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Laporan Pratik Kerja 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang  

Jl. Pandanaran No.79, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249. 

Maria Marcellina H. P. 15.B1.0090 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang yang menempati 

urutan nomer lima sebagai kota terbesar di Indonesia dengan wilayah seluas 

373,67 km2. Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat jumlah penduduk 

Kota Semarang di tahun 2017 sebanyak 1.765.396 jiwa ( Kota Semarang 

Dalam Angka, 2017). Kota Semarang menjadi salah satu destinasi kota tujuan 

yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan lokal hingga mancanegara. 

Tercatat pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisata ke Kota Semarang dalam 

satu tahun mencapai angka 5,65 juta wisatawan, terdiri dari dalam 5,5 juta 

wisatawan lokal atau nusantara, serta 156 ribu wisatawan mancanegara. 

Angka tersebut meningkat tiga kali lipat jika dibandingkan capaian jumlah 

kunjungan pada tahun 2011 yang hanya berkisar pada 2,09 juta wisatawan 

saja, yang mana terdiri dari 2,07 wisatawan lokal atau nusantara dan 27 ribu 

wisatawan mancanegara. 

Sebagai kota metropolitan dan salahsatu kota tujuan pariwisata di 

Indonesia, Kota Semarang memiliki visi yang telah ditetapkan yaitu 

“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat 

Semakin Sejahtera” yang diusung Walikota dan Wakil Walikota Semarang 

terpilih 2016 – 2021. Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa 

Kota Semarang menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat dan 

didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap 

memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang.  

Salah satu kawasan yang menjadi jantung pusat perdagangan Kota 

Semarang adalah Kawasan Jalan Pandanaran. Kawasan Jalan Pandanaran 

dikenal sebagai pusat niaga dan pusat oleh – oleh Kota Semarang. Letak 

Kawasan Jalan Pandanaran di jantung Kota Semarang secara otomatis 

membuat Kawasan ini menjadi sumber kemacetan lalu lintas. Hal itu 
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dikarenakan arus lalu lintas kendaraan serta parkir liar di bahu jalan yang 

terkadang menghambat arus lalu lintas di Jalan Pandanaran. Semakin tinggi 

aktivitas perdagangan di Jalan Pandanaran berbanding lurus dengan tingkat 

kemacetan di Jalan Pandanaran. Parkir liar di bahu jalan akibat aktivitas 

perbelanjaan oleh – oleh dikarenkan kendaraan parkir tidak pada tempat yang 

telah disediakan karena lokasi yang jauh walau Pemerintah Kota Semarang 

sudah menyediakan angkutan umum dari lahan parkir ke pusat oleh – oleh 

Jalan Pandanaran. 

Mendalami kasus tentang permasalahan parkir di Kawasan Jalan 

Pandanaran yang menyebabkan kemacetan, memicu Pemerintah Kota 

Semarang memikirkan jawaban permasalahan lain ketika tempat parkir di 

rasa tidak strategis. Pemerintah Kota Semarang merencanakan pembangunan 

tempat parkir yang lebih dekat dengan Kawasan Jalan Pandanaran dengan 

dibangun di atas lahan Pemerintah Kota Semarang yang di atasnya berdiri 

Gedung Kesehatan Kota Semarang. 

Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Gedung 

Parkir Pandanaran memanfaatkan lahan se-efisien mungkin dengan rencana 

pembangunan gedung 10 lantai dan 1 basement. Penambahan Jembatan 

Penyebrangan Orang (JPO) sebagai salah satu infrastruktur yang menjadi 

kebutuhan masyarakat direncanakan untuk memberikan kenyamanan bagi 

pejalan kaki yang ingin menyebrang dari gedung parkir sehingga tidak 

membahayakan jiwa dan menimbulkan permasalahan kemacetan lain. 

Penambahan fasilitas untuk disabilitas dan lansia menjadi salah satu poin 

yang ditekankan dalam pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang dan Gedung Parkir Pandanaran karena dewasa kini, kenyamanan 

masyarakat sangat dijunjung baik normal atau disabilitas. 

 

1.2. Lokasi Proyek 

Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

berlokasi di Jl. Pandanaran No.79, Mugasari, Semarang Selatan, Kota 

Semarang, Jawa Tengah 50249. 
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a. Sebelah Utara : Jalan Pandanaran 

b. Sebelah Timur : Elrina Resto Pandanaran 

c. Sebelah Selatan : Perumahan Tlogo Bayem 

d. Sebelah Barat : Gedung Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) 

Untuk memperjelas lokasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

dapat melihat pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Proyek 

(Sumber : Google Earth, 2018) 

 

1.3. Fungsi Bangunan 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang yang akan dibangun memiliki 

fungsi sebagai puskesmas, kantor Dinas Kesehatan, dan gedung parkir. 

Bangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki total 11 lantai yang 

terdiri dari 1 lantai sebagai basement, 2 lantai untuk puskesmas, 3 lantai untuk 

kantor, dan 5 lantai sebagai tempat parkir yang digambarkan pada Tabel 1.1 

beserta luasan tiap lantai-nya. 
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Tabel 1.1 Fungsi Bangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tiap Lantai 

Lantai Peruntukan Luas (m2) 

Basement Lahan Parkir 983,48 

1 PUSKESMAS 1.069,5 

2 PUSKESMAS 1.152,65 

3 Lahan Parkir 1.097,78 

4 Lahan Parkir 1.097,78 

5 Lahan Parkir 1.097,78 

6 Lahan Parkir 1.097,78 

7 Lahan Parkir 1.097,78 

8 Kantor DKK 965,27 

9 Kantor DKK 965,27 

10 Kantor DKK 965,27 

Total Luas 11.590,34 

 

1.4. Tata Cara Pelelangan 

Pemilihan jasa pelaksanaan proyek pada pembangunan  Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang dilakukan dengan cara pelelangan. Pelelangan 

merupakan sebagai rangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa 

dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedian barang 

atau jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara 

tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak – pihak yang terkait 

secara taat sehingga terpilih penyedia terbaik ( Wulfram I. Ervianto, 2006). 

Menurut Djojowirono (1984), sebuah  bangunan kontruksi harus memenuhi 

syarat – syarat  baik dalam hal teknis maupun non-teknis sesuai dengan 

syarat-syarat yang telah disetujui dari awal sehingga jika terjadi hal yang 

tidak diinginkan bangunan tersebut yang merupakan sebuah karya dapat 

dipertanggung jawabkan pengerjaannya. Pelelangan dinyatakan sah apabila 

suatu penawaran yang diajukan oleh badan penyedia jasa yang mengikuti 

proses lelang memiliki nilai kontrak dan besaran-nya telah disetuji oleh pihak 

owner serta semua unsur yang diminta saat Aanwijzing (gambar bestek dan 
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Rencana Kerja dan Syarat). Terdapat 3 macam pelelangan yang sering 

digunakan yaitu ( Wulfram I. Ervianto, 2006): 

a. Tertutup, yaitu proses pelelangan yang hanya diikuti oleh kontraktor 

tertentu yang dipanggil atau ditunjuk secara langsung oleh pemilik 

proyek. Proses lelang ini biasanya dilakukan oleh pemilik proyek yang 

berasal dari swasta. Sehingga pihak lain tidak akan mengetahui besaran 

nilai kontrak tersebut yang mengetahui besaran nilainya hanya anara 

pemilik proyek dan kontraktor saja 

b. Terbatas, yaitu proses pelelangan yang hanya diikuti oleh kontraktor 

spesialis atau kontraktor yang telah memiliki klasfikasi atau kelas 

tertentu. klasifikasi atau kelas diuku dari nilai proyek yang sudah 

mencapai triliunan rupiah 

c. Terbuka, yaitu proses pelelangan yang dapat diikuti oleh semua 

kontraktor. Sebelum dilakukan pelelangan, dipasang pengumuman 

pelelangan di media massa agar dapat diketahui oleh kotraktor yang 

berminat. Hal ini harus dilakukan menurut  Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 

sedang berlaku bahwa satu proyek hanya boleh 2 kontraktor saja yang 

dapat berpatisipasi. Jadi, pelelangan adalah kontraktor yang telah 

diseleksi oleh panitia lelang. 

Proyek Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

menggunakan lelang terbuka dan menyebarkan pengumuman berbasis online. 

Pengumuman lelang dipublikasikan pada website LPSE Kota Semarang yang 

dapat diikuti perserta lelang yang memenuhi persyaratan yang telah 

ditenttukan oleh panitia lelang. Proyek ini melakukan 2 kali kegiatan lelang 

untuk menemukan konsultan manajemen konstruksi dan kontraktor 

pelaksana.  

Pihak kontraktor menganilisa biaya yang akan diajukan pada lelang 

tersebut. Harga penawaran yang diajukan berdasarkan saat Aanwijzing dan 

perubahan-perubahan atau penambahan yang telah disahkan (addendum) agar 

pihak kontraktor dapat mengajukan penawaran yang realistis. Apabila pihak 
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kontraktor sudah menganalisa, dilanjutkan dengan menyiapkan dokumen 

lelang yang akan diserahkan kepada pihak panitia lelang.  

Syarat yang diajukan pihak panitia kepada peserta lelang bidang 

konsultan manajemen konstruksi adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki Ijin Usaha 

2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (laporan SPT tahun 

2017) 

3. Pengurus dan badan penyedia jasa usaha tidak masuk dalam daftar 

hitam 

4. Badan penyedia jasa dan manajemennya tidak dalam pengawasan 

pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan 

dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak 

sedang dalam menjalani sanksi pidana 

5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa 

konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di 

lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman 

subkontrak. 

6. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung dengan kualifikasi 

sesuai KAK, dan lain – lain  

Dari hasil pelelangan yang telah dilaksanakan, konsultan manajemen 

konstruksi pada proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Semarang 

menunjuk PT. Yodya Karya (Persero) sebagai pengawas proyek. 

Untuk pelelangan penyedia jasa kontraktor pelaksana harus memenuhi 

persyaratan lelang sebagai berikut : 

1. Memiliki Ijin Usaha 

2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (tahun 2017) 

3. Memiliki pengalaman pada sub bidang Jasa Pelaksana Untuk 

Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) senilai 20% dari total nilai 

proyek (total HPS) atau sekurang-kurangnya senilai 

Rp16.130.000.000,00  
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4. Memiliki : ISO 9001 : 2015 (Sistem Manajemen Mutu) ISO 14001 : 

2015 (Sistem Manajemen Lingkungan ) Sertifikat Manajemen K3 dari 

Kementerian Tenaga Kerja dan/atau OHSAS 18001 : 2007 Yang masih 

berlaku 

5. Menyampaikan pernyataan atau pengakuan tertulis bahwa perusahaan 

yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan tidak 

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak 

sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama 

perusahaan, atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani 

sanksi pidana 

6. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO peserta wajib 

mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat 

persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili 

kemitraan/KSO tersebut 

7. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank 

pemerintah/swasta sebesar minimal Rp8.065.000.000,00, dan lain-lain 

Dari hasil pelelangan Proyek Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan 

Kota Semarang dan Gedung Parkir Pandanaran dipilih 3 kontraktor swasta 

yang bergabung menjadi satu yaitu PT. Sinar Cerah Sempurna, PT. Aditya 

Mulya Pratama, dan PT. Ayodhya Putra Darma,KSO yang dianggap 

memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan di atas. 

Di dalam pembayaran nilai kontrak kepada pihak kontraktor ada 

beberapa metode yang dapat dilakukan antara lain ( Wulfram I. Ervianto, 

2006): 

a. Fixed Price, merupakan metode pembayaran berdasar jumlah nilai 

besaran dari dokumen kontrak, gambar bestek dan aturan-aturan 

lainnya yang telah ditetapkan  

b. Unit Price, merupakan metode pembayaran atas dasar per unit 

pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak kontraktor yang status 

pekerjaannya telah melalui uji klarifikasi bersama 



8 
 

 
 
 

 

 
  

Maria Marcellina H. P. 15.B1.0090 

Laporan Pratik Kerja 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang  

Jl. Pandanaran No.79, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249. 
 

c. Cost Plus Fee, merupakan metode pembayaran dengan sistem 

membayar atas seluruh daftar biaya yang selama proyek berlangsung 

dikeluarkan oleh pihak kontraktor dan nilai tersebut ditambah dengan 

keuntungan milik kontraktor. 

Pada proyek pengerjaan pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, pembayaran nilai kontrak menggunkan metode Cost Plus Fee. 

Pembayaran dengan menggunakan sistem termin yang dibagi menjadi 3 tahap 

berdasarkan presentase pekerjaan yang telah dicapai dengan nilai kontrak 

sebesar Rp. 70.121.080.000,00.  

 

1.5. Data Proyek 

Dalam proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

dilakukan pelelangan meskipun tertutup. Untuk pihak-pihak yang ikut ambil 

dalam kegiatan pembangunan ini sebagai berikut (Yodya Karya, 2018) : 

a. Data Pihak Terkait: 

1. Owner   : Dinas Kesehatan Kota Semarang 

2. Pemberi Tugas  : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

3. Perencana Desain  : CV. Nirmana Konsultan Teknik 

4. Perencana Struktur : CV. Nirmana Konsultan Teknik 

5. Perencana M.E.P.  : CV. Nirmana Konsultan Teknik 

6. Quantity Surveyor : PT. Sinar Cerah Sempurna 

7. Manajemen Konstruksi : PT. Yodya Karya (Persero) 

8. Kontraktor  : PT. Sinar Cerah Sempurna 

      PT. Aditya Mulya Pratama 

      PT. Ayodhya Putra Darma,KSO 

9. Safety Officer  : PT. Sinar Cerah Sempurna 
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b. Data Proyek: 

1. Nama Proyek  : Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang  

 dan Gedung Parkir 

2. Alamat Proyek  : Jl. Pandanaran No.79, Mugassari, Semarang 

      Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249 

3. Mulai Pelaksanaan : 16 Oktober 2018 

4. Akhir Pelaksanaan : Desember 2019 

5. Luas Bangunan  : 11.590,34  m2 

6. Tinggi Bangunan  : 36,5 m 

7. Jumlah Lantai  : 10 lantai 

8. Jumlah Basement  : 1   lantai 

c. Data Teknis 

1. Luas Bangunan  : 11.590,34  m2 

2. Tinggi Bangunan : 43 m 

3. Pondasi   : Tiang pancang  

sistem hidrolik (Hydraulic Jack in Pile)  

      bentuk persegi dimensi  35 cm × 35 cm 

4. Jumlah Lantai  : 11 lantai 
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 

 

2.1. Uraian Umum 

Pelaksanaan proyek konstruksi memiliki tahapan yang secara garis 

besar dapat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu perencanaan atau planning, 

pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating dan 

pengawasan atau controlling. Tahapan pelaksanaan konstruksi harus dipatuhi 

agar proyek konstruksi dapat berjalan dengan lancar. Tahap awal pengerjaan 

suatu proyek yaitu perencanaa (planning) dengan pengumpulan data dan 

dilanjutkan dengan penyelidikan atau studi kelayakan (feasibility Study) yang 

memiliki tujuan untuk mengesahkan apakah bangunan yang akan 

direncanakan layak untuk dilaksanakan. Tolak ukur kelayakan sebuah 

bangunan berpedoman dari beberapa aspek yaitu : 

1. Aspek  perencanaan atau perancangan, 

2. Aspek lingkungan 

3. Aspek ekonomi (biaya dan sumber dana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Setelah semua aspek terpenuhi, dilakukan pengawasan terhadap proses 

pembangunan.  

Dalam sebuah pembangunan atau pelaksanaan proyek tidak dapat 

dilepaskan oleh badan usaha yang berperan di dalam pekerjaan proyek 

bangunan. Pengorganisasian (organizing) badan usaha atau orang-orang yang 

terlibat dalam pelaksana pembangunan memiliki fungsi, tugas, wewenang 

dan tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di dalam proyek 

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki 4 badan 

usaha yang berkesinambungan yaitu (Yodya Karya, 2018) : 

a. Pemilik proyek (pemberi tugas) 

b. Perencana 

c. Pelaksana atau kontraktor 

d. Managemen konstruksi (pengawas) 
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Pola hubungan kerjasama antar badan usaha yang terjalin berpedomanpada 

peraturan yang telah dibuat dan telah dibuat dan disepakati sebelumnya baik 

secara teknis ataupun adminstratif. 

 

2.2. Pemilik Proyek  

Pemilik proyek (owner)  atau pemberi tugas adalah sebuah badan usaha 

baik milik swasta maupun milik pemerintah atau seseorang yang memberikan 

pekerjaan kegiatan konstruksi kepada pihak penyedia jasa dengan agar dapat 

direalisasikan. Owner memiliki kewenangan untuk menunjuk secara 

langsung pihak yang terkait dengan kegiatan proyek tersebut atau melalui 

penujukan langsung maupun pelelangan. 

Dalam proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang penerapan di kehidupan nyata, beberapa pemilik proyek yang 

minim atau tidak memiliki pemahaman tentang konstruksi dapat menunjuk 

seseorang atau suatu golongan sebagai wakilnya dalam kegiatan proyek. 

Wakil dari pemilik proyek dapat diambil dari seseorang atau suatu golongan 

yang memiliki background mengenai dunia konstruksi dan dapat dipercaya. 

Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

merupakan proyek yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang Kota Semarang 

sekaligus berperan sebagai pemberi dana utama sehingga proyek dapat 

berlangsung dan berjalan dengan lancar. Selain pemberi dana utama, pemilik 

proyek atau pemberi tugas juga memiliki hak dan kewajiban tertentu sebagai 

berikut (Yodya Karya, 2018): 

a. Memilih atau menunjuk penyedia jasa konstruksi yaitu kontraktor dan 

konsultan 

b. Menerima laporan mengenai pengerjaan proyek secara periodik, 

c. Memberi lahan atau tempat dimana proyek akan dilakukan 

d. Mempersiapkan sejumlah uang atau dana kepada pelaksana proyek baik 

itu kontraktor atau konsultan demi keberlangsungan proyek 

e. Memberikan fasilitas dapat berupa prasaranan maupun sara kepada 

kontraktor dan konsultan 
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f. Dapat mengawasi secara langsung maupun tidak langsung sebagai 

kontrol terhadap proses proyek yang sedang berlangsung 

g. Mengesahkan laporan pekerjaan yang sudah dikerjakan apabila 

pekerjaan tersebut memuaskan atau sesuai dengan ketentuan dan 

syarat-syarat yang telah diajukan sebelumnya 

h. Apabila dilakukan pelelangan proyek maka pemilik proyek harus 

memberitahu hasil pelelangan kepada kontraktor yang mengikuti acara 

lelang 

i. Pekerjaan dapat diambil alih atau memberhentikan kontraktor secara 

sepihak dan tertulis apabila terjadi sesutu hal yang tidak tertuang dalam 

kontrak 

Dibawah ini adalah struktur organisasi Dinas Tata Ruang Kota 

Semarang selaku pemilik proyek. 

 

 

 

 

 

 

 

Ir. Agus Riyanto

Kepala Dinas

Ferry Kuntoaji, ST

Kadib. Tata Ruang

Ir. Beta M, MT

Kadib. Penataan 
dan Pemanfaatan 

Bangunan Gedung

Nik Sutiyani, ST. 
MT

Kadib. Pengawasan

Mohamad 
Irwansyah, ST. MT

Sekretaris

Roni Widiyanto, ST. 
MT

Kasubag . Perencana 
dan Keuangan

Arjuna Setyawan, 
SE

Kasubag. Umum 
dan Pegawai
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2.3. Konsultan Perencana 

Konsultan perencana merupakan seseorang maupun badan usaha milik 

pemerintah atau swasta yang diberi wewenang oleh owner untuk membuat 

perencanaan struktur proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. Terdapat 3 macam konsultan perencana dan tugas – tugas yang 

dilakukan yaitu (Yodya Karya, 2018): 

1. Konsultan perencana arsitektur 

a. Menentukan klasifikasi atau syarat pada bahan bangunan yang akan 

digunakan pada saat finishing bangunan proyek 

b. Membuat desain gambar secara lengkap beserta pendimensian 

bangunan, syarat teknis, penempatan dan fasilitas yang ada dibangunan 

c. Membuat gambar dan perencanaan ulang jika terdapat perbaikan atau 

revisi 

d. Memiliki tanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 

selama proyek berlangsung 

2. Konsultan struktur bangunan 

a. Melakukan perhitungan struktur mulai dari struktur bawah hingga 

dengan data teknis yang telah diperoleh 

b. Membuat perencanaan detail struktur beserta pembuatan gambar detail 

c. Memberikan solusi atau penjelasan apabila muncul permasalahan di 

lapangan selama proyek berlangsung 

3. Konsultan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP) 

a. Merencanakan tata letak instalasi elektrikal dan plumbing 

b. Menyusun dokumen kemudian melakukan pengawasan pada saat 

pengerjaan mengenai MEP dilaksanakan dan melaporkannya kepada 

kontraktor utama serta mengikuti rapat 

Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan 

mandat perencanaan bangunan kepada CV. Nirmana Konsultan Teknik 

sebagai perencana Desain, Struktur dan juga MEP. Di bawah ini adalah 

struktur organisasi CV. Nirmana Konsultan Teknik, 
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Berikut adalah pejabaran tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang 

dari tiap divisi yang terkait di dalam perencanaan gedung ini (Yodya Karya, 

2018): 

a. Team Leader 

Team Leader memiliki tanggung jawab kepada direktur untuk 

memimpin proses  perencanaan struktur. Team Leader memiliki tugas 

dan tanggung jawab untuk mengkoordinasi dan memberikan arahan 

kepada tim perencana agar mencapai hasil yang terbaik. Team leader 

melakukan evaluasi mengenai perencanaan bangunan dan jika muncul 

permasalahan maka team leader memiliki kewenangan untuk 

mengambil keputusan.  

b. Administrasi Keuangan 

Administrasi keuagan memiliki tanggung jawab kepada team 

leader untuk mengatur semua aktifitas dalam bidang administrasi dan 

keuangan. Administrasi keuangan memiliki tugas  dan tanggung jawab 

untuk membuat laporan administrasi keuangan. 

c. Sekretaris 

Sekretaris memiliki tanggung jawab kepada team leader untuk 

mendokumentasikan arsip – arsip yang berkaitan dengan proyek serta 

mengkoordinasi pembuatan dokumentasi sistem.  

Galuh Ajeng 
Ratnasari, ST. IAI

Direktur

Dimas Andhika 
Pradana, SH

Team Leader

Sri Utami

Adminstrasi 
Keuangan

Dian Irma Sari

Sekretaris

Salim Sri 
Mulyono

Estimator

Murba

Pengawas

AD Subagyo

Admin Teknik 
dan Umum

Wagiyo

Drafter
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d. Estimator 

Estimator memiliki tanggung jawab kepada team leader untuk 

membuat perencanaan anggaran biaya (RAB) proyek meliputi : 

i. Daftar rincian pekerjaan secara lengkap berdasarkan gambar 

bestek proyek 

ii. Melakukan perhitungan volume dari setiap item pekerjaan 

iii. Membuat analisa perhitung dari setiap item pekerjaan (bahan dan 

upah pekerja)  

iv. Melakukan rekapitulasi atau perhitungan total RAB 

e. Pengawas 

Pengawas memiliki tanggung jawab kepada team leader untuk 

mengawasi jalanya pekerjaan perencanaanstruktur bangunan. 

f. Admin Teknik dan Umum 

Admin teknik dan umum memiliki tanggung jawab kepada team 

leader yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menghitung dan 

merencanakan struktur, arsitektur, dan mekanikal serta elektrikal 

proyek bangunan. 

g. Drafter 

Drafter memiliki tanggung jawab kepada admin teknik dan 

umum yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membuat gambar 

kerja yang disebut dengan gambar bestek. 

 

2.4. Pelaksana atau Kontraktor 

Kontraktor adalah sebuah badan usaha atau perorangan yang telah 

diberi tugas oleh pemilik proyek untuk mengerjakan sebuah proyek 

berdasarkan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. 

Untuk pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang pihak owner menjatuhkan pemilihan kontraktor swasta yang 

bergabung menjadi satu yaitu : 
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1.  PT. Sinar Cerah Sempurna 

2. PT. Aditya Mulya Pratama 

3. PT. Ayodhya Putra Darma,KSO 

Pemilihan kontraktor sendiri berlangsung secara terbuka. Selain itu, 

pihak kontraktor juga memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut (Yodya 

Karya, 2018) :   

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja dan syarat-syarat 

yang telah disetujui sebelumnya dalam kontrak 

b. Memberikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan secara periodik 

kepada pihak pemberi tugas 

Selain tugas umum terdapat tugas dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh 

setiap divisi yang terkait (Yodya Karya, 2018): 

a. Project Manager 

Project manager adalah orang yang ditunjuk oleh direksi 

penyedia jasa konstruksi untuk memimpin sebuah proyek proyek. 

Project Manager adalah posisi puncak yang dalam struktur organisasi 

proyek. Pada proyek besar dan  kompleks, project manager dituntut 

harus memiliki kesempurnaan kompetensi karena memiliki tanggung 

jawab yang sangat besar. Project manager mengontrol dan melakukan 

koordinasi yang dibantu oleh semua koordinator yang meliputi aspek 

teknis, waktu, dan administrasi. Seluruh keputusan di dalam proyek 

dapat berjalan atas wewenang dari project manager. 

b. Site Manager 

Site Manager memiliki tanggung jawab kepada project manager 

dalam pelaksanaan proyek baik biaya, mutu dan waktu. Site manager 

memiki tugas memberikan instruksi pekerjaan dan pengarahan kepada 

pelaksana di dalam sebuah proyek. Selain memberikan pengarahan, site 

manager melakukan kontrol terhadap pelaksaan baik dari segi teknis, 

kualitas dan time schedule. 
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c. Ahli K3 

Ahli K3 memiliki tanggung jawab kepada site manager dimana 

harus bekerja atas dasar Peraturan Mentri Tenaga Kerja RI No. 02 tahun 

1992, tentang tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli K3. 

Dalam peraturan, ahli K3 harus menjaga keselamatan dan kesehatan 

seluruh elemen yang ada di dalam lingkungan proyek dan 

meminimalisir tingkat kecelakaan kerja. 

d. Ahli Transportasi Dalam Gedung 

Ahli transportasi memilki tanggung jawab kepada site manager 

yang memilki tugas dan kewajiban untuk menganalisis kebutuhan 

sarana dan prasarana transportasi yang digunakan oleh proyek. 

e. Site Engineer 

Site Engineer memiliki tanggung jawab kepada site manager yang 

bertugas menyediakan shop drawing, perhitungan konstruksi, 

menentukan spesifikasi data teknis bahan dan volume pekerjaan. Site 

Engineer mengkoordinasi pembuatan aktivitas pekerjaan bulanan dan 

mingguan serta membuat laporan pelaksanaan proyek secara periodik. 

Site Engineer harus mampu memaksimalkan value engineering. 

f. Pelaksana Proyek 

Pelaksana proyek memiliki tanggung jawab kepada site manager 

dengan mengendalikan jalannya pekerjaan proyek di lapangan sesuai 

dengan persyaratan yaitu mutu, waktu, dan biaya. Pelaksana Proyek 

menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan jadwal tenaga kerja serta 

mengatur pelaksanaan tenaga, bahan dan peralatan proyek. Pelaksana 

proyek memberikan laporan tiap hari kepada site manager dan 

mengupayakan jalanya pekerjaan proyek dengan efisien. 

g. Quantity Surveyor 

Quantity Surveyor memiliki tanggung jawab kepada site manager 

untuk mengecek kuantitas dan jumlah pekerjaan. Quantity Surveyor 

harus memiliki keahlian mempunyai keahlian dalam perhitungan 
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volume dan penilaian pekerjaan konstruksi sehingga didapatkan 

penjabaran dan perkiraan biaya sebuah proyek. 

h. Administrasi 

Administrasi memiliki tanggung jawab kepada site manager 

dengan memastikan semua data terjaga dengan baik. Administrasi 

merapikan dokumen serta membuat salinan dari tiap dokumen yang ada 

agar kegiatan proyek data berjalan dengan lacar. Data yang diolah 

antara lain sokumentasi surat jalan, absensi dan lembur, laporan 

bulanan, dan seluruh data yang berhubungan dengan proyek. 

i. Tenaga Logistik 

Tenaga Logistik memiliki tanggung jawab kepada site manager 

dimana memiliki tugas mengelola dan bertanggung jawab keluar masuk 

barang dan material proyek. Tenaga logistik membuat laporan dan 

mengontrol kualitas bahan yang digunakan proyek. Tenaga logistik 

berkoordinasi dengan site engineer dan pelaksana proyek menegnai 

jumlah dan jadwal pendatangan bahan yang dibutuhkan di dalam 

proyek. 

 

2.5. Manajemen Konstruksi 

Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

memiliki pekerjaan yang sangat kompleks dan membutuhkan konsultan 

pengawas. Pihak owner menjatuhkan pilihan kepada PT. Yodya Karya 

(Persero) sebagai pihak Konsultan Manajemen Konstruksi. Manajemen 

Konstruksi merupakan wakil owner di proyek untuk melakukan pengawasan 

pekerjaan pembangunan. Dibawah ini merupakan hubungan kerja konsultan 

manajemen konstruksi yang berada di proyek pembangunan ini, 
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Tiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab masing masing yang 

harus dikerjakan dan dipenuhi. Di dalam pekerjaan pengawasan oleh 

Manajemen Konstruksi, terdapat job desk yang dijabarkan sebagai berikut 

(Yodya Karya, 2018): 

a. Team Leader 

Team Leader memiliki tanggung jawab kepada direktur yang 

bertugas sebagai pemimin pelaksanaan pekerjaan secara umum dari 

awal kontrak sampai dengan akhir kontrak. Team Leader 

mengkoordinasi daan menjadi pemimpin dalam team work untuk 

penyelesaian pekerjaan persiapan.  

b. Ahli Arsitektur 

Ahli Arsitektur memiliki tanggung jawab kepada team leader 

dan memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam 

mengarahkan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan 

desain arsitektur gedung. 

c. Ahli Teknik Sipil 

Ahli Teknik Sipil memiliki tanggung jawab kepada team leader 

dan memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam 

mengarahkan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan 

konstruksi gedung. 
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d. Ahli  Mekanikal 

Ahli Mekanikal memiliki tanggung jawab kepada team leader 

dan memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam 

mengarahkan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan 

sistem mekanikal gedung. 

e. Ahli Elektrikal 

Ahli elektrikal memiliki tanggung jawab kepada team leader dan 

memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam mengarahkan 

dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan sistem elektrikal 

gedung. 

f. Ahli Hukum Konstruksi 

Ahli hokum kostruksi memiliki tanggung jawab kepada team 

leader dan memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam 

memecahkan masalah yang berhubugan dengan peraturan – peraturan 

dalam bidang konstruksi. 

g. Ahli K3 

Ahli K3 memiliki tanggung jawab kepada team leader dan 

memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam mengarahkan 

dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan sistem 

keselamatan. 

h. Pengawas Lapagan 

Pengawas Lapangan memiliki tanggung jawab kepada team 

leader dan memiliki kewajiban untuk membantu team leader dalam 

melakasanakan pekerjaan pengawasan di lapangan. 

i. Draftman 

Draftman memiliki tanggung jawab kepada team leader dan 

memiliki kewajiban untuk membanatu tenaga ahli dalam membuat dan 

menganalisa gambar kerja. 
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j. Estimator 

Estimator memiliki tanggung jawab kepada team leader dan 

memiliki kewajiban untuk membantu tenaga ahli dalam membuat 

perhitungan dan pengukuran dalam gedung. 

k. Administrasi 

Administrasi memiliki tanggung jawab kepada draftman dan 

memiliki kewajiban untuk membuat laporan administrasi keuangan 

dan pembukuan kantor untuk dilaporkan ke team leader. 

Dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan Gedung Dinas Kesehatan 

Kota Semarang terdapat beberaa tahap langkah pekerjaan yang dilakukan 

oleh PT. Yodya Karya sebagai berikut (Yodya Karya, 2018): 

1. Persiapan 

a. Persiapan dan pertemuan dengan mengumpulkan semua subjek 

yang terkait, mempersiapkan formuir standar untuk keperluan 

operasional, menetapkan prosedur rutin, dan membuat format 

pelaporan dokumentasi proyek 

b. Survey pendahuluan dan MC’0 untuk memperoleh patok refrensi 

tambahan demi keakuratan pekerjaan. Dalam tahap ini dilakukan 

pemasangan bouwplank pada lahan lokasi yang telah ditetukan 

pada saat rekayasa lapangan 

c. Perencanaan kegiatan lapangan bersama dengan kontraktor 

memperssiapkn jadwal kerja bulanan yang akan memperlihatkan 

dan meprediksi kegiatan lapangan selama satu bulan mendatang. 

2. Pengawasan 

a. Pengendalian Teknis 

Bertindak untuk mengendalikan pelaksanaan fisik 

pembangunan yang dilakukan kontraktor dengan ruang lingkup 

pengendalian meliputi aspek mutu hasil pekerjaan, volume 

pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, dan biaya keseluruhan 

pekerjaan. 
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b. Pengendalian atas Proses Koordinasi 

c. Pengendalian Administrasi Proyek 

Konsultan pengawas berkewajiban merancang, 

memperlakukan, serta mengendalikan seluruh sistem pelaksanaan 

administrasi proyek yang diawasi mencaku surat, risalah, laporan, 

contoh barnag, foto, berita, berita acara, gambar, sketsa, kontrak 

dan adendum, dan lain – lain yang mencakup proyek. 

d. Evaluasi dan Serah Terima Proyek 

Konsultan pengawas berwenang dan berkewajiban untuk 

menyatakan bahwa hasil pekerjaan kontraktor telah memenuhi 

persyaratan untuk disetujui atau diserahkan oleh pemberi tugas. 

3. Pelaporan 

Jenis – jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat 

Pelaksanaan Teknis Kegiatan adalah : 

a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) yang telah disetujui 

dan ditandatangani oleh pihak kontraktor, konsultan pengawas dan  

pengguna jasa 

b. Buku harian, buku direksi 

c. Laporan harian 

d. Laporan mingguan 

e. Laporan bulanan 

f. Shop Drawing dan As Build Drawing 

g. Laporan Rapat 

h. Copy File yang memuat hal – hal yang telah disebutkan dari a 

sampai g. 

Selain memiliki tugas yang telah dijabarkan diatas, konsultan 

pengawas juga memiliki wewenang sebagai berikut (Yodya Karya, 2018): 

1. Menegur atau memberi peringatan kepada konraktor pelaksana apabila 

melakukan penyimpangan dari kontrak kerja 
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2. Dapat memberhentikan proyek apabila teguran yang telah diberikan 

tidak dipatuhi 

3. Memberi jawaban apabila mendapat usul dari pihak kontraktor 

4. Berhak memeriksa gambar shop drawing 

5. Melakukan koreksi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan 

kontraktor supaya hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.6. Hubungan Kerja 

Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

melibatkan beberapa stakeholder yang berbeda mulai dari owner, konsultan 

perencana, kontraktor dan konsultan manajemen konstruksi. Untuk 

mengkoordinasi antar stakeholder  agar komunikasi lancara maka 

diperlukan suatu alur hubungan kerja dan koordinasi. Uraian pekerjaan 

diperlukan dan diperhatikan dengan jelas sehingga tidak terjadi pekerjaan 

yang crash di dalam pekerjaan proyek ini. 

 

 

2.6.1. OWNER dengan KONTRAKTOR 

Dasar hubungan antara kontraktor dengan owner merupakan 

ikatan kontrak. Owner melakukan pembayaran terhadap semua 

pelaksanaan yang berdasarkan dokumen kontrak. Sebaliknya 

kontraktor diwajibkan untuk untuk membuat bangunan konstruksi 

dengan baik serta membuat owner merasa puas atas hasil tersebut. 

Pemilik

Kosultan Kontraktor

Konsultan 
Pengawas
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Selain itu hasil banunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. 

 

2.6.2. OWNER dengan KONSULTAN PERENCANA 

Konsultan perencana adalah badan usaha atau perorangan yang 

ditunjuk dan dipercaya oleh owner dalam merencanakan keseluruhan 

bagian bangunan seperti yang diinginkan oleh owner. Setelah hasil 

perencanaan sudah jadi maka konsultan perencana berkewajiban untuk 

menunjukkan hasil tersebut kepada owner. 

 

2.6.3. OWNER dengan KONSULTAN MK 

Konsultan MK merupakan pihak yang terlibat secara langsung 

dan penuh dalam pengerjaan sebuah proyek. Konsultan manajemen 

konstruksi biasanya dipilih atau ditunjuk secara langsung oleh owner 

dengan harapan agar proyek tersebut nanti memiliki kualitas yang baik 

dan selesai tepat waktu. Oleh sebab itu konsultan manajemen 

konstruksi wajib melaporkan kegiatan proyek serta progress 

pengerjaan proyek kepada owner. 

 

2.6.4. KONSULTAN PERENCANA dengan KONSULTAN MK 

Konsultan Manajemen Kostruksi selain melakukan koordinasi 

dengan pihak owner juga harus melakukan koordinasi dengan 

konsultan perencana. Hal ini harus dilakukan sebab konsultan 

perencanalah yang merencanakan semuanya. Apabila ada perubahan 

seperti pergeseran letak kolom, atau perubahan metode pengerjaan 

maka hal tersebut harus dikonsultasikan kepada pihak konsultan 

perencana. Setelah perubahan telah disetujui oleh konsultan perencana 

maka dapat dilanjutkan proses pengerjaan tersebut oleh kontraktor. 
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2.6.5. KONTRAKTOR dengan KONSULTAN PERENCANA 

Kontraktor merupakan pihak yang memiliki peranan dalam 

sebuah proyek sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut. 

Kontraktor mengerjakan proyek tersebut sesuai dengan gambar dan 

perencanaan awal yang telah dibuat oleh konsultan perencana dan 

bahan yang digunakan haruslah sesuai dengan kritria yang tercantum 

dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Apabila dalam pengerjaan 

konstruksi memiliki kendala yaitu seperti perubahan maka pekerjaan 

akan diberhentikan guna konsultasi tentang perubahan tersbut dengan 

konsultan perencana. Apabila perubahan telah disetuji maka 

pengerjaan dapat dianjutkan kembali. 
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BAB III 

PELAKSANAAN 

 

3.1. Uraian Umum 

Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

berjalan berdasarkan tahapan – tahapan metode pelaksanaan. Tahapan 

tersebut merupakan tata cara urutan pelaksanaan yang beperdoman pada 

gambar rencana dan rencana kerja dan syarat. Proyek pembangunan Gedung 

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki sifat tidak identik dengan proyek 

pembangunan gedung lain-nya karena pada setiap proyek konstruksi pasti 

memiliki metode dan kesulitan masing – masing. Metode pelaksanaan proyek 

konstruksi harus memperhatikan biaya, mutu, dan waktu. Tahap awal sebuah 

pekerjaan proyek konstruksi adalah perencanaan dimana ide atau gagasan 

pembangunan proyek konstruksi dituangkan dan diwujudkan ke dalam 

dokumen perencanaan yang dibuat oleh konsultan lalu dilaksanakan oleh 

kontraktor dan diawasi oleh pengawas. Proyek pembangunan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang memiliki batas waktu yang telah ditentukan dan 

dituntut oleh pemberi tugas (owner) agar bangunan memiliki mutu yang baik 

dengan biaya yang telah disepakati.  

 

3.2. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang tertulis di dalam rencana kerja dan syarat (RKS) 

yang tekal disepakati. Pihak pelaksanaan konstruksi menerapkan dokumen 

perencanaan yaitu gambar rencana menjadi sebuah bangunan bertingkat di 

lapangan. Pelaksanaan konstruksi harus memenuhi standard yang tertulis di 

dalam RKS agar pelaksanaan berjalan secara sistematis. Berikut adalah 

metode pekerjaan konstruksi di proyek ini : 
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3.2.1. PEKERJAAN PERSIAPAN 

Sebuah lahan yang akan dipakai untuk pekerjaan proyek 

konstruksi harus dipersiapkan secara matang. Tujuan utama dari 

pekerjaan persiapan adalah  membersihkan sampah organik 

(tumbuhan, rumput, ilalang) dan anorganik (plastik dan sampah yang 

tidak dapat terurai) atau sisa bangunan di lahan tersebut. Pekerjaan 

pembersihan lahan membantu kelancaran pekerjaan proyek. Gambar 

3.1 merupakan situasi lahan awal mula setelah bangunan lama 

dirobohkan. 

 

Gambar 3.1. Lahan awal mula 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

Selain perobohan bangunan lama Gedung Dinas Kesehatan 

Kota Semarang, terdapat pekerjaan – pekerjaan  pelaksanaan lain 

sebagai berikut : 

1. Pembersihan Lahan  

Pekerjaan permbersihan lahan merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk membersihkan lahan dari sisa bangunan atau 

dari sampah organik maupun anorganik. Dalam pekerjaan 

pembersihan lahan di Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

menggunakan tenaga bantu alat berat seperti bulldozer, 
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backhoe, excavator, dan dump truck serta operator yang 

megoperasikan alat tersebut. Alat berat digunakan untuk 

membantu membersihkan lahan seperti Gambar 3.2 yang 

menggambarkan alat berat sedang membersihkan pondasi lama 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang. Hasil dari kegiatan 

pembersihan pondasi lama diangkut ke tempat pembuangan 

akhir menggunakan dump truck agar tidak menimbulkan 

sampah dan mengganggu proses pekerjaan konstruksi. Setelah 

pembersihan pondasi selesai, dilakukan perataan tanah sehingga 

lokasi proyek siap untuk dipancang. 

 

Gambar 3.2. Pembersihan pondasi existing 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

2. Pemasangan Pagar Proyek 

Pagar proyek memiliki fungsi sebagai pembatas antara 

wilayah proyek dengan sekitarnya dan pengamanan bahan - 

bahan material proyek agar tidak dicuri. Proyek pembangunan 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang menggunakan pagar 

terbuat dari seng seperti Gambar 3.3 sepanjang 521,43 meter 

mengelilingi area bagian Utara (depan) proyek karena bagian 

Timur, Selatan dan Barat proyek berhimpitan dengan bangunan 

lain. Maksud dari  pagar proyek agar masyarakat tidak dapat 

sembarangan mengakses area proyek karena termasuk 
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lingkungan berbahaya jika tanpa menggunakan perlengkapan 

pengaman proyek (helm proyek, rompi proyek, dan lain – lain). 

 

Gambar 3.3. Pagar proyek 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

Proyek pembanguana Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang memiliki satu akses pintu masuk sebagai jalan keluar 

dan masuk para staf, pekerja proyek serta akses truck pembawa 

bahan material.  Pembuatan pintu proyek di depan bagian tengah 

karena merupakan akses pintu utama bangunan sebelum 

dirobohkan. Selain itu pemilihan pintu masuk proyek 

mempertimbangkan untuk tidak merusak dan menghancurkan 

trotoar yang terdapat di sisi kiri dan kanan akses pintu masuk. 

Gerbang akses pintu masuk proyek terbuat dari bahan yang 

sama dengan pagar proyek. 

 



30  
 

 
 

 
 

 
 
 

Maria Marcellina H P 15.B1.0090 

 

Laporan Praktik Kerja 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang  

Jl. Pandanaran No.79, Kota Semarang, Jawa Tengah 

 

 

Gambar 3.4. Pintu masuk keluar proyek 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

3. Pemasangan Rambu – Rambu  

Pemasangan rambu – rambu peringatan keamanan di 

proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang dieruntukan untuk ke dalam (orang yang berada di 

dalam area proyek) dan keluar (masyarakat sekitar). Gambar 

3.5. merupakan rambu – rambu yang diperuntukan ke dalam 

proyek dan dipasang di depan sebelum pintu masuk proyek. 

Tujuan rambu – rambu K3 untuk untuk mengingatkan para 

pekerja tentang tata cara pemakaian atribut keamanan dan 

keselamatan pekerjaan proyek konstruksi. Gambar 3.6 

merupakan rumbu komitmen K3 untuk mengingkatkan pekerja 

tentang peraturan – peraturan prosedur keselematan pekerja. 

Selain rambu yang berhubungan dengan K3 terdapat rambu 

yang menjelaskan tentang masalah administrasi proyek seperti 

nominal nilai kontrak dan pihak – pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. 
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Gambar 3.5. Rambu – Rambu K3 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

 

Gambar 3.6. Komitmen K3 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

Pemasangan rambu – rambu diperuntukan keluar yaitu 

masyarakat sekitar proyek. Pemasangan rambu – rambu 

keamanan seperti pemasangan lampu hati – hati dan pembatas 

jalan bertujuan menghindarkan masyarakat dari kecelakan 

yang tidak diinginkan. Rambu – rambu di luar wilayah proyek 

memiliki tujuan sebagai tanda hati – hati bagi masyarakat di 

sekitar proyek seperti pengguna jalan Pandanaran. Gambar 

3.7 menggambarkan pemasangan lampu dan tanda hati – hati 

agar pengguna jalan Pandanaran hati – hati saat melewati area 
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depan proyek agar mengurangi kejadian yang tidak 

diinginkan seperti kecelakaan oleh aktivitas proyek. 

 

Gambar 3.7. Lampu peringatan hati – hati pengguna jalan Pandanaran 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

 

Gambar 3.8. Rambu peringatan hati – hati pengguna jalan Pandanaran 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

4. Pembuatan Bangunan Sementara  

Pelaksaan proyek tidak terlepas dari bangunan 

sementara yang menunjang kelancaran pelaksanaan proyek 

kostruksi. Bagunan sementara yang ada pada proyek 

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

meliputi : 
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a. Direksi Keet (site office) 

Direksi Keet merupakan bangunan sementara yang 

berfungsi sebagai kantor pelaksana dan pengawas di 

lapangan selama berlangsungnya pekerjaan proyek. Direksi 

keet akan di robohkan ketika bangunan gedung sudah 

memasuki tahap 100%. Direksi keet memiliki fungsi lain 

sebagai ruang rapat, tempat penyimpanan dokumen – 

dokumen yang dianggap penting seperti gambar bestek, 

time schedule, kurva S, RKS, RAB serta berkas yang 

berhubang dengan pekerjaan proyek ini.  

Direksi keet yang digunakan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang terbuat dari container yang 

diubah menjadi kantor sementara yang nyaman. Container 

yang dibutuhkan berjumlah 3 buah container dengan 2 

jenis ukuran sebagai berikut : 

i. Standard container berukuran (6 × 2,3 × 2,3) meter 

yang memiliki peruntukan sebagai ruang rapat.  

ii. High cube container berukuran (12 × 2,3 × 2,3) meter 

berjumlah 2 buah yang memiliki peruntukan sebagai 

ruang kerja pelaksana dan pengawas proyek.  

 

Gambar 3.9. Direksi Keet 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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b. Tempat istirahat 

Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan 

Kota Semarang memiliki jumlah pekerja yang cukup 

banyak. Terdapat tempat istirahat yang disediakan untuk 

pekerja yang merasa lelah dan ingin istirahat sejenak. 

Tempat istirahat terletak di pojok Utara bagian kanan 

proyek agar tidak mengganggu aktivitas pekerjaan proyek 

 

Gambar 3.10. Tempat istirahat 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

c. Toilet 

Toilet yang digunakan oleh para pekerja 

pembangunan Gedung Dinas Kota Semarang merupakan 

toilet pada bangunan lama tetap dipertahankan guna 

keperluan MCK (mandi, cuci, dan kaskus) para pekerja. 

Selain mempertahankan toilet lama, dibangun toilet baru di 

sebelah kantin pekerja. Pembuatan toilet baru dikarenkanan 

setelah pekerjaan sudah memasuki lantai dasar, akses 

menju toilet lama menjadi susah dan akhirnya dirobohkan. 
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Septic tank yang digunakan adalah septic tank lama yang 

masih difungsikan.  

 

Gambar 3.11. Toilet lama 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

 

Gambar 3.12. Toilet baru 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

d. Gudang   

Gudang digunakan sebagai tempat penyimpanan 

peralatan maupun material yang akan dipakai selama 

proyek berlangsung. Area gudang yang sangat terbatas 

sehingga pada proyek pembangunan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang membuat gudang berukuran 

kecil yang terbuat dari triplek yang dibangun sederhana 
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berukuran (3 × 3) meter dengan atap terbuat dari seng. Di 

sebelah gudang terdapat tempat untuk pembuatan pabrikasi 

tulangan. Sisa barang yang tidak bias masuk gudang 

diletakan di ruang terbuka. 

 

Gambar 3.13. Gudang dan tempat pabrikasi tulangan 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

e. Pos keamanan 

Pos keamanan memiliki tujuan yang sama dengan 

pagar proyek. Pos keamanan digunaka oleh pihak 

keamanan dari proyek untuk berjaga dan tidak 

memberikan akses masuk sembarangan kepada orang 

awam. Pos keamanan di proyek dinas Kota Semarang 

dibangun menggunakan tripel berukuran (1,5 × 1,5) meter 

dengan menggunakan atap seng. Pos keamanan dibangun 

untuk petugas keamanan yang menjaga keamanan selama 

proyek berlangsung selama 24 jam agar menjaga barang 

material tidak tercuri. Pos keamanan berada persis di 

dekata akses masuk sehingga memudahkan pengawasan 

terhadap keamanan proyek.  
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Gambar 3.14. Pos keamanan 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

3.2.2. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH 

Pekerjaan struktur bawah termaksuk pekerjaan pokok di dalam 

sebuah proyek konstruksi. Pekerjaan struktur bawah adalah pekerjaan 

struktur pertama sebelum pekerjaan struktur lainya. Pekerjaan struktur 

bawah dikerjakan dengan sangat baik dan teliti agar mengurangi resiko 

kegagalan struktur keseluruhan. Pekerjaan struktur bawah pada proyek 

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang meliputi : 

1. Pekerjaan Pondasi 

Pondasi merupakan dasar utama dan tumpuan sebuah 

bangunan. Pondasi sangat penting karena pondasi yang menyangga 

seluruh bangunan dan meneruskan beban dari struktur atas ke 

permukaan tanah keras. Dalam dunia konstruksi terdapat banyak 

macam pondasi yang digunakan anatara lain bore pile, foot pelat, 

tiang pancang, dan masih banyak inovasi pondasi yang lain. 

Pemilihan pondasi untuk sebuah bangunan harus benar dan kuat agar 

bangunan akan roboh.  

Pemilihan pondasi yang akan digunakan dalam konstruksi 

bangunan tergantung pada kondisi  tanah dan beban bangunan yang 
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disalurkan. Pemilihan pondasi berdasarkan hasil ukur tanah yang 

sudah dilakukan sebelum perencanaan dan perhitungan pondasi. 

Salah satu faktor lain dari pemilihan pondasi dengan dilihat dari 

golongan bangunan. Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

tergolong bangunan cukup tinggi dengan jumlah 11 lantai.  

Perencana memilih pondasi tiang pancang berdasarkan data – data 

yang telah didapat dan perhitungan. 

Pada proyek ini, jenis tiang pancang yang digunakan adalah 

tiang berbentuk persegi dimensi (35 x 35) cm dengan kedalaman 

pemacangan rata - rata 20 meter yang memiliki mutu K-600 dan 

dipancangkan pada 334 titik. Pemancangan menggunakan alat bantu 

Hydraulic Static Pile Driver (HSPD). Salah satu jenis Hydraulic 

Jack in Pile adalah HSPD yang memiliki sistem pemancangan 

pondasi tiang dengan diberikan tekanan menggunakan hidrolik yang 

diberi beban berupa counterweight sehingga tiang pancang masuk 

ke dalam tanah.  

 

Gambar 3.15. Denah Pondasi Tiang Pancang 

(sumber : Arsip CV.  Nirmana Konsultan Teknik, 2018) 
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Gambar 3.16. Pemancangan menggunakan HSPD 

(sumber : Sumber Pribadi, 2018) 

 

2. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 

Dinding penahan tanah merupakan konstruksi struktur bawah 

yang digunakan untuk pekerjaan galian dengan sistem menahan 

tanah agar tidak longsor. Pada proyek pembangunan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang jenis konstruksi dinding penahan tanah 

yang digunakan adalah Gravity Wall yang bekerja menahan tenah 

dengan kekuatan berat sendiri konstruksi dinding penahan tanah 

tersebut. 

 

Gambar 3.17. Gravity Wall 

(sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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3. Pekerjaan Galian 

Pada proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, penggalian dilakukan secara bertahap. Proses 

penggalian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu zona A, zona B, dan 

zona C.  Penggalian silakukan dengan kedalaman 4,50 meter. 

 

Gambar 3.18. Elevasi Dasar Pondasi 

(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018) 

 

4. Pekerjaan Dewatering 

Pekerjaan dewatering dilakukan ketika air tanah menghambat 

proses konstruksi terutama pada konstruksi yang melakukan 

penggalian atau memiliki konstruksi basement. Dalam proyek 

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang dilakukan 

dewatering sebab pada kedalaman 4,50 meter terdapat genangan air 

yang mengganggu pengerjaan pile cap.  

 

Gambar 3.19. Dewatering 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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5. Pekerjaan Pile Cap 

Pile cap merupakan struktur bawah yang memiliki fungsi 

penting untuk mengikat beberapa tiang pancang menjadi suatu 

kesatuan. Dalam pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang menggunakan 3 jenis pile cap dengan detail yang dapat 

dilihat pada Lampiran 16 - 18. 

 

Gambar 3.20. Pekerjaan pile cap 

(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018) 

 

6. Pekerjaan Tie Beam 

Tie Beam atau sering disebut dengan sloof merupakan struktur 

balok beton bertulang. Tie beam terletak didalam tanah dan bekerja 

menghubungkan antara pile cap satu dengan lainnya. Tie beam 

berfungsi untuk mengikat pile cap dengan pile cap lain sehingga 

apabila terjadi penurunan pada pondasi maka penurunannya dapat 

bersamaan supaya tidak merusak struktur bangunan. Dalam 

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

menggunakan satu jenis tie beam dengan denah Gambar 3.15 dan 

detail penulangan tie beam pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21. Detail Tie Beam 

(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018) 

 

 

Gambar 3.22. Pekerjaan Tie Beam 

(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018) 

 

3.2.3. PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 

Pekerjaan struktur atas adalah pekerjaan sambungan dari 

struktur bawah. Struktur atas adalah seluruh bagian dari struktur 

bangunan yang berada pada permukaan tanah bagian atas (SNI, 2002). 

Pada proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehata Kota Semarang 

terdapat pekerjaan kolom, balok, pelat lantai, tangga, ramp, core wall 

atap, dan jembatan. 
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1. Kolom 

Menurut Sudarmoko (1996), kolom merupakan suatu 

komponen struktur yang sangat penting di dalam sebuah konstruksi 

sehingga jika terjadi keruntuhan pada kolom dapat menimbulkan 

keruntuhan total struktur. Kolom menahan beban aksial tekan 

vertikal dari struktur (SNI, 1991). Fungsi kolom adalah meneruskan 

beban bangunan ke pondasi. Kolom terdiri dari dua bahan utama 

yaitu beton untuk mengatasi gaya tarik dan besi tulangan yang 

berfungsi untuk mengatasi gaya tekan. 

Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang menggunakan dua jenis kolom beton bertulang yaitu 

kolom dengan pengikat sengkan lateral dan pengikat spiral. Kedua 

jenis kolom ini sama –sama memiliki tulangan pokok memanjang 

tetapi memiliki perbedaan di pengikat. Kolom dengan pengikat 

sengkang lateral mengikat tulangan pokok dengan sengkang arah 

lateral yang memiliki jarak spasi. Kolom dengan pengikat spiral 

mengikat tulangan pokok dengan dililitkan keliling membentuk 

heliks menerus di sepanjang kolom dan sering dijumpai di gedung 

parkir. Terdapat 13 macam kolom yang dipakai pada proyek ini 

dengan cara : 

a. Pekerjaan marking kolom 

Pekerjaan marking kolom dilakukan oleh surveyor 

dengan menentukan penempatan letak as kolom sesuai gambar 

kerja. Dalam pengerjaan marking kolom menggunakan alat 

bantu ukur theodolite, tali benang, meteran, dan unting – unting 

(bandul).  
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Gambar 3.23. Marking kolom 

(Sumber: Arsip CV. Nirmana Konsultan Teknik, 2018) 

 

b. Pabrikasi dan pemasangan tulangan kolom 

Pengerjaan pabrikasi tulangan kolom proyek 

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

dilakukan di lokasi dengan alat yang bernama bar cutter (alat 

untuk memotong tulangan) dan bar bender (alat untuk 

membengkokan tulangan). Setelah pabrikasi selesai, tulangan 

yang telah dibuat akan diangkut menggunakan tower crane ke 

tempat tulangan kolom akan dipasang. 

Menurut peraturan SNI (2002) menjelaskan bahwa 

pemasangan sambungan diberi overlapping tulangan sepanjang 

40D (40 kali diameter tulangan) yang disambungkan dengan 

tulangan pokok kolom lantai setelanjutnya. Menurut peraturan 

SNI juga menjelaskan bahwa bagian sengkang tumpuan jarak 

antar tulangan sengkang lebih kecil dibandingkan dengan 

tulangan sengkang lapangan dikerenakan bagian sengkang 

tumpuan menerima gaya dan momen yang lebih besar 

dibandingkan dengan bagian sengkang lapangan. Untuk 

mengikat tulangan satu dan lainya menggunakan kawat bendrat. 
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Gambar 3.24. Pemasangan tulangan kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

c. Pemasangan bekisting kolom 

Pekerjaan pemasangan bekisting kolom merupakan 

pemasangan cetakan beton yang dipasang sebelum dilakukan 

kegiatan pengecoran kolom. Pada proyek pembangunan 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang,digunakan bekisting 

semi permanen yang terbuat dari besi dan triplek playwood. 

Bekisting dipasang di empat sisi kolom kemudian dikencangkan 

sesuai dengan ukuran kolom yang direncanakan. 

 

Gambar 3.25. Pemasangan bekisting kolom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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d. Pengecoran kolom 

Mutu beton yang digunakan pada proyek pembangunan 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah K-300. Tahap 

pertama pengecoran kolom adalah concrete mixer truck 

diparkirkan ke lokasi dekat dengan pengecoran lalu dilakukan 

slump test. Pengujian slump test dinyatakan oke jika hasil ±2 cm 

kemudian dilakukan pengecoran Untuk pengerjaannya 

pengecoran dilakukan dengan metode concrete pump.  Sebelum 

pengecoran dilakukan, diberikan lem beton terlebih dahulu agar 

kolom lama dan kolom yang baru saja di cor menyatu.  

 

Gambar 3.26. Pengecoran kolom menggunakan concrete pump 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

e. Pembongkaran bekisting 

Setelah proses pengecoran, minimal 7 hari setelah itu 

maka bekisting dibongkar. Cara pembongkaran bekisting pada 

pekerjaan kolom dengan mengendorkan kunci – kunci dan 
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bracing kolom. Langkah selanjutnya dengan mengangkat 

bekisting kolom menggunakan alat bantu tower crane.  

Proses perawatang kolom dilakukan dengan membungkus 

kolom dengan plastik setelah pelepasan bekisting. Fungsi 

plastik agar memperlambat penguapan sehingga mengurangi 

kemungkinan retak rambut pada beton. Tetapi, dalam 

penerapan-nya pekerjaan perawatan beton tidak dilakukan. 

 

2. Balok dan Pelat Lantai 

Dalam pekerjaan struktur atas, balok memiliki peranan 

mendukung beban vertikal diatasnya yaitu berat sendiri balok, berat 

pelat lantai, berat dinding dan beban hidup dan juga mendukung 

beban horizontal berupa beban gempa dan tekanan angin. Beban 

disalurkan ke kolom (SNI, 2013). Balok juga merupakan penguat 

rangka horizontal yang juga berfungsi untuk menahan lentur, geser, 

dan torsi. Jika balok runtuh maka akan berakibat fatal bagi 

bangunan. Balok juga berfungsi untuk menghubungkan antar kolom 

supaya portal menjadi kokoh dan kuat. 

Pelat lantai merupakan lantai merupakan bidang horizontal 

yang membatasi antara lantai dengan yang lain-nya. Pelat lantai 

memiliki fungsi untuk menyangga beban-beban diatasnya yaitu 

berat sendiri pelat lantai, berat spesi, keramik, dan beban hidup, 

kemudian menyalurkannya ke balok dibawahnya (SNI, 2012) 

Pada dasarnya balok dan plat lantai saling berhubungan karena 

balok merupakan struktur yang menyangga pelat lantai. Maka dari 

itu pada pengerjaannya dilapangan seringkali mutu beton yang 

digunakan sama, demikian halnya pada proyek ini mutu beton yang 

digunakan sama yaitu K-300 dengan fc’ 24,9 MPa. Tahap pekerjaan 

balok dan pelat lantai pada proyek pembangunan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Pemasangan perancah 

Perancah (scaffolding) yang digunakan di dalam proyek 

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

merupakan komponen pembantu yang memikul berat dari 

bekisting balok dan pelat lantai agar tidak rubuh dan lepas saat 

dilakukan pekeerjaan pengecoran. Menurut Asiyanto (2008), 

bagian – bagian dari perancah yaitu main frame, cross brace 

sebagai pengaku perancah, jack base sebagai penyangga bawah, 

u head sebagai penyangga atas, serta balok gelagar. Ketinggian 

perancah diatur dengan jack base dan u head. Diatas u head 

dipasang balok gelagar kemudian diatasnya di pasang balok suri-

suri sebagai tumpuan perancah. 

 

Gambar 3.27. Pemasangan perancah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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b. Pemasangan bekisting balok 

Pemasangan bekisting balok dilakukan di atas perancah 

dengan bertujuan agar bekisting balok tidak jatuh. Setelah itu, 

bekisting balok dikunci dengan siku yang terpasang. 

c. Pabrikasi dan pemasangan tuangan balok 

Sama hal dengan pabrikasi tulangan kolom, pabrikasi 

tulangan balok dilakukan di tempat yang sama dan akan diangkut 

menggunakan tower crane ke tempat pemasangan balok. SNI 

(2002) menyatakan untuk tulangan bagian bawah balok 

dimasukkan ke dalam tulangan kolom sepanjang 25D (25 kali 

diameter tulangan) sebagai penjangkaran. Pada setiap sambungan 

balok diberi overlapping yang sama dengan kolom yaitu 40D (40 

kali diameter tulangan). Berbeda dengan kolom, balok memiliki 

tulngan utama bagian tumpuan dan bagian lapangan. Daerah 

tumpuan terdapat pada ¼ bentang dari samping kanan dan kiri 

balok. Daerah lapangangan terdapat pada ½ bentang yang terletak 

ditengah-tengah balok. Sengkang tumpuan dipasang dengan jarak 

yang lebih rapat dari pada sengkang lapangan. Karena pada 

sengkang tumpuan memikul gaya dan momen yang lebih besar 

dibandingkan pada sengkang lapangan.  

d. Pemasangan bekisting pelat lantai 

Pada proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang terdapat shaff pada bekirting pelat lantai yang memiliki 

fungsi untuk membuat lubang pada pelat lantai sebagai keperluan 

plumbing dan mekanikal elektrikal. 
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Gambar 3.28. shaff 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

e. Pabrikasi dan pemasagan tulangan pelat lantai 

 Pelat lantai proyek Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

adalah 2 lapis. Pemasanagan tulangan pelat lantai pada lapis 

bawah diberi tahu beton (beton decking) untuk memberi jarak 

selimut beton.  Menurut SNI (2013), sambungan antar tulangan 

diberi overlapping sepanjang 40D (40 kali diameter tulangan) 

untuk mengikat tulangan satu dengan yang lain digunakan kawat 

bendrat. 

 

Gambar 3.29. Tahu beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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Gambar 3.30. Pemasangan tulangan pelat lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

f. Pengecoran balok dan pelat lantai 

Tahap pengecoran balok dan pelat lantai sama dengan tahap 

pengecoran kolom. Pada proyek pembangunan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, pengecoran dibantu menggunakan 

alat bernama vibrator. Menurut Asiyanto (2008), tujuan dari 

penggunaan vibrator untuk mendapatkan kualitas beton yang 

dihasilkan bagus karena pemadatan ini dapat mengurangi rongga-

rongga dalam beton. penggunaan vibrator ini maksimal 2 menit 

supaya tidak terjadi segregasi yaitu pemisahan agregat kasar dari 

campuran beton. 

 

Gambar 3.31. Pengecoran balok dan pelat lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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g. Pembongkaran bekisting balok dan pelat lantai 

Proyek pembanguna Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang dilakukan pembongkaran perancah dan bekisting plat 

pada saat umur beton memasuki 7 hari dari pengecoran. Untuk 

pembongkaran bekisting balok dilakukan pada saat hari ke 10 

setelah pengecoran beton. 

 

3. Tangga  

Tangga merupakan struktur penyambung antara dua tingkat 

vertikal dengan jarak tertentu. Pada perecenaan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, tangga dirancang dengan optrade (tinggi 

anak tangga) 17 cm dan aantrade (panjang anak tangga) 30 cm. 

Berikut adalah tahapan pembuatan tangga yang dilakukan di proyek 

ini: 

a. Pemasangan perancah 

Perancah disusun sesuai kemiringan yang diharapkan, 

kemudian disusul pemasangan perancah untuk balok bordes. 

 

Gambar 3.32. Pemasangan perancaha tangga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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b. Pemasangan bekisting tangga 

Pada pemasangan bekisting tangga yang perlu 

diperhatikan adalah elevasi lantai sebelumnya kemudian 

kemiringan yang diharapkan. Sehingga kemiringan tangga 

sesuai dengan kemiringan rencana. Untuk pemasangan 

bekisting anak tangga dilakukan setelah pemasangan 

penulangan pelat tangga. 

c. Pabrikasi dan penulangan tangga 

Pada tahap pabrikasi tulangan disesuaikan ukurannya 

dengan gambar rencana. Pabrikasi tulangan dilakukan dengan 

bantuan alat bar bender (alat untuk membengkokkan 

tulangan) dan bar cutter (alat untuk memotong tulangan) 

setelah tulangan dipabrikasi kemudian tulangan dipasang 

sesuai dengan gambar rencana. 

 

Gambar 3.33. Penulangan tangga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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d. Pengecoran tangga 

Pada pengecoran tangga ini biasa menggunakan metode 

bucket dengan mutu beton K-300. 

e. Pembongkaran bekisting tangga 

Pembongkaran bekisting anak tangga dilakukan 1 hari 

setelah pengecoran. Sedangkan untuk pembongkaran 

bekisting pelat dilakukan setelah 7 hari. 

 

Gambar 3.34. Tangga setelah bekisting dilepas 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

4. Ramp 

Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

memiliki gedung parkir tingkat dan cara mobil mengakses ke 

lantai atas dengan melalui ramp. Struktur ramp adalah pelat lantai 

yang dirancang memiliki kemiringan memiliki fungsi seperti 

tangga. 

a. Pemasangan perancah 

Perancah disusun sesuai kemiringan yang diharapkan. 

Cara pemasangan hampir sama dengan pemasangan untuk 

kolom, balok, dan pelat lantai. 
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Gambar 3.35. Perancah untuk pekerjaan ramp 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

b. Pemasangan bekisting ramp 

Pada pemasangan bekisting ramp yang perlu 

diperhatikan adalah kemiringan yang diharapkan sehingga 

kemiringan ramp sesuai dengan kemiringan rencana.  

 

Gambar 3.36. Pekerjaan bekisting ramp 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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c. Pabrikasi dan penulangan ramp 

Pada tahap pabrikasi tulangan disesuaikan ukurannya 

dengan gambar rencana. Pabrikasi tulangan dilakukan dengan 

bantuan alat bar bender (alat untuk membengkokkan 

tulangan) dan bar cutter (alat untuk memotong tulangan) 

setelah tulangan dipabrikasi kemudian tulangan dipasang 

sesuai dengan gambar rencana. Pada pembuatan ramp, 

penulanga pelat lantai di stek keluar untuk disambungkan ke 

penilanngan pelat lantai sepanjang 40D untuk memberikan 

perkuatan. 

 

Gambar 3.37. Stek besi dari pelat lantai 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

d. Pengecoran ramp 

Pada pengecoran ramp  biasa menggunakan metode 

concrete pump dengan mutu beton K-300. Beton diratakan 

menggunakan vibrator agar tidak ada udara yang tersimpan di 

dalam beton yang akan menyebabkan keropos. 
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e. Pembongkaran bekisting ramp 

Sedangkan untuk pembongkaran bekisting ramp 

dilakukan setelah 7 hari. Pada pembuatan ramp, diberi stek 

untuk membuat tulangan barrier. 

 

Gambar 3.38. Ramp 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

5. Core Wall 

Pada pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang terdapat pekerjaan lift. Dinding yang mengitari lift 

terbuat dari struktur core wall. Menurut Asiyanto (2008), Core 

wall merupakan dinding yang dibuat terbuat dari penulangan 

rencana yang di cor dengan mutu beton K-300.  

 

6. Atap  

Pekerjaan atap Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

menggunakan galvalum dan kuda kuda baja IWF. Profil gording 

yang dikunakan adalah C.150.65.20.3.2 serta trek stank D12mm 

dan wind stank D16. 
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7. Jembatan penghubung 

Untuk menghubungkan Gedung Parkir Pandaran ke Pusat 

Oleh – Oleh Pandanaran menggunakan jembatan penghubung. 

Pada perencanaan proyek Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang posisi jembatan pada lantai 2. 

 

3.3. Peralatan 

Peralatan Konstruksi adalah komponen yang sangat pokok untuk 

pekerjaan kostruksi. Peralatan konstruksi dapat berupa alat manual dan 

mekanis yang digunakan selama pengerjaan konstruksi berlangsung yang 

dapat saja berupa peralatan di lapangan, peralatan kantor, dan perlaatan lain 

sebagainya. Pemilihan peralatan konstruksi tidak bisa sembarangan 

menentukan akan tetapi harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Target penyelesaian waktu yang telah ditentukan 

2. Luasan pengerjaan proyek 

3. Kapasitas dari alat dan jumlah unit dapat disediakan 

4. Kondsi dan keadaan yang ada di lapangan  

5. Metode pelaksanaan yang akan diterapkan di lapangan 

6. Besarnya volume yang akan dikerjakan 

7. Kualitas pekerjaan yang diinginkan oleh pemilik proyek 

Selain faktor-faktor diatas, pemilihan alat juga harus memperhatikan 

biaya sebagai berikut : 

1. Efektifitas alat 

2. Waktu yang digunakan untuk mengoperasikan alat 

3. Durabilitas dan ketersediaan suku cadang dari alat tersebut 

4. Jasa operator 

5. Bahan bakar yang digunakan 
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Pada proyek pembangunan gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

menggunakan alat-alat sebagai berikut : 

1. Excavator 

Dalam pembangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang 

menggunakan excavator yang memiliki bucket dan lengan berfungsi 

untuk melakukan penggalian atau pengambilan tanah dengan volume 

besar. Excavator dapat berputar 360 derajat. Proyek ini menggunakan 

2 (dua) buah excavator untuk pekerjaan galian tanah. 

 

Gambar 3.39. Excavator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

2. Dump Truck 

Dump truck adalah alat transportasi yang digunakan untuk 

mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada 

proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang yang 

diangkut adalah tanah hasil galian dan dibuang ke disposal area. 
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Gambar 3.40. Dump Truck 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

3. Mobile Crane 

Mobile crane adalah kendaraan berat yang memiliki crane yan 

dapat bergerak secara bebas dari satu tempat ke tempat lain (mobile). 

Jenis alat berat ini dipakai pada proyek pembangunan gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang karena terdapat bagian yang tidak dapat 

dijangkaui atau dilayani dengan menggunakan tower crane.  

 

Gambar 3.41. Mobile crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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4. Tower Crane 

Tower crane adalah salah satu alat berat yang sering dipakai 

dalam proyek yang memiliki cakupan luas. Dan memiliki fungsi untuk 

mengangkat benda atau material yang tidak dapat diangkat oleh tenaga 

manusia. Barang yang diangkut dapat bergerak secara vertikal maupun 

horizontal (Wedhanto, 2009). Pada proyek pembangunan Dinas 

Kesehatan Kota Semarang menggunakan satu buah tower crane.  

 

Gambar 3.42. Tower crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

5. Bar Cutter 

Bar cutter digunakan oleh proyek Pembangunan Dinas 

Kesehatan Kota Semarang untuk memotong tulangan besi beton yang 

memilki diamater besar dan dengan mutu baja yang tinggi 

menggunakan tenaga listrik.  

 

Gambar 3.43. Bar cutter 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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6. Bar Bender 

Bar bender digunakan oleh proyek Pembangunan Dinas 

Kesehatan Kota Semarang untuk melengkukan tulangan besi beton 

yang telah dipotong menggunakan alat bantu bar cutter untuk membuat 

sengkang. Bar bender menggunakan tenaga listrik agar pekerjaan tidak 

memakan waktu lama dan lebih efisien. 

7. Total Station 

Total station adalah jenis dari alat ukur tanah yang memiliki 

sistem paling modern dan digunakan oleh para surveyors karena paling 

mudah digunakan untuk mendapatkan data. Alat ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar penurunan tanah atau settlement yang 

terjadi akibat adanya proyek pembangunan (Wedhanto, 2009). Alat ini 

terdiri dari dua bagian yaitu alat Total Station itu sendiri dan prsima 

sebagai pengganti bak ukur. Seperti pada alat ukur tanah lainnya, total 

station perlu diberi penyangga yang disebut tripod. Hal ini 

dimaksudkan agar pada saat pembacaan, alat dalam keadaan yang 

stabil atau tak ada goyangan. Sebab jika ada goyangan akan 

menurunkan ketelitian hasil bacaan alat tersebut. 

 

Gambar 3.44. Total Station 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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8. Dozer 

Dozer digunakan untuk meratakan atau menggeser tumpukan 

tanah dari satu tempat ke tempat lain (Wedhanto, 2009). Proyek 

Pembangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang menggunakan alat 

dozer untuk membantu excavator menggali tanah. Sebab cakupan 

galian yang luas dan memiliki batasan waktu sehingga untuk 

mempercepat dipakai dozer.  

 

Gambar 3.45. Dozer 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

9. Scaffolding 

Scaffolding disebut juga dengan istilah perancah. Scaffolding 

pada memiliki bentuk tabung berbahan besi yang berfungsi 

menyangga beban hidup dari manusia dan beban material pada saat 

pengerjaan konstrusi Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

 

Gambar 3.46. Scaffolding 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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10. Genset 

Genset digunakan oleh proyek Pembangunan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang untuk memberikan daya listrik yang 

dibutuhkan oleh alat – alat yang proyek seperti tower crane, bar cutter, 

bar bender dan lain sebagainya. Genset yang digunakan merupakan 

genset dengan daya listrik yang besar berjumlah 3 (tiga) buah. 

11. Pompa Submersible 

Pompa digunakan untuk menyedot air hasil dari pekerjaan 

dewatering yang disalurkan ke saluran pembuangan limbah cair 

(Asiyanto, 2008). Air  yang menggenang di proyek akan menyulitkan 

saat proses penggalian sehingga akan berdampak pada molornya 

waktu pengerjaan.  Pompa yang digunakan dalam proyek pembanguan 

Gedung Dinas Kota Semarang berjumlah 2 buah tanpa alat saring lumpu. 

12. Lampu Penerangan 

Pengerjaan proyek pembangunan gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang berlangsung 24 jam dengan 2 kali shift. Akan menyulitkan 

pekerja yang mendapat shift malam hari dalam mengerjakan sesuatu 

apabila tidak ada penerangan. Pemasangan lampu penerangan di 

beberapa titik dilakukan demi keselamatan proyek..  

 

3.4. Bahan Bangunan 

Dalam pembangunan dan pengerjaan sebuah proyek sangatlah 

kompleks dan menyebabkan penggunaan bahan bangunan banyak 

macamnya. Pemilihan bahan juga tidaklah sembarangan melainkan harus 

sesuai dengan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah 

disepakati sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar bangunan yang dihasilkan 

nanti memiliki kualitas yang baik sehingga tidak cepat rusak dan dapat 

digunakan untuk jangka waktu yang lama. 

Pada proyek pembangunan gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

menggunakan bahan sebagai berikut : 
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1. Semen 

Penggunaan semen ada proyek ini untuk media perekat dan 

penambalan dinding, lantai, dan balok yang terkikis akibat 

kesengajaan atau tidak sengaja.   

 

Gambar 3.47. Semen 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

2. Air 

Air di dalam proyek digunakan untuk campuran lem beton. Syarat 

air yang digunakan adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak 

mengandung minyak dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya 

yang bisa merusak mutu baja tulangan maupun beton. 

3. Agregat 

Agregat adalah bahan campuran untuk membuat beton. Agregat 

ada dua macam yaitu : 

a. Agregat halus 

Agregat halus yang dikunakan dalam pembangunan Gedung 

Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah pasir alam yang berasal 

dari muntilan dan di dalam kandungan pasir terbebas dari tanah, 

lumpur, dan kotoran lain. 
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b. Agregat kasar 

Agregat kasar yang digunakan adalah kerikil. . Kualitas 

agregat kasar yang baik juga akan berpengaruh pada kualitas 

beton. 

4. Soda Api 

Soda api merupakan bahan kimia dengan nama kimia unsurnya 

adalah Natrium Hidroksida (NaOH). Bahan ini merupakan bahan 

kimia yang bersifat korosif sehingga tidak digunakan dalam insudtri 

makanan namun dapat digunakan pada dunia industri dan konstruksi. 

Soda api merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai campuran 

pada semen proyek pembangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang 

agar jika sudah diaplikasikan dan kering tidak tembus air (waterproof). 

5. Plesteran Instant 

Plesteran instant yang digunakan pada Proyek Pembangunan 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan bahan khusus 

yang digunkan untuk plasteran dinding, pelat lantai, tangga, ramp dan 

lain-nya. 

6. Besi Beton 

Besi beton yang digunakan pada proyek pembangunan Gedung 

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan besi baja yang pada 

umum-nya saat pengiriman logistic memiliki panjangnya umumnya 12 

meter. Diameter yang digunakan berdasarkan dari RKS dan gambar 

rencana. Baja tulangan biasanya digunakan pada dunia konstruksi 

sebagai pelengkap pada beton. Sebab baja tulangan memiliki kekuatan 

tarik yang tinggi namun lemah pada kekuatan tekan. Berbeda dengan 

beton yang tinggi terhadap gaya tekan tapi lemah pada gaya tarik.  
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Gambar 3.48. Besi beton 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

7. Kawat Bendrat 

Kawat bendrat merupakan kawat dengan diameter yang sangat 

kecil yang lentur akan tetapi memiliki kuat yang dapat digunakan untuk 

mengikat antar tulangan satu dengan yang lain. Karena kawat bendrat 

ini berbahan dasar besi maka penyimpanannya dijauhkan dari air, 

garam dan sejenisnya yang dapat menimbulkan korosi. Karena jika 

sudah berkarat maka kawat bendrat akan rapuh sehingga tidak dapat 

digunakan. 

8. Beton Ready Mix 

Beton ready mix merupakan beton siap pakai. Proyek 

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang menggunakan 

ready mix yang diproduksi oleh PT. Varia Beton.  Penggunakan beton 

ready mix ini untuk pengecoran tie beam, pile cap, pelat lantai, kolom, 

balok, tangga, dan corewall.  

 

3.5. Manajemen  

Manajemen proyek adalah sebuah metode sebagai proses dari 

merencanakan dan mengendalikan proses pengerjaan proyek dari awal 

pengerjaan sampai bangunan konstruksi terbentuk (Ervianto, 2002). 

Pengendalian dari sebuah proyek memperhatikan faktor biaya, mutu dan 
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waktu. Manajemen dalam proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan 

Kota Semarang membagi menjadi beberapa bagian antara lain sebagai berikut 

: 

3.5.1. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam sebuah 

proyek karena dalam pelaksanaan proyek menggunakan tega mausia 

sebagai tenaga utama. Butuh  kecermatan dalam pengelolaannya 

seperti kekurangan jumlah tenaga kerja bisa berakibat pada 

mundurnya penyelesaian proyek. Demikian juga apabila dalam sebuah 

proyek mengalami kelebihan jumlah tenaga kerja maka akan banyak 

tenaga kerja yang tidak bekerja secara efektif dan efisien. Dalam 

proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

melakukan manajemen sumber daya manusia dengan mengendalikan 

jumlah tenaga kerja dilakukan perincian agar tidak mengalami 

kelebihan atau kekurangan dengan membuat manpower . 

 

3.5.2. MANAJEMEN ALAT 

Faktor kedua yang menunjang pekerjaan proyek setelah 

manusia adalah alat yag digunakan di dalam proyek. Dalam 

manajemen juga perlu mengatur dan mengendalian akan alat yang 

digunakan. Sebab selama pengerjaan alat selalu dipakai demi 

menunjang keberlangsungan proyek. Pada proyek pembangunan 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang, pihak pelaksana telah 

melakukan pengendalian alat dengan baik sebagai salah satu contoh 

mnajemen alat mengatur kapan dan untuk pekerjaan apa alat tersebut 

dipakai agar tidak ada pembengkakan biaya sewa dan alat yang 

menganggur tidak terpakai.  

 

 

 

 



69  
 

 
 

 
 

 
 
 

Maria Marcellina H P 15.B1.0090 

 

Laporan Praktik Kerja 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang  

Jl. Pandanaran No.79, Kota Semarang, Jawa Tengah 

 

3.5.3. MANAJEMEN BAHAN 

Selama pelaksanaan sebuah proyek selalu berhubungan dengan 

bahan bangunan seperti pekerjaan struktur bawah maupun struktur 

atas. Agar tidak terjadi pengadaan alat tetapi tidak digunakan oleh 

sebab itu diperlukan manajemen akan bahan bangunan. Pada proyek 

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang, pihak 

kontraktor melakukan kegiatan manajemen terhadap bahan yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Uji bahan bangunan 

2. Pengiriman sample bahan kepada pengawas untuk dilihat mutu-

nya 

3. Pengecekan tulangan (check list) sebelum dilakukan pengecoran 

dan mengecek kebutuhan logistic bahan proyek.   

4. Pengawasan logistik 

 

3.5.4. MANAJEMEN PERENCANAAN dan PENJADWALAN 

Penjadwalan memiliki tujuan agar pelaksanaan proyek dapat 

selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Pada proyek 

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang menerapkan 

penjadwalan maka tahap-tahapan pengerjaan suatu proyek dapat 

berjalan dengan teratur, sehingga tidak ada pekerjaan yang saling 

betumpang tindih atau bertabrakan. Penjadwalan ini biasa dikenal 

dengan istilah time schedule. Pada time schedule meliputi jenis 

pekerjaan yang akan dilakukan, urutan pekerjaan dan lama waktu yang 

dibutuhkan dalam proses tersebut. Dalam jenis manajemen inilah akan 

mucul kurva “S”. Dengan kurva “S” dapat dilakukan pengendalian 

akan waktu dan biaya juga dapat dikendalikan. Dalam pembangunan 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang pihak kontraktor telah 

membuat susunan pekerjaan yang akan dilakukan yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Pekerjaan Persiapan Lahan 

2. Pekerjaan Pondasi 

3. Pekerjaan Galian dan Dewatering 

4. Pekerjaan Pile Cap dan Tie Beam 

5. Pekerjaan Basement 

6. Pekerjaan Struktur Atas 

7. Pekerjaan Luar 

8. Pekerjaan Arsistektur Basement 

9. Pekerjaan Arsitektur Struktur Atas 

10. Pekerjaan Eksternal dan Hardscape 

11. Pekerjaan Plumbing dan Elektrikal 

 

3.6. Pengendalian Proyek 

Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semaeang 

melakukan pengendalian proyek untuk mengawasi proses pengerjaan 

proyek. Agar pengerjaan proyek menghasilkan bangunan konstruksi yang  

berkualitas dan dapat tercapai pembangunannya sesuai atau bahkan 

mendahului target waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

pengendalian proyek dikenal peranan media bantuan seperti schedule, kurva 

“S” yang telah dibuat, network planning, gambar kerja serta yang lainnya. 

Dengan perantara barang tersebut diharapkan jalannya pengerjaan suatu 

proyek dapat dikontrol dan mutu yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diinginkan oleh pihak pemberi tugas. Pengendalian proyek sendiri dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu (Yodya Karya, 2018) : 

3.6.1. PENGENDALIAN BIAYA 

Kegiatan pengendalian biaya dilakukan oleh konsultan 

pengawas. Pada Proyek pembangunan Pada proyek pembangunan 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang pengendalian biaya 

dilakukan oleh konsultan pengawas yaitu PT. Yodya Karya. Prinsip 

dasar dari pengendalian biaya yang didapatkan adalah dana 

pendapatan yang didapat dari pemberi tugas harus lebih besar dari 
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pada biaya yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Biaya 

keluar tersebut antara lain biaya sewa alat, biaya gaji pegawai, biaya 

pembayaran ke subkontraktor, serta biaya operasional proyek. 

Pada pengendalian biaya biasanya pihak kontraktor memantau 

melalui kurva “S” serta arsip-arsip yang dibuat selama pengerjaan 

proyek berlangsung. Pihak kontraktor tidak hanya ada satu kurva “S” 

saja melainkan ada kurva yaitu kurva “S” rencana dan kurva “S” 

pengerjaan proyek yang sudah dilakukan. Dengan membandingkan 

kedua kurva “S” tersebut pihak kontraktor dapat melihat apakah 

pekerjaan yang telah dilakukannya sejauh itu sesuai target, melebihi 

target atau justru mengalami keterlambatan. Apabila pekerjaannya 

mengalami keterlambatan maka pihak kontraktor sesegera mungkin 

mencari solusi agar keterlambatan tersebut tidak terus terjadi. Jika 

keterlambatan terus terjadi akan berdampak pada semakin lama 

penyelesaian proyek tersebut. Yang secara langsung berdampak pada 

biaya yang dikeluarkan akan semakin besar salah satunya yaitu 

akibat membayar denda. 

Berikut adalah kegiatan pengendalian biaya yang dilakukan 

pada proyek ini (Yodya Karya, 2018): 

Tabel 3.1. Kegiatan Pengendalian Biaya 

Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengendalian Biaya 

Konsepsi perancangan Pembuatan cost plan oleh 

Konsultan Perencana 

Pendekatan skematis Pembuatan Preliminary Estimate 

Cost 

Perancangan skematis Penyesuaian Esimate Cost 

Pengembangan rancangan Pembuatan Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) 

Dokumen pelaksanaan Penentuan RAB hasil pelelangan 

oleh konsultan MK 
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Pelaksanaan konstruksi Pengendalian pekerjaan tambah 

kurang oleh Konsultan MK 

Penyerahan Pengukuran biaya yang 

dikeluarkan 

 

3.6.2. PENGENDALIAN MUTU 

Pengendalian mutu dilakukan oleh konsultan pengawas sejak 

disusun-nya perancangan skematis oleh konsultan perencana. 

Pengendalian mutu ditunjukan untuk mendapatkan hasil 

pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari owner yang meliputi : 

1. Kondisi kwantitatip dan kwantitasi dari tiap ruangan 

2. Penggunaan bahan – bahan bangunan 

3. Sistem dan sub sistem elektrikal dan mekanikal 

Pelaksanaan monitoring dilaksanakan dengan didukung 

dengan form – form monitoring berupa sisian yang format telah lolos 

uji ISO 9001-2000 dan 18001-2007. Monitoring tersebut antara lain 

(Yodya Karya, 2018): 

1. Pengendalian perencanaan 

2. Uitset (seting out awal pekerjaan konstruksi) 

3. Pekerjaan pondasi 

4. Pekerjaan pembesian 

5. Pekerjaan penulangan dan pemerikasaan 

6. Pekerjaan beton 

7. Pekerjaan pemeliharaan beton 

8. Pekerjaan uji konstruksi atap 

9. Pekerjaan arsitektur 

10. Pekerjaan finishing 

11. Pekerjaan MEP 

12. Uji MEP 
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3.6.3. PENGENDALIAN WAKTU 

Pengendalian dalam proyek yang lain adalah waktu. Waktu 

dalam pengerjaan suatu proyek sangatlah penting. Terlebih dalam 

sebuah proyek faktor waktu dan biaya saling memiliki keterkaitan 

satu dengan yang lain. Sebagai contoh apabila proyek mengalami 

keterlambatan maka biaya yang dikeluarkan juga bertambah salah 

satunya karena harus membayarkan denda. Tidak hanya kontraktor 

saja yang mengalami kerugian apabila proyek mengalami 

keterlambatan yaitu pihak owner, dan masyarakat sekitar. 

Pengendalian waktu dilakukan dengan maksud agar proyek 

yang dikerjakan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya. Pengendalian waktu salah satunya dapat 

dilakukan dengan memperhatikan grafik kurva “S” antara grafik 

rencana dengan grafik aktual. Apabila sudah muncul tanda-tanda 

bahwa proyek mengalami keterlambatan maka pihak kontraktor 

dapat segera mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. 

Terdapat 4 alternatif metode pengendalian waktu yang digunakan 

(Yodya Karya, 2018): 

1. Bar Chart 

2. Program Evaluation and Riview Technique (PERT) 

3. Crithical Path Method 

4. Precedence Diagram Method (PDM) 

Jika proyek mengalami keterlambatan maka pihak kontraktor 

dapat melakukan tindakan pencegahan untuk menanganinya antara 

lain sebagai berikut : 

1. Melakukan pengerjaan lembur 

2. Menambah jumlah pekerja guna mempercepat pekerjaan 

3. Menambah alat yang menunjang pengerjaan konstruksi 

4. Penggantian metode kerja yang lebih cepat dan lebih efisien 
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3.7. Pengelolaan Lingkungan 

Dalam sebuah proyek konstruksi perlu mempertimbangkan 

kemungkinan - kemungkinan yang akan terjadi terhadap lingkungan dan 

sekitar proyek. Kemungkinan yang terjadi dapat berupa perubahan kualitas 

lingkungan sekitar proyek akibat pencemar yang ditimbulkan oleh pekerjaan 

proyek konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), terdapat 

faktor – faktor yang menjadi dasar untuk dapat dikatakan merubah kualitas 

lingkungan adalah : 

1. Luas wilayah yang terkena dampak 

2. Jumlah manusia yang terkena dampak 

3. Lamanya dampak berlangsung 

4. Intensitas dampak 

5. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak 

6. Tidak berbalik atau berbalik-nya dampak 

Terdapat 8 (delapan) kategori kegiatan yang memiliki potensi 

menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup : 

a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam 

b. Eksploitasi sumber daya alam baik terbarui atau tidak terbarui 

c. Kegiatan yang memiliki potensial dapat menimbulkan kerugian dan 

kerusakan sumber daya alam 

d. Kegiatan mempengaruhi lingkungan sosial budaya 

e. Kegiatan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya 

alam 

f. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk 

mempengaruhi lingkungan 

Menurut Peraturan Pemerintah No.27 Tahu 2012 Bab 1 Pasal 2 Ayat 1 

menyatakan bahwa Setiap kegiatan proyek wajib memiliki AMDAL atau izin 

lingkungan. Tujuan dari AMDAL adalah menganalisis dampak positif dan 

negatif dari pelaksanaan proyek bagi lingkungan sekitar. Untuk mencegah 
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dampak negatif, pelaksana melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

3.7.1. PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL 

Konflik sosial terjadi ketika hubungan antara kedua pihak atau 

lebih tidak mengalami kecocokan dengan tujuan yang akan dicapai 

sehingga mempengaruhi efisiensi dan produktivitas pekerjaan 

(Thomas, 1978). Dalam pekerjaan konstruksi sangat besar 

kemungkinan konflik sosial baik dalam proyek atau luar proyek 

(masyarakat) terjadi. Terdapat beberapa faktor penyebab dan upaya 

pengelolaan konflik sosial antara lain : 

1. Dalam Proyek 

Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang terdiri dari owner, perencana, pelaksana, dan pengawas 

yang terikat di dalam kontrak kerja. Untuk mengatasi konflik 

sosial di dalam proyek karena antar stakeholder harus 

menyatukan tujuan yang sama maka, perlu ada-nya komunikasi 

yang terjalin dengan baik. Berikut adalah hal yang dilakukan 

untuk mengurangi konflik sosial di dalam proyek ini : 

a. Setiap stakeholder mendapatkan informasi yang sama 

tentang perkembangan serta persoalan yang dihadapi pada 

saat pelaksanaan proyek  

b. Rapat mingguan untuk menyatukan pendapat berbeda antar 

stakeholder agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi 

2. Luar Proyek (Masyarakat) 

Pekerjaan pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat karena 

membawa dampak positif ataupun negatif bagi masyarakat di 

sekitar proyek ini. Sebelum proyek dibangun, dilakukan mediasi 

kepada masyarakat sekitar terutama tetangga samping kiri, kanan, 

depan, dan belakang proyek. Pada awa pekerjaan proyek Gedung 

Kesehatan Kota Semarang sudah dilakukan mediasi kepada 
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masyarakat di sekitar proyek. Pengelolaan konflik sosial yang 

dilakukan pelaksana untuk menghindari dampak negatif dari 

pelaksanaan proyek ini adalah : 

a. Memperkecil kecelakaan yang menimpa masyarakat dengan 

menambahakan atribut keamanan proyek seperti jaring 

pengaman proyek. Tujuan dari pemasangan adalah 

mengamankan benda yang jatuh ke pemukiman warga sekitar   

b. Jika terjadi kerusakan yang diakibatkan aktivitas proyek 

pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang, 

pihak proyek bersedia untuk bertanggung jawab 

  

3.7.2. PENGELOLAAN LIMBAH PADAT  

Pekerjaan konstruksi tidak dapat lepas dari limbah padat yang 

dapat mencemari lingkungan jika dibiarkan. Limbah padat konstruksi 

termaksud limbah anorganik yang tidak bias terurai dengan sendiri-

nya. Limbah padat hasil dari pekerjaan konstruksi dapat berupa kayu, 

beton, tanah, plastik, logam dan lain – lain. Limbah padat Proyek 

Pembangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang bersumber dari 

beberapa kegiatan : 

4. Puing – puing pembongkaran konstruksi bangunan lama 

5. Galian tanah 

6. Produksi bahan bangunan (sisa ready mix, tulangan, plastik dan 

kardus bahan bangunan, dan lain – lain) 

Penumpukan limbah padat hasil pekerjaan konstruksi di area 

proyek membuat ruang gerak pekerja menjadi berkurang dan 

mengganggu kelancaran pekerjaan proyek. Berikut adalah upaya yang 

dilakukan pelaksana untuk pengelolaan limbah padat : 

a. Penggunaan bahan bangunan yang dapat digunakan berulangkali 

seperti bekisting dari bahan kayu yang dapat dilepas pasang 

kembali untuk pekerjaan bekisting lainya untuk mengurangi 

limbah kayu  
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b. Perhitungan pembelian tulangan harus diperhitungkan matang dan 

pada saat pemotongan tulangan oleh tukang besi disesuaikan agar 

mengurangi limbah tulangan yang tidak dapat digunakan lagi  

c. Untuk limbah padat seperti galian tanah, plastik atau kardus sisa 

penyimanan bahan proyek dan lain – lain yang tidak dapat 

digunakan lagi diangkut menggunakan dump truck ke tempat 

pembuangan akhir. Pelaksana bekerjasama dangan tukang puing 

untuk mengangkut limbah keluar proyek dan menjual material 

yang masih memiliki nilai jual. 

 

Gambar 3.49. Galian tanah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

3.7.3. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 

Limbah cair proyek Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

berasal dari air tanah yang berada di kedalaman 4,25 meter dari elevasi 

0 proyek. Air tanah ini mengganggu proyek pembuatan pile cap dan 

dilakukan pekerjaan dewatering. Air disalurkan ke saluran gorong 

gorong yang ada di depan proyek yang sebelumnya sudah ada yaitu 

saluran drainase Kota Semarang. 
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Gambar 3.50. Pembuangan air tanah ke saluran drainase 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

Selain dari hasil penyedotan air dalam tanah, limbah cair dari 

proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

berasal dari kegiatan Mandi, Cuci, Kaskus (MCK) para pekerja 

proyek. Septic tank yang digunakan milik gedung yang lama. Seperti 

kerja septic tank pada umum-nya, limbah cair akan di filterisasi di 

dalam agar air yang keluar ke saluran pembuangan tidak tercemar. 

 

3.7.4. PENGELOLAAN KUALITAS UDARA 

Polusi udara proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan 

Kota Semarang berasal dari hasil pembakaran diesel dan alat berat. 

Dari hasil pembakaran mengandung SO2 dan karena proses 

pembakaran bahan baker biasanya tidak sempurna maka sering kali 

diemisikan CO. Maka, alat berat dan diesel wajib untuk memiliki 

sertifikat bahan bakar untuk memperhitungkan emisi zat pencemaran 

udara. Zat yang dikeluarkan tidak boleh melebihi batas maksimal 

pencemaran udara yang teah ditetapkan. 
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3.7.5. PENGELOLAAN KESELAMATAN dan KESEHATAN PEKERJA 

Keselamatan pekerja menjadi pembahasan pokok dan tidak 

boleh disepelekan karena berhubungan dengan nyawa manusia. Agar 

menghindari terjadi hal – hal yang membahayakan atau tidak 

diinginkan maka pelaksana memberikan perintah kepada tenaga ahli 

K3 untuk mengawasi jalan-nya keselamatan proyek dan pekerja. 

Berikut adalah pengelolaan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh 

proyek pembangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang : 

a. Pembinaan kepada para pekerja tentang penting-nya keselamatan 

dan melakukan pengawasan secara langsung di lapangan selama 

aktivitas proyek berlangsung 

b. Mewajibkan penggunaan atribut keselamatan kerja seperti helm 

proyek, safety shoes, rompi proyek serta penutup telinga untuk 

gangguan – gangguan suara pada saat bekerja seperti pada saat 

pekerjaan pengelas-an. Selain itu penggunaan masker untuk 

menghindari debu dan material beracun yang mengganggu 

kesehatan. Pemasangan rambu – rambu atau tanda pengingat di 

pintu masuk berguna untuk mengingatkan para pekerja untuk 

mengenakan atribut keamanan sebelum memasuki area proyek 

c. Pemasangan jaring pengaman untuk menghindari benda atau 

pekerja yang terjatuh 

 

3.7.6. PENGELOLAAN LALU LINTAS  

Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

bertempat di Jl. Pandanaran yang memiliki arus lalu lintas padat. 

Proyek akan mempengaruhi kegiatan lalu – lintas di sekitar proyek. 

Berikut pengelolaan lalu lintas proyek yang diterapkan : 

a. Pihak pelaksana merencanakan pengendalian lalu – lintas dengan 

mepertimbangkan jam sibuk kendaraan yang melintas  di Jl. 

Pandanaran. Salah satu pengelolaan lalu lintas yang dilakukan 

adalah pengecoran beton yang dilakukan pada malam hari agar 
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tidak mengganggu aktivitas kendaraan dan tidak menimbulkan 

kemacetan.  

b. Bus Trans Semarang menjadi sarana transportasi yang banyak 

digunakan oleh warga Semarang. Lokasi halte bus berada persis 

di depan area proyek. Dengan pertimbangan untuk tidak 

menghilangkan sarana transportasi umum maka dilakukan 

pemindahan lokasi halte bus Trans Semarang. Gambar 3.51 

menjelaskan bahawa kotak merah menandakan lokasi halte bus 

Trans Semarang yang lama. 

  

Gambar 3.51. Lokasi awal halte bus Trans Semarang 

(Sumber: CV. Nirmana Konsultan Teknnik, 2018) 

 

Pemindahan lokasi halte bus Trans Semarang yang baru mundur 

dari lokasi awal sejauh 10 meter. Pelaksana merancang agar 

aktivitas proyek dan aktivitas bus Trans Semarang tidak 

mengganggu kelancaran Jl. Pandanaran. Pemilihan lokasi yang 
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tidak terlalu berdekatan dengan halte sebelumnya dirasa masih 

dapat dijangkau oleh masyarakat dan bus Trans Semarang tidak 

mengalami kesulitan untuk berhenti mengangkut dan 

menurunkan penumpang.  

 

Gambar 3.52. Halte bus Trans Semarang baru 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

c. Karena letak proyek di jalan raya yang dipakai oleh masyarakat, 

kerusakan jalan akibat pekerjaan proyek akan ada dipertanggung 

jawabkan oleh pihak proyek jika terjadi kerusakan (jalan 

berlubang).   

 

3.8. Permasalahan dan Penyelesaian di Lapangan 

Pada pengerjaan sebuah proyek tidak selalu berjalan dengan lancar 

sesuai dengan yang diinginkan. Banyak faktor yang dapat memperngaruhi 

pengerjaan suatu proyek. Oleh sebab itu diperlukan solusi bagi setiap 

permasalahan yang timbul dalam proyek.  

3.8.1. PERMASALAHAN di LAPANGAN 

Dalam pembangunan Gedung Dinas Kota Semarang juga terdapat 

permasalahan dalam proses pembangunannya. Permasalahan yang 

dialami sebagai berikut : 
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1. Faktor cuaca 

Faktor cuaca merupakan faktor yang dapat diprediksi akan 

tetapi, belum tentu prediksi dengan kenyataan sama. Pada 

pelaksanaan proyek prediksi pelaksana akan terjadi atau tidak-

nya hujan terkadang berbeda dengan kenyataan. Hal ini 

memberikan kesulitan tersendiri bagi kontraktor karena pada saat 

pekerjaan pembersihan lahan, pondasi, dan galian tanah, hampir 

setiap hari hujan turun. Tanah menjadi berlumpur dan 

menyulitkan aksesbilitas alat berat karena mengalami selip ban.  

Untuk mengatasi selip ban, alat berat harus seing membersihkan 

roda dari tanah bercampur lumpur dan hal ini memakan waktu 

dan menghambat pekerjaan pondasi karena lahan belum bersih 

untuk siap dipancang. 

 

2. Faktor keselamatan  

Faktor keselamatan pekerja menjadi hal pokok yang harus 

diperhatikan karena bersangkutan dengan nyawa manusia. Pada 

proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan 

keselamatan pekerja maupun masyarakat sekitar : 

a. Kurang kesadaran para pekerja untuk menggunakan 

perlengkapan keselamatan seperti rompi proyek, helm proyek, 

safety shoes, dan lain – lain. 

b. Pada saat pembangunan sudah masuk ke lantai 5, sekeliling 

bangunan dan scaffolding tidak diberi pengaman untuk 

mengantisipasi benda atau bahkan pekerja yang jatuh ke 

bawah.  
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Gambar 3.53. Proyek pembangunan memasuki lantai 5 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

3. Faktor pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang terdapat masalah dikarenakan lokasi 

proyek terasa sesak akibat seluruh alat berat sudah didatangkan 

ke lokasi. Pada saat pembersihan lahan menyulitkan pekerjaan 

pondasi dan penggalian. Selain itu, bahan konstruksi sudah mulai 

didatangkan dan tempat penyimpanan yang terbatas. Mobilisasi 

alat berat untuk membersihkan lahan menjadi terganggu dan ada 

beberapa alat berat yang pada akhir-nya tidak terpakai seperti bor 

gantung (drilling koring). 

 

Gambar 3.54. Kondisi lahan proyek terasa sesak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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4. Faktor Lingkungan 

Pekerjaan proyek pembangunan tidak pernah lepas oleh 

faktor lingkungan karena pasti membawa dampak bagi sekitar. 

Pada pembangunan proyek Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang dampak yang terjadi bagi lingkungan adalah 

kemacetan lalu lintas di depan proyek yang disebabkan oleh : 

a. Pengecoran yang terlambat 

Pekerjaan pengecoran selalu dijadwalkan setiap jam 

23.00 – 4.00 WIB. Namun, pada saat pengecoran terjadi 

keterlambatan karena mundur-nya jam pengecoran sehingga 

baru selesai saat pagi hari. Hal ini menyebabkan gangguan 

arus kendaraan di Jl. Pandanaran karena pada saat pagi hari, 

volume kendaraan meningkat dan merupakan jam sibuk di Jl. 

Pandanaran. 

 

Gambar 3.55. Alat berat membuat kemacetan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

b. Pengiriman logistik ke lokasi proyek 

Karena tempat penyimpanan bahan bangunan yang 

terbatas, maka bata ringan di turunkan dan diletakan di bahu 

jalan Jl. Pandanaran.  



85  
 

 
 

 
 

 
 
 

Maria Marcellina H P 15.B1.0090 

 

Laporan Praktik Kerja 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang  

Jl. Pandanaran No.79, Kota Semarang, Jawa Tengah 

 

 

Gambar 3.56. Penyimpanan logistik di badan jalan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

3.8.2. PEMECAHAN PERMASALAHAN di LAPANGAN 

Dengan adanya permasalahn yang terjadi dalam pengerjaan sebuah 

proyek. Maka kontraktor harus mempersiapkan solusi apabila 

mengalami gangguan atau kesulitan. Dalam proyek pembangunan 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang pihak kontraktor juga 

melakukan penanganan terhadap masalah yang timbul yaitu sebagai 

berikut : 

1. Faktor cuaca 

Hujan yang hampir tiap hari turun dan membuat tanah 

menjadi berlumpur diatasi dengan pemberian pelat di jalan yang 

dilalui alat berat. Pelat besi mencegah selip ban yang sering 

terjadi dan menghambat proses pembersihan lahan. 
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Gambar 3.57. Pemasangan pelat besi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

2. Faktor keselamatan pekerja 

Dalam keselamatan kerja terdapat dua hal yang perlu 

diperhatikan oleh pelaksana konstruksi dan memilki penyelesaian 

sebagi berikut : 

a. Pemasangan rambu – rambu keselamatan pekerja di pintu 

masuk proyek memiliki maksud agar para pekerja ingat dan 

patuh untuk menjaga keselamatan diri. Selain rambu, pihak 

pelaksanya menggimbau K3 untuk mengawasi para pekerja. 

Jika terdapat pekerja yang tidak melaksanakan aturan 

keselamatan, pihak K3 akan mengingatkan. 

b. Pelaksana sadar akan bahaya jika tidak ada pengamanan di 

sekitar gedung pada saat pembangunan memasuki lantai 5, 

mulai dipasang jaring pengaman untuk pencegahan benda 

jatuh dan pengaman untuk pekerja. Pemasangan jaring 

berwarna hijau karena supaya jaring gampang untuk dilihat. 
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Gambar 3.58. Pemasangan jaring pengaman 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

3. Faktor pelaksanaan 

Untuk mengatasi lahan yang terasa sesak, pelaksana 

membagi lokasi menjadi 3 zona sehingga alat berat tidak terpusat 

pada satu lokasi. Ketika zona A sudah selesai dibersihkan, HSPD 

mulai dipindah ke zona A untuk memulai pemancangan dan zona 

B mulai dibersihkan dan diratakan, berikut selanjutnya zona C. 

Ketika zona C sudah mulai pemancangan, zona A sudah mulai 

melakukan pekerjaan penggaliaqn berikut zona selanjutnya. 

Pengaturan alat berat menurut zona membuat lahan terlihat lebih 

lapang dan tidak berkumpul jadi satu dan terasa sesak.  

Untuk mengatasi masalah penyimpanan dan gudang 

material, pihak pelaksana mempersempit direksi keet untuk 

kontraktor dan pengawas agar tempat penyimpanan menjadi lebih 

besar. 
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Gambar 3.59. Gudang logistik 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

4. Faktor Lingkungan 

Untuk menyelesaikan permasalahn kemacetan, hal yang 

dilakukan pihak pelaksana adalah sebagi berikut, 

a. Keterlambatan pengecoran sehingga menyebabkan kemacetan 

diselesaikan dengan mengkoordinasi kembali antara pihak 

penyedia jasa ready mix dan pelaksana pekerjaan tulangan 

agar keterlambatan tidak terjadi kembali. 

b. Penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi bahan 

bangunan yang ditaruh di bahu jalan adalah penyediaan tempat 

penyimpanan yang diatur sedemikian efektif agar tidak ada 

bahan bangunan yang berada di luar area proyek. 
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 BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Kegiatan Kerja Praktik di proyek pembangunan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang selama tiga bulan sangat berguna bagi penulis. 

Banyak ilmu dari non praktek hingga praktek yang bermanfaat untuk 

perkuliahan dan kedepan-nya. Selama melakukan kegiatan kerja, penulis 

menemukan dan mendapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

4.1.1. SISI POSITIF 

a. Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

direncanakan secara matang mulai dari sisi teknis, sisi administrasi 

hingga pada proses pengendalian baik biaya, mutu dan waktu. 

Pembangunan mulai dilakukan pada akhir Oktober diawali dengan 

kegiatan pembersihan lahan.  Meski pembangunan sempat terhambat 

pada saat pekerjaan pembersihan lahan dan pondasi, pada saat 

pertengahan Desember pembangunan sudah mulai memasuki 

pekerjaan struktur atas dan hingga pertengahan Januari (akhir kerja 

proyek) gedung sudah memasuki pekerjaan struktur atas lantai 5 dari 

total 10 lantai. Pekerjaan pembangunan akan direncanakan selesai 

pada akhir Desember tahun 2019 

b. Hubungan komunikasi antar elemen dalam proyek pembangunan 

Dinas Kesehatan Kota Semarang  berjalan dengan sangat baik. 

Koordinasi tiap elemen proyek ditunjang menggunakan Handy 

Talky (HT) sehingga mempermudah komunikasi antara satu dengan 

yang lain. Sehingga, informasi dapat tersampaikan ke semua pihak 

yang terkait baik yang sedang di lapangan ataupun di direksi keet. 

Selain pemakaian HT, diadakan rapat mingguan agar tetap terjadi 

kesinambungan antara tiap elemen. Rapat mingguan membahas 

perkembangan dan permasalahn yang terjadi pada proyek 
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pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

Permasalahn diselesaikan bersama agar tidak terjadi kesalahan 

komunikasi antara tiap elemen 

 

4.1.2. SISI NEGATIF 

a. Pengelolaan limbah sangat diperhatikan dan sangat baik. Pihak 

pelaksana segera menyingkirkan limbah yang sudah tidak terpakai ke 

tempat pembuangan limbah. Seluruh limbah yang akan dibuang 

dipastikan bukan limbah yang berbahaya. Pemakaian bahan 

konstruksi yang dapat digunakan seperti cetakan beton (bekisting) 

menimimalisir pembuangan limbah 

b. Dari segi kemanan pada proyek pembangunan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang baik. Namun terdapat beberapa hal yang 

kurang diperhatikan yaitu keterlambat pemasangan jaring keamanan.  

Pihak K3 memberikan pengawasan terhadap keselamatan tiap 

elemen proyek tetapi seringkali para pekerja melalaikan penggunaan 

atribut keselamatan seperti menggunakan helm, rompi dan sepatu 

keselamatan (safety shoes) 

c. Proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang 

menggunakan trotoar sebagai lokasi direksi keet dan gudang logistik. 

Pejalan kaki yang hendak melewati trotoar pada akhirnya harus 

berjalan di jalan raya . Hal ini dapat membahayakan bagi pengguna 

jalan 

d. Proyek pembangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang ditargetkan 

untuk selesai pada bulan Desember 2019. Maka, pembangunan 

diusahakan untuk secepat mungkin selesai dengan memperhatikan 

mutu bangunan. Dengan mempercepat pekerjaan proyek seringkali 

alat dan bahan logistik yang   dibutuhkan dipercepat kedatanganya 

sehingga lokasi proyek menjadi terasa sesak. Sering kali bahan 

logistik diletakan diluar proyek karena keterbatasan kapasitas gudang
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e. Penangan terhadap masalah-masalah yang terjadi selama pengerjaan 

proyek dilakukan dengan sangat baik sehingga pelaksanaan proyek 

dapat terlaksana dengan baik. Tetapi, seringkali terdapat keputusan  

yang  kurang tepat dan menyebabkan keterlambatan pekerjaan 

selanjutnya

 

4.2. Saran 

Dari penjabaran kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran 

untuk Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang, penulis memiliki beberapa 

saran anatara lain : 

4.2.1. SISI POSITIF 

a. Perencanaan proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang direncanakan secara matang. Agar tercapai target waktu 

penyelesaian dan tidak terlambat maka pelaksana harus menjaga 

konsistensi waktu pekerjaan proyek ini dan tidak lupa 

memperhaatikan mutu dan biaya. 

b. Hubungan komunikasi terjalin sangat baik dan hubungan antar 

stakeholder berjalan harmonis. Semoga sampai tahap penyelesaian 

antar stakeholder tetap berjalan satu ide dan gagasan agar tidak 

terjadi konflik sosial 

 

4.2.2. SISI NEGATIF 

a. Walau pihak pelaksana memperhatikan pengelolaan limbah padat 

dan cair, terdapat satu pengelolaan limbah cair yang dirasa kurang 

pas. Pada saat pekerjaan dewatering air hanya dipompa ke saluran 

pembuangan yang tidak lain adalah gorong – gorong saluran 

drainase Kota Semarang tanpa disaring. Hal ini menyebabkan 

lumpur mengendap di saluran drainase. Seharusnya dilakukan 

penyaringan lumpur karena lumpur yang mengendap di saluran 

drainase Kota Semarag akan mengurangi volume kapasitas air dan 
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pada saat musim hujan dimungkinkan akan menyebabkan sumber 

banjir 

b. Pengawasan keselamatan pekerja perlu ditingkatkan agar tidak 

terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Pihak K3 harus lebih tegas 

untuk mengingatkan para pekerja agar mematuhi persyartan 

keselamatan proyek.  

c. Seharusnya pihak proyek harus memberika alternatif akses bagi 

pejalan kaki apabila trotoar digunakan oleh proyek. 

d. Akan lebih baik jika pengiriman logistik yang berhubungan dengan 

proyek tidak langsung didatangkan semua karena melihat lokasi 

proyek yang tidak memiliki banyak tempat. Seperti kasus 

pengiriman bata ringan yang sebenarnya belum memasuki tahap 

pekerjaan pemasangan dinding. Gudang tidak bisa menampung 

bata ringan dan akhirnya di letakan di bahu jalan dan mengganggu 

kelancaran Jl. Pandanaran 

e. Pengambilan keputusan harus matang agar tidak terjadi 

keterlambatan proyek. Contoh nyata adalah pemancangan yang 

rencana awal di bor lalu dipancang menggunakan HSPD yang 

dirasa kurang tepat dan memperlama pekerjaan konstruksi. Walau 

pada akhir-nya tidak dilakukan pengeboran terlebih dahulu, tetapi 

harus menjadi evaluasi pelaksana untuk mengambil keputusan 

yang tepat agar pekerjaan tidak terhambat dan tepat waktu. Serta 

keputusan yang diambil juga memenuhi kaedah mutu dan biaya 

 

Akhir kata, hanya sampai disini kesimpulan beserta saran yang penulis dapat 

uraikan dan sampaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi 

pembaca dan pihak – pihak yang membutuhkan informasi proyek pembangunan 

Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang, beserta pihak-pihak yang terlibat 

didalamnya. 
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