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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Sebuah negara tentunya membutuhkan infrastruktur palayanan umum yang 

baik. Salah satu infrastruktur pelayanan umum yang harus ada adalah rumah sakit. 

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan masyarakat yang berperan 

aktif dalam mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan. Rumah sakit wajib 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit  

sebagai penyedia fasilitas kesehatan harus mampu meningkatkan mutu pelayanan 

dan memberikan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat. Peningkatan mutu 

dan pelayanan rumah sakit perlu dilakukan agar masyarakat mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Peningkatan mutu dan pelayanan rumah 

sakit tertuang dalam Undang – undang No.44 Tahun 2009. Salah satu upaya dalam 

peningkatan mutu dan pelayanan rumah sakit adalah melalui peningkatan fasilitas 

bangunan fisik rumah sakit. 

Yayasan YAKKUM merupakan salah satu badan yang memiliki hak untuk 

mengelola pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh 

yayasan tersebut adalah Rumah Sakit (RS) Panti Wilasa yang ada di Jalan dr. Cipto. 

RS. Panti Wilasa dr. Cipto adalah salah satu rumah sakit di Kota Semarang yang 

sedang berkembang. Perkembangan tersebut menuntut RS. Panti Wilasa dr. Cipto 

untuk mengembangkan gedung fasilitas kesehatan yang dimilikinya agar dapat 

menampung jumlah pasien yang semakin bertambah setiap harinya. Ketersediaan 

jumlah ruang perawatan yang ada di RS. Panti Wilasa dr. Cipto tidak sebanding 

dengan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan. Kebutuhan ruang perawatan 

yang diperlukan oleh RS. Panti Wilasa dr.Cipto direalisasikan dalam rencana 

pembangunan gedung RS. Panti Wilasa dr.Cipto yang terletak di Jl. dr. Cipto 

No.50, Semarang.  

Pembangunan gedung RS. Panti Wilasa dr.Cipto dilaksanakan dalam 3 tahap 

pembangunan. Tahap 1 merupakan pembangunan gedung baru sebagai upaya untuk 

menambah ruang perawatan dan ruang operasi bedah ringan. Tahap 2 merupakan 
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renovasi bangunan tengah RS. Panti Wilasa dr.Cipto agar bangunan untuk 

perawatan menjadi lebih nyaman. Tahap 3 merupakan renovasi bangunan depan 

RS. Panti Wilasa dr.Cipto untuk memperindah tampilan RS. Panti Wilasa dr.Cipto. 

Pada saat ini RS. Panti Wilasa dr.Cipto sedang melaksanakan pembangunan gedung 

tahap 1. 

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

pada bulan Maret 2018 dan berakhir pada bulan Mei 2019. Banyak pihak yang 

terlibat dalam Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto. Pada tahap 

perencanaan ditangani oleh PT. Medisain Dadi Sempurna. Pada tahap pelaksanaan 

PT. Sekawan Triasa menjadi kontraktor pelaksana yang ditunjuk untuk menangani 

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

RS Panti Wilasa bertanggung jawab dalam mengawasi Proyek Pembangunan Tahap 

1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto.  

 

1.2. Lokasi Proyek 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto dilaksanakan di Jl. dr. 

Cipto No.50, Semarang. Lokasi Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto terletak tepat di belakang RS. Panti Wilasa dr.Cipto, Semarang. Batas-

batas fisik dari proyek tersebut diperlihatkan pada Gambar 1.1. 

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

sebelumnya merupakan bekas bangunan rumah penduduk yang telah lama tidak 

ditempati.  

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto tidak memiliki akses 

langsung ke jalan utama. Akses jalan yang digunakan harus melewati jalan umum 

milik warga. Akses jalan menuju lokasi Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti 

Wilasa dr.Cipto dapat dilalui oleh dua kendaraan bermuatan berat namun jalan 

akses tersebut masih berupa jalan tanah bebatuan.  
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Keterangan : 

A : RS. Panti Wilasa dr. Cipto 

B : Lokasi Proyek 

C : Pemukiman Warga 

Gambar 1.1 Site Plan (Sumber : Diolah dari dokumen gambar perencanaan 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto 2018) 

 

1.3. Tujuan Praktik Kerja 

Tujuan dari penyusunan laporan Praktik Kerja (PK) ini adalah : 

a. Mahasiswa dapat belajar hubungan materi yang telah diperoleh selama 

perkuliahan dengan praktik pelaksanaan konstruksi yang ada di lapangan. 

b. Mahasiswa dapat mengamati dan menganalisa pelaksanaan konstruksi 

bangunan gedung bertingkat. 

c. Mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang aplikatif dan memiliki sikap 

disiplin dan jujur dalam setiap pekerjaan di bidang konstruksi. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Penulis berkesempatan untuk mempelajari aktivitas konstruksi pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto selama pelaksanaan praktik kerja. 

Ruang lingkup penulisan laporan praktik kerja ini ditekankan pada pelaksanaan 

pekerjaan struktur bawah bangunan dan struktur atas bangunan. 

Struktur bawah bangunan terdiri dari pekerjaan pondasi, pile cap, dan tie beam. 

Struktur atas bangunan terdiri dari pekerjaan kolom, balok, pelat lantai, tangga dan 

lift. Pekerjaan yang dilakukan pada struktur bawah dan struktur atas meliputi 
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pekerjaan pembesian, pemasangan bekisting dan pengecoran. Konsentrasi pada 

laporan praktik kerja ini adalah bahan dan peralatan konstruksi khususnya pada 

pekerjaan struktur bangunan. 

 

1.5. Fungsi Bangunan 

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

bagian dalam upaya penambahan ruang perawatan dan ruang operasi di RS. Panti 

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

bangunan yang dibangun terbagi menjadi 3 bagian yaitu bangunan utama, bangunan 

ruang service dan bangunan genset. Bangunan utama terdiri dari 5 lantai dengan 

perincian 4 lantai berfungsi sebagai ruang perawatan dan 1 lantai di bagian atas 

berfungsi sebagai ruang operasi. Secara umum, fungsi bangunan pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Fungsi Bangunan RS Panti Wilasa dr. Cipto 

Elevasi Lantai Fungsi 

± 0.00 Lantai 1 
Smoke lobby, ruang perawat, ruang obat, toilet, ruang rawat, pantry, dan 

ruang genset 

+ 4.20 Lantai 2 Smoke lobby, ruang perawat, ruang obat, toilet, ruang rawat, dan pantry 

+ 8.40 Lantai 3 Smoke lobby, ruang perawat, ruang obat, toilet, ruang rawat, dan pantry 

+ 12.60 Lantai 4 Smoke lobby, ruang perawat, ruang obat, toilet, ruang rawat, dan pantry 

+ 16.80 Lantai 5 

Smoke lobby, ruang dokter, ruang perawat, ruang operasi ruang 

administrasi, gudang alat, gudang obat, ruang alat steril, ruang alat non 

steril, ruang loker, ruang diskusi, dan ruang konsultasi 

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

Cipto 

 

1.6. Tata Cara Pelelangan 

Pelelangan merupakan rangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa 

berdasarkan metode atau tata cara tertentu yang telah disepakati bersama dan diikuti 

oleh penyedia barang/jasa yang terkait sehingga dapat terpilih penyedia yang 

terbaik. Proses pelelangan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pelelangan umum 

dan pelelangan terbatas. Pelelangan umum sering digunakan pala pelelangan yang 
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menyangkut proyek konstruksi. Pelelangan umum sendiri terbagi menjadi 5 jenis 

metode untuk menentukan pemenang pelelangan. Metode penentuan pemenang 

lelang pada pelelangan umum adalah sebagai berikut : 

a. Pelelangan umum, merupakan metode pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sehingga 

masyarakat pelaku bisnis yang berminat dan memenuhi kualifikasi/syarat yang 

ditetapkan dapat mengikutinya. Syarat pemilihan kontraktor antara lain: 

a.1. Diumumkan secara luas melalui media massa, 

a.2. Harus memiliki sertifikat keahlian untuk mengerjakan suatu proyek 

konstruksi dan telah diregistrasi oleh lembaga yang berwenang, 

a.3. Dilakukan penilaian secara keahlian maupun keuangan, 

a.4. Peserta pelelangan wajib memberikan jaminan yang besarnya 5-10% dari 

harga yang ditawarkan. 

b. Pelelangan tebatas, dapat dilakukan apabila penyedia barang/jasa yang mampu 

melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas karena kompleksnya 

pekerjaan yang perlu dikerjakan. Pengumuman untuk pelelangan terbatas 

diumumkan secara luas sama seperti halnya pelelangan umum. Pemilihan 

kontraktor harus dilakukan dengan syarat: 

b.1. Pelelangan terbatas dilaksanakan atas undangan dari pemilik proyek, 

b.2. Peserta yang diundang harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan, 

b.3. Harus memiliki sertifikat keahlian dan telah memiliki registrasi dari 

lembaga yang berwenang, 

b.4. Peserta yang mengikuti pelelangan wajib memberikan jaminan yang 

besarnya 10% dari harga yang ditawarkan,. 

c. Pemilihan langsung, adalah pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan 

dengan membandingkan minimal 3 penawar yang telah memenuhi kualifikasi 

teknis dan biaya. Adapun pemilihan kontraktor dengan metode ini harus 

memperhatikan persyaratan berikut ini: 

c.1. Nilai pekerjaan paling tinggi adalah Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar 

Rupiah), 
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c.2. Pekerjaannya kompleks dan hanya sedikit kontraktor yang mampu 

melakukannya, 

c.3. Pekerjaan yang bersifat rahasia dan menyangkut keamanan negara, 

c.4. Pekerjaan yang berskala kecil. 

d. Penunjukkan langsung, merupakan metode yang dilaksanakan apabila pihak 

pemilik proyek telah menunjuk 1 penyedia barang/jasa yang diyakini mampu 

untuk mengerjakan proyek tersebut. Pemilihan penyedia barang/jasa pada 

metode ini dapat diangsungkan dengan melakukan negosiasi teknis maupun 

biaya. Penunjukkan langsung dapat berlaku untuk keadaan sebagai berikut: 

d.1. Pekerjaan yang dilakukan sangat kompleks dan hanya sedikit kontraktor 

yang mampu untuk mengerjakan, 

d.2. Pekerjaan yang dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan 

keselamatan negara, 

d.3. Pekerjaan yang berskala kecil yang mempunyai resiko yang kecil. 

e. Swakelola, adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan 

diawasi sendiri oleh pemilik proyek dengan biaya yang ditentukan sendiri dan 

alat yang dipunyai sendiri. 

Berdasarkan jenis pelelangan yang dijabarkan diatas maka Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto menggunakan sistem penunjukan 

langsung. PT. Sekawan Triasa ditunjuk oleh pihak RS. Panti Wilasa untuk menjadi 

kontraktor pelaksana proyek. 

 

1.7. Data Teknis 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto dikerjakan mulai dari 

tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi hingga pemeliharaan. 

Tahapan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis sehingga pada 

proses pembangunan gedung tersebut dapat berjalan secara efektif. Proses 

pembangunan memerlukan data teknis proyek agar pada prosesnya pembangunan 

dapat berjalan secara efektif dan sistematis. Data teknis proyek berfungsi sebagai 

sarana informasi kepada khalayak dan sebagai sarana pengatur kekuasaan agar 
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tidak terjadi tumpang tindih kepentingan kontraktor. Data teknis pada Proyek 

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

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

b. Lokasi : Jl. dr. Cipto No.50, Semarang 

c. Luas Bangunan : 4.608 m2 

d. Jumlah Lantai : 5 (lima) 

e. Pemilik Proyek : RS. Panti Wilasa  

f. Perencana : PT. Medisain Dadi Sempurna 

g. Pelaksana Pondasi : PT. Paton Buana Semesta 

h. Pelaksana Struktur : PT. Sekawan Triasa 

i. Pengawas : RS. Panti Wilasa  

j. Proyek Mulai : Maret 2018 

k. Proyek Selesai : Mei 2019 

l. Nilai Kontrak : Rp35.862.500.000,00 
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 

 

1.1. Uraian Umum 

Proyek merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang bersifat unik dan saling 

berhubungan satu dengan lainnya untuk mencapai suatu hasil pada jangka waktu 

tertentu. Proyek konstruksi sendiri merupakan pekerjaan membangun atau 

membuat produk fisik, misalnya proyek pembangunan jembatan, jalan raya maupun 

gedung. Suatu proyek konstruksi memiliki karakteristik yang bersifat sementara 

(temporary), unik, dan progressive elaboration. Karakteristik tersebut menjadikan 

kegiatan proyek konstruksi berbeda dengan kegiatan rutin operasional. 

Proyek konstruksi dikatakan bersifat sementara (temporary) karena suatu 

proyek konstruksi selalu memiliki sebuah jadwal yang jelas kapan proyek tersebut 

dimulai dan diselesaikan. Proyek konstruksi dikatakan selesai apabila tujuannya 

telah tercapai atau tidak ada lagi pekerjaan yang ditanggung. 

Proyek konstruksi dikatakan bersifat unik karena pada setiap proyek konstruksi 

memiliki permasalahan, solusi, dan hasil yang berbeda-beda. 

Setiap proyek konstruksi memiliki langkah-langkah yang jelas dan terus 

berkembang hingga suatu proyek konstruksi dinyatakan berahkir. Setiap langkah 

yang berkembang tersebut memperjelas tujuan dari suatu proyek konstruksi. Hal ini 

yang disebut dengan progressive elaboration (Santosa, 2009).  

Proyek konstruksi yang baik membutuhkan suatu organisasi dari unsur-unsur 

pengelola proyek yang saling berhubungan dan berjalan berdasarkan peraturan-

peraturan yang telah disepakati bersama. Organisasi proyek terdiri dari pemberi 

tugas/pemilik/owner, konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor 

pelaksana. Peran pemilik di dalam organisasi proyek adalah menentukan dalam 

pengambilan keputusan, menyusun strategi penyelenggaraan proyek dan juga 

memantau perkembangan proyek yang dikerjakan. Konsultan perencana bertugas 

untuk membantu owner dalam menentukan perencanaan konstruksi yang tepat. 

Konsultan pengawas berperan sebagai wakil owner di lapangan yang bertindak 



9 

 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Tahap I 

Rumah Sakit Panti Wilasa dr.Cipto - Semarang 

 

David Christian Mahardhika 15.B1.0085 

untuk mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi proses pelaksanaan konstruksi. 

Kontraktor pelaksana bertugas untuk melaksanakan proses konstruksi sesuai 

dengan desain yang telah disepakati oleh owner.  

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

organisasi/pengelola proyek yang terlibat adalah sebagai berikut: 

a. Owner : RS.Panti Wilasa 

b. Konsultan Perencana : PT. Medisain Dadi Sempurna 

c. Konsultan Pengawas : MK RS. Panti Wilasa 

d. Kontraktor Pelaksana : PT. Sekawan Triasa 

Pengelola proyek pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto 

dapat digambarkan pada struktur organisasi seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

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

site manager Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto 2018) 

 

  

Pemberi Tugas/Pemilik/Owner 

Yayasan YAKKUM 

Kontraktor Pelaksana 

PT. Sekawan Triasa 

Konsultan Perencana 

PT. Medisain Dadi Sempurna 

Konsultan Pengawas 

RS. Panti Wilasa 

Keterangan  : 

 : Garis Koordinasi 

 : Garis Perintah 
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Hubungan kerja antara masing-masing pihak adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan Kerja Owner Dengan Konsultan Perencana 

Pemilik proyek memberikan tugas kepada konsultan perencana untuk 

merancang dan merencanakan proyek konstruksi sesuai dengan keinginan 

pemilik proyek. Hubungan kerja antara kedua belah pihak diatur melalui 

kontrak yang telah disepakati bersama. Konsultan perencana berkewajiban 

untuk menjalankan tugas yang telah diberikan oleh pemilik proyek dengan baik 

hingga kontrak antara pemilik proyek dan konsultan perencana selesai. 

 

2. Hubungan Kerja Owner Dengan Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi 

Konsultan Pengawas/MK yang ditunjuk bertugas sebagai wakil owner di 

lapangan untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor 

pelaksana. Pihak MK berkewajiban melakukan pengawasan pada biaya, mutu 

dan waktu. Pihak MK juga berkewajiban memberikan laporan perkembangan 

proyek kepada pihak owner. 

 

3. Hubungan Kerja Owner Dengan Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor pelaksana pada proyek ini dipilih melalui pelelangan. Kontraktor 

pelaksana berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati 

sesuai kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan sebaik-

baiknya. Pihak owner juga berkewajiban untuk membayarkan biaya 

pelaksanaan konstruksi sesuai dengan kontrak yang telah disetujui oleh kedua 

belah pihak. 

 

4. Hubungan Kerja Konsultan Perencana Dengan Konsultan 

Pengawas/Manajemen Konstruksi 

Konsultan pengawas/MK berkewajiban untuk memastikan pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan perencanaan oleh konsultan perencana. MK berhak  

meminta untuk  melakukan perubahan desain/redesain apabila gambar rencana 

tidak sesuai dengan lapangan. 



11 

 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Tahap I 

Rumah Sakit Panti Wilasa dr.Cipto - Semarang 

 

David Christian Mahardhika 15.B1.0085 

5.  Hubungan Kerja Kontraktor Pelaksana Dengan Konsultan 

Pengawas/Manajemen Konstruksi 

MK dalam hubungannya dengan kontraktor pelaksana berperan untuk 

mengawasi pelaksanaan konstruksi di lapangan. MK dapat melakukan 

penghentian pekerjaan apabila kontraktor pelaksana bertindak di luar aturan 

dan melanggar kontrak yang telah disepakati. Kontraktor pelaksana 

bertanggung jawab memberikan laporan tentang perkembangan proyek 

tersebut. 

 

1.2. Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik proyek/pemberi tugas/owner adalah orang atau badan baik milik 

swasta maupun milik pemerintah yang memberikan pekerjaan kepada pihak 

penyedia jasa yang dalam hal ini adalah ahli konstruksi untuk merencanakan, 

melaksanakan dan mengawasi jalannya proyek konstruksi (Ervianto, 2005). 

Pemilik proyek/pemberi tugas/owner wajib memberitahukan hasil pelelangan 

secara tertulis kepada kontraktor mengenai hasil pelelangan yang telah dilakukan. 

Pemilik proyek/pemberi tugas/owner berhak untuk memulai suatu pekerjaan 

konstruksi apabila pihak owner dirasa mampu untuk memulai pekerjaan dilihat dari 

dana dan situasi lapangan. Pihak owner juga berhak untuk mengambil alih 

pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor apabila kontraktor melakukan 

hal-hal yang menyimpang di luar kontrak yang telah disepakati. Selain kedua hal di 

atas, pemilik proyek juga memiliki wewenang sebagai berikut: 

a. Berkewajiban untuk membayar biaya konstruksi yang ditanggungkan sesuai 

dengan kontrak yang telah disepakati 

b. Melakukan pemilihan dan penunjukan terhadap penyedia jasa konstruksi untuk 

melakukan pekerjaan konstruksi, 

c. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik yang dibutuhkan oleh pihak 

perencana, pelaksana dan pengawas proyek guna kelancaran proyek yang 

sedang dikerjakan, 

d. Menyediakan dan mempersiapkan lahan yang akan digunakan sebagai tempat 

pelaksanaan proyek konstruksi, 
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e. Pihak pemberi tugas berhak untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek dari 

awal hingga selesai dan menerima laporan perkembangan proyek dari pihak 

pengawas maupun kontraktor, 

f. Pihak pemberi tugas berhak melakukan perubahan dan melakukan pengesahan 

terhadap perubahan yang dilakukan. 

Pemberi tugas pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto 

adalah RS. Panti Wilasa. Sebagai contoh dalam melaksanakan peran sebagai owner, 

pihak RS. Panti Wilasa dapat meminta laporan perkembangan proyek kepada 

konsultan pengawas. Laporan perkembangan proyek yang diajukan oleh konsultan 

pengawas dapat berupa laporan mingguan. 

 

1.3. Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah suatu badan hukum yang berbentuk CV, maupun 

perseroan yang berasal dari pihak swasta maupun pemerintah yang diberikan 

kepercayaan oleh pemberi tugas untuk merencanakan dan mendesain suatu proyek 

konstruksi sesuai dengan keinginan dari pemilik proyek. Perencana juga berperan 

dalam memberikan pertimbangan kepada pemilik proyek mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan perencanaan proyek konstruksi tersebut. Perencana berperan 

penting untuk membuat perencanaan struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal, 

serta memberikan perkiran anggaran biaya yang diperlukan dalam proses 

pembangunan (Ervianto, 2005).  

Selain tugas di atas, konsultan perencana memiliki tugas dan kewajiban sebagai 

berikut: 

a. Konsultan perencana wajib membuat gambar perencanaan yang terdiri dari 

gambar perencanaan struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal, 

b. Konsultan perencana dapat memberikan perkiraan anggaran biaya kepada 

pemilik proyek yang berguna sebagai pertimbangan untuk lelang, 

c. Perencana wajib memberikan jawaban dan penjelasan kepada pemilik maupun 

kontraktor mengenai bagian yang kurang jelas pada gambar rencana, 

d. Konsultan perencana diharapkan mengikuti rapat mingguan sebagai bagian 

dari kordinasi pada proyek. 
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Konsultan perencana untuk Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto adalah PT. Medisain Dadi Sempurna. Sebagai contoh tugas dari PT. 

Medisain Dadi Sempurna adalah membuat gambar rencana struktur, arsitektur, 

mekanikal dan elektrikal sesuai dengan spesifikasi yang telah disyaratkan dalam 

perencanaan rumah sakit. PT. Medisain Dadi Sempurna memiliki divisi yang 

bertugas untuk merencakan struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal. Secara 

sistematis bagian dari PT. Medisain Dadi Sempurna ditunjukan pada Gambar 2.2. 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Konsultan Perencana (Sumber : Diolah dari 

hasil wawancara site manager Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto 2018) 

 

Masing-masing divisi memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Ahli Arsitektur/Konsultan Arsitektur 

a.1. Membuat desain konstruksi secara lengkap yang meliputi spesifikasi 

teknis, fasilitas dan utilitas, 

a.2. Menentukan spesifikasi bahan yang digunakan untuk pekerjaan 

fiinishing pada proyek, 

a.3. Melakukan redesain apabila diperlukan dan diminta oleh kontraktor 

pelaksana. 

b. Ahli Struktur/Konsultan Struktur 

b.1. Melakukan perhitungan terhadap keseluruhan proyek yang mencakup 

aspek kenyamanan, keamanan dan keandalan, 

Konsultan Perencana 

PT. Medisain Dadi Sempurna 

Ahli Struktur Ahli MEP Ahli Arsitektur 
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b.2. Membuat gambar detail berdasarkan perhitungan struktur yang 

dilakukan, 

b.3. Memberikan penjelasan untuk permasalahan struktur yang timbul pada 

saat pelaksanaan konstruksi. 

c. Ahli MEP/Konsultan MEP 

c.1. Merencanakan instalasi untuk kelistrikan dan pemipaan agar instalasi 

sesuai dengan fungsi ruang, 

c.2. Memberikan penjelasan untuk permasalah yang berkaitan dengan 

kelistrikan dan pemipaan yang timbul pada saat proses konstruksi 

berlangsung. 

 

1.4. Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas adalah badan atau perorangan yang dipercaya oleh 

pemilik proyek untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi yang 

sedang berjalan, agar hasil konstruksi menjadi baik dan optimal dari segi waktu, 

biaya dan kualitas. Konsultan pengawas untuk Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. 

Panti Wilasa dr.Cipto adalah dari MK RS. Panti Wilasa. Tugas konsultan pengawas 

yang dalam hal ini juga bertindak sebagai MK adalah sebagai berikut: 

a. Menjembatani hubungan antara pemilik proyek, konsultan perencana dan juga 

kontraktor pelaksana, 

b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap perkembangan pelaksanaan 

konstruksi, 

c. Mengoreksi dan mengesahkan gambar kerja yang akan dilaksanakan oleh 

kontraktor, 

d. Membuat laporan perkembangan proyek dan melaporkannya kepada pihak 

pemilik proyek, 

e. Memperingatkan, menegur dan mengoreksi pekerjaan konstruksi apabila pihak 

kontraktor melakukan penyimpangan dari kontrak kerja. 

Konsultan pengawas pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemilik proyek dengan 
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cara meyampaikannya pada rapat mingguan. MK RS. Panti Wilasa memiliki 

struktur organisasi yang dijebarkan pada Gambar 2.3. 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Konsultan Pengawas Sekaliguas MK (Sumber : 

Diolah dari hasil wawancara MK Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto 2018) 

 

Masing-masing posisi mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Team Leader 

Team leader merupakan seorang pemimpin yang mempimpin tim konsultan 

pengawas. Tugas dari team leader adalah: 

a.1. Mengkordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan bersama 

dengan pengawas lapangan, 

a.2. Memimpin rapat mingguan yang melibatkan pemilik proyek dan 

kontraktor pelaksana, 

a.3. Membantu memberntuk hubungan kerja yang baik antar pengawas 

lapangan dan juga antar kontraktor pelaksana dengan pemilik proyek 

konstruksi. 

b. Pengawas Lapangan 

b.1. Melakukan pengawasan lapangan terhadap pekerjaan yang dilakukan 

oleh kontraktor pelaksana, 

b.2. Mengarahkan pelaksana lapangan apabila terjadi kesalahan merode 

pelaksanaan, 

Ir. Paulus Brotoseno, IPM 

Team Leader 

Agung 

Pengawas Lapangan 

Kristian Dwi Hatmoko 

Pengawas Lapangan 

Dan Admin 
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b.3. Menegur kontraktor pelaksana apabila terjadi penyimpangan di 

lapangan, 

b.4. Melakukan pemeriksaan gambar kerja serta memberikan ijin 

pelaksanaan apabila gambar kerja tersebut sudah benar, 

b.5. Melakukan pengecekan terhadap kualitas beton dan baja tulangan yang 

digunakan. 

c. Technical Administration 

c.1. Membuat notulensi rapat mingguan yang melibatkan pemilik proyek, 

kontraktor pelaksana dan kontraktor pengawas, 

c.2. Melakukan kegiatan surat-menyurat dengan pihak-pihak terkait, 

c.3. Melakukan pengarsipan data-data proyek yang dibutuhkan. 

 

1.5. Pelaksana Proyek (Kontraktor) 

Kontraktor adalah orang atau badan hukum baik swasta maupun pemerintah 

yang menerima pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai nilai 

kontrak yang telah disepakati berdasarkan rencana, peraturan dan syarat-syarat 

yang telah ditetapkan sebelumnya (Ervianto, 2005). Adapun tugas dan wewenang 

kontraktor adalah sebagai berikut: 

a. Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar 

renca, peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, 

b. Membuat gambar-gambar pelaksanaan pekerjaan yang akan dikerjakan dan 

harus disahkan oleh konsultan manajemen konstruksi, 

c. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai perkembangan proses 

pembangunan yang berupa laporan harian, mingguan dan bulanan dan 

diberikan kepada konsultan MK, 

d. Menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan kerja di lokasi proyek. 

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

pihak kontraktor yang ditunjuk adalah dari PT. Sekawan Triasa melalui proses 

pelelangan terbatas. Struktur organisasi pelaksana pada Proyek Pembangunan 

Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto diperlihatkan pada Gambar 2.4.  
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Masing-masing bagian mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Project Manager 

Project Manager adalah orang yang berperan sebagai wakil kontraktor di 

proyek yang bertugas untuk memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi 

pelaksanaan konstruksi. Adapun tugas dari Project Manager adalah sebagai 

berikut: 

a.1. Melakukan pengendalian terhadap biaya, mutu dan waktu dalam 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi, 

a.2. Mengkoordinasi pembuatan dan menetapakan jadwal konstruksi, 

pekerja, material dan peralatan yang ada di proyek konstruksi, 

a.3. Membuat laporan perkembangan proyek, 

a.4. Bersama dengan Site Manager dan Site Engineer bertanggung jawab 

terhadap pembuatan laporan perkembangan proyek sehubungan dengan 

proses controlling. 

 

b. Quality Control 

Quality Control adalah orang yang bertugas untuk mengadakan proses 

controlling dan menilai kelayakan suatu produk sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Tugas dari Quality Control  adalah sebagai berikut: 

b.1. Memeriksa kualitas dari hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, 

b.2. Memeriksa kualitas dari alat dan material yang digunakan untuk 

pekerjaan konstruksi, 

b.3. Memberikan saran kepada pelaksana lapangan agar hasil pekerjaan 

sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. 

 

c. Site Manager 

Site Manager adalah orang yang bertugas untuk memimpin unit engineering di 

lapangan agar proyek konstruksi dapat berjalan dengan baik. Tugas dari Site 

Manager adalah sebagai berikut: 

c.1. Melakukan perencanaan untuk metode pelaksanaan konstruksi yang 

efektif dan efisien, 
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c.2. Melakukan pengendalian jadwal, material dan tenaga kerja di lapangan, 

c.3. Membuat laporan perkembangan proyek yang diajukan kepada konsultan 

pengawas dan Project Manager. 

 

d. Site Engineering 

Site Engineering adalah orang yang bertugas untuk memipin kegiatan 

pekerjaan teknik di lapangan. Adapun tugas dari Site Engineering adalah 

sebagai berikut: 

d.1. Melakukan perhitungan teknis yang meliputi penggunaan besi dan beton 

di lapangan, 

d.2. Melakukan perhitungan teknis untuk struktur yang sesuai dengan utilitas 

bangunan, 

d.3. Mengadakan pengendalian mutu dalam proses pelaksanaan konstruksi. 

 

e. Keuangan 

Tugas dari bagian keuangan adalah sebagai berikut: 

e.1. Menerima tagihan dari sub-kontraktor atau supplier dan memberikan 

tanda terima dalam bentuk kwitansi, 

e.2. Melakukan pembayaran kepada pekerja pada setiap minggunya, 

e.3. Melakukan pembukuan biaya proyek secara benar dan rinci. 

 

f. Logistik 

Tugas dari bagian logistik adalah sebagai berikut: 

f.1. Melakukan perencanaan pengadaan material dan alat yang akan 

digunakan dalam proses konstruksi, 

f.2. Melakukan order untuk material dan alat sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan di lapangan, 

f.3. Membuat surat permintaan dan pengeluaran barang, baik berupa material 

maupun alat, 

f.4. Membuat purchase order (PO) kepada supplier. 
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g. Quality Health Safety Environment (QHSE) 

Quality Health Safety Environment (QHSE) adalah pihak yang mengkoordinir 

untuk melakukan kegiatan pembangunan sesuai dengan K3 yang berlaku. 

Tugas QHSE adalah sebagai berikut: 

g.1. Mengkordinasi untuk pembuatan QHSE pada proyek konstruksi, 

g.2. Memastikan bahwa QHSE berjalan sesuai dengan rencana, 

g.3. Melakukan pengembangan sistem K3 agar memberikan faktor keamanan 

yang baik pada proyek, 

g.4. Melakukan inspeksi yang menyangkut pelaksanaan K3 secara rutin dan 

berkelanjutan. 

 

h. Pelaksana 

Tugas dari pelaksana lapangan adalah sebagai berikut: 

h.1. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar pelaksanaan 

pekerjaan, 

h.2. Memastikan pekerjaan konstruksi telah sesuai dengan peraturan yang 

telah disyaratkan, 

h.3. Membuat laporan perkembangan pekerjaan di lapangan, 

h.4. Membuat opname untuk pekerja sesuai dengan proses yang telah 

dikerjakan untuk diajukan ke bagian keuangan. 

 

i. Operator 

i.1. Melakukan kegiatan perawatan terhadap alat-alat kerja yang ada di 

proyek, 

i.2. Memastikan agar peralatan di proyek digunakan sesuai dengan 

fungsinya, 

i.3. Menjalankan alat-alat yang digunakan di proyek, 

i.4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan alat-alat kerja yang ada di 

proyek kepada Site Manager. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PROYEK 

 

3.1. Uraian Umum 

Proyek konstruksi merupakan rangakaian kegiatan yang berkaitan dengan 

upaya pembangunan suatu bangunan yang di dalamnya mencakup pekerjaan pokok 

dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. Proyek konstruksi juga sering melibatkan 

disipilin ilmu lainnya seperti teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, geoteknik 

maupun tata ruang (Sibi & Dundu, 2018). Tahapan dari suatu proyek konstruksi 

meliputi perencanaan proyek, eksekusi atau pelaksanaan proyek dan pemeliharaan.  

Tahap perencanaan merupakan tahapan paling awal dari sebuah proyek 

konstruksi. Pada tahap ini konsultan perencana dan owner memegang peranan 

penting dalam perencanaan sebuah proyek. PT. Medisain Dadi Sempurna 

merupakan konsultan perencana yang ditunjuk untuk melakukan perencanaan pada 

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

Tahap pelaksanaan merupakan tahap dimana proyek mulai dikerjakan dari 

awal hingga selesai. Pelaksanaan proyek dapat dikerjakan apabila perencanaan 

proyek telah diselesaikan oleh konsultan perencana dan disetujui oleh owner. 

Pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana. PT. Sekawan Triasa 

merupakan kontraktor utama pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto.  

Pelaksanaan proyek antara satu proyek dengan proyek yang lain tentu akan 

berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi karena setiap proyek memiliki masalah-masalah 

dan kondisi yang berbeda-beda. Sebuah proyek konstruksi gedung tidak sama cara 

penangannya dengan proyek konstruksi jembatan. Suatu proyek juga dapat terdiri 

dari beberapa pernyedia jasa yang berperan aktif untuk penyelesaian suatu proyek. 

Pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto, kontraktor utama 

memiliki sub-sub kontraktor yang bekerja dan bertanggung jawab pada pekerjaan 

yang telah ditanggungkan. Seiring dengan hal itu, mutu kerja serta biaya pada 

pelaksanaan proyek perlu dipertimbangkan agar hasil pekerjaan dapat maksimal. 
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3.2. Pelaksanaan Proyek 

Pekerjaan proyek konstruksi adalah kesatuan antara perencanaan, eksekusi atau 

pelaksanaan dan pemeliharaan. Perencanaan proyek berfungsi untuk menentukan 

arah dan tujuan proyek, kebutuhan alat dan bahan yang diperlukan, jenis dan 

volume bahan yang dibutuhkan, pentahapan pelaksanaan pekerjaan dan 

pengendalian mutu yang diterapkan. Eksekusi atau pelaksanaan proyek meliputi 

pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, pekerjaan 

Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP), pekerjaan atap dan finishing. Namun 

pada saat pelaksanaan praktik kerja, pekerjaan yang diamati pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto meliputi pekerjaan persiapan, 

pekerjaan struktur bawah dan pekerjaan struktur atas. 

3.2.1. Pekerjaan persiapan 

Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan awal yang harus dikerjakan sebelum 

pekerjaan pokok dimulai. Perkerjaan perisapan diperlukan untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan proyek. Pekerjaan persiapan yang dilakukan pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto meliputi: 

a. Pembuatan jalan masuk proyek 

Pembuatan jalan masuk proyek berfungsi untuk menyediakan akses jalan 

untuk keperluan transportasi/pengangkutan raw material, fabricated material 

dan peralatan. Jalan masuk proyek harus memadahi, baik dari lebarnya maupun 

kekuatannya. Jalan masuk proyek terbagi menjadi 2 yaitu, off site access yang 

merupakan jalan di luar lokasi proyek dan on site access yang merupakan jalan 

di dalam lokasi proyek. Off site access pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. 

Panti Wilasa dr.Cipto adalah Jalan dr.Cipto, Semarang. Jalan masuk proyek 

diperlihatkan pada Gambar 3.1. 
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Keterangan : 

A : Akses jalan masuk proyek 

B : Lokasi proyek 

C : Bangunan sementara 

Gambar 3.1 Site Plan Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. 

Cipto (Sumber : Google Earth, 2019) 

 
b. Pembersihan lahan 

Pembersihan lahan berfungsi untuk menyediakan area kerja yang bebas dari 

sampah organik, sisa pohon, maupun puing-puing dari bangunan sebelumnya. 

Pembersihan lahan dapat dilakukan secara manual dengan tenaga manusia 

maupun dengan menggunakan alat berat. Proses pembersihan lahan Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto dilakukan secara manual dan 

alat berat. Alat berat yang digunakan untuk pembersihan lahan pada Proyek 

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

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto menggunakan 1 unit 

excavator yang berjenis mini excavator. Mini excavator dipilih karena area 

kerja pada proyek terbatas dan fungsinya yang dapat menggali tanah sekaligus 

meratakan tanah, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.2. Pembahasan 

detail terkait mini excavator pada proyek akan dijelaskan pada Bab IV. 

A 

C 

B 
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Gambar 3.2 Mini Excavator 

 

c. Pemasangan pagar proyek 

Pemasangan pagar proyek dilakukan sebelum pekerjaan pembangunan 

dilakukan. Pagar proyek berfungsi sebagai penanda batas dari sebuah proyek, 

menjamin keamanan kerja di area proyek serta sebagai pemisah aktivitas di luar 

dan di dalam proyek. Pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto pagar proyek dipasang mengelilingi area proyek. Pagar proyek yang 

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

dipasang menggunakan material seng dengan tiang-tiang kayu sebagai 

penyangganya. Pemasangan pagar Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti 

Wilasa dr.Cipto diperlihatkan pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Pagar Proyek 

 

 

 Pagar Proyek 



25 

 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Tahap I 

Rumah Sakit Panti Wilasa dr.Cipto - Semarang 

 

David Christian Mahardhika 15.B1.0085 

d. Pemasangan papan nama proyek 

Papan nama proyek berisikan informasi mengenai proyek yang sedang 

dikerjakan. Informasi yang terdapat pada papan nama proyek meliputi, nama 

proyek, pemilik proyek, konsultan perencana, dan konsultan pengawas. Papan 

nama proyek diletakan di dekat pintu masuk proyek. Papan nama proyek pada 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto dipasang di antara 

area proyek dan area pekerja. Papan nama proyek terbuat dari multiplek tebal 3 

mm dan dipasang pada tiang kayu.  

 

 

Gambar 3.4 Papan Nama Proyek 

 

e. Pengadaan direksi keet dan barak pekerja 

Direksi keet merupakan tempat untuk menunjang aktiviatas bagi owner, 

kontaktor dan pengawas selama berlangsungnya proyek. Terdapat 2 buah 

direksi keet yang ada pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto yang terletak sekitar 10 meter dari area proyek. Satu buah direksi keet 

digunakan oleh kontraktor dan yang lain digunakan oleh pengawas. Direksi 

keet kontraktor dibangun dengan menggunakan multiplek tebal 6 mm sebagai 

dinding dan asbes sebagai atapnya. Direksi keet kontraktor digunakan untuk 

ruang kerja kontraktor.  
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Gambar 3.5 Direksi Keet Kontraktor 

 

Berbeda dengan direksi keet kontraktor, direksi keet untuk pengawas 

menggunakan container. Direksi keet pengawas digunakan untuk ruang kerja 

pengawas dan ruang rapat.  

 

Gambar 3.6 Direksi Keet Pengawas 

 

f. Pemasangan bowplank 

Bowplank merupakan penanda yang digunakan untuk mendapatkan 

gambaran situasi yang tepat pada sebuah proyek bangunan. Bowplank 

digunakan untuk pedoman elevasi tanah permukaan dan menentukan as-as pada 

bangunan. Pemasangan bowplank harus sesuai dengan gambar kerja. Bowplank 

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

papan kasuk dan multiplek tebal 3 mm. Pengukuran terhadap letak bowplank 

dilakukan oleh juru ukur dan mengunakan alat ukur optis. Alat ukur yang 

digunakan untuk pemasangan bowplank pada Proyek Pembangunan Tahap 1 

RS. Panti Wilasa dr.Cipto adalah theodolite dan waterpass. Pembahasan detail 
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terkait theodolite dan waterpass pada proyek akan dijelaskan pada Bab IV. 

Pemasangan bowplank pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto diperlihatkan pada Gambar 3.7. 

  

Gambar 3.7 Bowplank 

 

3.2.2. Pekerjaan pondasi 

Pondasi merupakan struktur bawah suatu bangunan yang memiliki fungsi untuk 

meneruskan beban bangunan di atasnya menuju ke lapisan tanah keras. Pondasi 

dibedakan menjadi 2 yaitu, pondasi dangkal dan pondasi dalam. Jenis-jenis pondasi 

dangkal antara lain, pondasi setempat (single footing), pondasi menerus (continuous 

footing), pondasi pelat (plate foundation), pondasi rakit (raft foundation), pondasi 

cakar ayam dan pondasi sarang laba-laba. Jenis-jenis pondasi dalam antara lain, 

pondasi tiang pancang (pile foundation), pondasi tiang bor (bore pile), dan pondasi 

caisson. 

Sebelum melaksanakan pekerjaan pondasi perlu diadakan penyelidikan tanah 

untuk menentukan pondasi yang tepat. Penyelidikan tanah dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik tanah dan daya dukungnya. Penyelidikan tanah pada 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto dilakukan dengan 2 cara 

yaitu, uji sondir dan uji bore log. 

i. Uji sondir 

Uji sondir dilakukan untuk mengetahui perlawanan penetrasi konus dengan 

tanah dan perlawanan geser tanah. Uji sondir pada Proyek Pembangunan Tahap 

1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto dilakukan dengan kapasitas sondir sebesar 2,5 ton. 

ii. Uji bore log 

Uji bore log dilakukan untuk mengetahui kedalaman tanah keras dan jenis 

lapisan tanah pada suatu area. Keuntungan dari pegujian ini adalah 
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mendapatkan sampel tanah yang dapat digunakan untuk identifikasi 

karakteristik tanah. 

iii. Hasil penyelidikan tanah 

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

berjenis lempung kelanauan. Pengujian sondir tidak dapat mencapai tanah 

keras hingga kedalaman 20 meter. Uji bore log menyatakan bahwa tanah keras 

terdapat pada kedalaman 31 meter. Pondasi yang disarankan untuk Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto adalah pondasi dalam (depth 

foundation).  

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

pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal yang digunakan adalah jenis 

pondasi pelat dan pondasi rakit. Pondasi dalam yang digunakan adalah jenis 

pondasi tiang pancang. Pondasi pelat digunakan untuk pondasi ruang genset, 

pondasi rakit digunakan untuk pondasi genset dan pondasi tiang pancang digunakan 

pada bangunan utama.  

a. Pekerjaan pondasi tiang pancang 

Pondasi tiang pancang digunakan sebagai pondasi pada bangunan utama. 

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

perubahan jenis pondasi dari pondasi tiang bor menjadi pondasi tiang pancang. 

Pondasi tiang pancang dipilih berdasarkan hasil identifikasi tanah pada lokasi 

proyek, pertimbangan jumlah lantai, fungsi bangunan, kondisi proyek dan 

efisiensi waktu. Pondasi tiang pancang dikerjakan oleh PT. Paton Buana 

Semesta. Data teknis pondasi Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto sebagai berikut : 

i. Kedalaman rencana : 31 meter 

ii. Jumlah titik pancang : 82 titik 

iii. Jenis tiang pancang : Spun pile  

iv. Diameter tiang pancang : 40 cm 

v. Panjang tiang per segmen : 12 meter 

vi. Material tiang pancang : Beton bertulang 

vii. Berat tiang per segmen : 4 ton 
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Pemancangan pondasi tiang dilakukan dengan alat Hydraulic Static Pile 

Driver (HSPD) dengan kapasitas 240 ton. HSPD adalah sistem pemancangan 

pondasi tiang dengan cara menekan tiang pancang masuk ke dalam tanah 

menggunakan dongkrak hidraulis. Gambar 3.8 memperlihatkan alat HSPD 

yang digunakan pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto. 

  

Gambar 3.8 Alat HSPD 

 

Tahap pelaksanaan pondasi Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto dengan adalah sebagai berikut: 

a.1. Pihak kontraktor harus mendapatkan persetujuan untuk gambar kerja dari 

direksi pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan titik-

titik pemancangan. 

a.2. Kontraktor harus berkoordinasi dengan direksi pekerjaan mengenai alur 

kerja pemancangan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif. 

a.3. Penentuan marking dan setting out titik-titik pancang oleh surveyor 

berdasarkan gambar kerja.  

a.4. Pemasangan tanda-tanda dan penomoran titik-titik pemancangan. Tanda-

tanda titik pancang harus dibuat jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pemancangan. 

a.5. Tiang pancang diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi pemancangan 

agar tidak terjadi pemindahan berulang-ulang sehingga, resiko kerusakan 

tiang dapat dicegah. Penumpukan tiang juga perlu diperhatikan dan tiang 

tidak boleh bersentuhan dengan tanah. Tiang yang bersentuhan dengan 

tanah akan menyebabkan besi tiang pancang mengalami korosi sehingga 
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akan menurunkan kualitas. Penumpukan tiang pancang pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto diperlihatkan pada 

Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Penyusunan Spun Pile 

 

a.6. Sebelum dipancang, tiang perlu diperiksa kondisinya (tidak retak-retak, 

keropos dan korosi pada besi). 

a.7. Tiang diberikan tanda ukuran setiap 50 cm dengan cat. 

a.8. Sebelum memulai memancang, alat HSPD perlu dicek kerataannya 

dengan bantuan alat nivo pada ruang operator dan dibantu dengan alat 

waterpass yang diletakkan pada posisi long boat. 

a.9. Tiang pancang diikat pada sling pada 1/3 panjang tiang. 

a.10. Tiang pancang diangkat dengan bantuan service crane pada alat HSPD. 

Pengangkatan dilakukan hingga tiang menjadi tegak, membentuk sudut 

90° terhadap alat HSPD. 

  

Gambar 3.10 Pengangkatan Spun Pile 
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a.11. Tiang pancang kemudian dimasukkan ke dalam lubang pengikat tiang 

(clamping box). Sistem jack-in pada alat akan naik dan memegang tiang 

pancang tersebut. 

a.12. Alat HSPD mulai menekan tiang setiap 1,5 meter. Saat pemancangan 

vertikalitas tiang dicek setiap kedalaman 0,5 – 2 meter. Bagian tiang yang 

pertama kali ditekan adalah bagian bottom pile, kemudian diikuti oleh 

middle pile dan upper pile. Pemancangan pondasi tiang pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto sempat mengalami 

perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan kedalaman 

pemancangan. Rencana awal kedalaman pemancangan tiang keseluruhan 

adalah 31 meter, namun pada saat pelaksanaan ada 58 titik yang 

kedalaman pemancangannya menjadi 36 meter. Perubahan ini dapat 

terjadi karena ke 58 titik tersebut belum mengenai lapisan tanah keras. 

Pada awal pemancangan, PT. Paton Buana Paksa juga membuat indikator 

pile dengan memilih 7 buah titik pemancangan secara acak. 

a.13. Penyambungan bottom pile dengan middle pile dan middle pile dengan 

upper pile dilakukan dengan cara dilas. Pengelasan pada sambungan 

tiang diperlihatkan pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Pengelasan Sambungan Spun Pile 

 

a.14. Pemancangan dihentikan apabila tiang sudah mencapai lapisan tanah 

keras atau indikator pada alat HSPD menunjukkan nilai yang telah 

ditentukan. 
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a.15. Kelebihan tiang di atas permukaan tanah diratakan dengan dolly. Pada 

saat perataan, upper pile perlu diberi papan untuk mencegah pecahnya 

tiang pada saat perataan. Gambar 3.12 menunjukkan proses 

pengangkatan dolly. 

 

Gambar 3.12 Pengangkatan Dolly 

 

b. Pekerjaan pondasi pelat  

Pondasi pelat atau biasa disebut dengan pondasi foot plat adalah jenis 

pondasi dangkal. Pondasi foot plat pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. 

Panti Wilasa dr.Cipto digunakan untuk pondasi ruang genset. Pelaksanaan 

pondasi foot plat dilakukan oleh PT. Sekawan Triasa. Pondasi foot plat ruang 

genset terbagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

i. Pondasi foot plat 1 sebanyak 3 titik dengan dimensi 170 cm × 170 cm 

dengan kedalaman podasi 3,6 meter di bawah permukaan tanah.  

ii. Pondasi foot plat 2 sebanyak 8 titik dengan dimensi 150 cm × 150 cm 

dengan kedalaman podasi 3,6 meter di bawah permukaan tanah.  

 Pondasi foot plat pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto menggunakan beton mutu K-250. Beton untuk foot plat dibuat di 

proyek (on site mixing) dengan menggunakan alat tilting mixer. Pembahasan 

detail terkait tilting mixer pada proyek akan dijelaskan pada Bab IV. Baja 

tulanganyang digunakan berjenis besi ulir dengan diameter 16 mm. 

Pembengkokan baja tulangandilakukan dengan menggunakan bar bender. 

Pembahasan detail terkait bar bender akan dijelaskan pada Bab IV.  
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Gambar 3.13 Pembengkokan Tulangan Foot Plat 

 

 Tahap pelaksanaan pekerjaan pondasi foot plat pada Proyek Pembangunan 

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

b.1. Pihak kontraktor harus mendapatkan persetujuan dari pihak pengawas 

untuk gambar kerja pondasi foot plat. 

b.2. Pihak kontraktor melakukan perhitungan jumlah penggunaan besi 

(buistat pembesian) untuk pondasi foot plat dan melakukan perhitungan 

campuran beton karena beton dibuat on site. 

b.3. Bagian tanah yang akan digunakan untuk pondasi foot plat digali sedalam 

3,6 meter dengan lebar 1,7 × 1,7 meter dan 1,5 × 1,5 meter. 

b.4. Galian yang tergenang air perlu dilakukan dewatering. Dewatering 

dilakukan dengan menggunakan pompa.  

 

Gambar 3.14 Galian Foot Plat 
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b.5. Tanah dasar galian dibersihkan dan diratakan untuk memberikan lantai 

kerja yang rata. 

b.6. Tulangan untuk foot plat dipotong dan ditekuk dengan alat bar bender 

sesuai dengan hasil buistat pembesian. Perakitan tulangan dilakukan di 

area kerja sesuai dengan gambar kerja. Perakitan tulangan menggunakan 

kawat bendrat untuk mengikat tulangan. 

b.7. Tulangan foot plat yang telah selesai diberikan beton decking untuk 

mencegah tulangan terkena tanah karena dapat menimbulkan korosi. 

Beton decking berfungsi sebagai penanda ketebalan selimut beton. 

Ketebalan beton decking untuk pondasi foot plat ini adalah 5 cm. 

b.8. Bekisting foot plat terbuat dari multiplek dengan ketebalan 12 mm dan 

dipasang setelah pembesian foot plat diselesaikan. 

b.9. Pengecoran pada foot plat dilakukan dengan menggunakan campuran 

beton yang telah ditentukan.  

b.10. Pembukaan bekisting foot plat dilakukan setelah 3 hari. 

 

c. Pekerjaan pondasi rakit 

Pondasi rakit atau raft foundation adalah pondasi yang berbentuk beton 

balok. Pondasi rakit pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto digunakan sebagai pondasi genset. Ukuran pondasi rakit yang 

digunakan adalah 520 × 200 × 90 cm sebanyak 2 buah. Pondsi rakit pada 

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

tulangan ulir berdiameter 13 mm. Beton yang digunakan bermutu K-250. 

Pondasi rakit ini menggunakan beton ready mix. Pembahasan detail terkait 

beton ready mix pada proyek akan dijelaskan pada Bab IV.  

Tahapan pelaksanaan pekerjaan pondasi rakit pada Proyek Pembangunan 

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

c.1. Sebelum memulai pekerjaan pondasi rakit, kontraktor perlu menghitung 

kebutuhan baja tulangan dan beton, 

c.2. Baja tulangan dipabrikasi sesuai dengan gambar kerja dan perhitungan 

buistat tulangan, 
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c.3. Pondasi rakit juga memerlukan pasangan batu kali dan sloof. Tanah untuk 

pasangan batu kali dibawah sloof digali secara manual dengan cangkul 

sedalam 15 cm, 

 

Gambar 3.15 Pasangan Batu Kali untuk Perletakan Sloof Genset 

 

c.4. Pasangan batu kali dibuat sesuai dengan gambar kerja, 

c.5. Pada bagian bawah pondasi rakit tanah diurug kembali hingga mencapai 

elevasi -1.05, sedangkan untuk tanah selain dibawah pondasi rakit diurug 

hingga elevasi – 0.84, 

c.6. Bagian bawah pondasi rakit diurug dengan pasir setebal 30 cm dan 

dipadatkan dengan alat stamper. Pembahasan mengenai alat stamper 

akan dibahas pada Bab IV. Di atas pasir diberikan rabat beton setebal 5 

cm untuk lantai kerja, 

c.7. Tulangan sloof genset dirangkai dan beton decking dipasangkan agar 

tidak menempel pada bekisting, 

 

Gambar 3.16 Pemasangan Pembesian Sloof Genset 

 

c.8. Bekisting sloof menggunakan multiplek ukuran 12 mm, 
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Gambar 3.17 Bekisting Sloof Genset 

 

c.9. Sloof genset dicor dengan beton K-250 dan digetarkan dengan concrete 

vibrator untuk memadatkan beton, 

c.10. Bekisting sloof genset dilepaskan setelah beton mengeras, 

c.11. Tulangan pondasi rakit dirangkai sesuai gambar kerja, 

c.12. Pondasi rakir dicor dengan beton mutu K-250 dan digetarkan dengan 

concrete vibrator agar beton memadat, 

c.13. Angkur untuk genset dipasangkan pada saat pengecoran. 

 

3.2.3. Pekerjaan pile cap, tie beam dan sloof 

Pekerjaan pile cap dan tie beam merupakan pekerjaan yang tidak dapat 

dipisahkan. Pile cap sendiri merupakan struktur pengikat pondasi, sedangkan tie 

beam merupakan struktur pengikat pile cap satu dengan yang lain. 

a. Pekerjaan pile cap 

Pile cap berfungsi untuk mengikat pondasi, memastikan kolom berada di 

titik pusat pondasi dan menyalurkan beban dari kolom menuju ke pondasi. 

Material dan bahan yang digunakan pada pekerjaan pile cap pada pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto adalah: 

i. Baja tulangan 

Baja tulangan yang digunakan adalah baja tulangan ulir dan baja tulangan 

polos. Diameter baja yang digunakan pada proses pembesian pile cap 

adalah D19, D22 dan D25 untuk tulangan pokok dan D13 untuk sengkang.  
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ii. Beton 

Beton yang digunakan adalah beton mutu K-300 atau 24,9 MPa.  

Tahapan pekerjaan pile cap pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti 

Wilasa dr.Cipto adalah: 

a.1. Pekerjaan penulangan pile cap 

Pekerjaan penulangan pile cap dikerjakan menurut spesifikasi dari 

gambar kerja. Sebelum memulai pekerjaan penulangan pile cap, pihak 

kontraktor menghitung kebutuhan besi tulangannya untuk selanjutnya 

diserahkan kepada pihak pabrikasi. Tulangan dipabrikasi sesuai gambar 

kerja dan perhitungan kebutuhan besi. Tulangan yang telah dipabrikasi 

kemudian dirakit dengan menggunakan kawat bendrat sebagai 

pengikatnya. Tulangan pile cap yang telah dirakit dipasangi beton 

decking sebagai penanda selimut beton. Beton decking yang digunakan 

memiliki tebal 5 mm. Pada proses ini stek pile cap juga dipasang sebagai 

tulangan penghubung pile cap dengan kolom.  

 

Gambar 3.18 Penulangan Pile Cap 

 

a.2. Pekerjaan bekisting pile cap 

Bekisting pile cap pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto menggunakan material batako. Batako digunakan sebagai 

bekisting untuk mempercepat pekerjaan karena batako tersebut tidak 

perlu dibongkar.  
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Gambar 3.19 Bekisting Pile Cap 

 

a.3. Pengecoran pile cap 

Beton yang digunakan untuk pengecoran pile cap memiliki mutu K-300 

atau fc’ 24,9 MPa. Pile cap yang jauh dari tempat penuangan beton 

dibantu pengecorannya dengan concrete pump. Concrete vibrator juga 

digunakan untuk memadatkan beton. Pembahasan detail terkait concrete 

pump dan concrete vibrator pada proyek akan dijelaskan pada Bab IV 

Pengecoran pile cap dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 

Gambar 3.20 Pengecoran Pile Cap 

 

a.4. Perawatan beton pile cap 

Perawatan beton pile cap dilakukan dengan cara disiram menggunakan 

air selama ± 7 hari. 
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b. Pekerjaan tie beam 

Tie beam adalah balok beton bertulang yang berfungsi untuk mengikat 

antar pile cap, menyalurkan beban ke seluruh bangunan, sebagai pengaku 

bangunan dan mengurangi penurunan akibat beban struktur diatasnya. Material 

dan bahan yang digunakan pada pekerjaan tie beam pada pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto adalah: 

i. Baja tulangan 

Material baja tulangan yang digunakan sama dengan material baja tulangan 

pada pile cap. Tie beam menggunakan baja tulangan ulir dan baja tulangan 

polos.  

ii. Beton 

Beton yang digunakan pada tie beam sama seperti beton yang digunakan 

pada pile cap. Tie beam menggunakan beton dengan mutu K-300. 

Tahapan pelaksanaan tie beam pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. 

Panti Wilasa dr.Cipto adalah sebagai berikut: 

b.1. Penggalian tanah 

Tahap awal pekerjaan tie beam adalah penggalian tanah sesuai dengan 

gambar kerja. Penggalian tanah tie beam dilakukan secara manual dengan 

menggunakan cangkul dan linggis. Kedalaman galian disesuaikan dengan 

ukuran tie beam. 

b.2. Penulangan tie beam 

Penulangan tie beam pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti 

Wilasa dr.Cipto dilakukan sesuai dengan gambar kerja dan buistat yang 

dibuat. Pengikatan tulangan dibantu dengan kawat bendrat. Tulangan 

yang telah selesai diikat, diberi dengan beton decking. Tebal beton 

decking yang digunakan untuk tie beam adalah 5 cm. Penulangan tie 

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

diperlihatkan pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21 Penulangan Tie Beam 

 

b.3. Bekisting tie beam 

Bekisting tie beam pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto menggunakan material batako. Penggunaan batako dipilih untuk 

meningkatkan efisiensi karena tidak perlu membongkar bekting tie beam. 

Gambar 3.22 menunjukkan proses pembuatan bekisting tie beam pada 

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

 

Gambar 3.22 Bekisting Tie Beam 

 

b.4. Pengecoran tie beam 

Pengecoran tie beam pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti 

Wilasa dr.Cipto menggunakan beton ready mix. Pada saat pengecoran 

beton dipadatkan dengan menggunakan concrete vibrator. Apabila lokasi 
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pengecoran jauh dari posisi penuangan maka digunakan concrete pump. 

Proses pengecoran tie beam diperlihatkan pada Gambar 3.23. 

 

Gambar 3.23 Pengecoran Tie Beam 

 

b.5. Perawatan tie beam 

Perawatan pada tie beam dilakukan dengan cara menyiramkan air. 

 

c. Pekerjaan sloof 

Sloof merupakan bagian struktur bawah bangunan yang berfungsi menjadi 

pengikat antar kolom sehingga struktur menjadi lebih kaku. Sloof pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto digunakan pada bagian ruang 

genset.  

Tahapan pekerjaan sloof pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti 

Wilasa dr.Cipto adalah: 

a. Kontraktor membuat buistat pembesian sloof, 

b. Tulangan dipotong dan dibengkokkan sesuai dengan buistat dan gambar 

kerja, 

c. Tulangan sloof dirangkai sesuai dengan gambar kerja, 

d. Tulangan sloof yang telah selesai dirangkai, ditempatkan di atas pasangan 

batu kali dan disambungkan dengan stek yang ada pada kolom, 
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Gambar 3.24 Penulangan Sloof 

e. Tulangan sloof diberi beton decking agar tidak menempel dengan bekisting, 

f. Bekisting sloof dipasang sesuai dengan gambar kerja, 

g. Sloof dicor dengan beton mutu K-250 yang sebelumnya telah diuji slump. 

Pada saat pengecoran, beton digetarkan dengan concrete vibrator, 

h. Bekisting sloof dilepas setelah beton mengeras, 

i. Perawatan beton dilakukan dengan cara menyiram sloof dengan air. 

 

3.2.4. Pekerjaan dinding penahan tanah 

Dinding penahan tanah atau retaining wall pada Proyek Pembangunan Tahap 

1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto dinding penahan tanah digunakan untuk menahan tanah 

urugan akibat peninggian eleveasi dasar. Peninggian elevasi dasar sebesar 1,2 

meter. Peninggian dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir. Dinding 

penahan tanah yang digunakan terbuat dari pasangan batu. Tahapan pekerjaan 

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

dr.Cipto adalah: 

a. Dinding penahan tanah dibuat mengelilingi seluruh bangunan rumah sakit 

dengan tinggi 1,2 meter. Sebelum memulai pekerjaan dinding penahan tanah, 

kontraktor perlu membuat perhitungan volume untuk kebutuhan batu belah. 

b. Batu yang bertekstur halus dipecahkan dengan menggunakan palu martil. 

Pemecahan batu dilakukan untuk memperoleh tekstur kasar pada batu. Tekstur 

kasar pada batu diperlukan agar batu dapat memiliki gaya ikat dengan plesteran, 

sehingga pasangan batu akan kuat dan kaku. 
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c. Batu disusun sama seperti gambar kerja. Penyusunan batu dibarengi dengan 

diberi plesteran. Plesteran terbuat dari campuran adukan semen, pasir dan air. 

Pembuatan plesteran dilakukan dengan menggunakan tilting mixer. Proses 

pekerjaan dinding penahan tanah ditunjukkan oleh Gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Pekerjaan Pasangan Batu untuk Dinding Penahan Tanah 

 

3.2.5. Pekerjaan kolom 

Menurut SK SNI T-15-1991-03, kolom merupakan komponen dari rangka 

struktur yang berguna untuk memikul beban aksial tekan vertikal. Secara sederhana 

dapat dikatakan bahwa kolom berfungsi sebagai penerus beban bangunan ke 

pondasi. Material dan bahan yang digunakan pada pekerjaan kolom Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto adalah: 

i. Baja tulangan 

Kolom menggunakan baja tulangan ulir. Ukuran tulangan yang digunakan 

adalah D22, D16 untuk tulangan utama, D10 untuk sengkang.  

ii. Beton 

Kolom menggunakan beton dengan mutu K-300 atau 24,9 MPa untuk kolom 

bangunan utama dan beton mutu K-250 atau 20,75 MPa untuk bangunan ruang 

genset. 

Spesifikasi kolom pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Spesifikasi Kolom 

Tipe Dimensi (cm) Tulangan Pokok Tulangan Sengkang 

K.1a 
Lapangan 

40 × 60 
16D22 2D10 - 150 

Tumpuan 16D22 2D10 - 100 

K.2a 
Lapangan 

40 × 40 
12D22 D10 - 150 

Tumpuan 12D22 D10 - 100 

K.3 
Lapangan 

30 × 50 
12D22 2D10 - 150 

Tumpuan 12D22 2D10 - 100 

FP.1 
Lapangan 

30 × 45 
8D16 D10 - 150 

Tumpuan 8D16 D10 - 100 

FP.2 
Lapangan 

30 × 30 
8D16 D10 - 150 

Tumpuan 8D16 D10 - 100 

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

Cipto 

Tahapan pekerjaan kolom pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti 

Wilasa dr.Cipto adalah: 

a. Pembesian kolom 

a.1. Kontraktor harus membuat buistat pembesian kolom terlebih dahulu, 

a.2. Tulangan baja dipotong sesuai dengan gambar kerja dan buistat yang telah 

dibuat menggunakan bar cutter. Pembahasan mengenai bar cutter akan 

dijelaskan pada Bab IV, 

a.3. Tulangan yang telah dipotong, dibengkokkan dengan bar bender. 

a.4. Tulangan kolom dirangkai sesuai dengan gambar kerja. Tulangan kolom 

yang sudah selesai dirangkai disambungkan dengan pembesian kaki kolom 

atau pada pembesian kolom sebelumnya, 
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Gambar 3.26 Penyambungan Tulangan Kolom 

 

a.5. Tulangan yang sudah berdiri dipasangkan beton decking agar tulangan 

tidak menempel pada bekisting. 

b. Bekisting kolom 

b.1. Sebelum memulai pekerjaan bekisting dan pengecoran, kolom diberikan 

tanda pada as kolom dan juga pada posisi peletakan bekisting kolom, 

 

Gambar 3.27 Proses Penentuan Marking pada Kolom 

 

b.2. Sepatu kolom diletakkan sesuai dengan tanda yang telah dibuat dan 

berfungsi sebagai acuan perletakan bekisting kolom, 

b.3. Sebelum bekisting dipasangkan, bekisting diberi pelumas agar beton tidak 

menempel pada bekisting. Bekisting yang digunakan adalah bekisting 

dengan sistem knock down, 

b.4. Bekisting kolom dipasang dengan mengencangkan baut. 
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Gambar 3.28 Pemasangan Bekisting Kolom 

 

c. Pengecoran kolom 

c.1. Beton yang akan digunakan pada pengecoran kolom perlu dilakukan uji 

slump terlebih dahulu, 

c.2. Air semen dimasukan terlebih dahulu. Pemberian air semen dilakukan 

untuk memberikan ikatan pada beton baru dan beton lama, 

c.3. Pada saat pengecoran, kolom yang dicor perlu digetarkan dengan concrete 

vibrator, bekisting kolom dipukul-pukul dengan palu karet dan dirojok 

dengan tongkat. Hal semacam itu dilakukan agar memperoleh hasil yang 

baik dan tidak ada kolom yang keropos, 

 

Gambar 3.29 Proses Pengecoran Kolom 
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c.4. Bekisting pada kolom dapat dilepas setelah 1 hari, 

c.5. Proses pengecoran kepala kolom sama dengan proses pengecoran kolom. 

d. Perawatan kolom 

Perawatan kolom dilakukan apabila bekisting telah dilepas. Perawatan kolom 

dilakukan dengan menyiram beton dengan air. 

 

3.2.6. Pekerjaan shear wall 

Shear wall adalah struktur pada bangunan yang berfungsi sebagai struktur 

pengaku pada pangunan terhadap gaya horisontal atau gaya gempa (Asiyanto, 

2012). Material dan bahan yang digunakan pada pekerjaan shear wall Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto adalah: 

i. Baja tulangan 

Shear wall menggunakan baja tulangan ulir. Ukuran tulangan yang digunakan 

adalah D22, D16 untuk tulangan utama, D13 untuk sengkang.  

ii. Beton 

Shear wall menggunakan beton dengan mutu K-300 atau 24,9 MPa. 

Spesifikasi shear wall pada proyek ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Spesifikasi Shear wall 

Tipe 
Jumlah 

Kolom 

Tulangan 

Pokok Kolom 

Tulangan 

Sengkang Kolom 

Tulangan 

Vertikal 

Shear wall 

Tulangan 

Horizontal 

Shear wall 

SW.1 
2 14D22 D13 – 200 

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

SW.2 

2 12D22 D13 – 200 

D16 – 200 D13 – 200 

1 6D22 D13 – 200 

1 10D22 D13 – 200 

1 16D22 D13 – 200 

1 14D22 D13 – 200 

SW.3 
1 12D22 D13 – 200 

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

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

Cipto 
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Tahapan pekerjaan balok pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto adalah: 

a. Pembesian shear wall 

a.1. Kontraktor harus membuat buistat pembesian shear wall terlebih dahulu, 

a.2. Tulangan baja dipotong menggunakan bar cutter, 

a.3. Tulangan yang telah dipotong, dibengkokkan dengan bar bender, 

a.4. Tulangan shear wall dirangkai sesuai dengan gambar kerja.  

 

Gambar 3.30 Penulangan Shear wall 

 

a.5. Tulangan dirangkai, diberi beton decking agar tulangan tidak menempel 

pada bekisting. 

b. Bekisting shear wall 

b.1. Sepatu kolom diletakkan sesuai dengan tanda yang telah dibuat dan 

berfungsi sebagai acuan perletakan bekisting shear wall, 

b.2. Sebelum bekisting dipasangkan, bekisting diberi pelumas agar beton tidak 

menempel pada bekisting, 

b.3. Bekisting shear wall dipasang dan dilubangi untuk pipa PVC  yang 

berfungsi agar tie rod dapat dipasang dan dilepas setelah pengecoran.  

b.4. Tie rod dan scaffolding dipasang sebagai pipe support untuk menahan 

bekisting. 
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Gambar 3.31 Bekisting Shear wall 

 

c. Pengecoran shear wall 

c.1. Beton yang akan digunakan pada pengecoran shear wall perlu dilakukan 

uji slump terlebih dahulu, 

c.2. Air semen dimasukan terlebih dahulu. Pemberian air semen dilakukan 

untuk memberikan ikatan pada beton baru dan beton lama, 

c.3. Pada saat pengecoran, shear wall yang dicor perlu digetarkan dengan 

concrete vibrator, bekisting shear wall dipukul-pukul dengan palu karet 

dan dirojok dengan tongkat. Hal semacam itu dilakukan agar memperoleh 

hasil yang baik dan tidak ada shear wall yang keropos. 

 

Gambar 3.32 Pengecoran Shear Wall 
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c.4. Bekisting shear wall dilepas setelah beton berusia 2 - 3 hari, 

d. Perawatan shear wall 

Perawatan shear wall dilakukan apabila bekisting telah dilepas. Perawatan 

shear wall dilakukan dengan menyiram beton dengan air. 

 

3.2.7. Pekerjaan balok 

Balok merupakan struktur bangunan yang berfungsi untuk meneruskan beban 

dari pelat dan balok itu sendiri menuju ke kolom. Material dan bahan yang 

digunakan pada pekerjaan balok Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto adalah: 

i. Baja tulangan 

Balok menggunakan baja tulangan ulir. Ukuran tulangan yang digunakan 

adalah D22, D16 untuk tulangan utama, D10 untuk sengkang.  

ii. Beton 

Balok menggunakan beton dengan mutu K-300 atau 24,9 MPa untuk bangunan 

utama dan beton mutu K-250 atau 20,75 MPa untuk ruang genset. 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto menggunakan 15 tipe 

balok. Spesifikasi balok pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto dapat dilihat pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Spesifikasi Balok 

Tipe 
Dimensi 

(cm) 

Tulangan 

Atas 

Tulangan 

Samping 

Tulangan 

Bawah 

Tulangan 

Sengkang 

G.1a 
Lapangan 

30 × 70 
3D22 4D10 7D22 D10 - 150 

Tumpuan 9D22 4D10 3D22 D10 - 100 

G.1b 
Lapangan 

30 × 70 
3D22 4D10 6D22 D10 - 150 

Tumpuan 7D22 4D10 3D22 D10 - 100 

G.2 
Lapangan 

30 × 50 
2D22 2D10 4D22 D10 - 150 

Tumpuan 5D22 2D10 3D22 D10 - 100 

G.3 
Lapangan 

30 × 40 
2D22 - 4D22 D10 - 150 

Tumpuan 5D22 - 3D22 D10 - 100 

G.4 Lapangan 25 × 30 2D22 - 3D22 D10 - 150 
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Tipe 
Dimensi 

(cm) 

Tulangan 

Atas 

Tulangan 

Samping 

Tulangan 

Bawah 

Tulangan 

Sengkang 

Tumpuan 3D22 - 2D22 D10 - 100 

B.1 
Lapangan 

25 × 50 
2D19 - 4D19 D10 - 150 

Tumpuan 5D19 - 3D19 D10 - 100 

B.2 
Lapangan 

20 × 40 
2D16 - 4D16 D10 - 150 

Tumpuan 5D16 - 2D16 D10 - 100 

B.3 
Lapangan 

20 × 30 
2D16 - 3D16 D10 - 150 

Tumpuan 3D16 - 2D16 D10 - 100 

B.4 
Lapangan 

15 × 30 
2D13 - 2D13 D10 - 150 

Tumpuan 2D13 - 2D13 D10 - 100 

GK.1 

2/3 L 30 × 50 7D22 - 3D22 D10 – 75 

1/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 100 

GK.2 

2/3 L 30 × 50 6D22 - 3D22 D10 – 75 

1/3 L 30 × 40 4D22 - 3D22 D10 – 100 

GK.3 

2/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 75 

1/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 125 

GK.4 

2/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 75 

1/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 100 

GK.5 

2/3 L 30 × 50 7D22 - 3D22 D10 – 75 

1/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 100 

GK.6 

2/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 75 

1/3 L 30 × 40 5D22 - 3D22 D10 – 125 

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

Cipto 

Tahapan pekerjaan balok pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto adalah: 

a. Pekerjaan persiapan 

a.1. Kontraktor harus membuat buistat pembesian balok terlebih dahulu, 

a.2. Tulangan baja dipotong sesuai dengan gambar kerja, 
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a.3. Tulangan yang telah dipotong, dibengkokkan dengan bar bender sesuai 

dengan gambar kerja. 

b. Bekisting balok 

b.1. Scaffolding, gelagar dan suri-suri dipasang terlebih dahulu untuk 

menopang bekisting, 

b.2. Bodeman atau bekisting balok pada bagian bawah dipasang untuk 

perletakan tulangan balok, 

b.3. Tembereng atau bekisting balok bagian samping dipasang setelah tulangan 

dirakit, 

 

Gambar 3.33 Bekisting Balok 

 

b.4. Bekisting perlu dibersihkan dari kotoran sebelum memulai penulangan dan 

pengecoran. Pembersihan bekisting dilakukan dengan menggunakan 

kompresor. Pembahasan detail mengenai kompresor akan dijelaskan pada 

Bab IV. 

c. Penulangan balok 

c.1. Tulangan yang telah dipotong dan ditekuk, dirangkai sesuai dengan gambar 

kerja, 

 
Gambar 3.34 Penulangan Balok 
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c.2. Tulangan yang telah selesai dirangkai dipasang beton decking agar 

tulangan tidak menempel pada bekisting. 

d. Pengecoran balok 

d.1. Beton yang akan digunakan pada pengecoran balok perlu dilakukan uji 

slump terlebih dahulu, 

d.2. Pada saat pengecoran, balok yang dicor perlu digetarkan dengan concrete 

vibrator. 

e. Perawatan balok 

Perawatan balok dilakukan apabila bekisting telah dilepas. Perawatan balok 

dilakukan dengan menyiram beton dengan air. 

 

3.2.8. Pekerjaan pelat lantai 

Pelat lantai merupakan elemen struktur bangunan yang berfungsi untuk 

menerima beban hidup dan mati di atasnya dan menyalurkan beban tersebut ke 

rangka struktur bangunan. Pelat lantai juga berfungsi sebagai pembatas antar lantai 

bangunan. Material dan bahan yang digunakan pada pekerjaan balok Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto adalah: 

i. Baja tulangan 

Pelat menggunakan baja tulangan ulir. Ukuran tulangan yang digunakan adalah 

D13 dan D10. 

ii. Beton 

Pelat menggunakan beton dengan mutu K-300 atau 24,9 MPa untuk bangunan 

utama dan beton mutu K-250 atau 20,75 MPa untuk ruang genset. 

Spesifikasi pelat pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto 

dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Spesifikasi Pelat 

Tipe Tebal (cm) Tumpuan Lapangan Tumpuan Fungsi 

S-1 
Tulangan Atas 

12 
D10 – 150 - D10 – 150 Pelat 

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

S-2 Tulangan Atas 10 D10 – 150 D10 – 150 D10 – 150 Dak Atap 
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Tipe Tebal (cm) Tumpuan Lapangan Tumpuan Fungsi 

Tulangan Bawah D10 – 150 D10 – 150 D10 – 150 

S-3 
Tulangan Atas 

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

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

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

Tahapan pekerjaan balok pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto adalah: 

a. Pekerjaan persiapan 

a.1. Kontraktor harus membuat buistat pembesian pelat terlebih dahulu, 

a.2. Tulangan baja dipotong sesuai dengan gambar kerja dan buistat yang telah 

dibuat menggunakan bar cutter, 

a.3. Tulangan yang telah dipotong, dibengkokkan dengan bar bender sesuai 

dengan gambar kerja. 

b. Bekisting pelat 

b.1. Scaffolding, gelagar dan suri-suri dipasang terlebih dahulu untuk 

menopang bekisting. Pengerjaan pada tahap ini bersamaan dengan 

pengaturan elevasi balok, 

b.2. Bodeman atau bekisting pelat pada bagian bawah dipasang untuk 

perletakan tulangan balok, 

b.3. Bekisting perlu dibersihkan dari kotoran sebelum memulai penulangan dan 

pengecoran. Pembersihan bekisting dilakukan dengan menggunakan 

kompresor.  

c. Penulangan pelat 

c.1. Tulangan dirangkai sesuai dengan gambar kerja, 

 
Gambar 3.35 Penulangan Pelat Lantai 
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c.2. Pipa PVC untuk MEP dipasang bersamaan dengan pemasangan sambungan 

pipa MEP. Pemasangan pipa MEP dilakukan dengan cara melubangi 

multiplek bekisting dengan tatah atau gergaji tangan, 

 

Gambar 3.36 Pemasangan Pipa MEP 

 

c.3. Styrofoam dipasang pada bagian yang berbatasan dengan gedung RS Panti 

Wilasa dr. Cipto. Styrofoam berfungsi sebagai dilatasi pelat, 

 

Gambar 3.37 Pemasangan Styrofoam pada Bagian Dilatasi Pelat 

 

c.4. Beton decking dipasang untuk mencegah tulangan menempel dengan 

bekisting, 

c.5. Cakar ayam dipasang agar tulangan atas tidak menempel dengan tulangan 

bawah, 
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Gambar 3.38 Pemasangan Cakar Ayam 

 

d. Pengecoran pelat 

d.1. Beton yang akan digunakan pada pengecoran pelat perlu dilakukan uji 

slump terlebih dahulu, 

d.2. Pada saat pengecoran, balok yang dicor perlu digetarkan dengan concrete 

vibrator. Pengecoran pelat dilakukan bersamaan dengan pengecoran balok. 

 

Gambar 3.39 Pengecoran Pelat Lantai 

 

e. Perawatan pelat 

Perawatan balok dilakukan dengan menggenangi permukaan pelat dengan air. 

 

3.2.9. Pekerjaan tangga 

Tangga merupakan struktur bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan 

antar lantai. Material dan bahan yang digunakan pada pekerjaan balok Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto adalah: 
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i. Baja tulangan 

Tangga menggunakan baja tulangan ulir. Ukuran tulangan yang digunakan 

adalah D16 dan D10 untuk tulangan utama dan D10 untuk tulangan sengkang. 

ii. Beton 

Tangga menggunakan beton dengan mutu K-300 atau 24,9 MPa. 

Spesifikasi pelat pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa dr.Cipto 

dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Spesifikasi Tangga 

Bagian 

Tangga 

Dimensi 

(cm) 
Tulangan Pokok 

Tulangan Sengkang / 

Tulangan Susut 

Anak 

Tangga 

Lebar = 30 

Tinggi = 17,5 
D10 D10 – 150 

Pelat 

Tangga 
Tebal = 15 D16 – 150 D10 – 150 

Pelat 

Bordes 
Tebal = 15 D16 – 150 D10 – 150 

Kolom 

Bordes 
25 × 30 6D16 

Tumpuan 

D10 – 100 

Lapangan 

D10 – 150 

Balok 

Bordes 
25 × 40 

Tumpuan 

4D16 (Tulangan Atas) 

3D16 (Tulangan Bawah) 

Lapangan 

3D16 (Tulangan Atas) 

4D16 (Tulangan Bawah) 

Tumpuan 

D10 – 75 

 

Lapangan 

D10 – 100 

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

Cipto 

Tahapan pekerjaan balok pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS. Panti Wilasa 

dr.Cipto adalah: 

a. Pihak kontraktor wajib membuat buistat pembesian tangga, 



58 

 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Tahap I 

Rumah Sakit Panti Wilasa dr.Cipto - Semarang 

 

David Christian Mahardhika 15.B1.0085 

b. Tulangan baja dipotong dan dibengkokan sesuai dengan buistat dan gambar 

kerja, 

c. Kolom bordes dan shear wall tangga dibuat bersamaan dengan pembuatan 

kolom dan shear wall, 

d. Scaffolding dipasang untuk menopang pelat tangga, pelat bordes dan balok 

bordes, 

e. Bekisting pelat tangga dipasang pada sisi bawah dan sisi samping, 

f. Bekisting juga dipasangkan pada balok bordes, 

g. Penulangan balok bordes, pelat tangga dan pelat bordes disambungkan 

dengan stek tangga yang telah dipersiapkan sebelumnya, 

h. Tulangan pelat tangga yang telah dirangkai diberi beton decking agar tidak 

menempel pada bekisting dan diberi cakar ayam agar tulangan atas dan bawah 

tidak menempel, 

 

Gambar 3.40 Penulangan Pelat Tangga 

 

i. Penulangan anak tangga dilakukan setelah penulangan pelat tangga selesai 

dikerjakan, 
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Gambar 3.41 Penulangan Anak Tangga 

 

j. Bekisting anak tangga dipasang, 

 
Gambar 3.42 Bekisting Tangga 

 

k. Pengecoran tangga dilakukan dari atas ke bawah. Beton yang dicor terlebih 

dahulu perlu diuji slump, 

 
Gambar 3.43 Pengecoran Tangga 
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l. Pelepasan bekisting anak tangga dapat dilakukan setelah 1 hari dan bekisting 

pelat tangga dilakukan setelah 14 hari, 

m. Perawatan dilakukan dengan cara menyiramkan air ke tangga. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN KONSENTRASI PERALATAN DAN BAHAN 

 

4.1. Uraian Umum 

Setiap proyek membutuhkan peralatan untuk menunjang proses pembangunan. 

Peralatan proyek dapat berupa alat berat dan peralatan ringan. Alat berat merupakan 

peralatan yang dapat berjalan dengan menggunakan batuan mesin. Pemilihan alat 

harus sesuai dengan kebutuhan proyek. Penggunaan peralatan proyek harus 

disesuaikan dengan biaya, waktu, produktivitas alat dan kondisi lapangan pada 

proyek. Kesalahan dalam pemilihan dan penggunaan peralatan dapat berakibat 

membengkaknya biaya proyek, waktu pengerjaan menjadi panjang dan proses 

pengerjaan menjadi terhambat. 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan 

beberapa jenis alat bantu kerja. Peralatan tersebut digunakan untuk pekerjaan 

persiapan, pekerjaan struktur bawah dan pekerjaan struktur atas. Pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto, peralatan yang digunakan 

merupakan peralatan milik kontraktor, PT. Sekawan Triasa. 

Proyek konstruksi juga membutuhkan material sebagai dasar untuk 

melaksanakan pembagunan. Material pada proyek konstruksi dapat berupa material 

berbentuk padat maupun cairan. Penggunaan material proyek harus sesuai dengan 

kebutuhan proyek. Penggunaan material harus diawasi agar tidak terjadi 

kekurangan atau kelebihan material. Kekurangan material atau kelebihan material 

akan berdampak pada biaya proyek, waktu pengerjaan dan kualitas material yang 

digunakan. 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan 

beberapa jenis material. Material tersebut didapatkan dari beberapa supplier 

rekanan kontraktor, PT. Sekawan Triasa. Material pokok yang dibutuhkan pada 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto adalah beton dan besi 

tulangan.  
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4.2. Peralatan Proyek 

Peralatan proyek digunakan untuk membantu memperlancar dan memudahkan 

proses pekerjaan proyek. Peralatan proyek diatur dalam dokumen rencana kerja dan 

syarat-syarat pekerjaan Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto. 

Peralatan yang digunakan pada proyek ini adalah mobile crane, excavator, dump 

truck, stamper, ready mix truck, concrete pump truck, concrete mixer, concrete 

vibrator, bar bender, bar cutter, theodolite dan kompresor. 

4.2.1. Wheel mounted crane 

Wheel mounted crane merupakan crane dengan penggerak roda ban 

(Rostiyanti, 2008). Crane jenis ini juga biasa disebut dengan hydraulic crane atau 

telescopic crane. Bagian-bagian dari wheel mounted crane diperlihatkan pada 

Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Bagian-Bagian Wheel Mounted Crane (Sumber : Rostiyanti, 2008) 

 

Struktur atas dari wheel mounted crane dapat diperpanjang dan diperpendek 

secara hidrolis sesuai dengan kebutuhan. Wheel mounted crane dapat berjalan di 

jalanan aspal karena memiliki roda karet sehingga tidak merusak jalan. Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan wheel mounted 

crane karena:  

i. Kondisi lapangan tidak luas 

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

sempit. Area proyek tersebut berbatasan langsung dengan pemukiman 
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penduduk. Wheel mounted crane dipilih untuk menghindari kerusakan rumah 

warga akibat material yang jatuh sewaktu pengangkatan. 

ii. Pergerakan alat sangat terbatas 

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

memungkinkan untuk pergerakan lengan crane yang bebas. Wheel mounted 

crane dipilih karena lengan crane dapat bergerak pada area yang sempit 

dibandingkan lengan crane jenis yang lain. 

iii. Kondisi proyek konstruksi 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto terdiri dari 5 lantai. 

Wheel mounted crane digunakan karena ketinggian bangunan masih dapat 

terjangkau oleh lengan wheel mounted crane. 

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

mounted crane KATO KR - 25H - 3L. Gambar 4.2 menunjukkan gambar wheel 

mounted crane KATO KR - 25H - 3L. 

 

Gambar 4.2 Wheel Mounted Crane KATO KR - 25H - 3L  

 

Wheel mounted crane KATO KR - 25H - 3L mempunyai boom dengan panjang 

30,5 m dan panjang jib 13 m. Jika ditotal maka wheel mounted crane KATO KR - 

25H - 3L memiliki lengan crane sepanjang 43,5 m.  
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Gambar 4.3 Kapasitas Lengan Wheel Mounted Crane KATO KR - 25H - 3L 

(Sumber : Diunduh dari http://www.titancranes.co.nz, pada tanggal 15 Februari 

2019 pukul 06.37 WIB) 

 

Pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto, wheel mounted 

crane KATO KR - 25H - 3L tidak pernah digunakan dengan lengan yang 

memanjang seutuhnya karena alasan keamanan terhadap lingkungan sekitar. . 

Crane ini memiliki kapasitas pengangkatan sebesar 25 ton.  Kapasitas 

pengangkatan wheel mounted crane KATO KR - 25H - 3L akan menurun seiring 

dengan pemanjangan lengan crane. Kapasitas wheel mounted crane KATO KR - 

25H - 3L pada keadaan boom sepanjang 9,5 m adalah 25 ton. Pada saat boom 

mencapai panjang 30,5 m, kapasitasnya hanya 0,95 ton. Kapasitas tersebut akan 

terus menurun apabila jib dipanjangkan.  

Wheel mounted crane KATO KR - 25H - 3L digunakan untuk pekerjaan 

struktur lantai 2 hingga pekerjaan atap. Wheel mounted crane KATO KR - 25H - 

3L digunakan untuk mengangkat bekisting kolom, mengangkat baja tulangan, beton 

untuk pengecoran lantai 2 hingga lantai 5, mengangkat alat-alat yang dibutuhkan 

untuk pekerjaan struktur atas. 
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Gambar 4.4 Pengecoran dengan Bantuan Wheel Mounted Crane 

 

4.2.2. Mini excavator 

Mini exvavator merupakan excavator yang berukuran lebih kecil dibanding 

excavator pada umumnya. Mini excavator yang digunakan pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto bertipe backhoe. Mini excavator 

ini berfungsi untuk penggalian di bawah permukaan serta penggalian material keras 

dengan volume yang kecil. Mini excavator dipilih digunakan untuk Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto karena : 

i. Kondisi lapangan yang sempit 

Area Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto yang sempit 

akan menyulitkan excavator dengan kapasitas besar. Mini excavator dipilih 

karena mini excavator dapat melakukan manuver alat di area yang sempit. 

ii. Volume pekerjaan galian dan timbunan kecil 

Pekerjaan galian pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

hanya sebatas penggalian pada tie beam dan pile cap. Pekerjaan timbunan pada 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto hanya peninggian peil 

lantai setinggi 1,2 m. Hal tersebut dijadikan dasar dari pemilihan mini 

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

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

excavator Kobelco SK-75-UR. Mini excavator jenis ini dilengkapi dengan bucket 
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dan dozer blade. Gambar 4.5 menunjukkan bagian-bagian mini excavator Kobelco 

SK-75-UR pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto. 

 

 
Gambar 4.5 Mini Excavator Kobelco SK-75-UR 

 

Fungsi dari bagian-bagian yang diperlihatkan pada Gambar 4.5 adalah : 

a. Bucket adalah bagian mini excavator yang berfungsi untuk mengeruk dan 

memindahkan tanah, 

b. Arm adalah bagian yang digunakan untuk menaikan dan menurunkan posisi 

bucket, 

c. Boom digunakan sebagai penggerak arm untuk naik dan turun, 

d. Dozer blade digunakan untuk meratakan permukaan tanah, 

e. Track merupakan bagian roda untuk mini excavator, 

f. Cabin berfungsi untuk tempat operator dalam mengenadalikan mini excavator. 

Mini excavator Kobelco SK-75-UR memiliki kapasitas bucket sebesar 0,4 m3 

dengan panjang arm 1,7 m. Mini excavator Kobelco SK-75-UR dapat menggali 

tanah sedalam 4,17 m. Mini excavator Kobelco SK-75-UR memiliki jangkauan 

sebesar 6,31 m pada permukaan tanah. Kapasitas jangkauan dari mini excavator 

Kobelco SK-75-UR diperlihatkan pada Gambar 4.6. 

Arm 

Bucket 

Track 

Boom 

Cabin 

Dozer Blade 
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Gambar 4.6 Kapasitas Jangkauan Mini Excavator Kobelco SK-75-UR (Sumber : 

Diunduh dari http://www.dayakobelco.co.id, pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 

06.56 WIB) 

 

Mini excavator Kobelco SK-75-UR digunakan pada Proyek Pembangunan 

Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto untuk pekerjaan galian dan tibunan. Pekerjaan 

yang dilakukan meliputi pekerjaan galian pile cap, pekerjaan galian tie beam, 

pekerjaan galian foot plat, pekerjaan timbunan pile cap, tie beam, foot plat dan 

pekerjaan timbunan peil lantai. 

 

Gambar 4.7 Pekerjaan Timbunan dengan Mini Excavator 
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4.2.3. Dump truck 

Dump truck merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut material dari 

jarak tertentu. Pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

material yang diangkut meliputi tanah galian, tanah timbunan dan material 

buangan. Dump truck tidak dapat bekerja sendiri karena memerlukan alat lain untuk 

pemuatan. Dump truk yang digunakan pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto adalah dump truck kecil. Dump truck kecil dipilih karena : 

i. Dump truck kecil dapat melakukan pergerakan dengan lebih leluasa karena area 

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

ii. Kemudahan dalam memperhitungkan jumlah truck untuk setiap alat pemuat. 

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

truck kecil milik PT. Sukses Mandiri. Masing -  masing dump truck berjenis rear 

dump. Dump truck rear dump menggunakan sistem hidrolis untuk menaikan bak 

depan untuk proses pembongkaran material. Dump truck yang digunakan pada 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto adalah dump truck Toyota 

Dyna 130 HT. Kapasitas masing – masing dump truck adalah 5 m3 hingga 7 m3. 

Dump truck pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

diperlihatkan pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Dump Truck 

 

4.2.4. Stamper 

Stamper / tamping rammer merupakan alat yang digunakan untuk memadatkan 

tanah timbunan maupun tanah asli kohesif. Pemadatan dengan stamper hanya bisa 

dilakukan pada area yang kecil. Penggunaan stamper pada Proyek Pembangunan 
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Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto adalah untuk memadatkan tanah di area pondasi 

genset. Bagian – bagian dari stamper diperlihatkan pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Bagian – Bagian Stamper 

 

Fungsi dari bagian – bagian yang diperlihatkan pada Gambar 4.9 adalah : 

a. Mesin 

Mesin merupakan sumber tenaga yang berfungsi untuk mendapatkan gerakan 

vertikal secara timbal balik saat stamper digunakan. 

b. Bingkai pelindung dan pegangan pengarah 

Bingkai pelindung berfungsi untuk melindungi operator dari getaran berlebih 

yang dihasilkan oleh mesin. Bingkai pelindung juga dapat berfungsi sebagai 

pegagangan bagi operator untuk dapat mengarahkan stamper. 

c. Kaki hentak 

Kaki hentak berfungsi untuk melanjutkan gerakan vertikal yang dihasilkan oleh 

mesin dan meneruskannya ke pelat tumbuk. 

d. Pelat tumbuk 

Pelat tumbuk merupakan bagian stamper yang berhubungan langsung dengan 

tanah. 

Stamper yang digunakan pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa 

dr. Cipto menggunakan mesin Robin EY 15-3. Tenaga yang dihasilkan dari mesin 

tersebut sebesar 3,5 daya kuda. Stamper tersebut memiliki dimensi pelat tumbuk 

Mesin 

Bingkai Pelindung 

Kaki Hentak 

Pelat Hentak 
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sebesar 360 × 300 mm. Daya tumbuk yang dihasilkan adalah 1100 kgf dengan 

jumlah tumbukan sebanyak 550 – 600 tumbukan/menit. 

 

4.2.5. Ready mix truck 

Ready mix truck merupakan salah satu alat pengangkut beton. Ready mix truck 

mempunyai kemampuan untuk mengaduk beton dan mengangkut beton hasil 

pengadukan ke lokasi proyek. Ready mix truck yang digunakan pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto berjenis agiator truck. Agiator 

truck merupakan ready mix truck yang berfungsi untuk mengangkut hasil adukan 

dari mixing plant ke proyek. Ready mix truck jenis agiator truck bekerja dengan 

memutar drum di atas truck yang bertujuan untuk mempertahankan homogenitas 

dan kekentalan beton. Kecepatan putaran drumnya adalah 8 – 12 putaran per menit. 

Beton ready mix yang digunakan pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto disupply oleh PT. Satria Safira Concrete dan PT. Varia Usaha 

Beton. PT. Satria Safira Concrete menjadi main supplier beton untuk Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto. Ready mix truck yang digunakan 

memiliki kapasitas 2 m3 dan 6 m3. Ready mix truck 2 m3 digunakan untuk 

pengecoran pile cap, tie beam dan kolom. Ready mix truck 6 m3 digunakan untuk 

pengecoran balok, pelat lantai dan shear wall. 

Gambar 4.10 Ready Mix Truck 

 

Pada saat pengecoran, waktu kedatangan setiap ready mix truck perlu dicatat. 

Pencatatan ini bertujuan untuk menjaga mutu beton di dalam truck, karena waktu 

setting beton dalam ready mix truck maksimal adalah 4 jam.  
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Gambar 4.11 Proses Pengecoran dengan Ready Mix Truck 

 

4.2.6. Concrete pump truck 

Concrete pump berguna untuk menyalurkan beton melaluli sebuah saluran tertutup 

ke tempat pengecoran. Concrete pump truck merupakan salah satu alat untuk 

menyalurkan beton yang dapat bergerak secara mudah. Concrete pump truck 

memudahkan proses pengecoran pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto. Bagian – bagian dari concrete pump truck ditunjukkan pada 

Gambar 4.12.  

 
Gambar 4.12 Bagian – Bagian dari Concrete pump truck (Sumber : Diunduh dari 

http://www.sciencedirect.com, pada tanggal 19 Februari 2019, pukul 08:32 WIB) 

 

Fungsi dari bagian – bagian yang diperlihatkan pada Gambar 4.12 adalah : 

a. Truck chassis / trailer 

Trailer merupakan platform yang berfungsi untuk membawa alat concrete 

pump. 
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b. Boom  

Boom digunakan untuk menggerakan posisi delivery pipe.  

c. Line pump 

Line pump adalah pipa penyaluran beton yang mudah dibawa saat memompa 

beton. Line pump dapat memperpanjang jangkauan pemompaan beton. 

d. End hose 

End hose adalah pipa penyaluran beton yang fleksibel. 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan 

concrete pump truck yang disewa dari PT. Tugu Beton, PT. Satria Safira Concrete 

dan PT. Varia Usaha Beton. Concrete pump truck pada Proyek Pembangunan 

Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto digunakan untuk memompa beton pada saat 

pengecoran pile cap lift, pile cap tangga, shear wall, balok, pelat lantai dan pelat 

atap.  

Concrete pump yang digunakan bertipe IHI IPF90B – 5N21 dengan platform 

trailer ISUZU P – CVR17K. Concrete pump truck yang digunakan bertipe long 

boom dengan jangkauan 20 m. Kapasitas concrete pump truck yang digunakan 

adalah 90 m3 / jam. 

 

Gambar 4.13 Concrete Pump Truck 

 

4.2.7. Concrete mixer 

Concrete mixer merupakan alat yang digunakan untuk mencampurkan bahan 

pembentuk beton. Concrete mixer terdiri atas beberapa buah silinder tegak atau 

miring yang berputar terhadap poros memanjangnya (Rochmanhadi, 1992). Di 

dalam silinder tersebut terdapat paddle yang akan mengaduk campuran beton 

apabila silinder berputar. Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 
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menggunakan concrete mixer dengan jenis tilting mixer. Concrete mixer jenis ini 

dipilih untuk mempermudah pemasukan dan pengeluaran bahan beton. 

 

Gambar 4.14 Concrete mixer 

 

Concrete mixer pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

digunakan untuk memproduksi beton dengan volume kecil. Concrete mixer ini 

digunakan untuk memproduksi beton pada foot plat, kolom ruang genset, sloof 

ruang genset dan sloof genset. Kapasitas dari concrete mixer yang digunakan pada 

Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto adalah 0,3 m3.  

 

4.2.8. Concrete vibrator 

Concrete vibrator adalah alat yang digunakan untuk memadatkan beton pada 

waktu pengecoran. Concrete vibrator bekerja dengan cara menggetarkan beton. 

Menggetarkan beton bertujuan untuk mengeluarkan gelembung udara sehingga 

beton yang dihasilkan padat dan pengeroposan beton dapat dihindari. Bagian – 

bagian concrete vibrator diperlihatkan pada Gambar 4.15. 

 
Gambar 4.15 Bagian – Bagian Concrete Vibrator (Sumber : Rochmanhadi, 2018) 



74 

 

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Tahap I 

Rumah Sakit Panti Wilasa dr.Cipto - Semarang 

 

David Christian Mahardhika 15.B1.0085 

Concrete vibrator terdiri dari 2 macam, yaitu : 

a. Concrete vibrator berporos lentur yang mengalirkan getaran ke jarum getar, 

b. Concrete vibrator dengan jarum yang berisi mesin getar. Concrete vibrator 

jenis ini memerlukan listrik sebagai sumber tenaganya. 

Concrete vibrator yang digunakan pada  Proyek Pembangunan Tahap 1 RS 

Panti Wilasa dr. Cipto adalah concrete vibrator berporos lentur. Concrete vibrator 

digunakan pada seluruh pekerjaan pengecoran. Penggetaran dilakukan setelah 

beton dituang ke bekisting. Penggetaran dilakukan selama 15 – 30 menit sampai 

permukaan beton melebur. Jarum getar tidak boleh terkena baja tulangan.  

 

Gambar 4.16 Concrete Vibrator 

 

4.2.9. Concrete bucket dan pipa tremie 

Concrete bucket dan pipa tremie merupakan salah satu alat yang digunakan 

untuk pengecoran. Concrete bucket dan pipa tremie dioperasikan dengan bantuan 

crane. Concrete bucket umumnya berbentuk silindris dan terbuat dari pelat baja. 

Berat bucket pada waktu kosong sekitar 0,2 – 0,3 dari material yang dapat diangkut.  

 

Gambar 4.17 Concrete bucket dan Pipa Tremie 

Concrete Bucket 

Tremie Lambai 
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Menurut Rochmanhadi (1992), concrete bucket dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

a. Light weight bucket 

Light weight bucket digunakan untuk pengecoran yang produksinya rendah. 

b. Standard duty bucket 

Standard duty bucket digunakan untuk pekerjaan pengecoran yang sedang. 

c. Heavy duty bucket 

Heavy duty bucket digunakan untuk pekerjaan pengecoran yang berat dan dapat 

digunakan untuk beton dengan slump yang sangat kecil. 

Concrete bucket yang digunakan pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto berjenis standard duty bucket. Concrete bucket jenis ini dipilih 

karena dapat digunakan untuk memuat campuran beton kental dengan slump yang 

kecil. Kapasitas dari concrete bucket jenis ini anatara 0,5 – 4 cuyd. Pipa tremie yang 

terpasang pada concrete bucket berjenis tremie lambai. 

Concrete bucket digunakan untuk pengecoran dengan volume yang kecil. 

Concrete bucket digunakan untuk pengecoran kolom dan shear wall.  

 

Gambar 4.18 Proses Pengecoran dengan Concrete Bucket 
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4.2.10. Bar bender 

Bar bender adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan baja tulangan 

dalam berbagai macam sudut sesuai dengan gambar kerja. Terdapat 2 jenis bar 

bender, yaitu : 

a. Bar bender listrik 

Bar bender listrik adalah bar bender yang digerakkan oleh tenaga listrik untuk 

membengkokkan baja tulangan. 

b. Bar bender manual 

Bar bender manual adalah bar bender yang dioperasikan secara manual oleh 

pekerja. 

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

bender listrik. Cara kerja bar bender adalah : 

i. Baja tulangan dimasukkan di antara poros tekan dan poros pembengkok. Sudut 

dan panjang pembengkokan diatur sesuai dengan gambar kerja, 

 

Gambar 4.19 Bagian – Bagian Bar Bender 

 

ii. Ujung tulangan pada poros pembengkok dipegang dengan kunci pembengkok, 

iii. Pedal ditekan sehingga roda pembengkok akan berputar sesuai sudut 

pembengkokan. 

Bar bender dipergunakan untuk membengkokkan tulangan utama (tulangan ulir di 

atas D16). Bar bender pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. 

Cipto diperlihatkan pada Gambar 4.20. 

Poros Pembengkok 

Poros Tekan 

Roda Pembengkok 
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Gambar 4.20 Bar Bender 

 

4.2.11. Bar cutter 

Bar cutter adalah alat yang digunakan untuk memotong baja tulangan sesuai 

dengan ukuran pada gambar kerja. Terdapat 2 jenis bar cutter, yaitu : 

a. Bar cutter listrik 

Bar cutter listrik adalah bar cutter yang digerakkan oleh tenaga listrik untuk 

memotong baja tulangan. Baja tulangan yang dipotong dengan bar cutter listrik 

adalah baja tulangan utama. 

b. Bar cutter manual 

Bar cutter manual adalah bar cutter yang dioperasikan secara manual oleh 

pekerja. Bar cutter manual digunakan untuk memotong tulangan sengkang. 

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

cutter listrik. Cara kerja bar vutter adalah : 

i. Baja tulangan yang akan dipotong, dimasukkan ke dalam gigi bar cutter, 

ii. Pedal pengendali dipijak untuk memotong baja tulangan sesuai ukuran pada 

gambar kerja. Baja tulangan berdiameter besar (>D16) dipotong satu persatu. 

Bar cutter pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

diperlihatkan pada Gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Bar Cutter 

 

4.2.12. Kompresor 

Kompresor adalah alat yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara. 

Kegunaan kompresor pada konstruksi adalah untuk memberikan tenaga pada alat – 

alat pneumatis, mengalirkan cairan yang membutuhkan tekanan dan untuk 

membersihkan material halus. Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. 

Cipto menggunakan kompresor untuk membersihkan bekisting dari kotoran yang 

mengganggu pada saat proses pengecoran.  

 

Gambar 4.22 Kompresor 

 

 Kompresor yang digunakan pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto berjenis screw compressor. Kompresor jenis ini memanfaatkan 
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putaran rotor untuk menghasilkan gaya tekan. Kompresor ini lebih ringan 

dibandingkan dengan kompresor jenis lainnya.  

 

4.2.13. Theodolite 

Theodolite merupakan alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan 

tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Theodolite digunakan untuk 

membantu memetakan suatu area, pengukuran kontur tanah, menentukan as 

pondasi dan kolom dan marking elevasi lantai. Bagian – bagian dari theodolite 

ditunjukkan pada Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.23 Bagian – Bagian Theodolite 

 

Fungsi dari masing – masing bagian yang ditunjukkan oleh Gambar 4.23 adalah : 

a. Operating keys, digunakan untuk memberikan perintah untuk menampilkan 

data sudut, kemiringan dan set 0 derajat. 

b. Display, merupakan layar untuk menampilkan data pengukuran. 

c. Optical plummet telescope, merupakan teropong yang digunakan untuk melihat 

ketepatan alat pada titik ukur. 

d. Horizontal dan vertical motion clamp, berfungsi untuk mengunci gerak 

theodolite secara horisontal dan vertikal. 

e. Horizontal dan vertical tangen screw, berfungsi untuk menggerakan theodolite 

secara halus ke arah horisontal atau vertikal. 

hHand grip 

hSighting collimator 

Objective lens 

hBase 

Operating keys 
Horizontal tangent screw 

Optical plumnet telescope 
Display 
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f. Nivo, merupakan alat yang digunakan untuk mengecek tingkat kedataran secara 

horisontal maupun vertikal. 

Penggunaan theodolite selalu bersamaan dengan statif (kaki tiga) dan rambu 

ukur. Statif berfungsi sebagai landasan theodolite. Rambu ukur digunakan untuk 

membantu pengukuran. Theodolite dioperasikan oleh surveyor yang ditunjuk oleh 

pihak kontraktor. 

 

Gambar 4.24 Surveyor Melakukan Marking Kolom dengan Theodolite 

 

4.2.14. Waterpass 

Waterpass adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur elevasi permukaan 

tanah. Waterpass digunakan untuk marking elevasi bowplank dan penentuan 

elevasi kolom. Penggunaan waterpass berbeda dengan penggunaan theodolite. 

Waterpass hanya dapat digunakan untuk menentukan elevasi datar. Bagian – bagian 

waterpass diperlihatkan pada Gambar 4.24. 

 

Gambar 4.25 Bagian – Bagian Waterpass 

Lubang Pembidik 

Lingkaran Horisontal 

Teropong 

Pemfokus Diafragma 

Sekrup Horisontal 
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Fungsi dari bagian – bagian yang diperlihatkan pada Gambar 4.25 adalah : 

a. Lubang pembidik 

b. Lingkaran horisontal, berfungsi untuk membaca nilai sudut horisontal. 

c. Teropong, berfungsi sebagai alat untuk membidik rambu ukur. 

d. Pemfokus diafragma, berfungsi untuk memperjelas gambar dan posisi garis 

diafragma. 

e. Sekrup horisontal, berfungsi untuk menempatkan titik bidik agar tepat sasaran. 

Penggunaan waterpass selalu bersamaan dengan statif (kaki tiga) dan rambu 

ukur. Statif berfungsi sebagai penyangga waterpass. Rambu ukur digunakan untuk 

membantu pengukuran elevasi tanah. Waterpass dioperasikan oleh surveyor yang 

ditunjuk oleh pihak kontraktor. 

 

Gambar 4.26 Penggunaan Waterpass Oleh Surveyor 

 

4.3. Bahan / Material Proyek 

Material merupakan bahan dasar untuk menghasilkan sebuah produk. Produk 

yang dimaksudkan adalah sebuah bangunan konstruksi. Material proyek diatur 

dalam dokumen rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Proyek Pembangunan 

Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto. Material yang digunakan pada proyek ini 

meliputi beton, baja tulangan dan material bekisting. 

4.3.1. Beton 

Beton merupakan campuran semen portland atau semen hidraulis lainnya, 

agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau tampa bahan campuran tambahan 

(admixture) (SNI-2847-2013). Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. 

Cipto menggunakan material beton untuk struktur bawah dan struktur atas. Beton 
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yang digunakan pada proyek ini adalah beton site mix dan beton ready mix. Supplier 

untuk beton ready mix pada proyek ini adalah PT. Satria Safira Concrete dan PT. 

Varia Usaha Beton. 

 
Gambar 4.26 Proses Pengecoran 

 

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

beton K-175 (f’c = 14,53 MPa), K-250 (f’c = 20,75 MPa) dan K-300 (f’c = 24,9 

MPa). Mutu beton K-175 digunakan untuk kolom – kolom praktis dan bagian yang 

tidak memikul beban. Mutu beton K-250 digunakan untuk struktur ruang genset. 

Mutu beton K-300 digunakan untuk struktur bangunan utama. 

Beton yang baik dihasilkan dari perencanaan dan pembuatan yang sesuai 

standar. Perencanaan dan pembuatan beton telah diatur dalam SNI. Tahap 

pembuatan beton adalah : 

i. Pembuatan mix desain 

Mix desain merupakan komposisi material adukan beton setiap 1 m3. 

Perencanaan untuk mix desain beton diatur dalam SNI 2834-2000. Setiap 

supplier beton ready mix mempunyai mix desainnya masing – masing untuk 

setiap mutu beton. 

ii. Pemilihan bahan penyusun beton 

Bahan penyusun beton terdiri dari agregat kasar, agregat halus, semen dan air. 

Setiap bahan penyusun beton perlu diuji sesuai dengan standar yang berlaku. 

iii. Pencampuran beton 

Pencampuran beton dilakukan dengan concrete mixer. Agregat kasar, agregat 

halus dan semen perlu dicampur terlebih dahulu. Air dapat diberikan apabila 

ketiga bahan tersebut sudah tercampur secara merata. 
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Beton yang digunakan pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. 

Cipto juga perlu melalui beberapa pengujian sebagai upaya pengendalian mutu. 

Pengujian yang dilakukan pada beton tersebut meliputi : 

a. Uji slump 

Menurut SNI 1972-2008, uji slump merupakan salah satu pengujian untuk 

memantau homogenitas dan workability adukan beton segar dengan tingkat 

kekentalan tertentu. Setiap beton segar yang akan digunakan untuk pembetonan 

perlu melalui uji slump. Cara pengujiannya adalah : 

a.1. Uji slump dilakukan setiap diadakannya pengecoran, 

a.2. Contoh beton diambil tepat sebelum dituangkan ke dalam bekisting. Cetakan 

slump dibasahi dan ditempatkan di atas tempat yang rata. Cetakan slump harus 

sesuai dengan persyaratan SNI 03-1972-1990. 

a.3. Cetakan diisi sampai kurang lebih sepertiganya. Adukan dalam cetakan 

tersebut dirojok sebanyak 25 kali dengan besi diameter 16 mm dan panjang 30 

cm dengan ujung yang bulat. 

 

Gambar 4.27 Proses Perojokan pada Uji Slump 

 

a.4. Pengisian cetakan dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya. 

Setiap lapisan ditusuk – tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam 

satu lapisan yang di bawahnya. 

a.5. Cetakan yang telah penuh diratakan bagian atasnya. Cetakan diangkat secara 

perlahan dan diukur penurunannya. 
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Gambar 4.28 Proses Pengukuran Hasil Uji Slump 

 

Syarat hasil uji slump pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. 

Cipto diperlihatkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Syarat Hasil Uji Slump 

Slump pada (cm) 

Konstruksi Beton Maksimum Minimum 

Dinding, pelat pondasi dan pondasi telapan bertulang 12,50 10,00 

Pondasi telapak tidak bertulang, kaison dan konstruksi 

di bawah tanah 
9,00 7,50 

Pelat, balok, kolom dan dinding 15,00 12,50 

Pembetonan massal 7,50 7,50 

Sumber : Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Proyek Pembangunan Tahap 1 RS 

Panti Wilasa dr. Cipto 

 

Hasil uji slump sangat dipengaruhi oleh faktor suhu dan lama waktu 

pengangkutan beton. Suhu yang terlalu panas akan menyebabkan penguapan air 

yang lebih besar, sehingga beton yang dibawa oleh ready mix truck akan menjadi 

terlalu kental. Beton yang terlalu kental tidak dapat digunakan untuk pengecoran 

karena beton tidak dapat mengalir. Beton yang terlalu kental dapat diatasi dengan 

cara memberikan cairan superplasticizer. Beton yang diberi superplasticizer nilai 

maksimum slumpnya dapat dinaikan sebesar 1,5 cm. 

Lama waktu pengangkutan beton juga akan mempengaruhi hasil uji slump. 

Waktu pengangkutan yang terlalu lama akan menyebabkan beton mencapai waktu 

initial set. Waktu initial set yang disyaratkan oleh pihak kontraktor adalah 4 jam. 

Beton yang telah mencapai waktu initial set tidak dapat dipakai karena beton sudah 

memadat.  
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Permasalahan yang terjadi pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa 

dr. Cipto mengenai uji slump adalah : 

i. Nilai uji slump terlalu kecil sebagai akibat beton terlalu kental. 

Permasalahan semacam ini diatasi dengan cara menambahkan cairan 

superplasticizer ke dalam adukan beton. 

ii. Nilai uji slump melebihi batas maksimal yang ditetapkan. 

Permasalahan ini diatasi dengan cara menunggu kadar air pada beton ready mix 

menjadi berkurang. Saat proses menunggu, drum pada ready mix truck diputar 

secara terus menerus dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan 

kecepatan normal. 

iii. Benda uji slump mengalami keruntuhan yang tidak semestinya sebagai akibat 

kesalahan prosedur uji slump. 

Masalah semacam ini diatasi dengan cara mengulangi prosedur uji slump. 

b. Uji kuat tekan 

Uji kuat tekan merupakan salah satu pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui mutu beton yang digunakan. Uji kuat tekan beton dilakukan pada saat 

beton berumur 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari. Benda uji yang digunakan 

pada uji kuat tekan dapat berbentuk kubus maupun silinder.  

Benda uji kubus digunakan untuk pengujian komponen struktural yang tidak 

memikul beban yang besar. Benda uji berbentuk silinder digunakan untuk 

pengujian komponen struktural yang memikul beban besar (pile cap, tie beam, 

kolom, balok dan pelat). Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto 

menggunakan benda uji berbentuk silinder untuk uji kuat tekan beton.  

 

Gambar 4.29 Benda Uji Kuat Tekan Berbentuk Silinder 
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Cetakan silinder disesuaikan dengan persyaratan dari AASTHO M 205 dan SNI 

2493-2011. Ukuran cetakan silinder yang digunakan adalah 15 × 30 cm. Benda uji 

untuk uji kuat tekan beton harus dibuat di hari pengecoran dilakukan. Jumlah benda 

uji yang dibutuhkan adalah 3 buah untuk setiap campuran beton. Tahapan 

pembuatan benda uji silinder adalah : 

b.1. Cetakan dibersihkan dan diolesi oleh pelumas. Pembersihan dan pemberian 

pelumas dilakukan agar beton tidak menempel pada cetakan. 

 

Gambar 4.30 Cetakan Silinder Ukuran 15 × 30 

 

b.2. Contoh beton diambil bersama dengan beton yang digunakan untuk uji slump. 

Cetakan diisi sampai kurang lebih sepertiganya. Adukan dalam cetakan 

tersebut dirojok sebanyak 25 kali dengan besi diameter 16 mm. 

b.3. Pengisian cetakan dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya. 

Setiap lapisan ditusuk – tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam 

satu lapisan yang di bawahnya. 
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Gambar 4.31 Proses Pembuatan Benda Uji 

 

b.4. Cetakan yang telah terisi penuh diratakan dan ditempatkan pada tempat dengan 

suhu 20°C sampai 30°C. Pembukaan cetakan dilakukan setelah benda uji 

berumur ± 24 jam setelah pencetakan. Curing benda uji dilakukan dengan cara 

memasukkan benda uji ke dalam air. 

 

Gambar 4.32 Curing Benda Uji 

 

Benda uji silinder yang telah mencapai umur rencana perlu dibawa ke 

laboratorium untuk pengujian kuat tekan. Beton yang digunakan pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto diuji kuat tekan di Laboraturium 

Bahan Bangunan Universitas Diponegoro. Pada saat pengujian kuat tekan beton, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut SNI 1974-2011 : 

i. Kondisi permukaan benda uji 

i.1. Diameter benda uji harus sama. Toleransi untuk perbedaan diameter hanya 

2% dari ukuran standarnya. 
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i.2. Benda uji silinder tidak diperkenankan berbeda dari posisi tegak lurus 

terhadap sumbu lebih dari 0,5° (3 mm untuk setiap 300 mm). Permukaan 

benda uji yang tidak rata harus digosok, dipotong dan dilapisi oleh kaping. 

ii. Toleransi waktu pengujian 

Benda uji yang sudah berada di laboratorium harus diuji dalam waktu toleransi 

yang diizinkan. Toleransi waktu pengujian diperlihatkan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Toleransi Waktu Pengujian Uji Kuat Tekan Beton 

Umur Uji Waktu yang Diizinkan 

12 jam 

24 jam 

3 hari 

7 hari 

28 hari 

90 hari 

± 15 menit atau 2,1 % 

± 30 menit atau 2,1 % 

± 2 jam atau 2,8 % 

± 6 jam atau 3,6 % 

± 20 jam atau 3,0 % 

± 2 hari atau 2,2 % 

Sumber : SNI 1974 – 2011 Pasal 6.2 

 

iii. Pembebanan 

Kecepatan pembebanan yang dilakukan pada benda uji harus konstan. 

Kecepatan yang diberikan harus berada dalam rentang 0,15 MPa/detik sampai 

dengan 0,35 MPa/detik. Pembebanan dilakukan hingga benda uji hancur. 

iv. Tipe kehancuran benda uji 

Pada saat pengujian, tipe kehancuran perlu dicatat. Tipe kehancuran yang 

disyaratkan diperlihatkan pada Gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33 Tipe Kehancuran Uji Kuat Tekan dengan Benda Uji Silinder 

(Sumber : SNI 1974-2011) 

 

Hasil pengujian kuat tekan beton Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto diperlihatkan pada halaman Lampiran.  
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4.3.2. Agregat kasar 

Agregat kasar dapat berupa kerikil, kericak (split), batu pecah, kerak tungku 

besi, pecahan beton atau kombinasi dari beberapa komponen tersebut (ASTM 

C33/C33M – 18).  Agregat dapat dikatakan agregat kasar apabila butir agregat 

tertahan pada saringan 4 in hingga saringan no.16. Ukuran agregat kasar perlu 

dibuat beragam. Gradasi ukuran pada agregat kasar akan menghasilkan beton sesuai 

mutu yang dikehendaki.  

 

Gambar 4.34 Gradasi Ukuran Agreagat Kasar untuk Campuran Beton (Sumber : 

ASTM C33/C33M – 18) 

 

Kandungan air pada agregat kasar perlu diketahui untuk menghitung jumlah air 

yang diperlukan dalam campuran beton. Keadaan kandungan air dibedakan menjadi 

4, yaitu : 

a. Kering tungku 

Agregat kasar tidak berair dan dapat menyerap air secara penuh. 

b. Kering udara 

Agregat kasar mengandung sedikit air dan masih dapat meyerap air. 

c. Saturated surface dry (SSD) 

Permukaan agregat kasar tidak mengandung air namun air tidak dapat diserap 

lagi. 

d. Basah 

Agregat kasar mengandung air. 
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Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan kericak 

sebagai agregat kasar. Kericak yang digunakan harus kering udara agar dapat 

digunakan untuk pembuatan beton site mix. Beton site mix digunakan untuk foot 

plat ruang genset, sloof ruang genset dan kolom ruang genset.  

 
Gambar 4.35 Agregat Kasar (Kericak) 

 

4.3.3. Agregat halus 

Agregat halus dapat berupa pasir alam, manufactured sand atau kombinasi 

keduanya (ASTM C33/C33M – 18). Pasir alam dapat diperoleh dari sungai, tanah 

galian atau dari hasil pemecahan batu. Agregat halus harus dapat lolos saringan 3/8 

in sampai saringan no.100. Butir agregat yang lebih kecil dari 1,2 mm disebut 

dengan pasir halus, butir agregat yang lebih kecil dari 0,075 mm disebut silt dan 

yang lebih kecil dari 0,002 mm disebut dengan clay. Agregat halus yang digunakan 

untuk pembuatan beton harus mempunyai gradasi yang baik. Ketentuan gradasi 

agregat halus dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Gradasi Agregat Halus 

Sieve (Specification) Percent Passing (%) 

9,5 mm (3/8 in) 100 

4,75 mm (No.4) 95 – 100 

2,36 mm (No.8) 80 – 100 

1,18 mm (No.16) 50 – 85 

600 µm (No.30) 25 – 60 

300 µm (No.50) 5 – 30 

150 µm (No.100) 0 – 10 

Sumber : ASTM C33/C33M – 08 
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Sama seperti agregat kasar, kandungan air pada agregat halus juga perlu 

diketehi. Keadaan kandungan air pada agregar halus adalah kering tungku, kering 

udara, saturated surface dry dan basah.  Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto menggunakan pasir alam dengan kondisi kering udara. Pasir alam 

yang digunakan adalah pasir Muntilan. Agregat halus digunakan untuk campuran 

beton site mix, campuran mortar, campuran plesteran dan campuran pada beton 

decking. 

 

Gambar 4.36 Agregat Halus (Pasir) 

 

4.3.4. Semen portland 

Semen portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling 

terak semen terutama yang terdiri dari kalsium silikat yang bersifat hidrolis. Bahan 

tersebut ditambahkan dengan satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat 

dan bahan tambahan lainnya (SNI 15-2049-2004). Semen portland mempunyai 

beragam jenis semen untuk penggunaan yang berbeda – beda. Jenis – jenis semen 

portland adalah : 

a. Jenis I, yaitu semen portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan 

persyaratan khusus. 

b. Jenis II, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

ketahanan terhadap sulfat dan kalor hidrasi sedang. 

c. Jenis III, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

kekuatan tinggi pada saat fase ikat awal. 
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d. Jenis IV, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalor 

hidrasi rendah. 

e. Jenis V, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

ketahanan tinggi terhadap sulfat. 

Semen portland mempunyai campuran yang berbeda – beda. Penggolongan 

semen portland berdasarkan campurannya adalah : 

a. Semen portland pozzolan 

Semen portland pozzolan diperoleh dari hasil pencampuran semen portland 

dan bubuk pozzolan. Kadar pozzolan pada semen jenis ini adalah 6% hingga 

40% dari berat semen. 

b. Semen portland komposit 

Semen portland komposit diperoleh dari hasil pencampuran satu atau lebih 

bahan organik bersama terak semen portland dan gips. Semen portland 

komposit juga dapat diperoleh dari pencampuran bubuk semen portland dengan 

terak tanur tinggi (blast furnace slag), pozzolan, senyawa silikat dengan kadar 

bahan anorganik 6% hingga 35% dari berat semen. 

Semen portland memiliki kegunaan yang beragam. Proyek Pembangunan 

Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto menggunakan semen portland sebagai campuran 

untuk beton site mix, campuran mortar dan campuran untuk plesteran. Semen 

portland yang digunakan adalah semen portland komposit Indocement. Semen 

portland yang digunakan adalah semen portland jenis I.  

 

Gambar 4.37 Semen Portland 
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Penyimpanan semen perlu diperhatikan untuk mencegah kerusakan atau intrusi 

material yang mengganggu. Penyimpanan semen tidak dapat dilakukan terlalu 

lama. Penyimpanan semen yang terlalu lama akan menyebabkan semen menjadi 

keras. Penyimpanan semen sebaiknya dilakukan di tempat kering dan terlindung 

dari panas matahari. Semen yang telah dibuka sebaiknya segera digunakan.  

 

4.3.5. Baja tulangan 

Tulangan digunakan untuk mengatasi sifat beton yang lemah tarik. Tulangan 

baja yang digunakan harus tulangan ulir, kecuali untuk tulangan spiral atau baja 

prategang diperbolehkan untuk menggunakan tulangan polos (SNI 2847-2013 pasal 

3.5.1). Penggunaan baja tulangan tidak dapat digunakan tanpa perhitungan yang 

benar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan baja tulangan 

adalah : 

a. Kondisi permukaan tulangan 

a.1. Permukaan tulangan sebisa mungkin dihindarkan dari karat. Permukaan 

tulangan baja yang berkarat akibat oksidasi dari pemanasan dapat 

digunakan apabila lapisan karat hanya tipis. Permukaan tulangan baja yang 

berkarat sebaiknya diberihkan terlebih dahulu dengan menggunakan sikat 

kawat baja. Pencegahan karat pada tulangan baja dapat dilakukan dengan 

melapisi tulangan dengan epoksi, digalvanis dan dihindarkan 

penyimpanannya dari panas dan air. 

a.2. Tulangan harus bersih dan bebas dari minyak, kotoran, lapisan hasil 

oksidasi (scale), lubang permukaan akibat korosi dan karat yang 

berlebihan. 

a.3. Pada saat pengecoran, tulangan harus bebas dari lumpur, minyak dan 

pelapis bukan logam yang menurunkan lekatan. 

b. Tebal selimut beton 

Tulangan harus terbungkus oleh selimut beton. Tulangan yang tidak tebungkus 

oleh selimut beton akan menyebabkan kegagalan struktur. Tebal selimut beton 

untuk beton cor setempat non – prategang menurut SNI 2847-2013 pasal 7.7.1 

adalah : 
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Tabel 4.4 Tebal Minimum Selimut Beton 

Kondisi 
Tebal Selimut Beton 

Minimum (mm) 

Beton yang dicor di atas dan selalu berhubungan dengan 

tanah 

75 

Beton yang berhubungan dengan tanah dan cuaca:  

Batang tulangan D19 hingga D57 50 

Batang tulangan D16 dan yang lebih kecil 40 

Beton yang tidak berhubungan dengan cuaca maupun 

tanah 

 

Slab, dinding, balok usuk  

Batang tulangan D44 dan D57 40 

Batang tulangan D36 dan yang lebih kecil 20 

Balok, Kolom  

Tulangan utama, pengikat, sengkang, spiral 40 

Komponen struktur cangkang, pelat lipat  

Batang tulangan D19 dan yang lebih besar 20 

Batang tulangan D16, dan yang lebih kecil 13 

Sumber : SNI 2847-2013 

 

c. Pembengkokan tulangan 

Penambahan panjang tulangan pada pembengkokan tulangan menurut SNI 

2847-2013 pasal 7.1 adalah: 

c.1. Bengkokan 180o ditambah perpanjangan 4db tapi tidak kurang dari 65 mm 

pada ujung bebas batang tulangan, 

c.2. Bengkokan 90o ditambah perpanjangan 12 db pada ujung bebas batang 

tulangan, 

c.3. Batang tulangan D16 dan yang lebih kecil untuk sengkang dan kait 

pengikat dengan bengkokan 90o ditambah perpanjangan 6db pada ujung 

bebas batang tulangan, 

c.4. Batang tulangan D19, D22, dan D25 kecil untuk sengkang dan kait 

pengikat dengan bengkokan 90o ditambah perpanjangan 12db pada ujung 

bebas batang tulangan, 

c.5. Batang tulangan D25 dan yang lebih kecil untuk sengkang dan kait 

pengikat dengan bengkokan 135o ditambah perpanjangan 6db pada ujung 

bebas batang tulangan. 
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Diameter minimum pembengkokan tulangan menurut SNI 2847-2013 pasal 7.2 

sebagai berikut: 

b.1. Diameter dalam bengkokan untuk sengkang dan pengikat tidak boleh 

kurang dar 4db untuk batang tulangan D16 dan yang lebih kecil, 

b.2. Diameter dalam bengkokan selain untuk sengkang dan pengikat dengan 

batang tulangan D16 dan yang lebih harus sesuai pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Diameter Minimum Bengkokan 

Ukuran Batang Tulangan Diameter Minimum 

D10 sampai D25 6db 

D29, D32, dan D36 8db 

D44 dan D56 10db 

Sumber : SNI 2847-2013 

 

d. Panjang penyaluran 

Panjang penyaluran adalah jarak minimum yang dibutuhkan oleh tulangan 

untuk menyalurkan beban ke rangka bangunan. Panjang penyaluran yang 

dibutuhkan untuk setiap mutu beton dapat dilihat pada Tabel 4.6.  

Tabel 4.6 Panjang Penyaluran Minimum 

f’c (MPa) Tulangan < D19 Tulangan > D22 

21 44db 55db 

28 38db 47db 

35 34db 42db 

42 31db 39db 

56 27db 34db 

70 24db 30db 

21 66db 82db 

28 57db 71db 

35 51db 64db 

42 46db 58db 

56 40db 50db 

70 36db 45db 

Sumber : ACI 318M-11 
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Dalam mementukan panjang tulangan perlu memperhatikan beberapa faktor 

yang digunakan untuk perhitungannya. Faktor penentu panjang tulangan dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Faktor Penentu Panjang Tulangan 

Faktor Modifikasi Situasi Nilai Koefisien 

Agregat Beton 

Beton agregat ringan 1,3 

Beton normal 1,0 

Pelapis 

Tulangan dicat epoksi dengan selimut beton 

kurang dari 3dbr atau jarak bersih kurang dari 6db 
1,5 

Semua tulangan dilapis epoksi 1,2 

Tulangan tanpa pelapisan 1,0 

Ukuran Tulangan 

Tulangan No. 6 (D19) dan lebih kecil 0,8 

Tulangan No.7 (D22) dan lebih besar 1,0 

Lokasi Tulangan 

Tulangan atas 1,3 

Tulangan bawah 1,0 

Sumber : ACI 318M-11 

 

e. Jarak antar tulangan 

Jarak antar tulangan atau spasi tulangan adalah jarak minimum perletakan 

tulangan. Jarak antar tulangan harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan 

dalam SNI 2847-2013. Syarat tersebut meliputi : 

e.1. Spasi bersih minimum antara batang tulangan yang sejajar dalam satu lapis 

harus sebesar db tetapi tidak boleh kurang dari 25 mm. 

e.2. Bila tulangan terdiri dari dua lapis atau lebih, tulangan pada lapisan atas 

harus diletakkan tepat di atas tulangan bawah dengan spasi bersih tidak 

boleh kurang dari 25 mm. 

e.3. Pada komponen struktur tekan bertulangan spiral atau pengikat, jarak 

bersih antar tulangan longitudinal tidak boleh kurang dari 1,5db atau kurang 

dari 40 mm. 

e.4. Pada dinding dan pelat, tulangan lentur utama harus berspasi tidak lebih 

jauh dari tiga kali tebal dinding atau pelat atau lebih dari 450 mm. 
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Baja tulangan yang digunakan pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto menggunakan mutu fy 400 MPa untuk tulangan diameter lebih dari 

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

 

Gambar 4.38 Baja Tulangan 

 

Baja tulangan ulir digunakan untuk tulangan pokok dan baja tulangan polos 

digunakan untuk sengkang. Ukuran diameter baja tulangan yang digunakan tersebut 

berbeda – beda tergantung dari tujuan penggunaannya. Ukuran dan penggunaan 

baja tulangan pada proyek ini dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Ukuran Diameter Baja Tulangan dan Penggunaannya 

Diameter Simbol Penggunaan 

8 mm Ø8 Tie beam, pelat 

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

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

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

19 mm D19 Pile cap 

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

25 mm D25 Pile cap 

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

dr. Cipto 
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Gambar 4.39 Diameter Baja Tulangan yang Digunakan 

 

Baja tulangan yang digunakan pada proyek ini diperoleh dari sebuah distributor 

yang berada di Balaraja, Tangerang. Baja tulangan, khusunya baja tulangan ulir, 

memiliki kode yang dapat digunakan untuk pengecekan baja tulangan. Kode pada 

baja tulangan ulir dapat dilihat pada Gambar 4.40. 

 

Gambar 4.40 Kode Baja Tulangan Ulir 

 

Baja tulangan yang digunakan pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto perlu dilakukan uji tarik sebagai bagian dari pengendalian mutu. 

Uji tarik baja tulangan dilakukan di Laboraturium Bahan Bangunan Universitas 

Diponegoro. Hasil uji tarik baja tulangan dapat dilihat pada halaman Lampiran. 

 

4.4. Permasalahan Proyek 

Sebuah proyek tidak dapat terlepas dari permasalahan. Permasalahan proyek 

dapat berupa masalah internal maupun masalah ekternal. Permasalahn proyek 

yang akan dibahas pada sub – bab ini meliputi masalah yang berkaitan dengan 

Pabrik 

Pembuat 

Diameter 

Tulangan 

Standar 

Pembuatan 

Mutu 

Tulangan 
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peralatan dan bahan material proyek. Permasalahan yang terdapat pada Proyek 

Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto adalah : 

4.4.1. Pergerakan alat yang terbatas 

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

proyek yang sempit. Alat berat yang digunakan seperti mobile crane, excavator dan 

concrete pump menjadi susah untuk bergerak.  

Pada saat proses pengangkatan dengan mobile crane, pergerakan boom harus 

diperharikan secara sesama. Operator mobile crane perlu berhati – hati dalam 

menggerakan boom karena posisi mobile crane cukup dekat dengan rumah 

penduduk. 

Excavator saat melakukan penggalian juga memerlukan ketelitian. Perputaran 

alat yang salah akan berisiko menghantam rumah penduduk. Pergerakan boom saat 

melakukan penggalian perlu diukur. Kesalahan dalam menggerakan boom akan 

menyebabkan boom mengenai kabel listrik yang posisinya cukup rendah. 

Sebelum memulai pengecoran, operator concrete pump perlu melakukan 

penyesuaian lengan pompa. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan lengan 

pompa menghantam bangunan existing dan menghindarkan beton yang jatuh di atas 

atap rumah penduduk. 

 

4.4.2. Beton ready mix yang sering terlambat datang 

Waktu pengecoran pada Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. 

Cipto dilakukan pada pagi hari. Pada saat pengecoran, ready mix truck dari main 

supplier (PT. Satria Safira Concrete) sering terlambat. Batching plant PT. Satria 

Safira Concrete terletak di daerah Genuk, Semarang. Posisi batching plant yang 

terletak di daerah kemacetan menyebabkan pengiriman beton menjadi terlambat. 

Pengiriman beton yang terlambat menyebabkan beton yang menjadi lebih 

kental. Keterlambatan akibat pengiriman beton masih dapat ditoleransi karena tidak 

melebihi waktu setting beton. 
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4.4.3. Baja tulangan ulir mengalami keterlambatan pengiriman 

Baja tulangan ulir dikirim dari Balaraja, Tangerang. Baja tulangan ulir dipesan 

pada saat persedian baja tulangan ulir tersisa sebanyak 20%. Pemesanan yang 

dilakukan oleh proyek tidak dapat langsung dikirim oleh pihak supplier. 

Pemrosesan pemesanan oleh supplier yang lama menyebabkan pengiriman menjadi 

terlambat. Keterlambatan pengiriman baja tulangan ulir menyebabkan pekerjaan 

menjadi tertunda.
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BAB V 

PENUTUP 

 

3.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan data – data serta pengamatan yang 

dilakukan di lapangan selama masa praktik kerja pada Proyek Pembangunan Tahap 

1 RS Panti Wilasa dr. Cipto adalah : 

a. Pelaksanaan Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto mendapat 

batasan untuk jam kerja proyek. Aktivitas pada proyek tersebut hanya dapat 

berlangsung dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Pembatasan jam 

kerja terjadi karena adanya protes yang dilakukan oleh warga sekitar proyek. 

b. Area Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti Wilasa dr. Cipto cukup sempit 

sehingga menyebabkan pergerakan alat berat menjadi terbatas. Keterbatasan 

ruang tersebut disikapi dengan pembuatan perencanaan penempatan alat berat. 

Perencanaan tersebut mencakup tata letak alat berat dan skema pergerakan dari 

alat berat tersebut. Alat berat yang diatur posisinya meliputi mobile crane, 

excavator dan concrete pump truck. Tata letak alat berat yang sesuai akan 

membantu mempercepat pekerjaan. 

c. Beton ready mix sering terlambat kedatangannya sehingga menyebabkan waktu 

pekerjaan pengecoran menjadi mundur. Letak batching plant PT. Satria Safira 

Concrete di Genuk, Semarang menjadi salah satu sebab keterlambatan 

pengiriman beton ready mix. Keterlambatan beton ready mix disikapi dengan 

cara memberikan teguran kepada pihak PT. Satria Safira Concrete. 

d. Baja tulangan ulir sering mengalami kekosongan material yang disebabkan 

lamanya pengiriman yang dilakukan oleh pihak supplier. Keterlambatan 

tersebut juga menyebabkan pekerjaan pembesian menjadi terhambat karena 

tidak adanya material. Keterlambatan pengiriman baja tulangan ulir disikapi 

dengan membeli baja tulangan ulir secara satuan dari distributor baja tulangan 

di Semarang.  
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3.2. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan untuk Proyek Pembangunan Tahap 1 RS Panti 

Wilasa dr. Cipto adalah : 

a. Keterlambatan kedatangan ready mix truck perlu lebih disikapi. Sikap yang 

dapat diambil apabila permasalahan ini terjadi lagi adalah memberikan teguran 

tertulis kepada main supplier dan mengantisipasi dengan mendatangkan beton 

ready mix dari supplier lain. Hal ini dapat dilakukan mengingat waktu kerja 

yang terbatas dan batas waktu penyelesaian proyek yang sudah dekat. 

b. Penjadwalan pengadaan material perlu dibenahi agar ketersediaan material 

yang akan digunakan tetap terjaga. Penjadwalan yang baik akan memperlancar 

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

c. Pelaksanaan proyek perlu dikerjakan lebih cepat mengingat batas waktu 

penyelesaian proyek yang semakin dekat. Mempercepat pekerjaan dapat 

dilakukan dengan cara membuat rencana kerja dan alur kerja menjadi lebih 

efisien.
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