campuran semen, agregat kasar 

dan agregat halus. Penahan tanah tersebut memakai tulangan 

yaitu menggunakan tulangan kawat anyaman yang kemudian 

dicor dengan adonan beton. Proses pengadukan beton dilakukan 

pada satu tempat khusus dan untuk mendistribusikan adonan 

beton tersebut menuju tempat pengecoran yaitu menggunakan alat 

bantu yaitu gerobak roda satu. Alat ini digunakan karena 

mempermudah dalam membawa adukan beton menuju tempat 

pengecoran penahan tanah dan kapasitas yang dibawa tidak 

terlalu banyak yang dapat memberatkan pekerja yang 

membawanya. Gerobak roda satu ditunjukkan pada Gambar 3.52 

dan pengerjaan penahan tanah ditunjukkan pada Gambar 3.53. 
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Gambar 3.52. Gerobak Roda Satu 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

 

Gambar 3.53. Pengerjaan Penahan Tanah 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Pekerjaan penahan tanah dilakukan bersamaan dengan 

pemasangan bekisting karena pada saat melakukan pengecoran 

capping beam penahan tanah harus sudah kuat untuk menahan 

runtuhan tanah. Setelah semuanya siap maka dilakukan 

pengecoran capping beam menggunakan beton ready mix yang 

dipesan melalui vendor menggunakan truck mixer. Pada waktu 

pengecoran dilakukan penusukan menggunakan besi pada beton 

yang dituang ke capping beam agar beton dapat merata dan tidak 

mengakibatkan kegagalan struktur. 
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6. Pelepasan Bekisting 

Pekerjaan terakhir yang dilakukan dalam pembuatan capping 

beam adalah pelepasan bekisting. Pelepasan bekisting dilakukan 

dengan cara memotong kawat yang diikatkan pada begisting 

menggunakan tang pemotong, kemudian setelah itu dilakukan 

penarikan pada plywood jika plywood susah untuk ditarik maka 

menggunakan alat bantu yaitu berupa linggis. Pada proses 

pelepasan ini dilakukan dengan hati-hati agar plywood yang 

digunakan tidak rusak karena dapat digunakan kembali apabila 

masih dalam keadaan baik dan tidak kotor. 

d. Pelaksanaan Pekerjaan Pengikat Kolom (Pile Cap) 

Pekerjaan pile cap dilakukan setelah pekerjaan pondasi bored pile 

selesai dan telah mencapai usia yang direncanakan. Pile cap 

difungsikan sebagai pengikat antar pondasi bored pile yang telah 

dibuat sebelumnya. Pengikatan pondasi bored pile dimaksudkan agar 

beban yang diterima oleh kolom nantinya dapat tersalurkan merata 

menuju pondasi bored pile. Pile cap yang dibangun pada Proyek 

Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia ini memiliki berbagai 

macam tipe. Pelaksanaan pekerjaan pile cap penulis bahas pada 

bagian ini. 

1. Penentuan Titik As Pile Cap 

Langkah awal yang dilakukan untuk pelaksanaan pekerjaan pile 

cap adalah dengan melakukan pengukuran oleh tim surveyor 

untuk menentukan ukuran dari pile cap agar sesuai dengan 

gambar rencana yang telah dibuat. Penentuan titik as tim surveyor 

menggunakan alat bantu yaitu theodolite dan menggunakan 

waterpass. Dalam menentukan ukuran ini tim surveyor harus 

melakukannya dengan teliti karena jika salah menentukan maka 

penyaluran beban tidak akan merata. 
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2. Penggalian 

Penggalian dilakukan setelah melakukan pengukuran untuk pile 

cap, kedalaman penggalian pile cap dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat. Penggalian tanah ini dilakukan 

menggunakan alat berat excavator bermerek Heka yang 

dilengkapi dengan lengan yang panjang dan dapat menggali 

hingga mencapai kedalaman 25 m, karena memiliki lengan yang 

lebih panjang dari excavator biasanya maka pada excavator ini 

memiliki beban yang lebih besar dan berat yang berfungsi untuk 

menyeimbangkan beban excavator. Excavator ini didatangkan 

pada saat pekerjaan mulai memasuki pekerjaan pile cap. Gambar 

3.54 merupakan excavator lengan panjang. 

 

Gambar 3.54. Excavator Lengan Panjang 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

3. Pembongkaran Pondasi Bored Pile 

Setelah dilakukan penggalian hingga kedalaman yang akan 

digunakan sebagai pile cap dan tiang bor (bored pile) telah 

terlihat maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

pembongkaran pondasi bored pile tersebut oleh pekerja dengan 

kedalaman sesuai dengan elevasi rencana dari pile cap. Pekerja 

melakukan pembongkaran menggunakan alat manual yaitu palu 

dan pahat besi. Peembongkaran manual tersebut dilakukan hingga 
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tulangan pondasi bored pile terlihat setelah itu pembongkaran 

menggunakan alat berat yaitu excavator untuk mendorong agar 

tiang pondasi tersebut terpotong, sebelum melakukan 

pendorongan menggunakan excavator terlebih dahulu dilakukan 

pemotongan pada tulangan pondasi tersebut yang telah dikupas. 

Pemotongan tulangan tersebut menggunakan alat bantu yaitu 

gerinda potong. Tulangan  yang disisakan merupakan tulangan 

yang nantinya akan masuk kedalam struktur pile cap maka dari 

itu tidak dilakukan pemotongan hingga habis. Gambar 3.55 

merupakan pondasi bored pile yang sedang dalam proses 

pembongkaran. 

 

Gambar 3.55. Pembongkaran Pondasi Bored Pile 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

4. Pembuatan Lantai Kerja 

Pembuatan lantai kerja diawali dengan melakukan pengurukan 

dan perataan tanah pada daerah yang akan digunakan sebagai pile 

cap pengurukan itu dilakukan menggunakan tanah hasil dari 

galian sebelumnya dan dilapisi kembali menggunakan pasir. Pada 

tahap pengurukan dilakukan menggunakan alat berat excavator 
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lengan panjang dan untuk perataannya dilakukan oleh pekerja 

menggunakan alat bantu yaitu berupa cangkul. 

5. Penulangan Pile Cap 

Penulangan pile cap dilakukan setelah pengerjaan lantai kerja 

selesai. Untuk pembuatan besi tulangan yang nantinya digunakan 

pada pile cap dilakukan di area pabrikasi besi menggunakan dua 

alat bantu yaitu bar bender dan bar cutter. Setelah besi dibentuk 

pada area pabrikasi maka selanjutnya besi tersebut dibawa 

menuju tempat perakitan pile cap. Dalam membawa material besi 

yang banyak dan sangat berat tersebut dalam proyek ini 

mempergunakan bantuan alat tower crane. Tower crane yaitu alat 

berat yang digunakan dalam pembangunan gedung tinggi. Dalam 

klasifikasi alat berat tower crane termasuk kedalam alat berat 

statis karena alat ini tidak dapat berpindah tempat. Alat berat ini 

digunakan untuk mobilisasi bahan dan material yang digunakan 

pada saat proses pembangunan berlangsung. Penempatan tower 

crane membutuhkan perencanaan supaya pengoprasiannya dapat 

efektif dan mampu menjangkau seluruh area pada proyek. 

Pemilihan tower crane yang baik juga mempertimbangkan area 

proyek untuk kenyamanan pada saat proyek berlangsung dan juga 

mempertimbangkan jenis material yang akan digunakan pada saat 

pembangunan karena tower crane memiliki kapasitas angkut 

maksimum. Penggunaan pondasi pada tower crane ini 

menggunakan pondasi bored pile yang nantinya akan digunakan 

dalam struktur gedung namun sementara pondasi dipergunakan 

sebagai pondasi dari tower crane tersebut. Mengingat beban yang 

dibawa oleh tower crane cukup berat maka dibutuhkan pondasi 

yang kuat pula karena pondasi merupakan bagian penyaluran 

beban. Lengan tower crane pada proyek ini menggunakan lengan 

dengan panjang 70 m. Lengan tower crane atau jib merupakan 

bagian yang dapat bergerak memutar dan digunakan untuk 
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mengangkut material yang akan dibawa. Bagian penyeimbang 

(counter weight) adalah bagian pada tower crane yang berfungsi 

sebagai penyeimbang dari beban yang diangkut oleh tower crane 

tersebut. Penyeimbang tower crane pada proyek ini mempunyai 

lengan dengan panjang 20,5 m dan memiliki beban 15 ton. Tiang 

tower crane merupakan bagian yang digunakan untuk mengatur 

ketinggian dari tower crane tersebut. Pada proyek ini 

menggunakan tower crane dengan tinggi 52,4 m. Bagian terakhir 

dari tower crane yang digunakan sebagai pusat pengaturan segala 

yang berada pada tower crane tersebut adalah ruang operator. 

Tower crane yang digunakan pada Proyek Pembangunan 

Apartemen Tamansari Cendekia dapat mengangkut hingga 

dengan beban 3,2 ton. Tower crane yang sedang beroperasi 

ditunjukkan pada Gambar 3.56. 

 

Gambar 3.56. Tower Crane 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

Setelah material besi tulangan diangkut menuju tempat perakitan 

maka pekerjaan selanjutnya adalah melakukan perakitan untuk 

struktur pile cap. Perakitan tulangan terlebih dahulu dilakukan 

pada tulangan bagian bawah pile cap dan tulangan diberi beton 

decking agar tulangan tidak bersentuhan dengan lantai kerja 
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nantinya. Perakitan dilakukan oleh pekerja menggunakan 

pengikat berupa kawat bendrat. Setelah pengerjaan tulangan 

bagian bawah selesai maka dilanjutkan membuat bekisting untuk 

pile cap dan dengan bersamaan perakitan tulangan dilanjutkan 

untuk bagian atas dan membuat tulangan yang nantinya akan 

digunakan sebagai tulangan kolom. Gambar 3.57 merupakan 

proses perakitan tulangan. 

 

Gambar 3.57. Perakitan Tulangan Pile Cap 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

6. Pemasangan Bekisting 

Bekisting merupakan cetakan yang digunakan untuk membuat 

struktur pile cap. Pada Proyek Apartemen Tamansari Cendekia 

menggunakan bekisting dengan bahan batako. Bekisting ini 

dipasang pada saat pekerjaan penulangan pile cap bagian bawah 

selesai dan bersamaan dengan dilakukannya penulangan pile cap 

bagian atas. Karena bekisting menggunakan batako maka pada 

saat pembuatannya dilakukan dengan menggunakan perekat. 

Perekat disini yang dimaksud adalah campuran antara semen 

dengan agregat halus. Pembuatan campuran semen dengan 

agregat halus tersebut dilakukan pekerja secara manual dan 

dilakukan didekat lokasi pemasangan bekisting. Pembuatan 
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adonan perekat tersebut pekerja menggunakan alat bantu berupa 

cangkul dan sendok adukan. Proses pemasangan bekisting pile 

cap ditunjukkan oleh Gambar 3.58. 

 

Gambar 3.58. Pemasangan Bekisting 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

7. Pengecoran Pile Cap 

Sebelum melakukan pengecoran dipastikan lokasi yang akan 

dilakukan pengecoran itu bersih dan tidak ada sisa-sisa proses 

pengerjaan sebelumnya seperti plastik dan kawat. Pengecoran 

adalah proses penuangan beton ready mix agar menjadi struktur 

yang diinginkan. Proses pengecoran untuk pile cap dilakukan 

menggunakan bantuan tower crane untuk mengangkat bucket 

concrete karena lokasi pengecoran berada dibawah dan sulit 

dijangkau oleh truck mixer. Bucket concrete merupakan tempat 

yang digunakan untuk menampung beton ready mix dari truck 

mixer menuju lokasi pengecoran. Pada saat pelaksanaannya 

bucket concrete akan membawa satu orang pekerja yang 

ditugaskan untuk membuka dan menutup tuas penutup bucket 

concrete. Bucket concrete nantinya dilengkapi dengan selang 

tremi yang akan memudahkan beton readymix jatuh ke lokasi 

yang diinginkan. Sampai pada selesai pelaksanaan kerja praktek 
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pekerjaan pengecoran belum dilaksanakan. Untuk perawatan 

bucket concrete sendiri adalah dengan membersihkannya setelah 

menggunakan agar tidak ada sisa beton ready mix didalam bucket 

concrete. Penyimpanannya diletakkan pada tempat penyimpanan 

dan ditutup menggunakan terpal jika terjadi hujan. Bucket 

concrete ditunjukkan pada Gambar 3.59. 

 

Gambar 3.59. Bucket Concrete 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

3.3 Pengendalian Proyek 

Pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek semua pekerjaan yang 

dilaksanakan harus dilakukan pengawasan dan kontroling setiap saat. 

Kegiatan pengawasan tersebut disebut dengan pengendalian proyek yang 

pada proyek ini ditunjuk langsung oleh pemilik proyek satu tim yang 

ditugaskan untuk mengandalikan kegiatan proyek agar berjalan sesuai dengan 

rencana. Faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengendalian proyek adalah 

biaya (cost), mutu (quality) dan waktu (time). Tim yang ditunjuk oleh pemilik 

proyek sebagai pengendali pada Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari 

Cendekia adalah PT. Natural Desain Ciptalaras. 

3.3.1 Pengendalian Biaya (Cost) 

Pengendalian biaya merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dikendalikan karena dapat berpengaruh langsung terhadap pengeluaran 
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oleh pemilik proyek pada saat pengerjaan proyeknya. Pihak perencana 

sebelum kegiatan pelaksanaan proyek dilaksanakan telah menyusun 

rencana anggaran biaya untuk proyek tersebut. Semua pengeluaran pada 

saat kegiatan proyek harus mengacu pada rencana anggaran biaya yang 

telah disusun dan ditetapkan.  

Pengendalian yang dilakukan diantaranya adalah pengendalian biaya 

untuk peralatan. Peralatan yang digunakan pada proyek terlebih dahulu 

telah direncanakan dan dipertimbangkan mengenai kemampuan 

peralatan tersebut dan biaya dalam pengoprasionalannya. Perencanaan 

mengenai kapasitas kemampuan suatu alat pada sebuah proyek sangat 

dipertimbangkan karena hal itu dapat mempengaruhi penentuan jumlah 

penggunaan alat selama proses pelaksanaan proyek tersebut 

berlangsung. Maka dari itu penggunaan alat pada saat pelaksanaan 

pekerjaan di dalam proyek harus dikendalikan agar setiap alat yang 

berada dalam proyek harus memiliki fungsi karena jika mengadakan 

suatu alat yang tidak memiliki fungsi hanya akan menambah biaya yang 

dikeluarkan pemilik proyek saja tetapi tidak berpengaruh terhadap 

kecepatan dan kelancaran pekerjaan di dalam proyek tersebut. Selain 

menghitung kapasitas sebuah alat maka yang harus dipertimbangkan 

juga adalah pemeliharaan alat dan penyimpanan. Biaya pemeliharaan 

dan pengoprasionalan alat juga harus diperhatikan dan dilakukan 

pengawasan oleh tim karena jika alat yang didatangkan ke lokasi 

proyek mempunyai kualitas yang buruk maka alat tersebut tidak bisa 

membantu namun hanya akan menghambat proses pelaksanaan pada 

proyek. Jika biaya pengoprasian satu alat cukup besar misalnya biaya 

untuk bahan bakar alat tersebut cukup besar tetapi tidak memberikan 

dampak yang cukup signifikan dalam proyek maka harus dilakukan 

pengawasan terhadap alat-alat tersebut karena dapat menimpulkan 

pembengkakan biaya pada biaya pengoprasionalan, tim pengawas juga 

harus mempertimbangkan hal tersebut. Penyimpanan pada suatu alat 

juga harus dilakukan dengan benar misalnya ada alat yang mudah 



 

Laporan Praktik Kerja 

 Proyek Pembangunan Tamansari Cendekia Apartement Semarang 

 Jalan Durian Raya No. 77 Banyumanik Semarang 
 

72 
 

Drajat Adi Satria  15.B1.0061 

berkarat maka harus disimpan pada tempat yang terhindar dari panas 

dan juga hujan. Selain melakukan pengendalian terhadap peralatan tim 

pengawas juga harus melakukan pengendalian terhadap bahan dan 

tenaga kerja karena hal-hal tersebut dapat berpengaruh langsung kepada 

biaya yang dikeluarkan pada saat proyek berlangsung. 

3.3.2 Pengendalian Mutu (Quality) 

Pengendalian mutu dilakukan agar mutu bangunan nantinya sesuai 

dengan yang telah direncanakan jika mutu tidak sesuai dengan yang 

direncanakan dapat terjadi kegagalan struktur yang dapat 

membahayakan pengguna bangunan tersebut. Pengendalian mutu yang 

dilakukan oleh tim pengawas adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian Slump Test 

Pengujian slump test merupakan pengendalian mutu untuk beton 

ready mix yang baru datang dan akan digunakan dalam kegiatan 

konstruksi. Pemasok beton ready mix yang digunakan dalam proyek 

ini adalah PT. Varia Usaha Beton, PT. Merak Jaya dan PT. Jaya 

Mix. Seluruh vendor tersebut harus melakukan penngujian slump test 

apabila truck mixer yang mengirim beton ready mix tiba dilokasi 

proyek. Pengujian slump test dilakukan menggunakan beberapa alat 

yaitu pelat besi yang digunakan sebagai alas, kerucut abrams yang 

digunakan sebagai tempat beton ready mix pada waktu diuji, batang 

besi yang digunakan untuk menusuk-nusuk beton agar padat, sekop 

kecil untuk mengambil beton ready mix dan meteran yang digunakan 

untuk mengukur nilai slump test yang dihasilkan. 

b. Pengujian Kuat Tekan Beton 

Pengujian kuat tekan beton mempunyai tujuan yaitu untuk mencari 

nilai kuat tekan maksimum pada beton yang akan digunakan 

tersebut. Untuk pengujian kuat tekan beton pada proyek ini 

dilakukan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Universitas 

Diponegoro Semarang. Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan 

menggunakan berbagai alat bantu diantaranya adalah gerobak satu 
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roda yang digunakan untuk menampung beton dari truck ready mix, 

kemudian menggunakan pelat besi yang digunakan sebagai alas dari 

cetakan beton ready mix, cetakan silinder pada proyek ini 

menggunakan cetakan yang menggunakan bahan besi dan dilengkapi 

dengan pengunci agar memudahkan dalam memasang dan 

melepasnya silinder ini mempunyai ukuran tinggi 30 cm dan 

mempunyai diameter 15 cm dan menggunakan sekop kecil 

digunakan untuk menuang beton ready mix kedalam cetakan. Proses 

pembuatan sample ditunjukkan oleh Gambar 3.60. 

 

Gambar 3.60. Pencetakan Sample Uji Kuat Tekan Beton 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

c. Pengujian Kuat Tarik Baja Tulangan 

Pengujian kuat tarik baja merupakan salah satu tahapan dalam 

melakukan pengendalian mutu pada proyek. Pengujian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mencari tegangan leleh dan kuat tarik baja 

tulangan yang akan digunakan dalam Proyek Pembangunan 

Apartemen Tamansari Cendekia. Pengujian baja tulangan dilakukan 

di Laboratorium Uji Bahan Bangunan Politeknik Negeri Semarang. 

Dalam pelaksanaan uji kuat tarik baja tersebut menggunakan 

beberapa alat yaitu mesin uji tarik, dial yang digunakan untuk 
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mengukur geser pada saat pengujian, jangka sorong digunakan untuk 

mengukur baja yang digunakan, dan pemotong baja. 

d. Pengujian Loading Test 

Pengujian loading test ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui daya dukung pondasi bored pile yang digunakan dalam 

proyek ini. Pengujian yang dilakukan antara lain adalah: 

1. Tes Axial (Axial Compressive Load Test) 

Dilaksanakannya tes axial adalah dengan tujuan untuk 

mengetahui respons tiang bor terhadap suatu pembebanan tekan 

statis. Untuk melakukan pengujian ini maka diperlukan beberapa 

alat yaitu adalah beban yang digunakan, dongkrak yang dapat 

menahan beban 860 ton dongkrak ini digunakan untuk menahan 

beban karena pembebanan dilakukan secara bertahap dan yang 

terakhir menggunakan dial yang akan menampilkan besaran nilai 

pada tes axial ini. 

2. Tes PDA (Pile Driving Analyzer) 

Tes pile driving analyzer dilakukan dengan tujuan dengan tujuan 

untuk mengetahui daya dukung pondasi bored pile. Tes ini 

dilakukan dengan menggunakan beberapa alat yaitu dengan 

menggunakan moving crane yang digunakan untuk mengangkat 

beban hammer yaitu seberat 9,5 ton, selanjutnya adalah hammer 

yaitu alat yang digunakan untuk memukul tiang bor yang diuji, 

alat selanjutnya adalah cassing yang dilengkapi dengan tiang 

setinggi empat meter yang digunakan untuk jalur dari hammer 

pada saat pemukulan, bor listrik digunakan untuk melubangi sisi 

bored pile untuk memasang sensor strain transduser dan 

accelerometer transduser yang digunakan untuk menangkap 

gelombang yang tertangkap dan terbaca melalui komputer. 

Pelaksanaan tes pile driving analyzer ditunjukkan oleh Gambar 

3.61. 
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Gambar 3.61. Pelaksanaan Tes PDA 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 

3.3.3 Pengendalian Waktu (Time) 

Pengendalian waktu yang dilakukan adalah menjaga dan 

mengendalikan waktu terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan agar target 

waktu pelaksanaan proyek yang telah direncanakan dapat tercapai. Jika 

waktu dalam pekerjaan proyek semakin lama maka biaya yang 

dikeluarkan oleh pemilik proyek juga akan semakin bertambah banyak. 

Pengendalian waktu yang dilakukan antara lain adalah dengan cara: 

a. Penyusunan Time Schedule 

Penyusunan time schecule dilakukan sebelum melakukan pekerjaan, 

pembuatan jadwal sendiri berfungsi untuk mengatur durasi berapa 

lama pekerjaan akan berlangsung. Pengaturan tersebut dapat 

menentukan kapan proyek harus mendatangkan alat tambahan dan 

memudahkan untuk mengontrol apakah proyek tersebut berjalan 

sesuai rencana atau tidak. Pendatangan suatu alat terlebih itu alat 

berat harus diatur jadwalnya karena lokasi proyek tidak dapat 

menampung apabila banyak peralatan yang berada di dalam proyek 

dan biaya yang diperlukan untuk menyewa alat tersebut akan 

membengkak. 

b. Kurva S 

Kurva S merupakan sebuah grafik yang selalu diperbaharui setiap 

minggunya oleh tim manajemen konstruksi untuk mengendalikan 
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waktu pelaksanaan proyek. Kurva s berisi berapa banyak presentase 

rencana tiap minggunya dan presentase dari pekerjaan yang telah 

dilaksanakan. Dari garis grafik s tersebut terlihat apabila terjadi 

keterlambatan atau tidak. Dari kurva s yang berada di Proyek 

Apartemen Tamansari Cendekia terlihat pada akhir bulan agustus 

terjadi kelambatan proses pelaksanaan proyek, hal itu disebabkan 

oleh sering terlambatnya truck mixer yang membawa beton ready 

mix menuju lokasi proyek. Keterlambatan tersebut dapat 

mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh 

pekerjaan yang ada. Maka dari itu pengendalian terhadap waktu 

sangat penting dilakukan agar proyek berjalan sesui dengan waktu 

yang telah direncanakan. 

3.4 Permasalahan di Lapangan 

Pada saat proses pelaksanaan proyek salah satu hal yang tidak dapat dihindari 

adalah terjadinya permasalahan. Dalam proyek permasalahan harus dapat 

dicegah ataupun ditanggulangi karena jika terjadi permasalahan akan 

menghambat proses berlangsungnya proyek tersebut. Pada Proyek 

Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia terdapat beberapa 

permasalahan diantaranya sebagai berikut: 

3.4.1 Permasalahan Cuaca 

Cuaca merupakan satu permasalahan yang tidak bisa dihindari oleh 

siapa saja, terlebih pada akhir tahun di Indonesia mengalami musim 

penghujan. Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

mengerjakan pekerjaan pondasi hingga bulan desember yang artinya 

pada saat pelaksanaan pekerjaan pondasi akan menemui kendala 

tentang cuaca, hal ini harus diantisipasi dengan benar. Permasalahan 

yang biasa terjadi pada saat hujan adalah akses truk didalam proyek 

akan menjadi berlumpur dan menyusahkan pergerakan truk yang akan 

melakukan pengecoran dan juga truk yang membawa material tanah. 

Jika truk yang memasuki proyek mengalami kesulitan untuk berjalan 

atau mengalami selip ban karena jalanan dalam proyek licin maka 
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biasanya dilakukan penarikan menggunakan excavator dan 

menggunakan kabel sling untuk mengikat truk dan memberikan sedikit 

beton ready mix pada bagian bawah roda. 

3.4.2 Penumpukan Peralatan Setelah Digunakan 

Penempanan peralatan yang telah digunakan tidak pada tempatnya 

dapat menghambat pekerjaan yang dilakukan, biasanya terjadi pada 

peralatan yang telah selesai digunakan tidak disimpan dengan benar. 

Pada Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia mengalami 

permasalahan dalam penempatan mata bor yang telah selesai 

digunakan. Saat seluruh pekerjaan bored pile dan soldier pile selesai 

dilaksanakan mata bor yang selesai digunakan diletakkan pada satu sisi 

dibagian depan proyek. Dengan melakukan penumpukan itu pekerja 

yang akan melaksanakan pekerjaan capping beam tidak dapat 

melaksanakan pekerjaannya karena tertutup oleh tumpukan mata bor 

yang telah digunakan. Pada saat pekerjaan bored pile dan soldier pile 

selesai dilaksanakan pihak vendor alat berat tersebut telah dihubungi 

namun perlatannya belum dibawa kembali yang mengakibatkan 

menghambat pekerjaan lainnya. Pihak manajemen konstruksi dalam 

mengatasi masalah ini adalah dengan terus memerintah kontraktor yang 

bertanggung jawab atas penggunaan alat berat tersebut. Gambar 5.62 

merupakan mata bor yang ditumpuk. 

 

Gambar 3.62. Penumpukan Mata Bor 

Sumber: Dokumentasi Proyek, 2018 
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3.4.3 Permasalahan Akses Alat Berat 

Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia mempunyai 

permasalahan yang cukup banyak dialami oleh banyak proyek yaitu 

akses jalan alat berat dan truck proyek. Keterbatasan akses proyek 

tersebut dapat mengganggu kenyamanan bagi lingkungan sekitar karena 

terkadang truck mixer harus parkir dipinggir jalan raya karena tidak 

memungkinkan untuk memasuki proyek. Lebar akses masuk kedalam 

proyek ±7 m. Maka dibutuhkan pengaturan terhadap lalu lintas dalam 

proyek namun pada proyek ini pengaturannya kurang baik dan pernah 

menerima komplain dari lingkungan sekitar. 

3.4.4 Alat Berat Yang Rusak Pada Saat Pelaksanaan Proyek 

Roritary Driling Crane atau sering disebut dengan Mesin Bor pondasi 

dan Excavator merupakan alat berat yang digunakan untuk pengeboran 

pondasi dan pengambilan tanah yang disebabkan pengeboran tersebut 

pada proyek Apartemen Tamansari Cendekia, alat ini bekerja selama 12 

jam lebih dan kurangnya perawatan alat tersebut ketika pekerjaan 

belangsung, ketika alat tersebut rusak proses pengerjaan pengeboran 

dan pengecoran terhambat dan menunggu alat tersebut kembali 

diopersikan. Solusinya pada saat rusak maka disiapkan teknisi yang 

selalu menggontrol alat itu ketika pekerjaan dilaksanakan. 

3.4.5 Keterlambatan Material 

Keterlambatan material merupakan faktor yang tidak terduga pada 

pelaksanaan suatu proyek, masalah tersebut terjadi karena 

terkendalanya pengiriman material ketika dalam perjalanan misalnya 

yang sering terjadi di Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari 

Cendekia truck mixer sering terlambat dan hal ini mengakibatkan 

keterlambatan pekerjaanlainnya seperti penulangan besi dan pekerjaan 

pengecoran. Solusinya dari pihak kontraktor melakukan komunikasi 

yang lebih sering kepada pihak vendor agar pengirimannya lebih tepat 

waktu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

  

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan data yang diperoleh selama 

melakukan kerja praktek di Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari 

Cendekia didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Perencanaan dalam penggunaan alat berat maupun peralatan yang 

membantu dalam proyek ini cukup baik. Hampir semua alat yang 

digunakan berpengaruh terhadap kelancaran jalannya proyek ini. Namun 

masih terdapat alat berat yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki. 

b. Pengawasan terhadap pengerjaan dan penggunaan alat oleh tim pengawas 

telah berjalan dengan baik dengan ditunjukkannya proses pelaksanaan 

pekerjaan struktur bawah dalam Proyek Pembangunan Apartemen 

Tamansari Cendekia dapat selesai hanya melebihi sedikit waktu yang 

ditentukan hal itu karena terjadi kendala cuaca. 

c. Dalam proyek ini penyimpanan material dan peralatan masih sering tidak 

sesuai dengan aturan yang ditentukan untuk menjaga dan merawat 

peralatan agar tidak rusak dan dapat digunakan sampai proyek selesai 

tanpa ada kendala. 

d. Pada proyek ini mengalami beberapa masalah diantaranya adalah lalu 

lintas dalam proyek sering mengalami masalah misalnya truck mixer yang 

akan melakukan pengecoran sering menghambat pekerjaan alat berat lain 

dalam proyek. Terlebih jika terjadinya hujan maka lalu lintas menjadi sulit 

dikondisikan dan pernah mengalami komplain akibat truck mixer yang 

parkir dipinggir jalan karena tidak dapat memasuki lokasi proyek karena 

macet. 

e. Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) oleh beberapa pekerja masih belum 

dinggap penting karena sering kali pekerja melakukan pekerjaan tanpa 

adanya alat pelindung diri yang dikenakan  
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4.2  Saran 

Saran yang dapat penulis berikan untuk proyek ini adalah: 

a. Pemeliharaan alat dan perbaikan alat harus cepat dilakukan apabila 

terdapat alat berat yang rusak namun untuk perbaikannya lama hal itu 

dapat menghambat proses berlangsungnya proyek tersebut. Lebih baik jika 

alat itu diganti atau jika masih dapat diperbaiki segera dilakukan 

perbaikan, selain menghambat pekerjaan juga dapat menambah banyak 

biaya yang dikeluarkan untuk alat yang tidak digunakan. 

b. Seringnya mengalami ketersendatan lalu lintas dalam proyek harus diatasi 

dengan cara mengatur jalannya lalu lintas terlebih bagi truck mixer dan 

dump truck karena jika tidak dilakukan pengaturan dapat memperlambat 

pekerjaan yang lain dan juga dapat mengganggu lingkungan sekitar proyek 

terlebih lalu lintas di depan proyek. 

c. Pengawasan terhadap waktu pengiriman bahan material yang diperluan 

oleh proyek dapat ditingkatkan lagi karena jika terjadi keterlambatan 

seperti beton ready mix yang sampai mengakibatkan mundurnya deadline 

pekerjaan akan mengakibatkan pembengkakan pada biaya yang 

dikeluarkan. Atau juga dapat menambah vendor beton ready mix untuk 

menjaga agar tepat waktu. 
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BAB I
PENDAHULUAN

  1.1 Latar Belakang Proyek  
Benua  Asia  termasuk  kedalam benua  berkembang  karena  sebagian  besar  negara-negara  di  dalamnya  merupakan

negara berkembang. Salah satu bagian yang mempunyai banyak negara berkembang adalah Asia Tenggara, diantaranya
yaitu Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Thailand, Laos dan Kamboja. Sebagai negara berkembang Indonesia melakukan

banyak pembangunan infrastruktur yang merata disetiap daerahnya. Selain digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi juga untuk mensejahterakan penduduk Indonesia. 
Kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor diantaranya

infrastruktur jalan yang terus dibenahi dan juga pembangunan rumah tinggal karena jumlah penduduk di Kota Semarang

kian tahun  makin meningkat. Karena jumlah penduduk yang semakin meningkat maka kebutuhan akan tempat tinggal
semakin meningkat dan semakin sedikit pula lahan yang tersedia di Kota Semarang. Salah satu solusi untuk mengatasi

masalah tersebut adalah dengan dibangunnya apartemen sebagai hunian  maka masalah keterbatasan lahan dapatvertikal  

teratasi. 
                Apartemen  Tamansari  Cendekia  adalah  salah  satu  contoh  pembangunan  apartemen  di  Kota  Semarang.  Proyek

apartemen ini  berada pada  lokasi  strategis  karena berdekatan  dengan banyak  fasilitas  publik  diantaranya  Universitas

Diponegoro, Rumah Sakit, Pusat Perbelanjaan dan juga memiliki akses yang mudah karena dekat dengan dua gerbang tol.
  1.2 Lokasi Proyek  

Proyek Pembangunan Apartemen tamansari Cendekia berada di Jalan Durian Raya No.77, Semarang. Dari Apartemen

Tamansari Cendekia menuju gerbang tol hanya membutuhkan waktu 5 menit dan dengan Universitas Diponegoro berjarak
3,5 km dan dapat ditempuh selama 9 menit. Proyek Apartemen Tamansari Cendekia memiliki batas-batas, rumah penduduk

di sisi utara dan barat, SOS Children’s Village disebelah timur, dan Jalan Durian Raya di sebelah selatan.

  1.3 Fungsi Bangunan  
Fungsi utama Apartemen Tamansari Cendekia adalah sebagai unit hunian. Bangunan ini memiliki 20 (dua puluh) lantai

dan 1 (satu) lantai rooftop, yang dijelaskan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Fungsi Bangunan Apartemen Tamansari Cendekia

   Elevasi Lantai Fungsi Tinggi (m)

   ˗ 11.50 1 Berfungsi sebagai tempat parkir 3.50Basement 

   ˗ 8.00 Lower Ground Berfungsi sebagai tempat parkir 3.50

  ˗ 4.50 Mezzanine Floor
Berfungsi sebagai tempat parkir,

taman 
3.00

  ± 0.00 Ground Floor
Berfungsi sebagai Lobby, tempat

 parkir, taman
4.00

   +  3.00 Lantai 2 Berfungsi sebagai unit hunian 3.20

   + 7.00 Lantai 3 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 10.20 Lantai 4 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 13.30 Lantai 5 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 16.40 Lantai 6 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 19.50 Lantai 7 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 22.60 Lantai 8 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 25.70 Lantai 9 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 28.80 Lantai 10 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 31.90 Lantai 11 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 35.00 Lantai 12 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 38.10 Lantai 13 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 41.20 Lantai 14 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 44.30 Lantai 15 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 47.40 Lantai 16 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 50.50 Lantai 17 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 53.60 Lantai 18 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 56.70 Lantai 19 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

   + 59.80 Lantai 20 Berfungsi sebagai unit hunian 3.10

  + 62.90 Berfungsi sebagai Roof top Roof garden

  1.4 Tim Pelaksana  

                     Tim  pelaksana  adalah  pihak-pihak  yang  mempunyai  peran  dalam  Proyek  Pembangunan  Apartemen  Tamansari

Cendekia. Biasanya dalam tahap menentukan pihak mana saja yang terlibat  melakukan pelelangan, namun padaowner 
proyek ini pemilik proyek melakukan penunjukan langsung untuk menentukan pihak mana saja yang akan ikut andil

dalam proyek tersebut. 

          Secara  umum  pelelangan  adalah  proses  pengadaan  barang  atau  jasa  untuk  memperoleh  barang  atau  jasa  yang
dibutuhkan oleh proyek selama proyek pembangunan tersebut berlangsung. Dalam mengadakan proses pelelangan harus

menerapkan perinsip efektif, efisien, transparan, dan adil. 

15B10061- Drajat Adi
S...

Uploaded: 04/09/2019

Checked: 04/09/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


Pada proses pelelangan Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia dilakukan dengan cara penunjukan langsung
oleh . Pihak yang ditunjuk sebagai kontraktor pekerjaan owner bored pile adalah Wijaya Karya Realty dan untuk pekerjaan

struktur  ditunjuk  Wijaya Karya Gedung  sedangkan untuk bagian manajemen konstruksi ditunjuk PT. Natural  Desain
Ciptalaras. Berikut merupakan data-data proyek.

 a. Data pihak terkait:
  1. Owner : PT. Wijaya Karya Realty

  2. Konsultan Arsitek : PT. Metro Idea Architect

  3. Konsultan Struktur : PT. Cipta Sukses
  4. Konsultan Mep : PT. Unicorn Tosan Perkasa

  5. Manajemen Konstruksi : PT. Natural Desain Ciptalaras

  6. Kontraktor Perencana : WIKA Realty
 b. Data proyek:

  1. Nama Proyek : Tamansari Cendekia Apartement

  2. Alamat Proyek : Jalan Durian Raya No.77 Semarang
  3. Mulai Pelaksanaan : 23 Juli 2018

  4. Nilai Kontrak : Rp 373.000.000.000,00 (  PPN)exc.

  5. Sifat Kontrak : Lump-sum fixed price
 c. Data teknis:

  1. Luas tanah / lahan : 6.000 m2

  2. Luas Bangunan : 74.556 m2

  3. Tinggi Bangunan : 90,4 m

  4. Jenis Pondasi : bored pile

  5. Jumlah Lantai : 20 lantai + rooftop
BAB II

PENGELOLAAN PROYEK
  2.1. Uraian Umum  

Dalam sebuah pengerjaan proyek konstruksi membutuhkan kerjasama antar berbagai macam pihak seperti  atauowner

pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor. Untuk menyelesaikan sebuah proyek dengan
baik dibutuhkan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam sebuah proyek tersebut, selain itu juga membutuhkan struktur

organisasi yang baik dan jelas agar setiap pekerjaan dapat ditangani dengan baik.

Sebuah proyek konstruksi biasanya mempunyai empat pihak yang terlibat yaitu pemilik proyek, konsultan perencana, 
konsultan pengawas dan kontraktor. Semua pihak tersebut mempunyai hubungan dan tanggung jawab yang saling 

berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Komunikasi antar pihak juga harus dijaga agar terciptanya suasana kerja 

yang baik dan dapat berpengaruh terhadap waktu penyelesaian sebuah proyek.
   2.2. Pemilik Proyek (  Owner)  

Pemilik Proyek atau merupakan seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan owner 

memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja (Ahadi, 2010).  
Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia merupakan proyek milik PT. Wijaya Karya Realty.

  2.3. Konsultan Perencana  

Konsultan Perencana disini adalah sebuah pihak yang ditunjuk langsung oleh untuk membuat rancangan sebuahowner 
bangunan sesuai dengan yang diinginkan oleh owner. Rancangan sebuah bangunan disini meliputi perencanaan struktur, 

arsitektur, MEP serta desain yang diperlukan untuk hal-hal yang diperlukan pada saat proyek berlangsung dan 

bertanggung jawab atas revisi yang diberikan oleh atau melalui Manajemen Konstruksi (MK). Dalam Proyek owner 
Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia menunjuk PT. Metro Idea Architects sebagai perencana arsitektur seta 

menunjuk PT. Cipta Sukses sebagai perencana struktur.
  2.4. Kontraktor  

Kontraktor merupakan sebuah pihak yang dalam proyek ini ditunjuk langsung oleh untuk melakukan sebuah owner 

pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak yang dilakukan.  Kontraktor pelaksana bertanggung jawab secara langsung 
kepada pemilik proyek, dan dalam pelaksanaan pembangunan, kinerja kontraktor diawasi oleh pengawas proyek. Dalam 

Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia menunjuk PT. WIKA Realty sebagai kontraktor.owner 

  2.5. Konsultan Pengawas dan Manajemen Konstruksi  
Konsultan Pengawas adalah sebuah pihak yang ditunjuk langsung oleh untuk melakukan pengawasan dalam owner 

seluruh bidang yang terjadi dalam proyek selama proyek itu berlangsung. Jika dalam sebuah proyek terdapat suatu 

kesalahan maka pengawas wajib melaporkan kepada maka akan diadakan rapat mengenai hal tersebut. Proyek owner 
Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia menunjuk PT. Natural Disain Ciptalaras sebagai konsultan owner 

pengawas. Berikut merupakan tugas dan wewenang dari manajemen konstruksi  (Ahadi, 2009). Tugas yang dilakukan 

antara lain adalah menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja, melaksanakan 
pengeawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek, menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk 

dapat dilihat oleh pemilik proyek, memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan 

terhadap kontrak kerja, menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak memperhatikan peringatan yang 
diberikan.

BAB III

PEAKSANAAN PEKERJAAN
  3.1 Perencanaan Proyek  
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                  Perencanaan   proyek  merupakan  satu  tahapan  atau   langkah  yang  dilakukan  sebelum  proyek  tersebut  mulai
dilaksanakan. Perancanaan yang dilakukan antara lain merancang struktur bangunan yang akan digunakan, merencanakan

waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek dan tidak kalah penting adalah perencanaan biaya yang dibutuhkan
             dalam  pelaksanaan   pembangunan.  Perancanaan   proyek   dilakukan   agar   dalam   pelaksanaan   proyek   karena   dapat

                        mempengaruhi  kelancaran  dalam  berjalannya  suatu  proyek  dan  dapat  menentukan  metode  yang  digunakan  untuk
melaksanakan proyek  ini.  Perencanaan ini  diantaranya dapat menentukan  alat yang dibutuhkan  untuk melaksanakan

pekerjaan pada proyek ini, hal ini dilakukan agar tidak adanya alat yang telah didatangkan tetapi tidak digunakan dalam

proyek ini jika itu terjadi maka akan menambah biaya yang tidak perlu dikeluarkan dalam anggaran proyek.
                        Perancangan  dan  perencanaan  merupakan  tahap  awal  yang  berpengaruh  sangat  besar  dan  signifikan  terhadap

suksesnya suatu proyek, karena sebagian besar keputusan strategi dan pembiayaan proyek bergantung pada perencanaan

proyek (Wala M,2013). Apabila sebuah proyek tidak ingin mengalami kendala dalam tahap pelaksanaan dan mengalami
kerugian selama masa pembangunan maka tahap perencanaan proyek merupakan tahap yang sangat penting karena dapat

menentukan dan mengatur segala yang dibutuhkan pada saat pekerjaan pelaksanaan.

 3.1.1 Perencanaan Penyelidikan Tanah
Tahap  yang dilakukan  sebelum memulai  proyek adalah melakukan  penyelidikan  tanah.  Penyelidikan tanah

dilakukan untuk mengetahui jenis tanah yang berada di lokasi dan juga mengetahui daya dukung tanah pada Proyek

Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia. Jika telah diketahui jenis tanah dan daya dukung tanah maka dapat
              ditentukan  atau  dipilih  jenis  pondasi  yang  cocok  untuk  digunakan  dalam  bangunan  yang  berfungsi  sebagai

apartemen ini,  selain jenis  pondasi  juga  dapat  diketahui  pula  ukuran  serta  kedalaman yang diperlukan untuk

 pondasi.  Penyelidikan  tanah dilakukan  awal  jauh  sebelum  melakukan  pembangunan  agar  dapat  direncanakan
penggunaan strukturnya oleh perencana yang telah ditunjuk oleh . Pada penyelidikan tanah ini dilakukan diowner

Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa penyelidikan tanah dapat dilakukan

dengan cara, yaitu:
 a. Tes Sondir (Cone Penetration Test)

Tes sondir atau yang biasanya disebut dengan uji CPT adalah pengujian tanah yang dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui kekuatan tanah tiap lapisan dan kedalaman. Penyondiran dilakukan hingga mencapai tanah

keras. Hasil dari CPT disajikan dalam bentuk diagram CPT. Pada Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari

Cendekia melakukan uji sondir sebanyak lima titik.
 b. Metode Bor Mesin

Metode ini dipilih karena untuk melakukan pembangunan gedung yang tergolong besar maka dibutuhkan data

 tanah yang lebih akurat juga. Jika menggunakan metode bor  mesin tanah akan di bor menggunakan   boring
machine secara terus menerus hingga lapisan tanah keras. Dalam melakukan ini sekaligus dilakukan tesboring 

                     kadar  air  dan  pengambilan  tanah  serta  dilakukan  uji   (SPT).  sample  standart  penetration  test Standart

penetration test dilakukan untuk mengetahui daya dukung tanah. Untuk melakukan pengeboran digunakan alat
sebagai berikut rotary drilling bore adalah alat atau mesin yang digunakan untuk mengebor pada tanah tersebut,

drilling pump core barrel single tube core barrelsmerek sanchin, tipe .

 3.1.2 Perencanaan Pekerjaan Struktur Bawah
                  Setelah  melakukan  serangkaian  pengujian  penyelidikan  tanah  kemudian  dilakukan  perencanaan  pekerjaan

struktur  bawah.  Struktur bawah sendiri  adalah bagian dari bangunan yang terletak dibawah permukaan tanah.

Struktur bawah pada bangunan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu memikul beban bangunan yang berada
di atasnya.

a. Soldier Pile

                    Dalam  pelaksanaannya  pembuatan  dilakukan  dengan  cara  mengebor  lubang  dan  melakukansoldier  pile  
pengecoran tanpa menggunakan  tulangan  atau  yang sering  disebut  dengan  ,  kemudian  setelah itubentonite

dilakukan pengeboran diantara dua dan melakukan pengecoran dengan memasukkan tulangan. Dalambentonite 
proyek ini menggunakan dinding penahan  dengan tujuan karena lokasi proyek Apartemen Tamansarisoldier pile

                  Cendekia  berdempetan  langsung  dengan  pemukiman  dan  akan  dilakukan  pembangunan   yangbasement

diperlukan penggalian tanah.
 b. Perencanaan Pondasi Bored Pile

Setelah melakukan penyelidikan tanah kemudian pada Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia 

direncanakan menggunakan pondasi bored pile. bored pile  Pondasi pada pelaksanaannya adalah pondasi tiang 
pancang yang pelaksaannya dengan cara mengebor.

 c. Pile Cap

                       Pile  cap  mempunyai  peranan  penting  dalam  pendistribusian  beban  struktur  ke  pondasi  untuk  kemudian
diteruskan kedalam tanah ( Fathutohman WA, Dkk., 2015). Dalam Proyek Pembangunan Apartement Tamansari

Cendekia menggunakan mutu beton 30 MPa untuk pembuatan .pile cap

d. Capping Beam
Capping beam soldier pile adalah konstruksi yang dilaksanakan pada saat pengerjaan selesai karena digunakan

untuk menyatukan konstruksi soldier pile.

  3.2 Pelaksanaan Proyek  
Pelaksanaan proyek merupakan tahapan dimana semua yang telah direncanakan dalam pekerjaan persiapan 

dilaksanakan. Pada tahapan pelaksanaan berhasil atau tidaknya suatu metode yang direncanakan akan terlihat dan berbagai

permasalahan dalam proyek akan timbul pada tahapan ini. Penggunaan peralatan yang tepat sangat mempengaruhi berapa 
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lama waktu yang dibutuhkan pada tahap pelaksanaan proyek. Namun sampai pada saat penulis selesai melakukan kerja 
praktek pelaksanaan pekerjaan baru sampai pekerjaan struktur bawah saja.

 3.2.1 Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan persiapan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebelum pekerjaan utama pada sebuah proyek 

dilaksanakan. Pekerjaan persiapan sangatlah penting dalam suatu proyek karena dapat mempengaruhi kelancaran 
suatu pekerjaan nantinya

 a. Pembersihan Lahan

Pembersihan lahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan lokasi proyek dari berbagai 
macam sampah baik itu sampah organik dan sampah anorganik. Pembersihan lahan terus dilakukan selama  
proyek berlangsung jika terdapat material dalam proyek yang mengganggu mobilitas peralatan yang digunakan 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Alat berat yang digunakan untuk membersihkan lahan pada proyek ini  
adalah dan . sendiri berfungsi sebagai alat penggali tanah serta untuk excavator dump truck Excavator 

memindahkan tanah dari satu titik ke titik lain. yang digunakan mempunyai dengan kapasitas Excavator bucket 

hingga 0,97 m3 untuk Komatsu dan untuk Kobelco dengan kapasitas 0,93 m3.excavator excavator 
 b. Akses Jalan Masuk

Akses  jalan  dibikin  menggunakan alat  berat  untuk  mengeruk  atau  membersihkan  material  yangexcavator  

semula ada di dalam lokasi tersebut dan melakukan perkerasan menggunakan beton agar mobilitas kendaraan
mudah. Jalan masuk proyek juga dilengkapi dengan gerbang yang akan dibuka jika terdapat kendaraan yang

akan memasuki atau keluar proyek.

 c. Pemasangan Pagar Proyek
Pagar proyek dibangun dengan cara memotong besi  menggunakan alat gerinda potong dan melakukanhollow 

perakitan besi  tersebut  menjadi  kerangka pagar  serta  dipasang seng  gelombang untuk  menutup lingkungan

proyek tersebut dengan lingkungan sekitar proyek. Pada saat melakukan pemotongan besi pekerja harushollow 
menggunakan peralatan keselamatan seperti  sarung tangan dan masker  pelindung muka agar percikan yang

ditimbulkan akibat pemotongan besi tidak melukai pekerja tersebut.
 d. Pengadaan Direksi Keet 

Direksi keet  diadakan dengan tujuan untuk aktivitas bagi manajemen konstruksi, kontraktor, dan juga sebagai

tempat melakukan rapat selama proyek pembangunan berlangsung.
 e. Pembangunan Gudang Penyimpanan

Pembangunan gudang penyimpanan diawali  dengan melakukan pembersihan lahan, pada proyek ini  gudang

penyimpanan dibangun pada sisi proyek karena berada pada lokasi yang sulit dijangkau oleh alat berat maka
dilakukan pembersihan lahan secara manual.

 f. Pembuatan Bouwplank

Bouwplank disini yang dimaksud adalah titik yang ditentukan sebagai pedoman untuk penentuan as bangunan.
   Bouwplank  ditentukan  oleh  surveyor  dengan  cara  melakukan  pengukuran  menggunakan  total  station  yang

dilakukan sebelum proyek dimulai agar didapatkan titik as sesuai dengan gambar rencana yang telah dibuat.

g. Listrik

Listrik selama proyek berlangsung diperoleh dari sambungan sementara PLN setempat dan juga penggunaan

genset jika dibutuhkan.

 h. Los Kerja Besi
Pembuatan los kerja dilengkapi oleh atap pada tempat yang digunakan untuk meletakkan dan bar bender  bar

cutter untuk menjaga peralatan tersebut dari terik matahari dan hujan.

 3.2.2 Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah
Struktur bawah  sendiri mempunyai fungsi yang sangat penting karena menopang seluruh beban bangunan dan

menyalurkan bebannya ke tanah, maka dari itu pembuatan struktur bawah harus sangat diperhatikan dan dikerjakan
secara teliti dan secara benar. Jika dilakukan secara sembarangan maka akan menimbulkan masalah dikedepannya.

 a. Pelaksanaan Pekerjaan Soldier Pile

                         Soldier  pile  digunakan  sebagai  dinding  penahan  tanah  dan  konstruksi  ini  dipilih  karena  lokasi  proyek
berdempetan langsung dengan pemukiman penduduk.

 1. Pabrikasi Besi Tulangan

Dalam proses  pembuatan  spiral  menggunakan  manual pada  saat  pengoprasiannya  tidak adabar  bander  
perlakuan khusus untuk menggunakan manual tersebut dan untuk tempat penyimpanannya hanyabar bender 

dipinggirkan di area pabrikasi besi tulangan tersebut. Jarak sengkang yang pada proses perakitan adalah 20

cm.
 2. Pengeboran Lubang Soldier Pile

Pengeboran untuk lubang menggunakan alat berat dan menggunakan mata borsoldier pile rotary drilling rig 

berdiameter 60 cm karena diameter yang direncanakan adalah 60 cm. Dalam penentuan titik borsoldier pile 
surveyor melakukan pengukuran menggunakan alat total station setiap harinya.

 3. Pemasangan Baja Tulangan

Baja  tulangan  diangkat dan dimasukkan kedalam lubang  menggunakan  rotary  drilling  rig  selain  untuk
mengebor juga dapat digunakan untuk mengangkat baja tulangan kedalam lubang. Pengangkatan dilakukan

dengan cara mengikat ujung atas tulangan menggunakan kabel sling yang berada pada  danrotary drilling rig

melakukan pengangkatan.
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 4. Pengecoran Soldier Pile
Beton yang digunakan mempunyai mutu 30 MPa. Pengecoran beton dilakukan menggunakan pipa tremi yang

diangkat menggunakan rotary drilling rig. Setelah melakukan persiapan untuk jalannya air maka selanjutnya
adalah menyusun plat baja sebagai jalan jika lokasi pengecoran mempunyai medan yang sulit dantruck mixer 

digunakan agar tidak ambles.truck mixer 
 b. Pelaksanaan Pekerjaan Bored Pile

 Proyek Apartemen Tamansari  Cendekia menggunakan jasa PT. GSP untuk melakukan pekerjaan  bored pile.

Fungsi dari berdiameter 120 cm adalah sebagai pondasi utama gedung apartemen dan pondasi bored pile bored
pile dengan diameter 80 cm merupakan pondasi tambahan yang menopang lantai mezanine.

 1. Pabrikasi Baja Tulangan

                    Setelah  dilakukan  pembuatan  sengkang  spiral  maka  selanjutnya  dilakukan  perakitan  tulangan  dengan
       sengkang  menggunakan  kawat  bendrat  sebagai  pengikatnya.  Karena  bored pile  mempunyai  kedalaman

berkisar 30 meter dan tulangan yang digunakan hanya mempunyai panjang 12 meter maka harus dilakukan

penyambungan terhadap tulangan menggunakan mesin las.
 2. Penentuan Titik Bor

Proses ini dilakukan setiap hari dan setiap akan dilakukan pengeboran agar titik yang akan dibor sama seperti

                      pada  gambar  yang  telah  direncanakan.  Penentuan  titik  dengan  cara  menggunakan   yangtotal  station
ditempatkan pada patok yang telah dibuat pada setiap as dan menembak kearah prisma lalu didapatkan titik

untuk dilakukan pengeboran.

 3. Pengeboran Lubang Bored Pile
                 Pengeboran   harus  mampu   menembus   segala   jenis  tanah   dan  batuan   maka   dari   itu  dalam   Proyek

Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia pada saat pengeboran menggunakan tiga jenis mata bor yang

berbeda untuk melakukan kegiatan pengeboran agar lebih mudah. Mata bor yang pertama adalah mata bor
dengan tipe ulir, mata bor tipe  dan mata bor tipe palang.coring

 4. Pemasangan Casing
Casing terdiri dari tabung yang berlubang terbuat dari plat besi dan mempunyai dua angkur dikedua sisi yang

           berlawanan  dan  mempunyai  ukuran  sesuai  dengan  lubang  galian  yang dilaksanakan  dalam  proyek  ini

menggunakan dengan diameter 120 cm.casing 
 5. Pemasangan Tulangan

Tulangan hasil perakitan sesuai dengan kedalaman yang diperlukan diangkat dari tempat pabrikasi tulangan

menuju lubang menggunakan bantuan . Jika tulangan telah dekat dengan lubang maka dilanjutkanexcavator
pemasangan menggunakan rotary drilling rig dengan cara mengikat ujung atas tulangan dengan kabel sling

rotary drilling rig.

 6. Pemasangan Hanger Steel
Pemasangan menggunakan peralatan alat las karbit untuk menyambungkan tulangan hanger steel bored pile

dengan tulangan yang difungsikan sebagai .hanger steel

 7. Pengecoran Bored Pile
Beton  ready mix  suply  pada proyek ini di  oleh tiga vendor yang berbeda yaitu PT. Merak Jaya, PT. Varia

Usaha Beton  dan PT. Jaya Mix. penggunaan tiga vendor  yang berbeda dimaksudkan agar  mempercepat

proses pengecoran pada proyek tersebut. Untuk menjaga mutu beton maka pada saat memasuki proyek beton
                   yang  dibawa  oleh  Truck  Mixer  slump  test  dilakukan  uji  untuk  mendapatkan  tingkat  kekentalan  yang

diperlukan.

 8. Pelepasan dan Penimbunan LubangCasing 
Setelah semua proses pengerjaan boredpile  selesai maka terdapat pekerja yang melakukan pengukuran top

cor pada setiap titik  bored pile  yang baru saja dikerjakan. Pengukuran tersebut dilakukan pada proyek ini
menggunakan alat bantu  yaitu  bambu yang memiliki  panjang sekitar  tujuh meter. Tahapan terakhir  yang 

 dilakukan adalah dengan melepas  yang terpasang tersebut menggunakan kabel sling yang terdapatcasing  

pada rotary drilling rig dan dilakukan penimbunan pada lubang menggunakan tanah, penimbunan dilakukan
dengan menggunakan excavator.

 9. Pembersihan Truck Yang Keluar Proyek

Truck yang keluar dari lokasi proyek baik itu dump truck truck mixer maupun harus dilakukan pembersihan
agar lingkungan sekitar tidak menjadi kotor akibat kegiatan proyek tersebut. Pembersihan dilakukan ditruck 

area yang dinamakan  dan menggunakan alat bantu yaitu mesin kompresor air bertekanan tinggiwashing bay

(high pressure cleaner). Proyek ini menggunakan mesin kompresor dua jenis yang besar digunakan untuk
membersihkan apabila medan dalam proyek tersebut sangat berlumpur yang mengakibatkan truk menjadi

sangat kotor digunakan kompresor dengan tenaga besar dan menggunakan high pressure cleanner bermerek

Simpson yang menggunakan mesin dengan merek Honda bertipe GC 190  kelebihan kompresor ini adalah
dapat bergerak karena memiliki roda namun mempunyai kekurangan yaitu mesin ini tidak memiliki tenaga

yang cukup besar maka dari itu mesin ini hanya digunakan pada saat keadaan proyek tidak terlalu berlumpur

dan kotor.
 c. Pelaksanaan Pekerjaan Capping Beam

15B10061- Drajat Adi
S...

Uploaded: 04/09/2019

Checked: 04/09/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


Capping beam digunakan sebagi pengikat pada rangkaian dinding penahan atau pada proyek ini menggunakan
  soldier pile  sebagai dinding penahan. Proyek Apartemen Tamansari  Cendekia menggunakan  capping  beam

berbentuk persegi.
 1. Pengupasan Kepala Soldier Pile

Langkah  awal sebelum melakukan  pengupasan  soldier  pile  adalah melakukan  penggalian  disekitar  area
    dimana  tersebut berada.  Penggalian ini  dilakukan  menggunakan alat  berat  soldier pile  excavator.  Galian

dilakukan kurang lebih sedalam 50 cm dari permukaan rencana . Jika telah dilakukan galiancapping beam

  menggunakan  maka  galian tersebut akan dirapikan oleh pekerja menggunakan cangkul secaraexcavator  
manual agar mempermudah pekerjaan pengupasan kepala  Setelah melakukan penggalian padasoldier pile. 
sekitar  yang akan dilakukan  pekerjaan  maka  dilanjutkan  dengan melakukansoldier  pile  capping beam  

pengupasan atau pemecahan kepala soldier pile. soldier pile Proyek ini mengupas kepala menggunakan alat
bantu berupa palu dan pahat besi saja dan dilakukan secara manual oleh para pekerja satu per satu.

 2. Perakitan Tulangan

                   Untuk  melakukan  perakitan  terlebih  dahulu  bagian  pabrikasi  besi  membuat  sengkang  .capping  beam
Pembuatan sengkang  pertama-tama dilakukan pemotongan besi tulangan ulir menggunakancapping beam  

alat yang dinamakan mesin pemotong ( ). Alat ini dapat mempercepat  dan meringankan pekerjabar cutter

karena hanya mengatur ukuran yang diperlukan dan memotongnya. Pada proyek ini menggunakan bar cutter
dengan merek Takeda yang mempunyai kemampuan memotong besi tulangan hingga diameter 32 mm. Untuk

       menyatukan  antara  tulangan  utama  dan tulangan  sengkang digunakan  kawat  bendrat.  Apabila  terdapat

  tulangan  yang kurang panjang atau tidak masuk dengan sempurna kedalam tulangan  soldier pile  capping
beam maka dilakukan stek pada tulangan untuk menambah panjangnya.

 3. Pemasangan Beton Decking

 Beton  merupakan hasil  dari  mencetak  adonan  beton menjadi bentuk  kubus  atau  silinder.  Betondecking  
                      decking  digunakan  untuk  menjaga  agar  tulangan  pada  saat  melakukan  pengecoran  tetap  berada  pada

tempatnya dan beton ready mix capping beam dapat tersebar ke seluruh bagian pada proyek ini menggunakan
beton berbentuk silinder dengan ukuran tebal 5 cm. Beton telah dibikin mempunyai kawatdecking decking 

 sebagai  pengikatnya.  Pemasangan beton  dilakukan dengan  cara  mengikatkan  kawat  pada betondecking  

 decking  ke tulangan yang menghadap keluar, dalam peletakannya dilakukan dengan renggang atau tidak
berhimpitan satu sama lain.

 4. Pemasangan Bekisting

                  Bekisting  yang  digunakan  untuk  pekerjaan  menggunakan  bahan  dasar  capping  beam  plywood  yang
dilengkapi dengan rangka besi. Sebelum melakukan pemasangan bekisting terlebih dahulu pekerja membuat

  alas pada samping  menggunakan beton yang dibikin  secara  manual  menggunakan semen,capping beam  

agregat kasar dan agregat halus. Pembuatan alas tersebut digunakan sebagai dudukan rangka begisting agar
terpasang dengan lurus dan rapat. Setelah alas untuk dudukan kerangka bekisting selesai maka selanjutnya

adalah memasang kerangka bekisting yang terbuat dari besi  yang telah dibentuk sebelumnya untukhollow  

menjadi kerangka. Langkah selanjutnya adalah memasang lembaran begisting di rangka yang telah terpasang
sebelumnya menggunakan kawat bendrat sebagai pengikatnya dan melakukan penyetelan pada begisting agar

begisting yang terpasang rapat dan tidak bocor.

 5. Pengecoran Capping Beam
Sebelum  melaksanakan  pengecoran  terlebih  dahulu  dilakukan  pembuatan  penahan tanah dibikin  dengan

menggunakan adonan beton yang dibikin secara manual oleh pekerja menggunakan bahan campuran semen,

agregat kasar  dan agregat halus.  Penahan tanah tersebut memakai  tulangan yaitu  menggunakan tulangan
kawat anyaman yang kemudian dicor dengan adonan beton. Pekerjaan penahan tanah dilakukan bersamaan

dengan pemasangan bekisting karena pada saat melakukan pengecoran penahan tanah haruscapping beam 
sudah kuat untuk menahan runtuhan tanah. Setelah semuanya siap maka dilakukan pengecoran capping beam

                    menggunakan  beton  ready  mix  truck  mixer.  yang  dipesan  melalui  vendor  menggunakan  Pada  waktu

pengecoran dilakukan penusukan menggunakan besi pada beton yang dituang ke agar betoncapping beam 
dapat merata dan tidak mengakibatkan kegagalan struktur. 

 6. Pelepasan Bekisting

Pelepasan bekisting dilakukan dengan cara memotong kawat yang diikatkan pada begisting menggunakan
  tang pemotong, kemudian setelah itu dilakukan penarikan pada  jika  susah untuk ditarikplywood  plywood  

maka menggunakan alat bantu yaitu  berupa linggis. Pada proses pelepasan ini dilakukan dengan hati-hati

agar yang digunakan tidak rusak karena dapat digunakan kembali apabila masih dalam keadaan baikplywood 
dan tidak kotor.

 d. Pelaksanaan Pekerjaan Pile Cap

 Pile  cap  bored pile  difungsikan  sebagai  pengikat  antar  pondasi  yang telah dibuat  sebelumnya.  Pengikatan
pondasi bored pile dimaksudkan agar beban yang diterima oleh kolom nantinya dapat tersalurkan merata menuju

pondasi bored pile pile cap . Pelaksanaan pekerjaan penulis bahas pada bagian ini.

 1. Penentuan Titik As Pile Cap
Langkah awal yang dilakukan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah dengan melakukan pengukuranpile cap 

  oleh tim surveyor untuk menentukan ukuran dari  agar sesuai dengan gambar rencana yang telahpile cap  

                      dibuat.  Penentuan  titik  as  tim  surveyor  menggunakan  alat  bantu  yaitu  dan  menggunakantheodolite  
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waterpass. Dalam menentukan ukuran ini tim surveyor harus melakukannya dengan teliti karena jika salah
menentukan maka penyaluran beban tidak akan merata.

2. Penggalian
                    Penggalian  dilakukan  setelah  melakukan  pengukuran  untuk  ,  kedalaman  penggalian  pile  cap pile  cap

dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Penggalian tanah ini dilakukan menggunakan alat berat
excavator bermerek Heka yang dilengkapi dengan lengan yang panjang dan dapat menggali hingga mencapai

kedalaman 25 m, karena memiliki lengan yang lebih panjang dari biasanya maka pada excavator excavator

ini memiliki beban yang lebih besar dan berat yang berfungsi untuk menyeimbangkan beban .excavator
 3. Pembongkaran Pondasi Bored Pile

Pekerja  melakukan  pembongkaran menggunakan alat  manual yaitu  palu dan pahat besi.  Peembongkaran

  manual   tersebut   dilakukan   hingga   tulangan   pondasi  bored   pile  terlihat   setelah   itu   pembongkaran
 menggunakan alat berat yaitu  untuk mendorong agar tiang pondasi tersebut terpotong, sebelumexcavator  

      melakukan  pendorongan  menggunakan  terlebih  dahulu  dilakukan  pemotongan  pada  tulanganexcavator  

pondasi tersebut yang telah dikupas. Pemotongan tulangan tersebut menggunakan alat bantu yaitu gerinda
potong.

 4. Pembuatan Lantai Kerja

Pembuatan lantai kerja diawali dengan melakukan pengurukan dan perataan tanah pada daerah yang akan
digunakan sebagai pengurukan itu dilakukan menggunakan tanah hasil dari galian sebelumnya danpile cap 

dilapisi kembali menggunakan pasir. Pada tahap pengurukan dilakukan menggunakan alat berat  excavator

lengan panjang dan untuk perataannya dilakukan oleh pekerja menggunakan alat bantu yaitu berupa cangkul.
 5. Penulangan Pile Cap

Setelah besi dibentuk pada area pabrikasi maka selanjutnya besi tersebut dibawa menuju tempat perakitan

                           pile  cap.  Dalam  membawa  material  besi  yang  banyak  dan  sangat  berat  tersebut  dalam  proyek  ini
mempergunakan bantuan alat tower crane. Tower crane yaitu alat berat yang digunakan dalam pembangunan

gedung tinggi. Alat berat ini digunakan untuk mobilisasi bahan dan material yang digunakan pada saat proses
  pembangunan berlangsung.  Penempatan  membutuhkan perencanaan supaya pengoprasiannyatower crane  

  dapat efektif  dan mampu menjangkau seluruh area pada proyek. Pemilihan  yang baik  jugatower  crane  

                    mempertimbangkan  area  proyek  untuk  kenyamanan  pada  saat  proyek  berlangsung  dan  juga
                     mempertimbangkan  jenis  material  yang  akan  digunakan  pada  saat  pembangunan  karena  tower  crane

memiliki kapasitas angkut maksimum. Tower crane yang digunakan pada Proyek Pembangunan Apartemen

Tamansari  Cendekia dapat mengangkut hingga dengan beban 3,2 ton. Perakitan tulangan terlebih dahulu
 dilakukan  pada  tulangan  bagian bawah  dan tulangan diberi beton  pile  cap  decking  agar  tulangan tidak

bersentuhan dengan lantai kerja nantinya. Perakitan dilakukan oleh pekerja menggunakan pengikat berupa

kawat bendrat. Setelah pengerjaan tulangan bagian bawah selesai maka dilanjutkan membuat bekisting untuk
pile cap dan dengan bersamaan perakitan tulangan dilanjutkan untuk bagian atas dan membuat tulangan yang

nantinya akan digunakan sebagai tulangan kolom.

 6. Pemasangan Bekisting
Bekisting ini dipasang pada saat pekerjaan penulangan bagian bawah selesai dan bersamaan denganpile cap 

dilakukannya  penulangan  bagian  atas.  Karena  bekisting  menggunakan  batako  maka  pada  saatpile  cap  

pembuatannya  dilakukan  dengan menggunakan  perekat.  Perekat  disini  yang dimaksud  adalah  campuran
antara semen dengan agregat halus. Pembuatan campuran semen dengan agregat halus  tersebut dilakukan

pekerja secara manual dan dilakukan didekat lokasi pemasangan bekisting.

 7. Pengecoran Pile Cap
Proses pengecoran untuk  dilakukan menggunakan bantuan  untuk mengangkat  pile cap tower crane  bucket

 concrete  karena lokasi pengecoran berada dibawah dan sulit dijangkau oleh  truck mixer. Bucket concrete
merupakan  tempat  yang digunakan  untuk  menampung beton  ready  mix  truck mixer  dari  menuju lokasi

pengecoran. Pada saat pelaksanaannya bucket concrete akan membawa satu orang pekerja yang ditugaskan

  untuk membuka dan menutup tuas penutup  bucket concrete. Bucket concrete  nantinya dilengkapi dengan
  selang tremi yang akan memudahkan beton  readymix  jatuh ke lokasi  yang diinginkan.  Untuk perawatan

 bucket  concrete  sendiri  adalah dengan membersihkannya setelah menggunakan agar  tidak ada sisa  beton

ready mix bucket concretedidalam .
  3.3 Pengendalian Proyek  

Pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek semua pekerjaan yang dilaksanakan harus dilakukan pengawasan dan kontroling

setiap saat. Kegiatan pengawasan tersebut disebut dengan pengendalian proyek yang pada proyek ini ditunjuk langsung
oleh pemilik proyek satu tim yang ditugaskan untuk mengandalikan kegiatan proyek agar berjalan sesuai dengan rencana.

Tim yang ditunjuk oleh pemilik proyek sebagai pengendali pada Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia

adalah PT. Natural Desain Ciptalaras.
 3.3.1 Pengendalian Biaya ( )Cost

Pengendalian yang dilakukan diantaranya adalah pengendalian biaya untuk peralatan.  Peralatan yang digunakan

pada proyek terlebih dahulu telah direncanakan dan dipertimbangkan mengenai kemampuan peralatan tersebut dan
biaya dalam pengoprasionalannya. Perencanaan mengenai kapasitas kemampuan suatu alat pada sebuah proyek

sangat dipertimbangkan karena  hal  itu  dapat mempengaruhi  penentuan  jumlah  penggunaan alat  selama proses

pelaksanaan proyek tersebut berlangsung. Maka dari itu penggunaan alat pada saat pelaksanaan pekerjaan di dalam
                            proyek  harus  dikendalikan  agar  setiap  alat  yang  berada  dalam  proyek  harus  memiliki  fungsi  karena  jika
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mengadakan suatu alat yang tidak memiliki fungsi hanya akan menambah biaya yang dikeluarkan pemilik proyek
  saja  tetapi  tidak  berpengaruh  terhadap  kecepatan  dan kelancaran  pekerjaan  di  dalam proyek  tersebut.  Selain

                menghitung  kapasitas   sebuah   alat   maka   yang  harus  dipertimbangkan   juga  adalah  pemeliharaan   alat   dan
penyimpanan. Biaya pemeliharaan dan pengoprasionalan alat juga harus diperhatikan dan dilakukan pengawasan

oleh tim karena jika alat yang didatangkan ke lokasi proyek mempunyai kualitas yang buruk maka alat tersebut
tidak bisa membantu namun hanya akan menghambat proses pelaksanaan pada proyek. Jika biaya pengoprasian 
satu alat cukup besar misalnya biaya untuk bahan bakar alat tersebut cukup besar tetapi tidak memberikan dampak

yang cukup signifikan dalam proyek maka harus dilakukan pengawasan terhadap alat-alat tersebut karena dapat
menimpulkan pembengkakan biaya pada biaya pengoprasionalan, tim pengawas juga harus mempertimbangkan hal

tersebut.

 3.3.2 Pengendalian Mutu ( )Quality
Pengendalian mutu dilakukan agar mutu bangunan nantinya sesuai dengan yang telah direncanakan jika mutu tidak

sesuai dengan yang direncanakan dapat terjadi kegagalan struktur yang dapat membahayakan pengguna bangunan

tersebut.
 a. Pengujian Slump Test

             Pengujian  merupakan  pengendalian  mutu  untuk  beton  slump  test  ready  mix  yang baru  datang  dan  akan

digunakan dalam kegiatan konstruksi. Pemasok beton  ready mix  yang digunakan dalam proyek ini adalah PT.
Varia Usaha Beton, PT. Merak Jaya dan PT. Jaya Mix. Seluruh vendor tersebut harus melakukan penngujian

     slump test  truck mixer  ready mix  slump testapabila  yang mengirim  beton  tiba  dilokasi  proyek. Pengujian  

dilakukan  menggunakan  beberapa  alat  yaitu  pelat  besi  yang digunakan  sebagai  alas,  kerucut  abrams yang
digunakan sebagai tempat beton ready mix pada waktu diuji, batang besi yang digunakan untuk menusuk-nusuk

beton agar padat, sekop kecil untuk mengambil beton ready mix dan meteran yang digunakan untuk mengukur

nilai yang dihasilkan.slump test 
 b. Pengujian Kuat Tekan Beton

Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan menggunakan berbagai alat bantu diantaranya adalah gerobak satu
roda yang digunakan untuk menampung beton dari  truck ready mix, kemudian menggunakan pelat besi yang

digunakan sebagai alas dari cetakan beton  ready mix, cetakan silinder pada proyek ini menggunakan cetakan

  yang menggunakan  bahan  besi  dan  dilengkapi  dengan  pengunci  agar  memudahkan  dalam memasang  dan
melepasnya silinder ini mempunyai ukuran tinggi 30 cm dan mempunyai diameter 15 cm (Cipta Sukses, 2018)

dan menggunakan sekop kecil digunakan untuk menuang beton kedalam cetakan.ready mix 

 c. Pengujian Kuat Tarik Baja Tulangan
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tegangan leleh dan kuat tarik baja tulangan yang akan

digunakan dalam Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia. Pengujian baja tulangan dilakukan di

Laboratorium Uji Bahan Bangunan Politeknik Negeri Semarang. Dalam pelaksanaan uji kuat tarik baja tersebut
           menggunakan  beberapa  alat  yaitu  mesin  uji  tarik,  dial  yang digunakan  untuk  mengukur  geser  pada  saat

pengujian, jangka sorong digunakan untuk mengukur baja yang digunakan, dan pemotong baja.

 d. Pengujian Loading Test
   Pengujian  ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui daya dukung pondasi  loading test  bored pile  yang

digunakan dalam proyek ini. Pengujian yang dilakukan antara lain adalah:

 1. Tes Axial (Axial Compressive Load Test)
Untuk melakukan pengujian ini maka diperlukan beberapa alat yaitu adalah beban yang digunakan, dongkrak

yang dapat  menahan beban  860  ton dongkrak ini  digunakan  untuk  menahan beban karena pembebanan

dilakukan secara bertahap dan yang terakhir menggunakan dial yang akan menampilkan besaran nilai pada
tes axial ini.

 2. Tes PDA ( )Pile Driving Analyzer
      Tes  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  beberapa  alat  yaitu  dengan  menggunakan    yangmoving  crane

digunakan untuk mengangkat beban  , selanjutnya adalah  yaitu alat yang digunakan untukhammer hammer  

memukul tiang bor yang diuji, alat selanjutnya adalah yang dilengkapi dengan tiang setinggi empatcassing 
meter yang digunakan untuk jalur dari pada saat pemukulan, bor listrik digunakan untuk melubangihammer 

sisi bored pile strain transduser accelerometer transduser untuk memasang sensor dan yang digunakan untuk

menangkap gelombang yang tertangkap dan terbaca melalui komputer.
 3.3.3 Pengendalian Waktu (Time)

                    Pengendalian  waktu  yang  dilakukan  adalah  menjaga  dan  mengendalikan  waktu  terhadap  pelaksanaan  suatu

pekerjaan agar target waktu pelaksanaan proyek yang telah direncanakan dapat tercapai. Pengendalian waktu yang
dilakukan antara lain adalah dengan cara:

 a. Penyusunan Time Schedule

Penyusunan dilakukan sebelum melakukan pekerjaan, pembuatan jadwal sendiri berfungsi untuktime schecule 
mengatur durasi berapa lama pekerjaan akan berlangsung. Pengaturan tersebut dapat menentukan kapan proyek

harus mendatangkan alat tambahan dan memudahkan untuk mengontrol apakah proyek tersebut berjalan sesuai

rencana atau tidak. Pendatangan suatu alat terlebih itu alat berat harus diatur jadwalnya karena lokasi proyek
tidak dapat menampung apabila banyak peralatan yang berada di dalam proyek dan biaya yang diperlukan untuk

menyewa alat tersebut akan membengkak. 

 b. Kurva S
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Kurva S merupakan sebuah grafik yang selalu diperbaharui setiap minggunya oleh tim manajemen konstruksi
                        untuk  mengendalikan  waktu  pelaksanaan  proyek.  Kurva  s  berisi  berapa  banyak  presentase  rencana  tiap

minggunya dan presentase dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dari garis grafik s tersebut terlihat apabila
terjadi keterlambatan atau tidak. Dari kurva s yang berada di Proyek Apartemen Tamansari Cendekia terlihat

                          pada  akhir  bulan  agustus  terjadi  kelambatan  proses  pelaksanaan  proyek,  hal  itu  disebabkan  oleh  sering
terlambatnya yang membawa beton truck mixer ready mix menuju lokasi proyek. Keterlambatan tersebut dapat

                        mempengaruhi  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  seluruh  pekerjaan  yang  ada.  Maka  dari  itu

pengendalian terhadap waktu sangat penting dilakukan agar proyek berjalan sesui  dengan waktu yang telah
direncanakan.

  3.4 Permasalahan di Lapangan  

                     Dalam  proyek  permasalahan  harus  dapat  dicegah   ataupun   ditanggulangi  karena  jika   terjadi  permasalahan  akan
menghambat proses berlangsungnya proyek tersebut. Pada Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia terdapat

beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

 3.4.1 Permasalahan Cuaca
 Cuaca  merupakan  satu  permasalahan  yang  tidak  bisa  dihindari  oleh  siapa  saja,  terlebih  pada  akhir  tahun  di

                Indonesia  mengalami  musim  penghujan.  Proyek  Pembangunan  Apartemen  Tamansari  Cendekia  mengerjakan

pekerjaan pondasi hingga bulan desember yang artinya pada saat pelaksanaan pekerjaan pondasi akan menemui
kendala tentang cuaca, hal ini harus diantisipasi dengan benar.  Permasalahan yang biasa terjadi pada saat hujan

adalah akses truk didalam proyek akan menjadi berlumpur dan menyusahkan pergerakan truk yang akan melakukan

pengecoran dan juga truk yang membawa material tanah. Jika truk yang memasuki proyek mengalami kesulitan
untuk berjalan atau mengalami selip ban karena jalanan dalam proyek licin maka biasanya dilakukan penarikan

menggunakan dan menggunakan kabel sling untuk mengikat truk dan memberikan sedikit beton excavator ready

mix pada bagian bawah roda.
 3.4.2 Penumpukan Peralatan Setelah Digunakan

Pada Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia mengalami permasalahan dalam penempatan mata bor
yang telah selesai digunakan. Saat seluruh pekerjaan bored pile soldier pile dan selesai dilaksanakan mata bor yang

selesai digunakan diletakkan pada satu sisi dibagian depan proyek. Dengan melakukan penumpukan itu pekerja

  yang akan melaksanakan pekerjaan  tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena tertutup olehcapping beam  
   tumpukan mata bor yang telah digunakan. Pada saat pekerjaan  bored pile  soldier pile  dan selesai  dilaksanakan

pihak vendor alat berat tersebut telah dihubungi namun perlatannya belum dibawa kembali yang mengakibatkan

menghambat pekerjaan lainnya. Pihak manajemen konstruksi dalam mengatasi  masalah ini adalah dengan terus
memerintah kontraktor yang bertanggung jawab atas penggunaan alat berat tersebut.

 3.4.3 Permasalahan Akses Alat Berat

Proyek Pembangunan Apartemen Tamansari Cendekia mempunyai permasalahan yang cukup banyak dialami oleh
banyak proyek yaitu akses jalan alat berat dan  proyek. Keterbatasan akses proyek tersebut dapat mengganggutruck

kenyamanan bagi lingkungan sekitar karena terkadang  harus parkir dipinggir jalan raya karena tidaktruck mixer 

memungkinkan untuk memasuki proyek. Maka dibutuhkan pengaturan terhadap lalu lintas dalam proyek namun
pada proyek ini pengaturannya kurang baik dan pernah menerima komplain dari lingkungan sekitar.

 3.4.4 Alat Berat Yang Rusak Pada Saat Pelaksanaan Proyek

Roritary Driling Crane Excavator  atau sering disebut dengan Mesin Bor pondasi dan merupakan alat berat yang
digunakan untuk pengeboran pondasi dan pengambilan tanah yang disebabkan pengeboran tersebut pada proyek

Apartemen Tamansari Cendekia, alat ini bekerja selama 12 jam lebih dan kurangnya perawatan alat tersebut ketika

pekerjaan belangsung,  ketika  alat  tersebut rusak proses pengerjaan pengeboran  dan pengecoran terhambat  dan
          menunggu  alat  tersebut  kembali  diopersikan.  Solusinya  pada  saat  rusak  maka  disiapkan  teknisi  yang  selalu

menggontrol alat itu ketika pekerjaan dilaksanakan.
 3.4.5 Keterlambatan Material

Keterlambatan material  merupakan faktor yang tidak terduga pada pelaksanaan suatu proyek, masalah tersebut

terjadi karena terkendalanya pengiriman material ketika dalam perjalanan misalnya yang sering terjadi di Proyek
   Pembangunan  Apartemen   Tamansari   Cendekia  sering   terlambat   dan   hal   ini   mengakibatkantruck   mixer  

keterlambatan pekerjaanlainnya seperti penulangan besi dan pekerjaan pengecoran. Solusinya dari pihak kontraktor

melakukan komunikasi yang lebih sering kepada pihak vendor agar pengirimannya lebih tepat waktu.
BAB IV

PENUTUP

4.1  Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan data yang diperoleh selama melakukan kerja praktek di Proyek Pembangunan

Apartemen Tamansari Cendekia didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 a. Perencanaan dalam penggunaan alat berat maupun peralatan yang membantu dalam proyek ini cukup baik. Hampir

semua alat yang digunakan berpengaruh terhadap kelancaran jalannya proyek ini. Namun masih terdapat alat berat

yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki.
                           b. Pengawasan  terhadap  pengerjaan  dan  penggunaan  alat  oleh  tim  pengawas  telah  berjalan  dengan  baik  dengan

 ditunjukkannya proses  pelaksanaan  pekerjaan  struktur  bawah  dalam Proyek Pembangunan  Apartemen  Tamansari

Cendekia dapat selesai hanya melebihi sedikit waktu yang ditentukan hal itu karena terjadi kendala cuaca.
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 c. Dalam proyek ini penyimpanan material dan peralatan masih sering tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan untuk
menjaga dan merawat peralatan agar tidak rusak dan dapat digunakan sampai proyek selesai tanpa ada kendala.

 d. Pada proyek ini mengalami beberapa masalah diantaranya adalah lalu lintas dalam proyek sering mengalami masalah
misalnya  yang akan melakukan pengecoran sering menghambat pekerjaan alat berat lain dalam proyek.truck mixer  

Terlebih jika terjadinya hujan maka lalu lintas menjadi sulit dikondisikan dan pernah mengalami komplain akibat truck
mixer yang parkir dipinggir jalan karena tidak dapat memasuki lokasi proyek karena macet.

 e. Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) oleh beberapa pekerja masih belum dinggap penting karena sering kali pekerja

melakukan pekerjaan tanpa adanya alat pelindung diri yang dikenakan 

4.2  Saran

Saran yang dapat penulis berikan untuk proyek ini adalah:
 a. Pemeliharaan alat  dan  perbaikan alat  harus  cepat  dilakukan apabila  terdapat  alat  berat  yang rusak namun  untuk

perbaikannya lama hal itu dapat menghambat proses berlangsungnya proyek tersebut. Lebih baik jika alat itu diganti

atau jika masih dapat diperbaiki segera dilakukan perbaikan, selain menghambat pekerjaan juga dapat menambah
banyak biaya yang dikeluarkan untuk alat yang tidak digunakan.

 b. Seringnya mengalami ketersendatan lalu lintas dalam proyek harus diatasi dengan cara mengatur jalannya lalu lintas

terlebih bagi dan truck mixer dump truck karena jika tidak dilakukan pengaturan dapat memperlambat pekerjaan yang
lain dan juga dapat mengganggu lingkungan sekitar proyek terlebih lalu lintas di depan proyek.

Pengawasan terhadap waktu pengiriman bahan material yang diperluan oleh proyek dapat ditingkatkan lagi karena jika

        terjadi  keterlambatan  seperti  beton  ready  mix  deadline  yang  sampai  mengakibatkan  mundurnya  pekerjaan  akan
mengakibatkan pembengkakan pada biaya yang dikeluarkan. Atau juga dapat menambah vendor beton ready mix untuk

menjaga agar tepat waktu.
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