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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Tribun Jateng (2017), 

pertumbuhan penduduk Indonesia tiap tahun nya adalah 1,49% atau 4 juta 

jiwa pertahun. Pertambahan penduduk yang begitu pesat, perlu disertai 

dengan fasilitas umum dalam kondisi yang baik dan memadai. Salah satu 

fasilitas umum yang perlu diperhatikan adalah fasilitas kesehatan atau dalam 

hal ini rumah sakit.  

Rumah sakit adalah salah satu bagian terpenting dari keseluruhan sistem 

kesehatan, begitu pula dengan rumah sakit di Ungaran, Kabupaten 

Semarang. Menurut Rochana (2017), jumlah kamar tidur yang tersedia di 

rumah sakit di Ungaran terdapat 596 tempat tidur. Jumlah kamar tidur 

tersebut masih dirasa kurang, dikarenakan jumlah penduduk Ungaran 

sampai dengan tahum 2015 adalah 961.142 jiwa. Jumlah tersebut akan terus 

bertambah dari tahun ke tahun. Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 

2008 dijelaskan bahwa daya tampung suatu rumah sakit adalah 1: 1000 dari 

besarnya jumlah penduduk. 

Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran, yang merupakan rumah sakit 

milik pemerintah ini adalah rumah sakit yang penting di daerah tersebut. 

RSUD Ungaran ini terletak di lokasi yang sangat strategis yaitu di pusat 

kota Ungaran dan merupakan rumah sakit yang digunakan untuk merujuk 

pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Daya tampung di 

rumah sakit ini adalah 187 tempat tidur. Daya tampung tersebut membuat 

RSUD Ungaran masuk ke dalam rumah sakit dengan kelas C, padahal dari 

lokasi yang strategis RSUD Ungaran mampu dijadikan rumah sakit kelas B. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340 

Tahun 2010, rumah sakit kelas B adalah rumah sakit dengan kapasitas 
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minimal 200 tempat tidur, sedangkan rumah sakit kelas C memiliki 

kapasitas minimal 100 tempat tidur.  

Oleh karena itu, untuk meningkatkan status RSUD Ungaran dari kelas C 

menjadi kelas B perlu adanya bangunan baru untuk dapat menampung 

pasien sesuai ketentuan rumah sakit kelas B. Bangunan baru ini 

dilaksanakan di lahan kosong milik RSUD Ungaran yang terletak di timur 

laut bangunan yang sudah ada. Proyek Pembangunan Lanjutan Gedung 

Baru RSUD Ungaran ini merupakan salah satu proyek untuk menambah 

ruangan-ruangan untuk memenuhi standar RSUD Ungaran menjadi rumah 

sakit kelas B. 

 

1.2. Lokasi Proyek 

Lokasi proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit 

Umum Daerah Ungaran berada di Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, 

Kab. Semarang, Jawa Tengah. Terdapat dua bangunan yang sedang 

dibangun di lokasi tersebut. Bangunan yang pertama adalah gedung utama 

yang merupakan gedung rumah sakit baru dan bangunan yang kedua adalah 

ramp. Lokasi proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit 

Umum Daerah Ungaran dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1,2. 

Gambar 1.1 merupakan denah lokasi gedung rumah sakit lama, gedung 

baru, maupun bangunan ramp. Denah lokasi berasal dari data perencanaan 

RSUD Ungaran. Pada denah lokasi tersebut, gedung rumah sakit lama diberi 

keterangan dengan angka 1 (satu), sedangkan gedung rumah sakit baru 

dengan angka 2 (dua), dan ramp dengan angka 3 (tiga). Pada gambar 

tersebut juga terdapat arah mata angin dan kondisi lingkungan di sekitar 

proyek tersebut. 

Gambar 1.2 merupakan gambar peta lokasi Pembangunan Lanjutan 

Gedung Baru Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran. Gambar peta lokasi 

tersebut diambil dari satelit google.  
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Gambar 1.1 Denah Lokasi Proyek 

Sumber: Gambar Perencanaan RSUD Ungaran 

 

 

Gambar 1.2 Peta Proyek 

Sumber: Google Maps (2018) 

1 
2 3 

Gereja Kristen Jawa 
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Berdasarkan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 dapat diketahui batas – batas 

wilayah gedung rumah rumah sakit baru dan ramp berbeda satu sama lain. 

Gedung rumah sakit baru memiliki batas – batas antara lain: 

1. Sebelah Utara : Gereja Kristen Jawa dan lahan perkebunan warga 

2. Sebelah Selatan : Area budidaya ikan warga 

3. Sebelah Barat : Jalan Wijaya Kusuma 1   

4. Sebelah Timur  : Ramp 

 

Sementara itu, bangunan ramp yang merupakan lokasi praktik kerja 

memiliki batas – batas antara lain: 

1. Sebelah Utara : Gereja Kristen Jawa dan lahan perkebunan warga 

2. Sebelah Selatan : Area budidaya ikan warga 

3. Sebelah Barat : RSUD Ungaran gedung utama baru 

4. Sebelah Timur  : Lahan kosong 

 

1.3. Data Proyek 

Pada proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit Umum 

terdapat data proyek. Data proyek berisi mengenai data umum dan data 

teknis proyek. Data proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah 

Sakit Umum Daerah Ungaran diuraikan dalam laporan berikut ini. 

 

1.3.1. Data Umum 

Pada bagian data umum, akan dibahas mengenai secara keseluruhan, 

baik proyek gedung rumah sakit baru maupun gedung ramp. Data umum 

dari proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit Umum 

Daerah Ungaran adalah sebagai berikut: 

1. Nama proyek : Proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru 

   Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran 

2. Lokasi proyek : Jalan Diponegoro No.125 

Ungaran, Kabupaten Semarang 
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3. Pemilik Proyek : RSUD Ungaran 

4. Konsultan : CV. Prima Konsultan 

Perencana 

5. Konsultan  : PT. Cakra Manggilingan Jaya 

Manajemen Konstruksi  

6. Kontraktor             : PT. Chimarder 777 

Pelaksana 

7. Waktu pelaksanaan            : 180 hari kalender (6 bulan) 

8. Masa pemeliharaan         : 180 hari kalender (6 bulan) 

9. Besar dan sumber dana : Nilai kontrak yang telah disepakati oleh 

RSUD Ungaran selaku owner, dengan PT. 

Chimarder 777 selaku kontraktor pelaksana 

adalah sebesar Rp. 52.556.819.000,00 (lima 

puluh dua milyar lima ratus lima puluh 

enam juta delapan ratus sembilan belas ribu 

rupiah). Sumber dana berasal dari APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 

Kabupaten Semarang. 

 

1.3.2.  Data Teknis 

Data teknis membahas lebih spesifik proyek Pembangunan Ramp 

RSUD Ungaran. Data teknis tersebut meliputi: 

1. Jumlah lantai   : 7 lantai, 1 basement, 1 atap 

2. Luas total bangunan   : 1088,199 m
2
 

Luas tiap lantai antara lantai 1 sampai dengan lantai 7 memiliki besaran 

yang sama yaitu sebesar 120,911 m
2 

3. Fungsi bangunan  :  

Memindahkan pasien baik menggunakan bed maupun menggunakan 

kursi roda apabila sedang terjadi kondisi gawat maupun dalam kondisi 

bencana. 
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4. Elevasi lantai bangunan : 

a. Basement   : - 3,60 m 

b. Lantai 1   :   0,00 m 

c. Lantai 2   :   5,40 m 

d. Lantai 3   : 10,80 m 

e. Lantai 4   : 16,20 m 

f. Lantai 5   : 20,80 m 

g. Lantai 6   : 25,40 m 

h. Lantai 7   : 30,00 m 

i. Atap   : 34,60 m 

 

5. Kemiringan bangunan : 7
0
 

6. Panjang bangunan  : 21,8 m 

7. Lebar bangunan  : 2,6 m 

8. Struktur Atap  : Konstruksi baja ringan 

9. Struktur Bangunan  : Beton bertulang (K-350) 

10. Struktur Pondasi  : Sumuran (Beton cyclop K-225) 

11. Dinding   : Bata ringan 

  

1.4. Sistem Pelelangan 

Sistem pelelangan yang dilakukan pada Proyek Pembangunan Lanjutan 

Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran adalah pelelangan secara 

online oleh pemerintah. Pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah 

Ungaran merupakan pelelangan umum. Menurut Kunarto (2005), 

pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan 

pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak, dan pada 

papan pengumuman resmi untuk penerangan masyarakat luas dunia usaha 

yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 

Proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit Umum 

Daerah Ungaran mempunyai nilai pagu sebesar Rp. 55.000.000.000,00 

(lima puluh lima milyar rupiah) dengan sumber dana berasal dari APBD 
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(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Semarang. 

Pelelangan proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit 

Umum Daerah Ungaran menggunakan sistem gugur untuk mendapatkan 

pemenang lelang.  

Pelelangan proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit 

memerlukan beberapa tahapan sebelum mendapatkan untuk pemenang dari 

lelang tersebut. Tahap - tahap pelelangan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Semarang melakukan 

pengumuman secara luas dengan menggunakan media online. Pada 

pengumuman online tersebut disebutkan syarat - syarat yang harus 

dipenuhi untuk dapat mengikuti proses lelang tersebut. Pengumuman ini 

berlangsung selama 9 (sembilan) hari. 

2. Para calon peserta lelang dapat melihat pengumuman tersebut. Calon 

peserta lelang yang ingin mengikuti proses lelang tersebut dapat 

mengunduh dokumen pengadaan. Jangka waktu yang diberikan untuk 

mengunduh dokumen tersebut adalah 9 (sembilan) hari atau bersamaan 

dengan adanya pengumuman tersebut. 

3. Pemberian penjelasan atau aanwijzing. Pada tahap ini calon peserta 

lelang dapat bertanya kepada owner mengenai kebutuhan yang 

diperlukan, spesifikasi, dan acuan yang dapat digunakan dalam 

penawaran. 

4. Peserta lelang mengirimkan data – data penawaran. Jangka waktu yang 

diberikan 6 (enam) hari setelah berakhirnya pengumuman lelang. Pada 

tahap ini terdapat 85 (delapan puluh lima) yang mengirimkan data untuk 

mengikuti lelang ini. 

5. Apabila tahap pengiriman data – data penawaran dari calon peserta 

lelang sudah berakhir, maka tahap selanjutnya adalah panitia lelang 

membuka dokumen penawaran yang sudah dikirimkan tersebut. Panitia 

lelang mengecek kelengkapan data – data yang ada dengan persyaratan 

yang telah ditentukan. 



 

 

   

Sylviana Dewi Sulaksono 15.B1.0017  8 

 

  
  

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang 

       Jl. Diponegoro No.125 

Ungaran 

  

6. Panitia lelang kemudian melakukan evaluasi penawaran dan evaluasi 

dokumen penawaran. 

7. Panitia pelelangan mengundang beberapa peserta lelang yang telah lolos 

seleksi. Pada tahap ini panitia mengundang 5 (lima) dari keseluruhan 

calon peserta lelang yang mendaftar tersebut. Lima peserta lelang 

tersebut sudah memenuhi persyaratan administrasi. 

8. Panitia lelang mengunggah berita acara hasil pelelangan, serta 

menetapkan dan mengumumkan pemenang peserta lelang. Pemenang 

dari lelang ini adalah kontraktor PT. Chimarder 777, yang beralamat di 

di Jalan Taman Siswo RT 01 RW 02, Sekaran Gunung Pati, Semarang, 

Jawa Tengah. Lelang dimenangkan dengan nilai HPS (Harga Perkiraan 

Sendiri) sebesar Rp. 52.556.819.000,00 (lima puluh dua milyar lima 

ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).  

9. Tahap selanjutnya adalah masa sanggah hasil lelang. Pada masa sanggah 

peserta lelang yang keberatan dangan hasil lelang dapat menyampaikan 

keberatan tersebut kepada panitia lelang. Jangka waktu yang diberikan 

panitia pada tahap ini adalah 6 (enam) hari dimulai dari berakhirnya 

pengumuman pemenang. 

10. Tahap yang terakhir adalah penandatangan kontrak antara kontraktor 

terpilih dengan owner. Kontrak yang disepakati oleh RSUD Ungaran 

selaku owner, dengan PT. Chimarder 777 selaku kontraktor pelaksana 

adalah harga satuan (Unit Price Contract). Harga yang tercantum dalam 

kontrak harga satuan merupakan harga perkiraan, yang akan dihitung 

kembali untuk menentukan volume yang dilaksanakan. 
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 

 

2.1. Uraian Umum 

Proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks. Proyek 

yang baik adalah proyek yang disusun secara matang sehingga sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan waktu yang tepat dan biaya 

yang seminimal mungkin. Proyek yang baik akan dapat dihasilkan apabila 

dilaksanakan dengan tahap-tahap yang urut dan sesuai dengan ketentuan 

yang ada dan kerja sama yang baik antara pengelola proyek yang terlibat 

dalam proyek tersebut.  

Pengelola proyek terdiri dari pemilik proyek/owner, konsultan 

perencana, kontraktor pelaksana, dan manajemen konstruksi. Hubungan 

antara semua pengelola proyek disusun dalam suatu struktur organisasi. 

Struktur organisasi tersebut digunakan untuk lebih memahami hubungan 

kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Selain itu, organisasi 

proyek digunakan untuk pembagian tugas antar pengelola proyek.  

Pembagian tugas antar pengelola proyek dapat berhubungan dengan 

tahap-tahap proyek tersebut dimulai sampai dengan proyek tersebut selesai 

dibangun. Pengelola proyek saling berkoordinasi dan bertanggung jawab 

antara satu dengan yang lain. 

Pada tahap awal owner akan memberikan konsep proyek yang akan 

dibuat kepada konsultan perencana. Selanjutnya konsultan perencana 

merencanakan konsep yang dimiliki owner dalam bentuk gambar bangunan. 

Material, peralatan, dan biaya yang diperlukan dapat diketahui pada tahap 

perencanaan ini. Selanjutnya adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh 

penyedia jasa yang terpilih dari hasil lelang. Pada pelaksanaan, peran 

manajemen konstruksi juga diperlukan untuk mengawasi jalannya proyek 

tersebut. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghasilkan proyek yang 

sesuai dengan perencanaan dan konsep. Pada saat pelaksanaan, konsultan 
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manajemen konstruksi menyampaikan segala kemajuan dan perubahan serta 

permasalahan yang terjadi di lapangan. Setelah tahap pelaksanaan selesai, 

kontraktor dapat melakukan serah terima proyek dengan owner. Selain itu, 

owner mengadakan pelelangan untuk menentukan kontraktor pelaksana. 

Kontraktor bertanggung jawab atas pelaksanaan serta hasilnya kepada 

owner. Owner harus memberikan upah kepada pihak kontraktor sesuai 

dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor. Selain 

memberikan upah kepada pihak kontraktor, owner juga bertanggung jawab 

untuk memberikan upah kepada konsultan perencana, dan konsultan 

manajemen konstruksi. 

Dalam pelaksanaannya, kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan desain perencanaan. Kontraktor akan melakukan koordinasi dengan 

konsultan manajemen konstruksi jika terjadi permasalahan, karena 

kontraktor tidak dapat secara langsung berkoordinasi dengan owner dan 

konsultan perencana. Selain koordinasi dengan konsultan manajemen 

konstruksi, kontraktor pelaksana berkoordinasi dengan subkontraktor. 

Subkontraktor merupakan pihak yang ahli di bidangnya, seperti MEP 

(Mechanical, Electrical, and Plumbing), dan arsitektur. Kontraktor bekerja 

sama dengan subkontraktor, karena kontraktor tidak dapat melaksanakan 

semua pekerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan subkontraktor 

juga bertanggung jawab kepada kontraktor pelaksana. 

Konsultan manajemen kontruksi berkoordinasi dengan konsultan 

perencana, jika terjadi perbedaan antara gambar rencana dengan 

pelaksanaan di lapangan. Konsultan manajemen konstruksi tidak dapat 

memutuskan sendiri atas perubahan yang terjadi di lapangan, harus dengan 

pertimbangan konsultan perencana. 

Organisasi proyek juga disusun agar mengefektifkan dan 

mengefisienkan keseluruhan pekerjaan. Pekerjaan yang efektif dan efisien 

akan menghasilkan proyek yang sesuai target. Gambar 2.1 merupakan 

gambar struktur organisasi dan hubungan antar organisasi yang terlibat 
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proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit Umum Daerah 

Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garis Perintah 

   Garis Koordinasi 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Hubungan Pengelola Proyek 

Sumber: Data Proyek, 2018 

 

Pada gambar hubungan kerja pengelola proyek, dapat diketahui bahwa 

RSUD Ungaran selaku owner memberikan tanggung jawab kepada CV. 

Prima Konsultan selaku konsultan perencana. Tanggung jawab yang 

diberikan oleh owner kepada konsultan perencana adalah untuk mendesain 

bangunan dengan konsep sesuai dengan keinginan owner.  

Selain memberikan tanggung jawab kepada konsultan perencana, pihak 

owner juga memberikan tanggung jawab kepada PT. Cakra Manggilingan 

selaku Manajamen Konstruksi (MK). MK diberi tanggung jawab oleh 

Pemilik Proyek 

RSUD Ungaran 

Kontraktor Pelaksana 

PT. Chimarder 777 

Konsultan Manajemen 

Konstruksi 

PT. Cakra Manggilingan Jaya 

Konsultan Perencana 

CV.Prima Konsultan 

Subkontraktor 
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owner untuk mengawasi keberlangsungan proyek dan menjadi kepercayaan 

pihak owner untuk membantu mengambil keputusan.  

Selain berhubungan langsung dengan pihak owner, pihak konsultan 

perencana dan MK juga berhubungan langsung satu sama lain. Konsultan 

perencana melakukan koordinasi dengan MK untuk memastikan proyek 

yang dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana. Konsultan perencana 

memberi wewenang kepada MK untuk memutuskan gambar yang diajukan 

kontraktor (shop drawing) dapat dilaksanakan atau tidak. 

Kontraktor pelaksana berhubungan secara langsung dengan MK di 

lapangan. Kontraktor akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar 

rencana dan MK mengawasi jalannya pekerjaan tersebut. Kontraktor akan 

mengajukan gambar apabila gambar rencana tidak dapat dilaksanakan 

dalam proyek tersebut. Gambar yang diajukan tersebut harus disetujui 

terlebih dahulu oleh MK, agar dapat dilaksanakan. 

Dalam melaksanakan suatu proyek, tidak semua pekerjaan dapat 

dilakukan oleh kontraktor sendiri. Kontraktor biasanya membagi beberapa 

pekerjaan yang tidak dapat dilakukannya sendiri dengan beberapa 

subkontraktor. Subkontraktor ini akan mengerjakan keseluruhan atau 

sebagian pekerjaan yang tidak bisa dilakukan kontraktor sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

Pada sub bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai tugas, hak, serta 

struktur organisasi masing-masing pengelola proyek (owner, konsultan 

perencana, kontraktor pelaksana, dan konsultan manajemen konstruksi). 

 

2.2. Pemilik Proyek 

Pemilik proyek atau pemberi tugas atau owner adalah pihak yang 

memiliki modal atau biaya untuk dapat membangun suatu proyek. Pemilik 

proyek dapat menunjuk suatu penyedia jasa untuk merencanakan, 

melakukan, maupun mengawasi proyek tersebut. 
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Menurut Ervianto (2005), dalam suatu proyek konstruksi owner 

memiliki tugas dan peran sebagai berikut: 

1. Memberikan fasilitas baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan, 

2. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan, 

3. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa 

sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan, 

4. Mengesahkan bila terjadi perubahan dalam pekerjaan, 

5. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan 

oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang 

dikehendaki, 

6. Memberikan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing 

kontraktor. 

 

Selain tugas dan kewajiban, owner memiliki hak dalam suatu proyek 

konstruksi. Hak owner adalah sebagai berikut: 

1. Menunjuk penyedia jasa, 

2. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara 

memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-

hal di luar kontrak yang ditetapkan, 

3. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 

telah dilakukan oleh penyedia jasa. 

 
 

Pada proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit Umum 

Daerah Ungaran, pemilik proyek (owner) adalah RSUD Ungaran. Dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pemilik proyek (owner), RSUD Ungaran 

memiliki beberapa struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut terdapat 

pada masing-masing kepanitiaan. RSUD Ungaran memiliki 3 susunan 

kepanitiaan. Ketiga susunan kepanitiaan akan diuraikan dalam Tabel 2.1 – 

2.3. 
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Tabel 2.1: Susunan Panitia Pelelangan 

Nama NIP Jabatan 

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

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

Ngainur Rokhiman, ST 19801113 201001 2 020 Anggota 

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

Eko Sigit Prayogo, ST 19791106 201001 1 017 Anggota 

 

Tabel 2.2: Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi MK 

Nama NIP Jabatan 

Ali Imron, Skep, MM 19630530 198503 1 014 Ketua 

Pujianto, SKM 19670114 198812 1 002 Sekretaris 

Wastim, SKM 19680207 198803 1 004 Anggota 

 

Tabel 2.3: Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal 

Nama NIP Jabatan 

Ali Imron, Skep, MM 19630530 198503 1 014 Ketua 

Pujianto, SKM 19670114 198812 1 002 Sekretaris 

Aji Mart Yogi, ST 19820315 200902 1 003 Anggota 

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

Wastim, SKM 19680207 198803 1 004 Anggota 

 

Pada Tabel 2.1 merupakan tabel susunan panitia pelelangan, Tabel 2.2 

merupakan tabel susunan panitia penerima hasil pekerjaan jasa konstruksi 

MK, Tabel 2.3 susunan panitia penerima. 

 

2.3. Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah suatu badan yang berisi tenaga ahli dalam 

bidang konstruksi. Suatu konsultan perencana dapat membuat suatu 

rancangan konstruksi sesuai dengan keinginan owner dan memberikan suatu 

gambaran biaya kepada owner. 
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Menurut Ervianto (2005), tugas dan kewajiban konsultan perencana 

sebagai berikut: 

1. Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, 

rencana kerja, syarat-syarat, dan hitungan struktur, rencana anggaran 

biaya, 

2. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek, 

konsultan supervisi, dan kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan, 

3. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan, 

4. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek, 

5. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal 

yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-

syarat. 

 

Selain tugas dan kewajiban, suatu konsultan perencana memiliki hak 

dalam suatu proyek konstruksi. Hak suatu konsultan perencana adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan dari 

owner, 

2. Menolak usulan review design yang diajukan oleh Manajemen 

Konstruksi, 

3. Mengembalikan tugas yang sudah diberikan dengan beberapa alasan. 

Alasan tersebut seperti suatu pertimbangan secara individu, adanya 

kekuasaan di luar pihak yang bersangkutan, dan kelalaian dari owner. 

 

Konsultan perencana pada proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru 

Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran adalah CV. Prima Konsultan. Pihak  

owner menunjuk CV. Prima Konsultan secara langsung untuk dapat 

merencanakan proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit 

Umum Daerah Ungaran. Penunjukkan langsung dilakukan oleh pihak owner 

dengan CV. Prima Konsultan karena sebelumnya owner pernah bekerja 

sama dengan CV. Prima Konsultan. 
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2.4. Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor adalah penyedia jasa yang telah dipilih oleh owner untuk 

melakukan pembangunan di lapangan berdasarkan hasil perencanaan dari 

konsultan perencana dengan batas waktu yang telah disepakati . 

Menurut Ervianto (2005), tugas dan kewajiban kontraktor pelaksana 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, 

syarat–syarat, penjelasan pekerjaan, yang ditetapkan oleh pemilik 

proyek,  

2. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan 

manajemen konstruksi, 

3. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan 

bulanan kepada konsultan manajemen konstruksi, 

4. Menyediakan alat keselamatan kerja dan keamanan di lokasi proyek, 

5. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan 

sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

 

Selain tugas dan kewajiban, suatu kontraktor pelaksana memiliki hak 

dan wewenang dalam proyek konstruksi. Hak dan wewenang tersebut 

adalah: 

1. Berhak membuat kerjasama dan memutus hubungan dengan sub 

kontraktor, 

2. Kontraktor harus mendapatkan kepastian pembayaran sesuai dengan 

persetujuan yang telah disepakati sebelumnya, 

3. Kontraktor juga mendapatkan kepastian mengenai asuransi dari para 

pekerja yang melaksanakan proyek. 

 

Kontraktor pelaksana pada proyek Pembangunan Lanjutan Gedung 

Baru Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran adalah PT. Chimarder 777. 

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, PT.Chimarder 777 memiliki struktur 

organisasi yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kontraktor 

Sumber :Data Proyek,2018 

 

Berdasarkan Gambar 2.2, struktur organisasi PT.Chimarder 777 selaku 

kontraktor pelaksana mempunyai susunan yang sangat kompleks. Struktur 

organisasi tersebut terdiri dari beberapa bagian. Masing-masing bagian 

tersebut mempunyai tugas (job desc) dan wewenang yang berbeda-beda 

Project Manager 

Sutono, ST, MT 

Direktur  

Martono, SE 

Site Manager 
Sigit Wijanarko, ST 

Administrasi Teknik 
Dian Sukma Larasati, ST 

Drafter 

Anton Soegianto, ST 

Quality Control 

Suksma Setyo Yuono, ST  

Surveyor 

Mochtar 

Quantity Surveyor 

Antony Setiaji, ST 

Pelaksana Sipil/Arsitektur 

Hari Ismawanto, ST 

Assisten Pelaksana 
1. Sugijarto 

2. Pundi Sularyo 

3.  Khoirul Huda 

Assisten Peralatan 

Kholil 

Mekanik 

Utomo 

Logistik/Peralatan 

Eka Desman Prasetyo 
Admintrasi Keuangan 

Heni Purwanto, SE 

Sopir 

Keamanan 

Tanto 

Pelaksana  MEP 
Danang, ST 
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antar bagian. Tugas (job desc) dan wewenang yang berbeda-beda antar 

bagian akan dijelaskan lebih lanjut.  

1. Direktur 

Direktur adalah jabatan tertinggi dalam struktur organisasi kontraktor. 

Seorang direktur  bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh pegawai, 

berlangsungnya suatu proyek dengan lancar . 

2. Project Manager (PM) 

Project Manager adalah jabatan tinggi dalam struktur organisasi 

kontraktor. Seorang PM bertanggung jawab atas kelancaran 

berlangsungnya suatu proyek dan memastikan kinerja divisi yang lain 

berjalan sesuai tugasnya. Selain itu project manager bertugas untuk 

memastikan bahwa koordinasi antara semua pihak dapat berjalan dengan 

baik. 

3. Site Manager (SM) 

Seorang Site Manager bertanggung jawab penuh dengan kinerja di 

lapangan. Kinerja lapangan yang dimaksud seperti meninjau urusan 

teknis, memberikan solusi atas usul perubahan desain dengan persetujuan 

owner atau yang mewakili, dan memantau hasil kerja sudah sesuai 

dengan kontrak atau belum. 

4. Administrasi Teknik 

Administrasi Teknik bertugas untuk mengurus segala sesuatu yang 

berhubungan dengan surat menyurat, seperti membuat surat jalan untuk 

transportasi yang masuk dan keluar proyek. Selain itu administrasi teknik 

bertugas untuk mendokumentasikan setiap pekerjaan  yang sedang 

berlangsung, membuat laporan mingguan maupun bulanan (periodik) 

mengenai perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek, 

melakukan seleksi pekerja sesuai keahlian yang dibutuhkan, memberikan 

data mengenai progress  yang terjadi di lapangan untuk keperluan 

laporan keungan proyek. 
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5. Logistik/Peralatan 

Seorang logistik/peralatan memiliki tugas yang berhubungan dengan 

segala peralatan kerja dan material/bahan bangunan yang dibutuhkan di 

lapangan. Tugas-tugas yang berhubungan dengan peralatan dan material 

di lapangan seperti mendata permintaan bahan-bahan yang dibutuhkan 

untuk pembangunan, melakukan pemesanan material kepada sub 

kontraktor, memeriksa ketersediaan material yang diperlukan, serta 

membuat laporan keluar masuknya material. 

6. Administrasi keuangan 

Administrasi keuangan bertanggung jawab pada segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keuangan proyek. Tugas yang dilakukan dapat 

berupa pembayaran baik tenaga kerja maupun material dan perhitungan 

yang berhubungan dengan pajak, membuat laporan keuangan, menerima 

dan memproses tagihan – tagihan dari berbagai subkontraktor. 

7. Quality Control (QC) 

Seorang quality control (QC) akan bertanggung jawab pada prosedur 

pelaksanaan, mutu pekerjaan, dan material harus sesuai dengan standar 

yang berlaku. QC dapat memberhentikan suatu pekerjaan jika pekerjaan 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. 

8. Asisten Peralatan 

Asisten peralatan membantu bagian logistik untuk bertanggung jawab 

dengan material yang dibutuhkan dalam proyek. Selain itu, asisten 

peralatan juga bertanggung jawab untuk membuat laporan mengenai 

penggunaan peralatan kerja yang digunakan. Laporan tersebut dapat 

berisi mengenai kondisi peralatan dalam kondisi layak digunakan atau 

tidak, ketersedaiaan sudah memenuhi kebutuhan atau tidak. 

9. Sopir 

Sopir bertugas untuk membantu mobilisasi tenaga kerja apabila ada 

keperluan di luar proyek. 
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10. Quantity Surveyor (QS) 

Quantity Surveyor (QS) bertanggung jawab atas keuangan proyek, seperti 

penagihan biaya ke pihak owner maupun pembayaran ke mandor maupun 

subkontraktor. Selain itu QS juga bertanggung jawab untuk menghitung 

material yang dibutuhkan, perhitungan volume, dan time schedule suatu 

proyek. 

11. Mekanik 

Seorang mekanik bertugas untuk mengecek, mengatur, dan mengontrol 

peralatan yang menunjang proyek agar dapat digunakan pada saat 

dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Mekanik juga bertugas untuk 

memperbaiki apabila terjadi kerusakan pada peralatan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

12. Keamanan 

Keamanan bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja 

suatu proyek dan lingkungan sekitar proyek. Keamanan wajib 

melaporkan keamanan di proyek secara berkala. 

13. Drafter 

Seorang drafter bertugas untuk membuat shopdrawing (gambar kerja), 

menyimpan dan menjadikan arsip suatu gambar desain, maupun gambar 

kerja. Selain itu drafter bertugas untuk memeriksa kembali pelaksanaan 

di lapangan dengan kesesuaian gambar rencana yang telah dibuat 

sebelumnya oleh konsultan perencana, membuat gambar akhir pekerjaan 

(as built drawing) yang digunakan sebagai pertanggung jawaban pihak 

kontraktor atas suatu proyek. 

14. Pelaksana Sipil/Arsitektur 

Tugas dari pelaksana sipil/ arsitektur adalah melakukan pengembangan 

suatu kawasan dan melakukan perancangan desain sesuai dengan 

spesifikasi dan data-data yang berasal dari surveyor. 
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15. Pelaksana MEP 

Tugas pelaksana  MEP adalah mengkoordinir subkontraktor MEP dalam 

pelaksanaan di lapanagan. Pelaksana MEP juga memeriksa kembali hasil 

subkontraktor MEP. 

16. Surveyor 

Seorang surveyor bertugas untuk melakukan pengukuran di lapangan, 

menentukan elevasi, dan melakukan marking. 

17. Asisten Pelaksana  

Asisten pelaksana bertugas membantu pelaksana baik sipil maupun MEP 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

 

2.5. Manajemen Konstruksi (MK) 

Pada suatu proyek konstruksi Manajemen Konstruksi (MK) berperan 

sebagai pihak yang membantu dan mewakili owner untuk melakukan 

pengawasan pada proyek yang sedang berlangsung. Owner sangat 

membutuhkan Manajemen Konstruksi (MK), dikarenakan pihak owner 

tidak memiliki sumber daya manusia yang ahli dibidangnya. Manajemen 

Konstruksi bertugas untuk mengawasi kegiatan mulai dari persiapan sampai 

dengan serah terima pekerjaan. Dalam perannya di suatu proyek, 

manajemen konstruksi  mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

1. Mewakili atau membantu owner dalam mengambil keputusan, 

2. Mengawasi setiap pekerjaan yang berlangsung, 

3. Mengontrol mutu, biaya, dan waktu sesuai dengan yang diharapkan, 

4. Membantu menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. 

 

Selain memiliki tugas dan kewajiban, Manajemen Konstruktrsi (MK) 

memiliki hak sebagai berikut: 

1. Menerima imbalan dari owner berdasarkan kesepakatan yang telah ada di 

dalam kontrak, 
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2. Menunda atau memberhentikan suatu pelaksanaan konstruksi, apabila 

pelaksanaan tidak sesuai dengan standar yang ada, 

3. Menerima atau menolak suatu pengajuan dari kontraktor, berdasarkan 

ketentuan yang ada 

 

PT. Cakra Manggilingan Jaya adalah Manajemen Konstruksi pada 

proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit Umum Daerah 

Ungaran. PT. Cakra Manggilingan Jaya merupakan salah satu konsultan 

Manajemen Konstruksi yang berkantor pusat di Jakarta. Pihak owner 

menunjuk langsung PT. Cakra Manggilingan Jaya sebagai konsultan 

Manajemen Konstruks (MK). Pada Gambar 2.3 merupakan struktur 

organisasi pihak Manajemen Konstruksi (MK) yang terlibat dalam proyek 

Pembangunan Lanjutan Gedung Baru RSUD Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Manajemen Konstruksi (MK) 

Sumber: Data Proyek,2018 

 

Berdasarkan Gambar 2.3, struktur organisasi PT. Cakra Manggilingan 

Jaya  selaku konsultan Manajemen Konstruksi (MK) mempunyai susunan 

organisasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan struktur organisasi 

PT.Chirmader 777. Penjelasan berikut ini menguraikan tugas dan wewenang 

Koordinator Area Jateng 
Triyadi 

 

Team Leader 
Budi Sulistiyono 

Tenaga Ahli Arsitektur 

Andre, ST 
Tenaga Ahli MEP 

Morron Sugeng 

Direktur 

Ir. Priyono 

Tenaga Ahli Struktur 

Gatot, ST 
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masing – masing bagian yang terdapat pada struktur organisasi PT. Cakra 

Manggilingan Jaya : 

1. Direktur 

Direktur merupakan jabatan tertinggi dalam MK. Direktur bertanggung 

jawab atas keseluruhan cabang yang ada di berbagai kota. Direktur juga 

bertugas untuk mengayomi seluruh pegawai. 

2. Koordinator Area Jateng 

Koordinator Area adalah koordinator di masing-masing kota cabang. 

Koordinator bertanggung jawab melaporkan progress dari masing-

masing daerah. 

3. Team Leader 

Team Leader merupakan penanggung jawab dalam berbagai tenaga ahli. 

Tugas team leader yaitu mengkoordinasi pengawasan, pengendalian, dan 

pelaksanaan demi perkerjaan proyek yang berjalan lancar, menyusun 

organisasi kerja manajemen konstruksi secara keseluruhan. 

4. Tenaga Ahli Arsitektur 

Tenaga Ahli Arsitektur bertugas untuk memerintahkan kontraktor untuk 

bekerja sesuai dengan gambar rencana yang ada, mencatat, mengontrol, 

dan melaporkan kinerja kontraktor yang berhubungan dengan bidang 

arsitektur. Selain itu tenaga ahli arsitektur bertugas untuk membuat 

laporan mengenai kinerja yang dilakukan oleh kontraktor dalam bidang 

arsitektur. 

5. Tenaga Ahli Struktur 

Tenaga Ahli Struktur bertugas untuk mengawasi, dan memeriksa kerja 

kontraktor dalam bidang struktur. Selain itu memeriksa dan memberikan 

ijin kerja, tes material. Kontraktor maupun subkontraktor akan 

mendapatkan teguran apabila kinerjanya tidak sesuai dengan standar 

yang ada. Tenaga ahli struktur juga ikut dalam rapat yang diadakan oleh 

kontraktor secara periodik. 
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6. Tenaga Ahli MEP 

Tenaga ahli MEP bertugas untuk mengontrol, mengawasi, memeriksa 

kinerja kontraktor maupun subkontraktor dalam bidang MEP. Selain itu, 

tenaga ahli MEP membantu kontraktor maupun subkontraktor dalam 

membuat laporan yang berhubungan dengan MEP. 
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BAB III 

PERENCANAAN PROYEK 

 

3.1. Uraian Umum 

Dalam suatu proyek dibutuhkan suatu perencanaan proyek yang baik 

dan benar. Perencanaan adalah suatu kegiatan awal untuk menuangkan 

gagasan mengenai tahap-tahap suatu konstruksi dibangun. Pada tahap 

perencanaan proyek, tujuan, sasaran baik secara teknis dan administrasi 

ditetapkan agar dapat dilakukan di lapangan. Perencanaan proyek juga 

disusun untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

lapangan. 

Data-data yang disusun dalam tahap perencanaan adalah gambar 

rencana, metode kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan 

Syarat (RKS), dan time schedule. Perencanaan proyek ini dilakukan oleh 

konsultan perencana. 

Pada sub bab selanjutnya akan dibahas mengenai tahap perencanaan 

proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. Tahap perencanaan yang akan 

dibahas pada sub bab selanjutnya meliputi pekerjaan struktur bawah, 

pekerjaan struktur atas, peralatan kerja, dan material.  

 

3.2. Penyelidikan Tanah 

Tahap awal pembangunan suatu gedung adalah melakukan perencanaan 

pekerjaan tanah tempat berdirinya suatu bangunan. Salah satu hal yang 

dapat menentukan kokohnya suatu bangunan adalah karakteristik tanah 

tempat berdirinya bangunan tersebut. Tanah tempat berdirinya bangunan 

tersebut diharapkan dapat memikul beban bangunan yang berada di atasnya. 

Oleh karena itu, suatu perencanaan pekerjaan tanah sangat penting dalam 

kaitannya dengan menentukan kokohnya suatu bangunan.  

Penentuan jenis pondasi yang akan digunakan akan berhubungan 

dengan karakteristik tanah letak pondasi tersebut akan dipasang. Beberapa 
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karakteristik tanah yang perlu diperhatikan untuk menentukan suatu 

pondasi, misalnya daya dukung tanah, jenis tanah, dan lain-lain. Salah satu 

cara untuk mengetahui karakteristik tanah adalah dengan melakukan 

penyelidikan tanah. Kegiatan penyelidikan tanah ini dilakukan oleh 

konsultan perencana. 

Jenis penyelidikan tanah yang digunakan pada proyek Pembangunan 

Lanjutan Gedung Baru Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran adalah Cone 

Penetration Test (CPT). Cone Penetration Test (CPT) adalah suatu metode 

yang digunakan untuk menentukan mengetahui kedalaman tanah keras. Alat 

yang digunakan untuk melakukan uji CPT adalah sondir. Uji sondir juga 

dapat digunakan untuk mengetahui profil tanah, kepadatan, kuat geser, daya 

dukung tanah, dan permeabilitas tanah. Hasil penyelidikan tanah berupa 

diagram sondir yang berisi mengenai nilai tahanan konus atau daya dukung 

tanah (qc), jumlah hambatan pelekat (tf), perlawanan geser (fs), friction ratio 

(fr). Data hasil uji sondir dapat dilihat pada lampiran L06-1. Gambar 3.1 

merupakan gambar alat  uji sondir. 

 

   

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           Gambar 3.1 Uji Sondir 

 Sumber: Proyek KIC, 2017 
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Berdasarkan hasil penyelidikan tanah yang telah dilakukan maka dapat 

diketahui bahwa tanah keras di kawasan proyek Pembangunan Ramp RSUD 

Ungaran berada pada kedalaman kurang lebih 8 meter. Data penyelidikan 

tanah bukan merupakan data proyek ini dikarenakan uji sondir dilakukan 

sebelum penulis Praktik Kerja. 

 

3.3. Perencanaan Pekerjaan Struktur Bawah 

Konstruksi struktur bawah adalah suatu bagian dari bangunan yang 

letaknya di bawah permukaan tanah dan berhubungan langsung dengan 

tanah. Fungsi dari struktur bawah adalah menerima dan memikul beban 

bangunan yang berada di atasnya.  

Pada perencanaan struktur bawah akan membahas mengenai 

perencanaan pondasi sumuran, pile cap, tie beam, dan ground water tank. 

Berikut akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab 3.3.1-3.3.4. 

 

3.3.1. Pondasi Sumuran 

Pondasi adalah bagian paling dasar suatu struktur bangunan yang 

berfungsi menerima beban dari struktur atas dan meneruskannya ke tanah. 

Berdasarkan hasil penyelidikan tanah, pondasi yang digunakan dalam 

proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran adalah pondasi sumuran. 

Pondasi sumuran adalah suatu pondasi yang berbentuk silinder/mirip sumur. 

Pondasi ini dilakukan dengan membuat galian, dan diisi dengan beton. 

Salah satu bagian (tubuh) dilindungi pipa (Hardiyatmo, 2008). Pondasi 

sumuran digunakan bila tanah keras berada pada kedalaman 3-8 m. 

Tahap awal yang dilakukan pada pekerjaan pondasi adalah melakukan 

galian tanah. Sebelum melakukan galian tanah, terlebih dahulu 

merencanakan ketinggian lantai. Ketinggian lantai sangat menentukan 

pekerjaan galian tersebut akan besar atau tidak, misalnya ketinggian lantai 

di bawah 0,00 akan mengakibatkan pekerjaan galian tanah cukup besar. 

Pekerjaan galian tanah pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran 
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merupakan pekerjaan tanah galian yang dilakukan secara manual (digali 

dengan alat konvensional atau tidak menggunakan mesin). Dimensi galian 

tanah yang dibuat menyesuaikan dengan dimensi dan kedalaman pondasi 

yang telah direncanakan. Berdasarkan tipe pondasi yang ada pekerjaan 

galian yang dilakukan yaitu pekerjaan galian pondasi P1 dengan diameter 

120 cm dan pondasi P2 dengan diameter 140 cm. Pondasi tersebut digali 

sedalam 800 cm. 

Pondasi P1 dan P2 menggunakan material yang sama yaitu beton cyclop 

(cor beton yang dicampur dengan batu belah) dengan mutu K-225, 

sedangkan tulangan  yang digunakan berbeda antara satu dengan yang lain. 

Pondasi P1 menggunakan tulangan 26D22 dan sengkang spiral Ø10-200. 

Pondasi P2 menggunakan tulangan 30D22 dan sengkang spiral Ø10-200. 

Pondasi P1 dipasang pada 6 titik yang berbeda-beda antar satu dengan yang 

lain, sedangkan pondasi P2 dipasang di 4 titik. Gambar denah dan detail 

untuk setiap pondasi sumuran dapat dilihat pada L02-9 - L02-11. Tabel 3.1 

adalah tabel rincian pondasi sumuran yang digunakan pada proyek 

Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. 

 

Tabel 3.1. Macam-Macam Pondasi Sumuran 

Jenis  

Pondasi 
As 

Diameter 

(cm) 

Tulangan 

pokok yang 

dipakai 

Sengkang 

(spiral) yang 

dipakai 

Kedalaman 

(cm) 

Mutu 

Pondasi 

P1 

K-1 

120 
 

26D22 

Ø10-200 

 

800 

 

Beton 

Cyclope 

Mutu  

K-225 

K-3 

L-1 

L-3 

M-1 

M-3 

P2 

K-2 

140 30D22 
L-2 

M-2 

N-2 

Sumber: Data Proyek,2018 
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3.3.2. Pile cap 

Pile cap adalah bagian dari suatu konstruksi bangunan yang menjadi 

penghubung antara pondasi yang berada di bawah pile cap dengan kolom 

yang berada di atas pile cap. Pile cap sendiri mempunyai fungsi untuk 

menerima beban dari kolom yang kemudian diteruskan ke pondasi 

(Wahyuni, 2018). 

Pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran terdapat 3 macam 

pile cap yang digunakan. Ketiga macam pile cap tersebut menggunakan 

beton dengan mutu K-350 (f‟c = 29 MPa). Pile cap yang digunakan terdiri 2 

macam bentuk yaitu 2 pile cap berbentuk persegi dan 1 pile cap berbentuk 

segitiga. Pada pile cap berbentuk persegi masing-masing mempunyai 

sebuah pondasi sumuran, sedangkan pile cap yang berbentuk segitiga 

mempunyai 4 pondasi. Jarak masing-masing pondasi sumuran pile cap 

persegi adalah 110 cm, sedangkan jarak pondasi sumuran pada pile cap 

segitiga adalah 130 cm. Gambar denah dan detail masing-masing pile cap 

dapat dilihat pada L02-09 – L02-13. Tabel 3.2 adalah tabel rincian pile cap 

yang digunakan pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. 

 

Tabel 3.2. Macam-Macam Pile Cap 

Tipe Dimensi (cm) Bentuk 
Tebal  

(cm) 

Tul. Atas Tul. Bawah 

Arah X Arah Y Arah X Arah Y 

PC 1 

(1 buah) 
140 × 140 Persegi 100 

 

D16 – 175 

 

D16 – 175 D22 – 175 D22 - 175 

PC 2 

(1 buah) 
160 × 160 Persegi 100 D16 – 175 D16 – 175 D22 – 175 

 

D22 - 175 

 

PC 3 

(4 buah) 
140 × 660× 530 Segitiga 100 D16 – 175 D16 – 175 D22 – 175 

 

D22 - 175 

 

 

Sumber: Data Proyek,2018 
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3.3.3. Tie beam 

Tie beam adalah struktur yang berbentuk seperti balok yang letaknya di 

bawah permukaan tanah, biasanya digunakan untuk menghubungkan antar 

pile cap. Fungsi lain dari tie beam adalah menopang pelat lantai yang 

berhubungan langsung dengan tanah, menghilangkan kemungkinan 

terjadinya penurunan seragam antar pile cap (Riza, 2006). 

Pada proyek ramp ini hanya ada satu macam tie beam yang digunakan. 

Tie beam yang digunakan adalah tie beam dengan dimensi 40×75 cm, 

dengan mutu beton K-350 (f‟c = 29 MPa). Tulangan tumpuan atas tie beam 

ini adalah 5D22, sedangkan tulangan bawahnya adalah 3D22, dengan 

tulangan pinggang 4D22, dan sengkang tumpuan 2D10-125. Selain tulangan 

tumpuan, tie beam proyek ramp ini juga memiliki tulangan lapangan. 

Tulangan lapangan atas menggunakan 3D22, sedangkan tulangan lapangan 

bawah menggunakan tulangan 5D22, dengan tulangan pinggang 4D22, dan 

sengkang lapangan 2D10-200.  Untuk detail dan denah tie beam dapat 

dilihat pada lampiran L02-17 

 

3.3.4. Ground Water Tank 

Ground water tank merupakan sebuah bangunan yang digunakan untuk 

menyimpan air bersih yang terdapat yang berasal dari sumur dalam. Air 

yang berasal dari ground water tank tidak hanya dapat digunakan untuk 

keperluan mandi, tetapi juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Salah 

satu kegunaan lain dari adanya ground water tank adalah hydrant (pemadam 

kebakaran) pada bangunan bertingkat. Letak ground water tank biasanya 

terdapat di bawah tanah atau di bawah basement. 

Ground water tank pada proyek ini menggunakan beton yang kedap air 

dengan mutu K-250 (f‟c = 20,75 MPa). Ground water tank ini memiliki dua 

ruangan, dengan ukuran total adalah panjang × lebar × tinggi yaitu 660 cm × 

440 cm × 440 cm. Ground water tank pada proyek ini terdiri dari beberapa 

bagian. Masing-masing bagian memiliki ketebalan dan menggunakan 
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tulangan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bagian-bagian 

tersebut adalah lantai, dinding, atap. Lantainya memiliki ketebalan 20 cm 

dan tulangan yang digunakan adalah D16-150. Dinding ground water tank 

memiliki ketebalan 20 cm dan tulangan yang digunakan adalah D13-150. 

Atapnya memiliki ketebalan 20 cm dengan menggunakan tulangan D13-150 

Kapasitas tiap ground water tank adalah sebesar 30m
3
. Ground water 

tank pada proyek ini  tidak mempunyai pondasi, tetapi lantai ground water 

tank dibuat lebih tebal untuk menggantikan fungsi dari pondasi ground 

water tank. Gambar struktur dari ground water tank dapat dilihat pada 

lampiran L02-24. 

 

3.4. Perencanaan Pekerjaan Struktur Atas 

Konstruksi struktur atas merupakan suatu konstruksi yang berfungsi 

untuk menopang dan mendukung konstruksi bangunan, misalnya atap, 

tangga, dinding, dan lain-lain. Konstruksi atas pada bangunan ramp terdiri 

dari kolom, balok, pelat, dan atap. Berikut akan dijelaskan secara lebih 

mendetail masing-masing konstruksi tersebut. 

 

3.4.1. Kolom 

Kolom adalah suatu struktur vertikal yang menerima beban dari balok. 

Struktur kolom dapat menahan gaya tekan dan gaya tarik yang terdapat 

dalam suatu bangunan. Kolom berfungsi untuk meneruskan beban bangunan 

dan beban lain ke pondasi (Yusrina, 2014). Kolom merupakan salah satu 

bagian terpenting dalam suatu bangunan. Kolom yang runtuh akan 

menyebabkan keruntuhan pada lantai tempat kolom berada dan juga dapat 

mengakibatkan keruntuhan seluruh bangunan.  

Pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran terdapat 3 macam 

kolom, yang tiap macam kolom tersebut berbeda dimensi kolom, diameter 

dan jumlah tulangannya. Semua kolom yang terdapat dalam proyek tersebut 

menggunakan mutu beton K-350 (f‟c = 29 MPa) dan besarnya selimut beton 
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adalah 5 cm. Tulangan yang digunakan pada kolom merupakan tulangan 

dengan mutu BJTD 40. Berbeda dengan pembuatan struktur lain yang 

menggunakan bekisting konvensional, dalam pembuatan kolom ini, 

digunakan bekisting tipe knock down. Berbagai macam kolom tersebut 

terletak di berbagai lokasi. Lokasi dari kolom-kolom tersebut dapat dilihat 

pada denah struktur kolom dan balok yang terdapat pada lampiran L02-14 – 

L02-16. 

Tabel 3.3 merupakan tabel mengenai rincian macam-macam kolom 

yang direncanakan untuk proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. 

 

Tabel 3.3. Macam-Macam Kolom 

Letak Kolom Tipe 
Ukuran 

(cm) 

Tulangan 

Pokok 

Sengkang 

Tumpuan 

Sengkang 

Lapangan 

Basement 

sampai 

Lantai 3 

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

Lantai 3 

Sampai 

Lantai 5 

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

Lantai 5 

Sampai 

Atap 

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

Sumber: Data Proyek,2018 

 

3.4.2. Balok 

Balok adalah bagian dari struktur atas yang digunakan untuk memikul 

beban lateral. Balok bersifat kaku dan digunakan untuk menanggung dan 

meneruskan beban menuju kolom-kolom penopang (Ramdan, 2014). 

Balok yang digunakan pada proyek ini menggunakan mutu beton K-350 

(f‟c = 29 MPa). Ada 5 jenis balok yang terdapat pada proyek ini. Semua 

jenis balok memiliki selimut beton sebesar 5 cm dan menggunakan baja 

tulangan jenis BJTD 40. Letak balok dan detail dari masing-masing jenis 
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balok dapat dilihat pada lampiran L02-14 – L02-19. Pada Tabel 3.4 berikut 

akan dirincikan mengenai macam-macam balok yang terdapat dalam proyek 

Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. 

 

Tabel 3.4. Macam-Macam Balok 

Tipe Jenis 
Ukuran 

(cm) 

Tulangan 

Atas 

Tulangan 

Bawah 

Tulangan 

Pinggang 
Sengkang 

BA 
Tumpuan 

35×50 
4D16 4D16 

2D16 

 

2D10-150 

Lapangan 4D16 4D16 2D10-250 

KS 
Tumpuan 

40×55 
3D22 3D22 2D10-125 

Lapangan 2D22 2D22 2D10-200 

B1 
Tumpuan 

40×60 
6D22 3D22 3D10-125 

Lapangan 3D22 5D22 2D10-200 

B2 
Tumpuan 

45×75 
7D22 4D22 

4D16 

 

3D10-125 

Lapangan 4D22 6D22 2D10-200 

B2K 
Tumpuan 

45×75 
7D22 4D22 3D10-125 

Lapangan 6D22 4D22 2D10-200 

Sumber: Data Proyek,2018 

 

3.4.3. Pelat Lantai 

Pelat lantai adalah salah satu struktur beton dengan arah horizontal dan 

beban yang bekerja di atasnya tegak lurus dengan struktur tersebut. Pelat 

lantai juga berfungsi sebagai pemberi batas antar lantai yang satu dengan 

lantai yang lain (Ramdan, 2014). Ketebalan pelat lantai antara satu 

konstruksi dengan konstruksi yang lain dapat berbeda-beda. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi tebal pelat lantai yaitu lendutan, bentang atau 

jarak antara balok-balok pendukung, bahan konstruksi. Perhitungan standar 

tebal pelat lantai dirumuskan dalam SNI 03-2847-2002 mengenai Tata Cara 

Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung. 

Pelat lantai yang direncanakan pada proyek ini hanya ada 1 tipe dengan 

ketebalan 14 cm. Ketebalan pelat lantai tersebut sama untuk semua lantai 

yaitu lantai 1-7. Mutu beton yang digunakan untuk pelat lantai adalah K-350 
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(f‟c = 29 MPa). Tulangan yang digunakan untuk pelat adalah tulangan 

wiremesh tipe M8 (ulir diameter 7,2 mm) dengan jarak 150 mm (15 cm). 

 

3.4.4. Atap 

Atap adalah bagian bangunan yang terletak paling atas suatu 

bangunan. Atap berfungsi menjadi pelindung bagian dalam bangunan 

dan penghuni bangunan dari panas, hujan, debu, angin (efek cuaca). 

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan atap suatu 

bangunan adalah material yang digunakan ringan, keawetan terhadap 

cuaca, dan kecocokan dengan desain bangunan tersebut. Atap memiliki 

berbagai macam tipe dan konstruksi yang digunakan. 

Pada proyek ini konstruksi atap yang digunakan adalah beton 

bertulang (pelat atap) yang digabungkan dengan galvalum. Beton yang 

digunakan adalah beton yang memiliki tebal 12 cm dengan tulangan 

wiremesh M8 (diameter 7,2 mm) jarak 150 mm. Galvalum yang 

digunakan pada atap proyek ini adalah galvalum tanpa peredam panas 

dengan menggunakan rangka 150 × 150 × 20 × 2,3 cm. Konstruksi ini 

dipilih karena menghemat biaya pengeluaran, dan menghemat waktu 

karena mudah dilaksanakan. Gambar detail atap dapat dilihat pada 

lampiran L02-21. Gambar 3.2 merupakan gambar atap yang terdapat 

pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. 

 

 

Gambar 3.2 Atap 

Profil Baja Galvalum 

Dak Beton 
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3.5. Peralatan Proyek 

Suatu bentuk pekerjaan pasti memerlukan peralatan kerja untuk 

mendukung kelancaran pekerjaan tersebut. Peralatan kerja juga terdapat 

pada pekerjaan konstruksi, tak terkecuali pada proyek Pembangunan Ramp 

RSUD Ungaran. Pada proyek ini juga membutuhkan beberapa peralatan 

kerja yang akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab 3.5.1-3.5.13. 

 

3.5.1. Tower Crane 

Tower Crane adalah suatu alat berat yang mempunyai sistem sebagai 

pesawat untuk mengangkat dan mengangkut suatu benda baik vertikal 

maupun horizontal. Pada dasarnya tower crane berfungsi untuk 

memindahkan peralatan kerja dan material dari bagian bangunan dengan 

elevasi rendah ke bagian bangunan dengan elevasi maksimal yang dapat 

dijangkau oleh tower crane tersebut. Tower crane memudahkan dan 

mempercepat pekerja dalam melakukan pengangkutan, khususnya 

pengangkutan di daerah yang tidak dapat dicapai pekerja. 

Letak tower crane harus direncanakan secara matang agar dapat 

menjangkau seluruh wilayah bangunan. Selain itu letak tower crane juga 

mempengaruhi kemampuan mengangkat beban. Kemampuan mengangkat 

tower crane akan semakin menurun jika jarak yang dijangkau oleh tower 

crane semakin jauh. Pada umumnya ada 3 macam tower crane berdasarkan 

cara crane berdiri, yaitu free standing crane (crane yang berdiri bebas), rail 

mounted crane (crane di atas rel), tied-in tower crane (crane yang 

ditambatkan pada bangunan). Penggunaan tipe-tipe tower crane tersebut 

berbeda-beda tergantung pada kebutuhan masing-masing proyek, seperti 

berat barang atau material, luas area jangkauan, bentuk bangunan, dan lain-

lain. Proyek ini menggunakan tower crane dengan tipe free standing crane. 

Tower crane memiliki beberapa bagian. Bagian-bagian tower crane 

dirincikan lebih lanjut pada penjelasan pada uraian no 1 sampai dengan 7. 
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1. Pondasi 

Pondasi berfungsi untuk meneruskan beban yang diterima tower crane 

untuk diteruskan menuju tanah. Hal tersebut berguna untuk mengimbangi 

dan menjaga kestabilan suatu tower crane. Pondasi yang digunakan pada 

proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran adalah pondasi minipile. 

Jumlah pondasi yang ada adalah 12, dengan diameter 30 cm. Gambar 3.3 

merupakan gambar pondasi tower crane yang digunakan pada proyek ini. 

 

 

Gambar 3.3 Pondasi Tower Crane 

Sumber: Data Proyek (2018) 

 

2. Bagian-Bagian Dasar Tower Crane 

Pada bagian dasar terdapat 2 bagian yaitu base section dan angkur. Base 

section adalah bagian yang letaknya ditanam di pondasi, dan berfungsi 

untuk memperkuat pondasi. Angkur digunakan untuk memegangi rangka 

pile cap. Gambar 3.4 merupakan bagian-bagian dasar tower crane. 

 

 

Gambar 3.4 Bagian-Bagian Dasar Tower Crane 

Sumber: Data Proyek (2018) 

Angkur 

Base Section 
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3. Mast section 

Mast section adalah bagian penyusun tower crane secara vertikal, bagian 

ini menentukan ketinggian tower crane. Gambar 3.5 merupakan gambar 

tower crane  dengan salah satu bagiannya yaitu mast section. 

4. Jib/Boom 

Jib/Boom merupakan bagian yang dapat berputar 360
0
 dan berfungsi 

untuk mengangkat bahan/material dan peralatan proyek dengan bantuan 

kabel baja. Gambar 3.5 merupakan gambar tower crane dengan salah 

satu bagiannya yaitu jib/boom. 

5. Cabin/Joint Pin 

Cabin/joint pin adalah bagian tower crane yang merupakan tempat 

operator tower crane berada. Gambar 3.5 merupakan gambar tower crane 

dengan salah satu bagiannya yaitu joint pin. 

 

 

Gambar 3.5 Tower Crane 

Jib 
Joint Pin 

Mast Section 
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6. Counter Jib 

Counter jib digunakan untuk penyeimbang jib. Jib diseimbangkan 

dengan beton pemberat di bagian belakang tower crane. Gambar 3.6 

bagian yang dilingkari merupakan bagian counter jib. 

 

 

Gambar 3.6 Counter Jib 

Sumber: 3.bp.blogspot.com (2018) 

 

Pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran tower crane 

digunakan untuk mengangkut bekisting kolom dan balok, concrete bucket, 

dan baja tulangan. Spesifikasi tower crane yang digunakan sebagai berikut: 

1. Tinggi  : 40 m 

2. Panjang lengan : 45 m 

3. Beban maksimal : 6 t 

4. Beban lengan ujung : 1,6 t 

 

3.5.2. Perancah/Scaffolding 

Perancah/scaffolding adalah suatu struktur/peralatan kerja dalam suatu 

bangunan yang bersifat non permanen yang berfungsi untuk menopang 

benda yang berada di atasnya (manusia, bekisting pelat lantai dan balok, 

maupun material lain). Scaffolding dibuat untuk memudahkan para pekerja 
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apabila tahap pembangunan sudah mencapai ketinggian lebih dari 2 meter 

atau tidak dapat dijangkau oleh pekerja. 

Perancah/scaffolding memiliki berbagai macam tipe. Beberapa jenis 

perancah yang dikenal dalam dunia konstruksi yaitu perancah andang, 

perancah tiang, perancah besi beroda, perancah besi tanpa roda, perancah 

penggantung, perancah frame, dan perancah dolken. Masing-masing tipe 

memiliki kelebihannya masing-masing. 

Scaffolding yang digunakan pada proyek ini adalah scaffolding tipe 

frame. Scaffolding tipe frame adalah scaffolding yang disusun dengan 

menggunakan pipa atau tabung logam. Scaffolding tipe ini sering digunakan 

dalam proyek pembangunan di Indonesia. Tipe ini sering dipilih 

dikarenakan memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan 

tersebut adalah: 

1. Hemat waktu 

Scaffolding tipe ini merupakan suatu scaffolding yang mudah 

perakitannya. Kemudahan dalam merakit scaffolding mengakibatkan 

waktu dalam proses pemasangan dan pembongkaran menjadi lebih cepat. 

2. Keamanan 

Scaffolding frame tersusun atas tabung atau pipa baja dengan kekuatan 

yang cukup tinggi. Hal tersebut membuat para pekerja merasa aman dan 

lebih tidak mengkhawatirkan keselamatan. 

3. Serbaguna 

Scaffolding frame memiliki berbagai kunci dan ukuran tabung atau pipa 

baja yang beragam. Hal tersebut memungkinkan suatu scaffolding 

digunakan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan struktur, dan 

pengecatan.  

 

Scaffolding merupakan peralatan kerja yang tersusun atas beberapa 

bagian. Terdapat 7 bagian scaffolding yang akan dijelaskan pada uraian no 1 

sampai dengan uraian 7. 
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1. Main frame  

Main frame berperan sebagai komponen utama, digunakan untuk 

mengatur dimensi scaffolding yaitu lebar dan ketinggian. Jika lebar dan 

tinggi suatu main frame tidak mencukupi dapat ditambahkan main frame 

yang lain. Main frame pada proyek ini memiliki dimensi 120×190 cm 

dan ditunjukkan Gambar 3.7. 

 

 

Gambar 3.7 Main Frame Scaffolding 

 

2. Diagonal bracing/Cross brace 

Diagonal bracing/cross brace digunakan untuk jarak horizontal main 

frame dan pengaku scaffolding. Cross brace berbentuk 2 pipa yang 

bersilangan dan pada bagian tengah digunakan sebagai pengikat antar 

masing-masing main frame. Gambar diagonal bracing adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 3.8 Diagonal Bracing 

Sumber:  www.makecnc.com (2018) 

http://www.makecnc.com/
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3. Jack Base 

Jack base digunakan sebagai kaki main frame dan merupakan bagian dari 

scaffolding yang dapat diatur. Jack base harus dapat diatur agar 

scaffolding berdiri pada ketinggian yang sama. Berikut adalah gambar 

jack base. 

 

 Gambar 3.9 Jack Base 

Sumber:  www.makecnc.com (2018) 

 

4. Brace locking  

Brace locking berfungsi sebagai pengunci. Bagian yang dikunci oleh 

brace locking adalah main frame dan cross brace dengan tujuan supaya 

kedua komponen tersebut saling terikat. Gambar 3.10 merupakan brace 

locking. 

 

 

Gambar 3.10 Brace Locking 

Sumber: www.makecnc.com (2018) 

 

5. Joint pin 

Joint pin adalah penyambung dan pengunci antar main frame yang 

berada di bawah dengan main frame yang berada di atasnya. Gambar 

3.11 merupakan joint pin scaffolding. 

http://www.makecnc.com/
http://www.makecnc.com/
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Gambar 3.11 Joint Pin 

Sumber: www.makecnc.com (2018) 

 

6. U-head 

U-head digunakan untuk menahan balok suri. Gambar 3.12 bagian yang 

dilingkari merupakan bagian U-head pada scaffolding. 

 

 

Gambar 3.12 U-Head 

 

3.5.3. Bar Bender 

Pada pelaksanaan di lapangan ada beberapa tulangan yang perlu 

dibengkokkan dengan berbagai sudut yang telah ditentukan. Beberapa 

pekerjaan konstruksi yang membutuhkan pembengkokkan tulangan seperti 

sengkang, sambungan kolom, dan cakar ayam. Alat yang digunakan untuk 

membengkokkan tulangan tersebut bernama bar bender. Bar bender 

merupakan alat yang digunakan untuk membuat suatu tulangan menjadi 

bengkok sesuai dengan ketentuan sudut yang diinginkan dalam 

perencanaan. 

Suatu bar bender memiliki batas maksimum diameter besi tulangan 

yang dapat dibengkokkan. Bar bender dapat membengkokkan tulangan 

dengan diameter minimal 12 mm dan maksimal 32 mm. Pada proyek ini 

http://www.makecnc.com/
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tulangan yang dibengkokkan dengan menggunakan bar bender memiliki 

diameter 12 - 24 mm. Gambar 3.13 merupakan bar bender yang terdapat 

pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. 

 

 

Gambar 3.13 Bar Bender 

 

3.5.4. Gerinda Pemotong 

Gerinda pemotong adalah suatu mesin yang digunakan untuk 

memotong baja tulangan sesuai dengan ukuran panjang yang diinginkan 

dalam perencanaan. Baja tulangan yang terdapat di pasaran memiliki 

panjang 12 m, untuk dapat digunakan pada setiap komponen di lapangan 

maka perlu dipotong menggunakan alat ini. Gambar 3.14 merupakan 

gambar gerinda pemotong yang digunakan pada proyek ini. 

 

 

Gambar 3.14 Gerinda Pemotong 
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3.5.5. Bar Cutter 

Bar cutter adalah peralatan yang digunakan untuk memotong baja 

tulangan. Perbedaan bar cutter dengan gerinda pemotong adalah waktu 

penggunaannya. Bar cutter digunakan bila baja tulangan yang dipasang 

memiliki panjang yang berbeda, sedangkan gerinda pemotong digunakan 

ketika baja tulangan belum dalam kondisi terpasang pada struktur. Gambar 

3.15 merupakan gambar bar cutter yang digunakan pada proyek 

Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. 

 

 

   Gambar 3.15 Bar Cutter 

 

3.5.6. Jack Hammer 

Jack hammer adalah suatu alat bertenaga mesin yang biasanya sering 

digunakan untuk pemecah aspal jalan, beton, dan batu yang tidak 

diinginkan. Operasi mesin ini seperti dengan palu maupun alat untuk 

memahat. 

Sistem pengoperasian mesin ini sangat sederhana, yaitu hanya 

menyambungkan jack hammer ke arus listrik dan mengarahkan serta 

menekannya ke lokasi aspal/beton yang akan dipecahkan. Pada waktu 

pengoperasian jack hammer, operator harus memperhatikan SOP (Standard 

Operating Procedure) yang telah ditetapkan. Gambar 3.16 merupakan 
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gambar jack hammer yang sedang digunakan untuk memecah batu di 

proyek ini. 

 

 

Gambar 3.16 Jack Hammer 

 

3.5.7. Theodolit 

Theodolit merupakan suatu alat yang sering digunakan oleh surveyor. 

Pada umumnya theodolit digunakan untuk mengetahui tinggi tanah dengan 

sudut tegak dan sudut mendatar. Theodolit pada proyek ini digunakan untuk 

mengukur dan mengetahui patokan pada titik-titik as sesuai dengan data 

yang ada. Gambar 3.17 merupakan pekerja yang menggunakan theodolit 

untuk menentukan as kolom pada proyek Pembangunan Ramp RSUD 

Ungaran. 

 

Gambar 3.17 Theodolit 
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3.5.8. Waterpass/Penyipat Datar 

Waterpass/penyipat datar adalah alat ukur tanah seperti theodolit tetapi 

lebih sederhana. Dibandingkan dengan theodolit, alat ini memiliki 

keterbatasan yaitu tidak dapat menentukan koordinat suatu titik. Waterpass 

pada proyek ini digunakan untuk menentukan elevasi bangunan. Gambar 

3.18 merupakan waterpass yang sedang digunakan pekerja. 

 

 

Gambar 3.18 Waterpass 

 

3.5.9. Concrete Power Trowel 

Concrete power trowel adalah alat untuk meratakan dan menghaluskan 

permukaan beton ketika beton dalam proses pengerasan. Concrete power 

trowel digunakan pada proyek ini karena memiliki beberapa kelebihan yaitu 

perataan beton dapat dilakukan secara maksimal dan menghemat waktu. 

Pada proyek ini, concrete power trowel yang digunakan ditunjukkan pada 

gambar 3.19 dan  memiliki spesifikasi: 

1. Berat   : 90 kg 

2. Power  : 5,5 HP 

3. Diameter  : 91cm 

4. Ukuran pisau : 35 × 20 cm 
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Gambar 3.19 Concrete Power Trowel 

 

3.5.10. Concrete Vibrator 

Concrete vibrator merupakan salah satu alat yang berperan penting 

pada saat kegiatan pengecoran. Fungsi dari alat ini adalah memadatkan 

beton dengan cara mengeluarkan udara yang terjebak dalam air dalam 

campuran beton. Pengeluaran udara ini mengakibatkan kekuatan beton 

merata dan mengurangi dampak beton mudah keropos. 

Suatu concrete vibrator dioperasikan dengan cara memasukkan kepala 

vibrator (head) ke dalam daerah cor beton selama 10 detik. Setelah 10 

detik, head dipindahkan ke titik cor beton yang lain. Kepala vibrator 

(head) tidak boleh bersentuhan langsung dengan bekisting. 

Concrete vibrator pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran 

ditunjukkan pada Gambar 3.20 dan memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

1. Diameter Head  : 40 mm 

2. Panjang selang vibrator : 400 cm 

3. Jarak pemadatan  : 50-120 cm 

4. Getaran   : 9000 VPM 
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Gambar 3.20 Concrete Vibrator 

 

3.5.11. Concrete Bucket dan Pipa Tremi 

Concrete bucket adalah suatu alat yang digunakan untuk 

memindahkan beton ready mix dari concrete mixer truck menuju ke lokasi 

yang akan dicor. Kapasitas beton yang dapat ditampung concrete bucket 

pada proyek ini adalah 0,8m
3
 dengan berat bucket 300 kg. 

Pipa tremi adalah alat yang digunakan pada saat pengecoran dengan 

jarak titik penuangan cukup jauh. Pipa tremi biasanya terletak pada ujung  

bawah concrete bucket. Pipa tremi yang digunakan di proyek ini memiliki 

panjang 4 m dengan diameter 30 cm dan terbuat dari PVC. Gambar  3.21 

merupakan concrete bucket dan pipa tremi yang digunakan di proyek. 

 

 

Gambar 3.21 Concrete Bucket dan Pipa Tremi 

Concrete Bucket 

Pipa Tremi 
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3.5.12. Concrete Mixer Truck 

Concrete mixer truck atau pengaduk beton adalah suatu alat yang 

digunakan untuk pengaduk beton dan sebagai sarana transportasi beton 

ready mix dari tempat pencampuran beton ke lokasi proyek. Pada proyek 

ini, concrete mixer truck yang digunakan berasal dari PT. Jati Kencana 

Beton (JKB) yang ditunjukkan pada Gambar 3.22 dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

1. Tipe     : Mitsubishi Fuso FJ2528 

2. Kecepatan maksimal  : 90 km/jam 

3. Kecepatan putar mixer  : 0-18 rpm 

4. Kapasitas maksimal mixer  : 8m
3
 

 

 

Gambar 3.22 Concrete Mixer Truck 

 

3.5.13. Excavator 

Excavator merupakan salah satu dari berbagai macam alat berat yang 

digunakan dalam kegiatan konstruksi. Excavator terdiri dari tiga bagian 

yaitu lengan, bahu, dan bucket. Masing-masing bagian memiliki fungsi 

masing-masing. Bagian dan fungsi excavator yaitu lengan digunakan 
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untuk mengayunkan bucket naik turun, bahu digunakan untuk 

menggerakkan lengan, dan bucket digunakan untuk menampung hasil 

galian. Dalam suatu pekerjaan konstruksi excavator dapat berperan dalam 

kegiatan yang berhubungan dengan penggalian maupun penimbunan 

tanah. Pada proyek ini digunakan excavator dengan spesifikasi sebagai 

berikut dan ditunjukkan pada Gambar 3.23. 

1. Tipe     : Hitachi EX60 

2. Jangkauan lengan maksimal : 6,16 m 

3. Kapasitas bucket    : 0,4 m
3
 

4. Power    : 2200 rpm 

5. Kecepatan maksimal  : 4,8 km/h 

 

 

Gambar 3.23  Excavator 

 

3.6. Material 

Selain diperlukan yang memenuhi dan sesuai standar, juga 

diperlukan material/bahan bangunan dalam kondisi baik dan bermutu 

standar. Pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran juga 

membutuhkan beberapa material yang akan dijelaskan lebih lanjut pada 

sub bab 3.6.1-3.6.16.  
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3.6.1. Semen 

Semen adalah suatu zat yang berasal dari pengolahan hasil industri yang 

digunakan untuk merekatkan batako, batu, dan bahan bangunan lainnya. 

Ada beberapa jenis semen yang terdapat berbagai macam semen dengan 

fungsi yang berbeda-beda. Di Indonesia dikenal ada 6 macam jenis semen. 

Berikut adalah uraian dari tiap-tiap jenis semen: 

1. Semen Portland Putih 

Berdasarkan SNI 15-0129-2004, semen portland putih adalah semen 

hidrolis yang berwarna putih dan dihasilkan dengan cara menggiling 

terak semen portland putih yang terutama terdiri atas kalsium silikat dan 

digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih 

bentuk kristal senyawa kalsium sulfat. Semen putih biasa digunakan 

untuk kegiatan yang bersifat arsitektural, seperti dekorasi, dan finishing 

bangunan.  

2. Semen Portland Pozoloan/Portland Pozzoloan Cement (PPC) 

Merupakan campuran antara semen portland dengan pozoloan (bahan 

yang mengandung silika yang tidak mempunyai kemampuan mengikat 

seperti semen). Kadar pozoloan yang digunakan adalah 6% sampai 

dengan 40% dari massa semen portland pozoloan. Semen ini biasanya 

digunakan pada semua adukan beton tanpa syarat (IP-U), adukan beton 

tahan sulfat dan dehidrasi sedang (IP-K), adukan beton dengan kekuatan 

rendah (P-U), adukan beton dengan kekuatan awal rendah dan tahan 

sulfat sedang (P-K). 

3. Semen Portland/Ordinary Portland Cement (OPC) 

Menurut SNI 15-2049-2004, semen portland adalah semen hidrolis yang 

dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland terutama yang 

terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-

sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal 

senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain. 

Kegunaan semen ini berbeda-beda tergantung pada jenis semen tersebut. 
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Ada 5 jenis semen berdasarkan kegunaannya. Semen-semen tersebut 

memiliki penjelasan sebagai berikut: 

a. Semen portland yang digunakan tidak memerlukan kegunaan khusus 

(jenis I), 

b. Semen portland yang dalam penggunaannya perlu ketahanan terhadap 

sulfat atau kalor hidrasi sedang (jenis II), 

c. Semen portland yang memerlukan kekuatan tinggi pada permulaan 

setelah pengikatan (jenis III), 

d. Semen portland yang memerlukan kalor hidrasi rendah (jenis IV), 

e. Semen portland yang memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap 

sulfat (jenis V). 

 

4. Semen Portland Campur 

Semen portland campur adalah semen hidrolis yang merupakan hasil 

dari penggilingan terak semen portland dan gips dengan satu atau lebih 

bahan anorganik yang bersifat tidak bereaksi. Semen ini digunakan 

untuk pembuatan adukan semen dan beton dengan kekuatan paling 

tinggi 20 MPa pada umur 28 hari (SNI 15-3500-2004). 

5. Semen Masonry 

Menurut SNI 15-3578-2004, semen mansory adalah semen yang 

merupakan campuran dari portland dan semen hidrolis dengan bahan 

yang bersifat menambah keplastisan dan bahan lain untuk 

meningkatkan satu atau lebih sifat. Semen mansory digunakan untuk 

memplester dan menembok. 

6. Semen Portland Komposit/ Portland Composite Cement (PCC) 

Semen portland komposit adalah semen hidrolis yang berasal dari terak 

semen portland, gips, dan satu atau lebih bahan anorganik (terak tanur 

tinggi, pozoloan, senyawa silikat, batu kapur). Kadar bahan anorganik 

6%-35% dari massa semen portland. Semen ini digunakan untuk 

pekerjaan beton, pasangan bata, selokan, dan lain-lain . 
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Semen yang digunakan pada proyek ini adalah jenis semen Portland 

Komposit/ Portland Composite Cement (PCC). Syarat mutu yang harus 

dipenuhi semen portland komposit diatur dalam SNI 15-7064-2004. Semen 

digunakan adalah semen dengan ukuran 40 kg/zak nya. Semen PCC ini 

digunakan untuk bahan campuran dalam membuat beton decking, dan 

kolom praktis serta balok praktis. Semen PCC ini memiliki beberapa 

kelebihan yaitu mudah digunakan, kedap air, suhu beton lebih rendah 

sehingga tidak mudah retak. 

Semen di proyek ini diletakkan di atas kayu, dengan ketinggian 20 cm. 

Hal tersebut bertujuan supaya semen tidak terkena penguapan dan 

pengembunan air yang terjadi di dalam tanah. Semen disusun dan ditumpuk 

dengan cara menyilang, hal ini dimaksudkan agar tumpukan semen tidak 

mudah terjatuh dan mengurangi tekanan pada semen bagian bawah. Jumlah 

tumpukan semen pada proyek ini adalah 10 tumpuk. Gambar 3.24 

merupakan semen yang digunakan pada proyek ini. 

 

 

Gambar 3.24 Semen 
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3.6.2. Agregat Halus (Pasir) 

Agregat halus (pasir) adalah suatu butiran halus yang berfungsi 

sebagai bahan pengisi campuran mortar maupun beton. Menurut SNI 03-

2847-2002, agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil disintegerasi 

„alami‟ batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan 

mempunyai ukuran butir terbesar 5 mm. Menurut SK-SNI S-04-1989-F 

agregrat halus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Agregrat yang terdiri dari butir-butir tajam dan keras, 

2. Butir agregat halus harus bersifat kekal artinya tidak pecah atau hancur 

oleh pengaruh cuaca, 

3. Agregat halus tidak mengandung lumpur lebih dari 5%, apabila lebih 

pasir harus dicuci, 

4. Agregat halus tidak banyak mengandung zat organic, 

5. Modulus halus butir antara 1,5-3,8 dengan variasi butir sesuai gradasi. 

 

Pada proyek ini agregrat halus digunakan sebagai bahan campuran 

pembuatan balok dan kolom praktis. Pasir yang digunakan yaitu pasir 

muntilan. Pasir ini dipilih karena kualitas pasir ini merupakan jenis pasir 

yang kuat, tahan lama, dan anti runtuh. Selain itu pasir muntilan 

kualitasnya sudah diakui pasir dengan kualitas terbaik. Gambar 3.25 

adalah gambar pasir di proyek ini. 
 

 

     Gambar 3.25 Agregrat Halus 
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3.6.3. Agregat Kasar (Kerikil) 

Menurut SNI 03-2847-2002, agregrat kasar adalah disintegerasi 

„alami‟ dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri 

pemecah batu dan mempunyai butir antara 5 mm sampai 40 mm. 

Menurut PBI-1971, syarat-syarat agregat kasar (kerikil) dapat digunakan 

adalah: 

1. Butir-butir keras yang tidak berpori serta bersifat kekal, 

2. Agregat kasar mengandung lumpur tidak boleh lebih dari 1%, bila 

mengandung lumpur harus dicuci terlebih dahulu, 

3. Tidak boleh mengandung zat yang dapat merusak beton, 

4. Agregat kasar bebentuk pipih hanya boleh digunakan dengan kadar 

maksimal 20% dari massa keseluruhan. 

 

Kerikil pada proyek ini digunakan pada saat pencampuran beton untuk 

kolom dan balok praktis. Pada proyek ini menggunakan agregat kasar yang 

berasal dari muntilan. Gambar 3.26 merupakan gambar agregat kasar 

(kerikil) yang digunakan pada proyek ini. 

 

 

Gambar 3.26 Agregrat Kasar 

 

3.6.4. Air 

Air merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam suatu 

proyek, salah satunya digunakan untuk campuran dalam pembuatan beton. 
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Air yang dapat digunakan untuk campuran beton berdasarkan SNI-03-2847-

2002 yaitu: 

1. Air yang digunakan pada campuran beton harus bersih dan bebas dari 

bahan-bahan merusak yang mengandung oli, asam, alkali, garam, bahan 

organik, atau bahan-bahan lainnya yang merugikan terhadap beton atau 

tulangan, 

2. Air pencampur yang digunakan pada beton prategang atau pada beton 

yang didalamnya tertanam logam aluminium, termasuk air bebas yang 

terkandung dalam agregat, tidak boleh mengandung ion klorida dalam 

jumlah yang membahayakan, 

3. Air yang tidak dapat diminum tidak boleh digunakan pada beton, kecuali 

ketentuan berikut terpenuhi: 

a. Pemilihan proporsi campuran beton harus didasarkan pada campuran 

beton yang menggunakan air dari sumber yang sama, 

b. Hasil pengujian pada umur 7 dan 28 hari pada kubus uji mortar yang 

dibuat dari adukan dengan air yang tidak dapat diminum harus 

mempunyai kekuatan sekurang-kurangnya sama dengan 90% dari 

kekuatan benda uji yang dibuat dengan air yang dapat diminum. 

Perbandingan uji kekuatan tersebut harus dilakukan pada adukan 

serupa, terkecuali pada air pencampur, yang dibuat dan diuji sesuai 

dengan “Metode uji kuat tekan untuk mortar semen hidrolis 

(Menggunakan spesimen kubus dengan ukuran sisi 50 mm)” (ASTM 

C 109 ). 

 

Air yang digunakan pada proyek ini diperoleh dari membeli air. Air 

yang dibeli tersebut kemudian ditampung untuk selanjutnya 

didistribusikan melalui pipa-pipa. Air pada proyek ini digunakan untuk 

membantu pengecoran, bahan campuran semen, dan pembersihan 

sebelum dilakukan pengecoran. Gambar 3.27 merupakan gambar air 

yang digunakan pada proyek ini. 
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Gambar 3.27 Air Yang Digunakan di Proyek 

 

3.6.5. Tahu Beton/Beton Decking 

Tahu beton/beton decking adalah material yang tersusun atas campuran 

air, semen, agregat halus yang ukurannya dibuat sesuai dengan selimut 

beton. Tahu beton berfungsi untuk memberikan jarak antara tulangan 

dengan bekisting, dan untuk membuat selimut beton. Tahu beton memiliki 2 

macam bentuk yaitu kubus dan silinder. 

Pada proyek Pembangunan Ramp RSUD digunakan tahu beton 

berbentuk silinder dengan diameter 5 cm. Tahu beton dibuat dengan 

campuran semen, air, dan pasir. Perbandingan semen dan pasir untuk 

membuat tahun beton adalah 1pc : 5ps. Pada bagian tengah tahu beton 

terdapat bendrat yang digunakan mengaitkan tahu beton dengan tulangan 

utama. Gambar 3.28 merupakan gambar beton decking pada proyek ini. 

 

 

Gambar 3.28 Beton Decking 
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3.6.6. Beton Ready Mix 

Beton ready mix adalah suatu istilah yang digunakan untuk beton yang 

sudah jadi atau tidak perlu diolah di lokasi proyek. Beton ready mix dipilih 

untuk menghemat waktu dan kualitas beton ready mix lebih bagus dan 

terjaga dibandingkan dengan beton yang dibuat manual atau konvensional. 

Pengangkutan beton ready mix dari batching plant ke lokasi proyek 

menggunakan truk mixer beton. 

Beton ready mix yang digunakan pada proyek ini merupakan beton 

ready mix dari PT. Jati Kencana Beton (JKB) yang beralamat di Jalan 

Wringin Putih, Karangjati, Bergas. Beton ready mix yang digunakan 

merupakan beton dengan nilai slump test 10 cm ± 2 cm. Beton ready mix 

digunakan untuk beberapa pekerjaan yaitu pile cap, tie beam, ground water 

tank, kolom, balok, dan pelat lantai. Beton ready mix yang digunakan pada 

pembuatan pile cap, tie beam, kolom, balok, dan pelat menggunakan dengan 

mutu K-350 (f‟c = 29 MPa). Mutu yang berbeda terdapat pada pembuatan  

ground water tank yaitu K-250 (f‟c = 20,75 MPa). Gambar 3.29 merupakan 

gambar beton ready mix yang digunakan. 

 

 

Gambar 3.29 Beton Ready Mix 

 

3.6.7. Wiremesh 

Wiremesh merupakan tulangan besi yang dianyam sehingga 

menghasilkan besi lembaran. Anyaman dapat berupa bentuk jajar genjang 
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maupun kotak. Diameter besi pada tulangan wiremesh antara 5-8 mm. 

Wiremesh ada yang berbentuk lembaran, ada yang berbentuk gulungan. 

Pada proyek ini wiremesh digunakan sebagai tulangan pada pelat 

lantai. Wiremesh digunakan untuk menggantikan baja tulangan pada pelat 

lantai karena pemasangannya lebih cepat, dan harganya lebih terjangkau. 

Tulangan wiremesh yang digunakan adalah M8 (diameter 7,2mm) dengan 

mutu U-50 (fy = 500 MPa) dalam bentuk lembaran. Dimensi wiremesh tiap 

lembar adalah pajang 5,4 m dan lebar 2,1 m. Berikut adalah gambar 

tulangan wiremesh yang digunakan untuk pelat lantai.  

 

 

Gambar 3.30 Wiremesh 

 

3.6.8. Baja Tulangan 

Menurut SNI 07-252-2002, baja tulangan beton berbentuk penampang 

bundar yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan 

baku billet dengan cara canai panas (hot rolling). Baja tulangan dibedakan 

menjadi 2 macam berdasarkan bentuknya, yaitu baja tulangan beton polos 

(BJTP) dan baja tulangan beton sirip (BJTS). BJTP adalah baja tulangan 

yang polos tidak memiliki sirip dengan penampang berbentuk bundar. BJTS 

adalah baja tulangan yang permukaannya terdapat sirip melintang untuk 

meningkatkan daya lekat dan menahan gerakan membujur.  
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Baja tulangan yang digunakan pada proyek ini menggunakan 2 macam 

yaitu BJTP dan BJTS. BJTS digunakan pada semua struktur bangunan, 

sedangkan BJTP digunakan pada pembuatan sengkang pile cap, kolom dan 

balok praktis. Pada proyek ini, mutu BJTP dan BJTS berbeda. BJTS dengan 

diameter 8-12 mm memiliki mutu baja sebesar 400 MPa, sedangkan BJTP 

memiliki dengan diameter 8-12 mm memiliki mutu baja sebesar 240 MPa. 

Gambar 3.31 merupakan tulangan yang digunakan pada proyek ini. 

 

 

Gambar 3.31 Baja Tulangan 

 

3.6.9. Bekisting 

Bekisting adalah salah satu material bangunan yang bersifat non 

permanen untuk mencetak beton yang masih dalam keadaan basah atau 

belum menjadi keras. Pada umumnya, bekisting ada 3 jenis yaitu 

bekisting konvensional, bekisting knock down, dan bekisting fiberglass. 

Material pembentuk bekisting ini berbeda-beda tergantung pada jenis 

bekisting yang digunakan. Material pembentuk bekisting konvensional 

adalah kayu, sedangkan bekisting knock down adalah kayu dan besi 

hollow, dan bekisting fiberglass menggunakan fiber sebagai pengganti 

kayu. 

Pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran hanya digunakan 

2 macam bekisting, yaitu bekisting konvensional dan bekisting knock 
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down. Salah satu keuntungan menggunakan bekisting knock down 

adalah dapat digunakan berkali-kali, berbeda dengan bekisting 

konvensional yang hanya dapat digunakan sekali saja. Bekisting 

konvensional pada proyek ini digunakan pada pekerjaan pile cap, tie 

beam, ground water tank. Ketebalan kayu yang digunakan untuk 

bekisting konvensional adalah 12 mm. Penggunaan bekisting knock 

down sendiri pada pekerjaan kolom, dan pekerjaan balok. Bekisting 

knock down terdiri dari besi hollow dan kayu. Pada proyek ini dimensi 

besi hollow yang digunakan adalah 50 × 50 mm dan kayu dengan tebal 

18 mm. Gambar 3.32 adalah gambar bekisting knock down, sedangkan 

Gambar 3.33 adalah bekisting konvensional pada pile cap,dan tie beam 

 

 

Gambar 3.32 Bekisting Knock Down 

 

 

 
 

Gambar 3.33 Bekisting Konvensional 
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3.6.10. Profil Baja 

Baja adalah suatu bahan bangunan yang berasal dari perpaduan logam. 

Perpaduan logam tersebut terdiri dari besi (Fe) sebagai penyusun dasar 

baja tersebut dan karbon (C) sebagai unsur paduan lainnya. Kelebihan baja 

dibandingkan beton adalah kualitasnya baik. Di Indonesia baja memiliki 

beberapa bentuk/profil IWF, CNP, siku. Pada proyek ini digunakan 2 

macam profil baja, yaitu profil baja IWF 400×200×8×13 untuk 

menyambung kolom di bangunan utama dengan ramp dan IWF 

300×150×6,5×9 untuk menyambung balok di bangunan utama. Profil baja 

yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 3.34. 

 

 

Gambar 3.34 Profil Baja 

 

3.6.11. Bata Ringan 

Bata ringan adalah suatu material yang digunakan untuk mengganti 

bata merah. Bata ringan digunakan karena memiliki berbagai kelebihan. 

Kelebihan yang dimiliki bata ringan dibandingkan dengan bata merah 

adalah kuat tekan yang tinggi, lebih ringan, pelaksanaannya dapat 

dilakukan dengan cepat, dan memiliki kekedapan suara yang cukup 

baik. Bata ringan yang digunakan pada proyek ini memiliki dimensi 

p×l× t sebesar 600 × 75 × 20 mm, dengan berat kering 520 kg/m
3
 serta 
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kuat tekan 4,5 N/mm
2
. Bata ringan pada proyek ini digunakan sebagai 

dinding pengaman. Bata ringan yang digunakan pada proyek ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.35. 

 

 

Gambar 3.35 Bata Ringan 

 

3.6.12. Batu Belah 

Batu belah merupakan suatu batuan yang berukuran besar yang 

sengaja dibelah atau dipecah menjadi batuan kecil untuk digunakan dalam 

konstruksi bangunan. Batu belah biasanya memiliki diameter antara 15-30 

cm. Pada proyek ini batu belah digunakan untuk campuran dalam 

pembuatan pondasi sumuran. Batu belah yang digunakan merupakan batu 

belah berdiameter 15 cm. Pada Gambar 3.36 merupakan batu belah yang 

ada di proyek ini. 

 

 

                                        Gambar 3.36 Batu Belah 
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3.6.13. Semen Instan/Mortar Instan 

Semen instan adalah salah satu bahan bangunan yang berasal dari 

campuran semen, pasir, dan batu kapur. Mortar sering digunakan untuk 

merekatkan struktur bangunan, misalnya hebel. Semen instan memiliki 

kelebihan yaitu pengerjaannya yang cepat, dan resiko pencampuran dapat 

diminimalkan. Ada beberapa jenis semen instan atau mortar instan yaitu 

mortar perekat untuk bata, tembok; mortar dekorasi untuk dempul tembok 

dalam dan luar; mortar pelindung untuk meningkatkan daya tahan air, 

panas, dan lain-lain. Satu sak semen instan yang digunakan pada proyek 

ini adalah mempunyai berat 40 kg. Gambar 3.37 merupakan semen 

instan/mortar yang digunakan pada proyek ini. 

 

 

Gambar 3.37 Mortar 

 

 

3.6.14. Deck Baja/Bondek  

Deck baja/bondek adalah suatu material dari baja ringan yang sudah 

dilapisi anti karat. Bondek pada proyek ini digunakan sebagai pengganti 

bekisting kayu (pelapis bawah cor beton pelat lantai). Bondek dipilih 

untuk menggantikan kayu karena memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah tenaga kerja pemasangan bondek lebih sedikit dibandingkan 

pemasangan bekisting kayu, 
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2. Hasil cor beton dengan menggunakan bondek lebih rapi, 

3. Bondek tidak perlu dilepas apabila cor lantai beton sudah kering. 

 

Pada proyek ini digunakan bondek dengan ukuran 200 × 150 × 0,8 cm. 

Bondek pada proyek ini ditunjukkan pada Gambar 3.38. 

 

 

Gambar 3.38 Bondek 

 

 

3.6.15. Kayu 

Kayu merupakan bahan yang selalu digunakan pada setiap kegiatan 

konstruksi. Kayu dapat digunakan pada pembuatan bekisting, pembuatan 

kusen pintu, dan lain-lain. Dalam perencanaannya, spesifikasi desain 

struktur kayu diatur dalam SNI 7973-2013. Kayu sering digunakan dalam 

kegiatan konstruksi karena memiliki beberapa kelebihan yaitu: 

1. Sifat kayu lebih tahan terhadap lenturan dan tekanan, 

2. Material kayu lebih mudah didapatkan, 

3. Pengerjaan proyek dengan kayu menghemat waktu, karena proses 

pengerjaannya mudah dilakukan. 

 

Kayu pada proyek ini digunakan untuk bekisting dan balok penahan 

bekisting. Kayu yang digunakan untuk balok penahan memiliki ukuran 

panjang × lebar yaitu sebesar 5 cm × 7 cm dan jenis kayu yang digunakan 

adalah kayu glugu.  
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Selain terdapat kayu dalam bentuk batang, di proyek ini terdapat kayu 

dalam bentuk lembaran. Kayu tersebut berjenis kayu lapis/plywood. Kayu 

lapis/plywood merupakan kayu yang diperoleh dengan cara menyusun 

bersilangan tegak lurus. Kayu lapis pada proyek ini memiliki ketebalan 12 

mm, yang digunakan untuk bekisting struktur. Gambar 3.39 merupakan 

gambar kayu yang digunakan pada proyek ini. 

 

 

Gambar 3.39 Kayu 

 

3.6.16. Kawat Pengikat/Bendrat 

Kawat pengikat/bendrat adalah material yang digunakan untuk 

pengikat baja tulangan sebelum dicor, misalkan pengikat tulangan utama 

dengan tulangan sengkang, dan menyambung tulangan utama dengan 

tulangan utama. Bendrat yang digunakan dalam proyek ini adalah bendrat 

gulungan, yang dapat dilihat pada Gambar 3.40. 

 

 

Gambar 3.40 Bendrat 

Kayu penyangga 

Bendrat 

Kayu Lapis 

(Bekisting) 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PROYEK 

 

4.1. Uraian Umum 

Pada bab sebelumnya, sudah dibahas mengenai perencanaan proyek 

Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. Setelah dilakukan perencanaan, maka 

tahap selanjutnya adalah melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan 

perencanaan yang sudah ada. Pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh 

kontraktor pelaksana, yang diawasi oleh Manajemen Konstruksi. 

Pengawasan tersebut bertujuan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan 

hasilnya dapat maksimal. Pada pelaksanaan proyek ini dilakukan oleh PT. 

Chimarder 777 selaku kontraktor pelaksana dan konsultan Manajemen 

Konstruksinya adalah PT. Cakra Manggilingan Jaya.  

Pada tahap pelaksanaan harus dilakukan dengan benar dan mengikuti 

metode-metode yang tepat. Hal ini bertujuan agar hasil akhir dari pekerjaan 

tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak owner. Pada sub bab 

berikutnya akan membahas secara lebih mendetail pelaksanaan pekerjaan 

struktur bawah, dan pekerjaan struktur atas Pembangunan Ramp RSUD 

Ungaran. 

 

4.2. Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah 

Pelaksanaan struktur bawah harus dilakukan dengan menggunakan 

bahan, peralatan yang memenuhi standar. Selain bahan dan peralatan yang 

standar, perlu adanya metode pelaksanaan yang benar. Pelaksanaan struktur 

bawah yang salah akan berdampak buruk pada struktur atas. Oleh karena 

itu, pada sub bab ini akan dibahas lebih rinci mengenai tahap-tahap 

pelaksanaan struktur bawah pada proyek Pembangunan Ramp RSUD 

Ungaran yang meliputi pekerjaan pondasi sumuran, pile cap, tie beam, dan 

ground water tank, urugan struktur bawah. 
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4.2.1. Pondasi Sumuran 

Berdasarkan gambar perencanaan terdapat 10 pondasi sumuran yang 

terdapat di berbagai titik, dengan 6 titik pondasi P1 dan 4 titik pondasi P2. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, tahap-tahap pelaksanaan pondasi 

sumuran pada proyek ini meliputi galian tanah, penulangan pondasi 

sumuran, pemasangan bekisting, dan pengecoran pondasi. Tahap-tahap 

tersebut akan dijelaskan lebih mendetail pada poin 1-5. 

1. Pematokan Titik Pondasi Sumuran 

Pematokan titik dilakukan oleh surveyor dengan bantuan drafter. 

Surveyor yang mengoperasikan theodolit, sedangkan drafter memberi 

arahan kepada surveyor titik yang akan ditetapkan sebagai as. Pematokan 

digunakan untuk mengetahui lokasi yang akan digali. Tahap-tahap 

pelaksanaan pematokan sebagai berikut: 

a. Drafter mengarahkan surveyor untuk berdiri di titik yang telah 

ditentukan (titik acuan), dalam hal ini terletak di balok gedung utama 

baru RSUD Ungaran. Titik acuan tempat berdirinya surveyor dapat 

dilihat pada titik A Gambar 4.1. Setelah titik acuan ditetapkan, drafter 

meminta surveyor memutar theodolit sejauh 65
0 

berlawanan arah 

jarum jam. Sudut tersebut ditetapkan berdasarkan gambar yang telah 

dibuat oleh drafter. Perputaran theodolit tersebut membentuk garis 

lurus yang merupakan garis bantu menentukan as. Garis bantu tersebut 

ditunjukkan pada garis dari titik A ke titik B Gambar 4.1. 

b. Garis bantu tersebut kemudian digeser sejauh 1 m dari titik B menuju 

as M-2. Pergeseran garis bantu tersebut merupakan garis as yang 

digunakan untuk membuat konstruksi. Pergeseran tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

c. Setelah didapatkan as untuk pondasi bagian tengah, garis as tersebut 

digeser sejauh 2,6 m ke M-1 dan M-3. Pergeseran tersebut digunakan 

untuk menentukan as M-1 dan M-3 bagian pondasi (P1). Pergeseran 

2,6 meter dilihat pada Gambar 4.1. 
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` 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Titik Acuan Pondasi 

 

d. Pada Gambar 4.1 dapat dilihat, selain ada as secara vertikal juga ada 

as dalam arah horizontal. As horizontal tersebut adalah as K, L, M, N. 

Keempat as tersebut didapatkan dengan cara membuat garis lurus. 

Acuan untuk mengambil garis adalah kolom as J-1 yang berada di 

gedung utama baru RSUD Ungaran seperti pada Gambar 4.1. Setelah 

mengambil as kolom J-1 sebagai acuan, selanjutnya menarik garis 

menuju K-1 sepanjang 5,28 m. As L-1 ditentukan dengan cara 

menarik garis sepanjang 9 m dari as K-1 dan dari as L-1 ditarik garis 9 

m menuju as M-1. Setelah ditentukan as M-1, yang dilakukan adalah 

menarik garis sepanjang 3,8 m untuk menentukkan as N-1. 

  

2. Penggalian  Pondasi Sumuran 

Setelah melakukan kegiatan pematokan titik pondasi sumuran, tahap 

selanjutnya adalah kegiatan penggalian tanah untuk pondasi. Penggalian 

pondasi ini merupakan pekerjaan yang cukup memerlukan banyak waktu, 

yaitu 7 hari. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan ini dilakukan secara 

manual oleh para pekerja proyek. Para pekerja menggunakan cangkul, 

ember, blencong untuk membantu penggalian tanah pondasi ini. 

Pekerjaan galian ini dilakukan sedalam 7 m. Langkah-langkah 

J 

1 

M L N K 

A 

2 

3 

B 

1 1 
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pembuatan pondasi sumuran akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai 

berikut:  

a. Dari titik tengah as K-1 ditarik garis sepanjang 60 cm agar didapatkan 

diameter 120 cm (P1) dan ditarik sepanjang 70 cm di as K-2 agar 

didapatkan diameter sebesar 140 cm. Penarikan dari titik tengah 

tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu meteran. Gambar 

4.2 merupakan sket pembuatan diameter as pondasi sumuran yang 

digunakan pada proyek ini, 

   

a. Diameter As K-1 Pondasi 60 cm  b. Diameter As K-2 Pondasi 70 cm 

                              Gambar 4.2 Diameter As K Pondasi Sumuran 

 

b. Sesudah didapatkan diameter masing-masing pondasi, langkah 

selanjutnya adalah memberikan patok-patok pada bagian yang telah 

ditandai dengan angka 1 - 4. Patok-patok tersebut merupakan kayu 

berukuran 5 × 7 cm yang ditancapkan ke dalam tanah. Gambar 4.3 

merupakan kayu yang digunakan sebagai patok-patok, 

 

Gambar 4.3 Kayu Yang Digunakan Sebagai Patok 

1 2 

4 

3 
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c. Langkah selanjutnya adalah membuat mal yang terbuat dari kayu 

berukuran 5 × 7 cm. Mal tersebut berfungsi sebagai jangka yang 

digunakan untuk membuat lingkaran melalui garis luar berdiameter 

sesuai pengukuran. Lingkaran tersebut diperoleh dengan cara memutar 

mal. Kegunaan lingkaran ini adalah untuk membantu pekerja agar 

galian yang dibuat dapat berbentuk lingkaran. Gambar 4.4 merupakan 

lingkaran yang dibuat dari goresan mal, dengan Gambar 4.4a adalah 

lingkaran diameter 120 cm dan 4.4b berdiameter 140 cm, 

 

`  

 

a. Diameter 120 cm b. Diameter 140 cm 

Gambar 4.4 Lingkaran Dari Goresan Mal 

 

d. Para pekerja menggali bagian-bagian tepi/bagian yang sudah diberi 

tanda-tanda lingkaran tersebut. Pada tahap ini alat yang digunakan 

adalah linggis. Linggis digunakan untuk mencongkel tanah keras dan 

bebatuan, 

e. Setelah bagian tepi digali, para pekerja mulai menggali bagian tengah 

dengan menggunakan cangkul dan ember. Pada tahap ini terdapat 2 

orang pekerja, yang terdiri dari pekerja di dalam galian dan pekerja 

yang berada di luar galian. Pekerja di dalam galian bertugas untuk 

menggali dan memeriksa kelurusan galian yang sudah dilakukan 

dengan menggunakan mal. Pekerja di luar galian bertugas 

mengeluarkan tanah dari lubang galian dengan cara menarik ember 

Patok Kayu 

Patok Kayu 
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yang berisi tanah dari dalam galian untuk diletakkan di atas 

permukaan tanah, 

f. Hasil galian tanah yang diletakkan di atas permukaan tanah 

selanjutnya akan digunakan untuk pekerjaan urugan. 

 

3. Penulangan Pondasi Sumuran 

Baja tulangan yang digunakan sebagai tulangan utama pada pondasi 

sumuran adalah baja tulangan dengan ukuran D22. Penulangan pondasi 

tersebut dilakukan di dalam area galian pondasi tersebut. Tahap-tahap 

pelaksanaan penulangan pondasi sumuran dijelaskan di bawah ini: 

a. Baja tulangan D22 dipotong dengan gerinda pemotong. Baja tulangan 

yang akan dimasukkan dalam galian tanah memiliki panjang 9 m. 

Pemotongan baja tulangan ini dilakukan di luar lokasi pondasi yaitu di 

rooftop gedung utama baru RSUD Ungaran. Tulangan yang sudah 

dipotong kemudian dipindahkan ke lokasi pondasi sumuran dengan 

menggunakan alat bantu tower crane. Gambar baja tulangan diangkut 

oleh tower crane ditunjukkan oleh Gambar 4.5, 

 

 

Gambar 4.5 Baja Tulangan Diangkut Oleh Tower Crane 

 

b. Membuat sengkang polos spiral Ø 10 dengan menggunakan alat mal. 

Alat mal yang digunakan pada proyek ini terbuat dari besi. Pembuatan 

sengkang spiral ini dilakukan oleh 2 orang pekerja. Tahap yang 

Baja Tulangan  
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dilakukan terlebih dahulu untuk membuat sengkang spiral adalah 

memasukkan besi ke dalam lubang yang sudah dibuat. Setelah 

memasukkan besi, seorang pekerja memutar mesin dan yang lain 

bertugas untuk memegang baja tulangan yang akan dibuat spiral. 

Gambar 4.6 merupakan gambar cara pembuatan sengkang spiral, 

 

              

Gambar 4.6 Pembuatan Sengkang Spiral 

Sumber: http://yogie-civil.blogspot.com/2011/11/sengkang-spiral.html,2018 

 

c. Tahap selanjutnya adalah memasang sengkang spiral. Urutan tahap ini 

dilakukan berbeda dari konstruksi lain karena sengkang spiral 

dipasang terlebih dulu untuk memudahkan pemasangan tulangan 

utama dan tulangan utama dapat dipasang menjadi lingkaran. 

Sengkang spiral yang telah dibuat sebelumnya dimasukkan ke dalam 

galian pondasi dengan menggunakan bantuan tali tambang yang diikat 

pada dua sisi oleh pekerja yang berada di luar galian pondasi. Setelah 

sengkang berada dalam galian pondasi, selanjutnya sengkang ditata 

oleh pekerja yang berada dalam galian pondasi, 

d. Setelah sengkang spiral dimasukkan, dilanjutkan dengan pemasangan 

tulangan utama oleh pekerja ke dalam lubang galian utama tersebut. 

Jumlah tulangan yang dipasang sesuai dengan gambar rencana yaitu 

http://yogie-civil.blogspot.com/2011/11/sengkang-spiral.html,2018
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26 (P1), dan 30 (P2). Jarak sengkang yang dipasang adalah 20 cm. 

Gambar 4.7 merupakan gambar penulangan pondasi sumuran. 

 

          

Gambar 4.7 Penulangan Pondasi Sumuran 

Sumber: Data Proyek,2018 

 

e. Ketika sengkang dan tulangan utama sudah dipasang mencapai 1,5 m 

dari dasar pondasi, untuk membantu memasang sengkang dan 

tulangan utama pekerja memasang balok kayu. Balok kayu tersebut 

berjumlah 2 dan berukuran 5 × 7 cm. Balok kayu tersebut digunakan 

sebagai tempat berpijak pekerja. Balok kayu dipasang secara 

melintang, dan akan dipindahkan ke atas secara bergantian tergantung 

kebutuhan pekerja. Gambar 4.8 merupakan gambar tampak atas 

pemasangan balok kayu. 

 

 
 

Gambar 4.8 Tampak Atas Pemasangan Balok Kayu 

Sumber: Data Proyek,2018 
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4. Pemasangan Beton Decking 

Beton decking yang digunakan pada pondasi berbentuk kubus dengan 

ketebalan 10 cm. Beton decking digunakan dengan tujuan agar tulangan 

tidak menempel dengan tanah. Jarak antar beton decking adalah 0,5 m. 

5. Pemasangan Bekisting 

Bekisting yang digunakan adalah bekisting konvensional yaitu plywood 

dengan perkuatan kayu. Bekisting dipasang dengan ketinggian 1 m. 

Tinggi tersebut didasarkan pada kedalaman sumuran yang akan ditimbun. 

Tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan 

bekisting pondasi sumuran adalah sebagai berikut: 

a. Plywood dipotong dengan ukuran panjang × lebar yaitu 100 × 30 cm 

dan diberi perkuatan dengan menggunakan kayu berukuran 5 × 7 cm 

pada bagian tepi, 

b. Membuat kerangka acuan bentuk bekisting yang akan dipasang 

menggunakan balok kayu, 

c. Plywood disusun menjadi seperti kerangka acuan yang sudah dibuat 

(segi delapan). Gambar 4.9 merupakan gambar penyusunan kerangka 

acuan. 

 

Gambar 4.9 Pemasangan Kerangka Acuan 

Sumber: Data Proyek,2018 

 

d. Pemberian perkuatan vertikal, perkuatan horizontal, dan kayu 

penyangga (skoor) agar kekuatan bekisting bertambah. Tahap pertama 

yang dilakukan adalah pemasangan perkuatan horizontal dengan jarak 

35 cm - 37 cm. Langkah selanjutnya adalah perkuatan vertikal 
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dipasang dengan jarak 10 - 15 cm. Lalu kayu penyangga (skoor) 

dipasang dengan sudut 45
0 

- 60
0
. Kayu penyangga digunakan pada  4 

bagian. Bahan yang digunakan adalah kayu berukuran 5 × 7 cm. 

Pelaksanaan bekisting pada pondasi sumuran ditunjukkan pada 

Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.10 Pemasangan Bekisting Pondasi Sumuran 

Sumber :Data Proyek,2018 

 

6. Pengecoran 

Pondasi sumuran dicor dengan menggunakan beton ready mix dengan 

mutu K-225. Tahap pengecoran pondasi sumuran terdiri dari 3 tahap 

yaitu persiapan, pengujian kualitas beton, dan pelaksanaan pengecoran. 

Tahap-tahap tersebut akan dijelaskan lebih detail sebagai berikut: 

a. Tahap I: Persiapan 

Tahap ini berisi perakitan talang cor yang akan digunakan untuk 

membantu pelaksanaan pengecoran. Talang cor ini hanya digunakan 

pada titik-titik pondasi yang tidak dapat dijangkau oleh tower crane, 

sehingga pekerjaan persiapan ini tidak selalu dilakukan. Titik-titik 

pondasi yang tidak dapat dijangkau oleh tower crane adalah pondasi 

Plywood 

Kayu Penyangga Perkuatan Horizontal 

Tulangan Pondasi 
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pada as M dan N. Talang cor yang digunakan berdiameter 30 - 40 cm. 

Tahap-tahap perakitan talang cor sebagai berikut: 

a.1. Beberapa bambu dipotong dengan ukuran 2 meter yang akan 

digunakan untuk penyangga talang cor. Setiap 2 bambu dibuat 

menyilang dan kemudian dibendrat, 

a.2. Bambu tersebut kemudian diletakkan pada beberapa titik dengan 

ketinggian yang berbeda, 

a.3. Bambu dengan panjang 4 meter dipersiapkan. Bambu-bambu 

tersebut digunakan sebagai alas talang, sehingga bambu-bambu 

tersebut disusun secara horizontal, 

a.4. Setelah penyangga pipa dan alas bambu sudah disiapkan dan 

ditata, langkah selanjutnya adalah meletakkan talang cor di atas 

penyangga dan alas bambu tersebut. Gambar talang cor yang 

sudah dirakit dapat dilihat pada Gambar 4.11, 

  

 

Gambar 4.11 Pemasangan Talang Cor 

Sumber: Data Proyek,2018 
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b. Tahap II: Pengujian Kualitas Material Beton 

Pengujian kualitas material beton yang dilakukan pada proyek ini 

terdiri dari uji slump test dan uji kuat tekan beton. Masing-masing 

pengujian tersebut memiliki tahap yang berbeda. Berikut akan 

dijelaskan lebih rinci masing-masing tahap dari uji slump test dan uji 

kuat tekan beton. 

b.1. Melakukan uji slump test. Uji slump test ini selalu dilakukan di 

semua proyek sebelum pelaksanaan pengecoran. Uji slump test ini 

diatur dalam SNI 03-1972-2008. Pada peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa slump test digunakan untuk memantau 

homogenitas (kerataan campuran adukan) dan kemudahan 

pengerjaan (workability) beton segar. Uji slump test dilakukan 

dengan mengisi kerucut terpenggal (kerucut Abrams) dengan 

beton ready mix dalam 3 lapis. Masing-masing lapis tersebut 

ditusuk-tusuk dengan menggunakan besi sebanyak 25 kali. 

Sesudah kerucut diisi sampai penuh, kerucut dibalik pada pelat 

datar. Beda tinggi antara kerucut terpenggal dengan beton ready 

mix yang dituang adalah nilai slump test beton ready mix tersebut. 

Nilai slump test beton ready mix dengan K-225 adalah 10±2cm. 

Berikut ini merupakan gambar uji slump test di lapangan, 

 

 

Gambar 4.12 Uji Slump Test 

Sumber:Data Proyek,2018 

Kerucut Abrams 

Besi Rojokan 

Pelat Datar 
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b.2. Langkah selanjutnya adalah menuangkan beton pada silinder 

untuk dilakukan uji kuat tekan beton. Uji kuat tekan beton 

merupakan suatu cara untuk mengetahui kuat tekan maksimum 

yang dapat diterima oleh beton sampai beton tersebut hancur. Uji 

kuat tekan beton diatur dalam SNI-03-1974-1990. Uji kuat tekan 

beton pada proyek ini menggunakan silinder berdiameter 15 cm 

dan tinggi 30 cm. Silinder tersebut diisi dengan beton ready mix 

sebanyak 3 lapis dan diisi sampai penuh. Masing-masing lapis 

ditusuk-tusuk 25 kali. Pada proyek ini digunakan 3 

sampel/silinder untuk mengetahui kuat tekan beton. Setelah 

didiamkan selama sehari, beton akan mulai mengering. Setelah 

kering silinder dilepas dan dibawa ke Politeknik Negeri Semarang 

dan PT. JKB untuk dilakukan perendaman dan pengujian untuk 

beton yang berumur 7, 14, 28 hari. Berikut adalah sampel uji kuat 

tekan beton pada pengecoran pondasi. 

 

 

Gambar 4.13 Sampel Uji Kuat Tekan Beton 

Sumber:Data Proyek,2018 
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c. Tahap III: Pelaksanaan Pengecoran 

Pada pelaksanaan pengecoran akan dijelaskan mengenai tahap 

penuangan material beton. Berikut adalah tahap-tahapnya: 

c.1. Beton ready mix dituangkan ke dalam concrete bucket dengan 

kapasitas 0,8 m
3
. Bucket tersebut kemudian dipindahkan dengan 

menggunakan tower crane menuju lokasi pengecoran, 

c.2. Sebelum dicor dengan menggunakan beton ready mix terlebih 

dahulu disiapkan batu belah yang akan dicampur dengan beton. 

Batu belah tersebut dimasukkan ke dalam galian secara 

bergantian dengan penuangan beton ready mix. Perbandingan 

volume antara beton dengan batu belah adalah 60% beton dan 

40% batu belah dari volume total. 

Beton ready mix dituang ke dalam lubang. Ada beton yang 

dituang secara langsung dengan menggunakan pipa tremi dan ada 

juga beton ready mix yang dituang dengan bantuan menggunakan 

talang cor. Gambar 4.14 pengecoran dengan bantuan talang cor 

dan Gambar 4.15 merupakan pengecoran dengan langsung 

menggunakan pipa tremi, 

 

 

Gambar 4.14 Pengecoran Dengan Talang Cor 

Sumber:Data Proyek,2018 

Talang Cor 

Pondasi Sumuran 
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Gambar 4.15 Pengecoran Langsung Dengan Pipa Tremi 

Sumber: Data Proyek,2018 

 

c.3. Setelah beton ready mix dituang, beton yang masih basah tersebut 

dipadatkan dengan menggunakan concrete vibrator, 

c.4. Tahap c.2 dan c.3 dilakukan berulang sampai semua bagian 

pondasi terisi beton ready mix. 

 

7. Pelepasan Bekisting 

Setelah ± 24 jam (1 hari) beton akan mulai mengering, sehingga 

bekisting yang terpasang dapat dilepas. Pelepasan bekisting ini dilakukan 

dengan melepas kayu penyangga. Tahap selanjutnya adalah plywood 

dilepas. 

8. Pengurugan Tanah 

Langkah terakhir adalah melakukan pengurugan pada area pondasi. 

Urugan tersebut dilakukan dengan tujuan agar perbedaan ketinggian peil 

lantai tidak terlalu jauh dengan ketinggian gedung utama RSUD. Urugan 

dilakukan dengan ketinggian kurang lebih 1 m. Tanah urug yang 

digunakan merupakan tanah yang dibeli dari pihak luar. Tanah tersebut 

dimasukkan ke dalam bucket untuk dipindahkan. Bucket tersebut 

kemudian diangkat dengan bantuan tower crane menuju lokasi ramp. 

Bucket 

Lokasi Pengecoran 
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Tanah yang berada pada daerah ramp kemudian diratakan dan dipadatkan 

dengan menggunakan excavator. Pada saat pemadatan tanah mengalami 

penurunan. Tanah yang mengalami penurunan tersebut, ditambahkan 

tanah lagi agar ketinggian urugan sesuai gambar rencana yaitu 1 meter. 

Gambar 4.16 merupakan pengurugan pondasi sumuran. 

 

 

Gambar 4.16 Pengurugan Area Pondasi 

 

4.2.2. Pile cap 

Pada sub bab ini akan dijelaskan lebih mendetail mengenai tahap-tahap 

pelaksanaan pekerjaan pile cap. Pelaksanaan pile cap dilakukan bersamaan 

dengan pelaksanaan pekerjaan tie beam, mulai dari pelaksanaan pembuatan 

lantai kerja sampai dengan pengecoran. Pada proyek  ini terdapat 3 macam 

pile cap yang akan dibuat. Pile cap pertama yang dilaksanakan adalah pile 

cap pada as M dan N, kemudian dilanjutkan as L. Pile cap yang terakhir 

dilaksanakan adalah pile cap as K. 

Tahap-tahap pelaksanaan tersebut akan dijelaskan lebih mendetail pada 

poin 1-7: 
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1. Pengukuran Pile Cap 

Tahap pengukuran pile cap terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap persiapan, dan 

tahap pengukuran pile cap. Tiap-tiap tahap terdiri dari beberapa 

pekerjaan. Tahap-tahap tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap I: Persiapan 

Tahap persiapan terdiri dari 2 pekerjaan, yaitu pemotongan tulangan 

pondasi dan perataan kepala pondasi. Kedua tahap tersebut akan 

dijelaskan lebih mendetail sebagai berikut: 

a.1. Perataan Kepala Pondasi 

Kepala pondasi diratakan sehingga didapatkan elevasi yang sama. 

Alat yang digunakan pada pekerjaan ini adalah jack hammer. Jack 

hammer akan menghancurkan kepala pondasi yang tidak rata. 

Gambar 4.17 merupakan gambar pekerjaan perataan kepala 

pondasi, 

 

 

Gambar 4.17 Perataan Kepala Pondasi 

 

a.2. Pemotongan Tulangan Pondasi 

Panjang tulangan pondasi yang berlebih harus dipotong. Tulangan 

tersebut harus dipotong karena panjang tulangan yang dapat 

masuk ke dalam pile cap terbatas. Panjang tulangan pondasi yang 

tersisa atau dapat dimasukkan adalah 0,8-0,9 m (40d). Panjang 
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tersebut memudahkan tulangan pondasi untuk dapat masuk pada 

bagian pile cap. Alat yang digunakan untuk memotong tulangan 

pondasi ini adalah bar cutter. Tulangan pondasi yang sudah 

dipotong ditunjukkan oleh Gambar 4.18, 

 

 

                     Gambar 4.18 Tulangan Pondasi Yang Sudah Dipotong 

 

a.3. Pengurugan Tanah 

Setelah melakukan pemotongan dan perataan kepala pondasi, 

langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pekerjaan 

urugan. Ketebalan urugan untuk pekerjaan pile cap adalah 15 cm. 

 

b. Tahap II: Pengukuran Pile Cap 

As bantuan yang sudah dibuat sebelumnya, digunakan kembali untuk 

pembuatan as pada pile cap. Surveyor melakukan pengukuran dengan 

theodolit untuk memastikan letak dari as pile cap. Sesudah 

mendapatkan as pile cap, surveyor memberikan tanda dengan benang. 

Pembuatan dimensi pile cap diukur dengan meteran. 

 

2. Pembuatan Lantai Kerja/Rabat Beton 

Tahap yang dilakukan sebelum memasang tulangan adalah membuat 

lantai kerja. Pembuatan lantai kerja ini dimaksudkan untuk perata 

Sisa Tulangan Pondasi 
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permukaan, dan penahan rembesan air dari beton ready mix. Lantai kerja 

pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran dibuat dengan 

ketebalan 10 cm. Material yang digunakan untuk pembuatan lantai kerja 

ini adalah semen, agregat halus, dan air. Tahap-tahap pembuatan lantai 

kerja adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan tanda area yang akan diberi lantai kerja/rabat beton 

dengan menggunakan kayu ukuran 5 × 7 cm. Panjang kayu yang 

dipasang adalah 160 cm, sesuai dengan ukuran pile cap yang buat, 

b. Adukan beton disiapkan dengan perbandingan semen dan pasir adalah 

1 pc: 3 ps, 

c. Adukan beton yang sudah siap, dituang ke area yang sudah ditandai 

sebelumnya, 

d. Adukan lantai kerja diratakan dengan menggunakan roskam sesuai 

dengan ketebalan yang sudah ditentukan sebelumnya, 

e. Setelah beton mengering (± 1 hari) bekisting yang digunakan untuk 

menandai lantai kerja dilepaskan. Gambar 4.19 merupakan gambar 

lantai kerja/ rabat beton yang terdapat pada konstruksi pile cap. 

 

 

Gambar 4.19 Pembuatan Lantai Kerja 

 

3. Penulangan Pile Cap 

Setelah membuat lantai kerja, tahap selanjutnya adalah pemasangan baja 

tulangan atau penulangan. Tulangan utama adalah D16-175 untuk 

Lantai Kerja/Rabat Beton 
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tulangan atas arah X dan Y, dan D22-175 untuk tulangan bawah arah X 

dan Y. Selain tulangan utama, sengkang yang digunakan adalah Ø12-

150. Penulangan pile cap dilakukan di luar lokasi proyek (roof top 

gedung utama RSUD Ungaran yang baru) dan di dalam lokasi. Ada 

beberapa tahap yang dilakukan untuk merakit baja tulangan menjadi 

suatu tulangan pile cap. Tahap-tahap penulangan pile cap adalah sebagai 

berikut: 

a. Tulangan-tulangan pondasi yang berada di atas permukaan, 

dibengkokkan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk 

memudahkan dalam tulangan memasang pile cap. Tulangan tersebut 

dibengkokkan sebesar 45
0
, dan dilakukan secara manual tanpa alat. 

Gambar 4.20 adalah tulangan pondasi yang dibengkokkan oleh 

pekerja proyek, 
 

 

Gambar 4.20 Pembengkokkan Tulangan Pondasi 

 

b. Memotong baja tulangan dengan menggunakan gerinda pemotong 

sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, 

c. Setelah dipotong, kemudian membengkokkan baja tulangan dengan 

menggunakan bar bender. Baja tulangan dibengkokkan sebesar 90
o
, 

d. Menyusun baja tulangan sesuai dengan arah dan letaknya. Tulangan 

bawah arah memendek (X) dirangkai terlebih dahulu, kemudian 

dilanjutkan dengan tulangan bawah arah memanjang (Y). Selain baja 

Tulangan Pondasi 

Pekerja 
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tulangan arah X dan Y, langkah selanjutnya adalah memasang 

sengkang, 

e. Setelah tulangan bawah dirakit, tulangan tersebut dipindahkan menuju 

lokasi proyek dengan menggunakan tower crane. Pada Gambar 4.21, 

gambar merupakan gambar penulangan pile cap di proyek ini, 

  

Gambar 4.21 Tulangan Bawah Pile Cap 

 

f. Setelah berada di lokasi proyek, langkah selanjutnya adalah 

memasang tulangan atas arah memanjang (Y) terlebih dahulu 

kemudian tulangan arah memendek (X). Gambar 4.22 merupakan 

gambar penulangan pile cap, 

 

 

Gambar 4.22 Susunan Tulangan Pile Cap 

Tulangan Atas Arah Y 

Tulangan Atas Arah X 

Tulangan Bawah Arah X 

Tulangan Bawah Arah Y 

Sengkang 

Tulangan Pondasi 
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g. Pada bagian atas pile cap, diberi sengkang dan tulangan utama kolom. 

Sengkang terlebih dahulu diikat pada tulangan pile cap dengan 

menggunakan kawat bendrat. Setelah sengkang diikat, kemudian 

tulangan utama dimasukkan sampai tulangan pile cap bagian bawah. 

Ujung tulangan kolom yang dibengkokkan adalah (12d). Ujung 

tulangan tersebut diikat dengan tulangan bawah pile cap. Hal tersebut 

bertujuan agar  kolom dapat berdiri kokoh di atas pile cap. Gambar 

4.23 merupakan gambar penulangan kolom, pada pile cap. 

 

 

                 Gambar 4.23 Pemasangan Tulangan Kolom 

 

4. Pemasangan Tahu Beton/Beton Decking 

Sebelum melakukan pemasangan bekisting, perlu adanya pemberian 

beton decking untuk mengganjal tulangan. Pemberian beton decking 

tersebut berguna untuk membuat selimut beton. Tebal tahu beton yang 

digunakan 5 cm. Beton decking diletakkan dengan cara mengangkat 

tulangan pile cap, kemudian para pekerja meletakkannya di bawah 

tulangan pile cap. Gambar 4.24 merupakan pemasangan tahu beton pada 

pile cap. 

Tulangan Kolom 

Pile Cap 
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Gambar 4.24 Beton Decking Pada Pile Cap 

 

5. Pemasangan Bekisting Pile Cap 

Pekerjaan yang dilakukan selanjutnya adalah pemasangan bekisting. 

Bekisting yang digunakan pada pile cap adalah bekisting konvensional. 

Bekisting konvensional yang dipakai adalah bekisting dari plywood. 

Bekisting yang digunakan memiliki ketebalan 12 mm. Tahap-tahap 

pelaksanaan bekisting pile cap dijelaskan lebih detail sebagai berikut: 

a. Plywood dipotong dengan ukuran tinggi × lebar yaitu 100 × 140 cm 

pada pondasi P1 dan tinggi × lebar yaitu 100 × 160 cm pada pondasi 

P2, 

b. Tahap selanjutnya adalah memberi perkuatan bekisting seperti pada 

pembuatan bekisting pondasi. Perkuatan bekisting pile cap 

menggunakan kayu berukuran 5/7. Perkuatan tersebut dipasang pada 

bagian horizontal (atas, bawah) dan vertikal  (kanan, dan kiri). Tahap-

tahap pemasangan perkuatan sama dengan perkuatan bekisting 

pondasi, yaitu pertama perkuatan horizontal setelah itu  adalah 

perkuatan vertikal. Pada bagian vertikal, lebar plywood  dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu jarak 46 cm (P1) dan jarak 54 cm (P2), 

c. Bekisting kemudian diberi penyangga kayu 5 × 7 cm dengan 

kemiringan sudut 45° - 60
o
. Gambar 4.25 merupakan pemasangan 

bekisting di pile cap di proyek ini. 

Beton Decking 

Tulangan Pile Cap 
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Gambar 4.25 Pemasangan Bekisting Pile Cap 

 

6. Pengecoran Pile Cap 

Pengecoran pile cap menggunakan beton ready mix K-350. Tahap-tahap 

pelaksanaan pengecoran pile cap sama dengan pelaksanaan pengecoran 

untuk pondasi dibagi menjadi 3 tahap. Tahap-tahap tersebut dijelaskan 

pada sebagai berikut: 

a. Tahap I: Persiapan 

Tahap ini berisi mengenai perakitan talang cor yang akan digunakan 

untuk membantu pelaksanaan pengecoran. Talang cor ini hanya 

digunakan pada titik yang tidak dapat dijangkau oleh tower crane, 

sehingga pekerjaan persiapan ini tidak selalu dilakukan. Talang cor 

yang digunakan memiliki diameter 30 - 40 cm. Talang cor ini 

digunakan untuk membantu pengecoran di as M dan N. Tahap-tahap 

perakitan talang cor sebagai berikut: 

a.1. Scaffolding yang digunakan untuk menyangga talang cor 

disiapkan. Elevasi scaffolding diatur sehingga material beton 

dapat mencapai pile cap, 

a.2. Kayu yang digunakan sebagai tempat berdiri para pekerja 

disiapkan, 

a.3. Talang cor yang disambung dengan kawat bendrat, 

a.4. Kayu diletakkan diatas scaffolding yang letaknya dekat dengan 

lokasi yang dapat dijangkau tower crane, 

Perkuatan Horizontal 

Perkuatan Vertikal 

Plywood 
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a.5. Talang cor ditata dimulai dari yang letaknya dekat kayu hingga ke 

lokasi pile cap berada. Gambar 4.26 merupakan gambar susunan 

talang cor. 

 

Gambar 4.26 Penataan Talang Cor 

 

b. Tahap II: Pengujian Kualitas Material Beton  

Pada tahapan ini, pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan pengujian 

beton pondasi sumuran. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian 

slump test dan uji kuat tekan beton. 

 

c. Tahap III: Pelaksanaan Pengecoran 

Tahap ini akan menjelaskan mengenai tahap penuangan material beton 

dari concrete mixer truck menuju pile cap. Berikut adalah tahap-

tahapnya: 

c.1. Beton ready mix dari concrete mixer truck PT. JKB dituangkan  

ke dalam concrete bucket dengan kapasitas 0,8 m
3
. Bucket 

tersebut kemudian dipindahkan dengan menggunakan tower 

crane menuju lokasi pengecoran, 

c.2. Beton ready mix dituang ke lokasi proyek. Ada beton yang 

dituang secara langsung dengan menggunakan pipa tremi dan ada 

juga beton ready mix yang dituang dengan bantuan  menggunakan 

talang cor. Gambar 4.27 merupakan pengecoran dengan bantuan 

talang cor 

Talang Cor 

Scaffolding 
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Gambar 4.27 Pengecoran Dengan Talang Cor 

 

c.3. Setelah diberi beton ready mix di pile cap, beton yang masih 

basah dipadatkan dengan menggunakan vibrator selama 30 

sampai 40 detik. Gambar 4.28 merupakan gambar pemadatan oleh 

concrete vibrator. 

 

 

Gambar 4.28 Pemadatan dengan Concrete Vibrator 

 

7. Pelepasan Bekisting Pile Cap 

Setelah didiamkan selama 1 hari, beton akan mulai mengering dan 

bekisting dapat dilepas. Pelepasan bekisting ini dilakukan secara manual 

 

Beton Ready Mix 

Talang Cor 
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oleh para pekerja dengan menggunakan linggis. Linggis digunakan untuk 

mencogkel bekisting. Gambar 4.29 merupakan pile cap dan tie beam 

yang sudah dilepas bekistingnya. 

 

 

Gambar 4.29 Pelepasan Bekisting Pile Cap dan Tie Beam 

 

4.2.3. Tie beam 

Tie beam yang akan dilaksanakan memiliki dimensi 40 × 75 cm. 

Pelaksanaan tie beam hampir memiliki kesamaan dengan tahap-tahap 

pelaksanaan pile cap. Penjelasan tahap-tahap tie beam akan dijelaskan 

secara lebih rinci pada beberapa poin berikut ini: 

1. Pengukuran Tie Beam 

Sebelum melakukan pengukuran, tahap yang dilakukan terlebih dahulu 

adalah pada pengurugan tanah. Urugan tanah ini digunakan untuk 

menyamakan ketinggian antara pile cap dengan tie beam. Besarnya 

urugan tanah pada pekerjaan lantai kerja tie beam adalah 18 cm. Urugan 

tanah ini berasal dari pengerjaan pondasi. Pengukuran tie beam 

disesuaikan dengan gambar rencana. Sesudah didapatkan as bantuan, 

kemudian dari as tersebut diukur sesuai dengan gambar perencanaan 

yang telah dibuat. Sesudah diukur dengan meteran, pengukuran tersebut 

ditandai dengan benang. 
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2. Pembuatan Lantai Kerja/Rabat Beton 

Tahap pembuatan lantai kerja tie beam sama dengan tahap pembuatan 

lantai kerja pada pile cap, Berikut adalah tahap-tahap pekerjaan tie beam 

setelah pekerjaan urugan adalah: 

a. Pada bagian kanan dan kiri bagian tie beam yang akan dibuat lantai 

kerja, terlebih dahulu dipasang bekisting. Bekisting ini menggunakan 

kayu yang memiliki ukuran 5 × 7 cm, 

b. Adukan yang akan dituang untuk lantai kerja dibuat dengan 

perbandingan komponen semen dan pasir adalah 1 pc: 3 ps. Adukan 

ini dibuat untuk lantai kerja dengan ketebalan 10 cm, 

c. Adukan dituang ke lokasi yang akan dibuat lantai kerja dan diratakan 

dengan menggunakan roskam. 

Gambar 4.30 merupakan gambar lantai kerja dalam proses pembuatan. 

 

 

Gambar 4.30 Pelaksanaan Lantai Kerja Tie Beam 

 

3. Penulangan Tie Beam 

Pemotongan dan pembengkokkan tulangan yang akan dipasang pada tie 

beam dilakukan di luar lokasi tie beam. Tulangan yang sudah dipotong 

dan dibengkokkan, selanjutnya diangkut menggunakan tower crane. 

Bekisting Kayu 5/7 Roskam 

Adukan beton 

Benang Garis Bantu 
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Tahap-tahap penulangan tie beam mulai dari pembuatan tulangan sampai 

dengan pemasangannya dijelaskan pada poin berikut: 

a. Baja tulangan yang akan digunakan untuk tulangan lapangan dan 

tulangan tumpuan dipotong dengan menggunakan gerinda pemotong. 

Jumlah dan diameter baja tulangan yang dipotong sesuai dengan 

gambar perencanaan, 

b. Ujung tulangan dibengkokkan dengan sudut 90
0
 menggunakan bar 

bender, besarnya panjang tulangan yang dibengkokkan adalah 5d. 

Pembengkokkan tulangan ini berfungsi untuk menyambung tie beam 

dengan pile cap, 

c. Sengkang dibuat dengan menggunakan baja tulangan D10 yang 

dibengkokkan menggunakan bar bender. Gambar 4.31 merupakan 

gambar sengkang yang digunakan pada konstruksi tie beam, 

 

 

Gambar 4.31 Sengkang Yang Digunakan Pada Pekerjaan Tie Beam 

 

d. Baja tulangan tumpuan, lapangan, dan sengkang diangkut dengan 

menggunakan tower crane, 

e. Tulangan utama bagian atas dipasang. Setelah tulangan bagian atas 

terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan tulangan utama pada 

bagian bawah. Tulangan atas dan bawah tersebut terpasang sampai 
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dengan setengah lebar pile cap. Selanjutnya, tulangan tumpuan dan 

lapangan bagian bawah diberi tanda dengan menggunakan kapur. 

Tanda tersebut digunakan untuk jarak pemasangan sengkang. Gambar 

pemberian tanda untuk pemasangan sengkang ditunjukkan Gambar 

4.32, 

 

`  

Gambar 4.32 Pemberian Tanda Untuk Pemasangan Sengkang 

 

f. Sengkang pada tulangan tie beam dipasang dengan cara mengkaitkan 

tulangan atas dan bawah menjadi satu terlebih dahulu menggunakan 

bendrat. Setelah tulangan diikat menjadi satu, sengkang dimasukkan 

dan dipasang sesuai dengan tanda yang sudah dibuat. Gambar 4.33 

merupakan gambar pemasangan sengkang, 

 

 

Gambar 4.33 Pemasangan Sengkang 

Meteran 

Tulangan Tie Beam 

Tulangan Tie Beam 

Sengkang Tie Beam 
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g. Setelah sengkang dipasang, tahap selanjutnya adalah tulangan 

pinggang atau tulangan tengah dipasang. Pemasangan tulangan 

pinggang ditunjukkan oleh Gambar 4.34, 

 

 

Gambar 4.34 Pemasangan Tulangan Tengah 

 

h. Setelah dipasang tulangan tengah, selanjutnya memberikan 

tulangan tambahan 2D22 pada tumpuan dan lapangan. Tulangan 

tersebut diikat pada sengkang menggunakan kawat bendrat. 

 

4. Pemasangan Bekisting Tie Beam 

Tahap selanjutnya adalah pemasangan beskisting pada tie beam. 

Bekisting dibuat dengan menggunakan bekisting konvensional (plywood) 

dengan ukuran panjang × tinggi adalah 244 cm × 75 cm. Bekisting ini 

dibuat dengan menggunakan perkuatan, kayu penyangga, dan sabuk 

kayu. Perkuatan, kayu penyangga, dan sabuk kayu pada bekisting tie 

beam menggunakan kayu dengan ukuran 5×7 cm. Jarak pemasangan 

kayu penyangga dan sabuk kayu adalah ± 2 meter. Pada tahap 

pelaksanaan bekisting, plywood dipasang terlebih dahulu. Setelah 

plywood dipasang, dilanjutkan dengan pemasangan perkuatan horizontal 

Tulangan Tengah Tie Beam 
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dan vertikal. Setelah perkuatan dipasang, dilanjutkan dengan pemasangan 

skoor, dan sabuk kayu. Gambar pemasangan plywood pada bekisting 

ditunjukkan pada Gambar 4.35a, sedangkan gambar bekisting secara 

keseluruhan ditunjukkan Gambar 4.35b. 

 

 

a Pemasangan Bekisting 

 

  

b Hasil Akhir Bekisting Tie Beam 

Gambar 4.35 Bekisting Tie Beam 

 

5. Pemasangan Tahu Beton/Beton Decking 

Pemasangan tahu beton dilakukan setelah memasang bekisting pada tie 

beam. Tahu beton yang digunakan memiliki ketebalan yang serupa 

Perkuatan Vertikal 

Sabuk Kayu 

Plywood 

Skoor 

Perkuatan Horizontal 

Plywood 
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dengan ketebalan yang digunakan pada konstruksi pile cap. Cara 

meletakkan tahu beton di bawah tulangan adalah dengan mengangkat 

tulangan tie beam tersebut. Gambar 4.36 merupakan gambar beton 

decking pada tie beam. 

 

 

Gambar 4.36 Beton Decking Tie Beam 

 

6. Pengecoran Tie Beam 

Berdasarkan perencanaan yang telah dibuat beton ready mix yang 

digunakan pada tie beam memiliki mutu yang sama dengan pile cap. 

Pelaksanaan tie beam dan pile cap dilaksanakan secara bersama-sama, 

sehingga memiliki tahap pelaksanaan yang sama. Selain itu, beton ready 

mix yang digunakan pada pengecoran pile cap dan tie beam berasal dari 

satu concrete mixer truck. Uji slump test dan uji kuat tekan beton pada tie 

beam dan pile cap memiliki nilai yang sama. Pada pelaksanaan 

pengecoran baik tie beam maupun pile cap perlu adanya alat stop cor. 

Stop cor yang digunakan terbuat dari plywood dengan dimensi yang 

dipasang di seperempat bentang tie beam as L1, L2, L3. Plywood 

tersebut diberi perkuatan vertikal dan horizontal menggunakan kayu 5/7 

dan dilubangi bagian tengah sesuai dengan stek tulangan tie beam. Stop 

cor ditunjukkan pada Gambar 4.37a dan penuangan beton ready mix 

ditunjukkan Gambar 4.37 b. 

Beton Decking 
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a. Penuangan Beton Ready Mix   b. Stop Cor   

Gambar 4.37 Pengecoran Tie Beam 

 

7. Pelepasan Bekisting Tie Beam 

Setelah 1 hari pengecoran, beton ready mix mulai mengalami perkerasan. 

Setelah mulai mengalami perkerasan, bekisting yang berada pada kanan 

kiri tie beam dilepas dengan menggunakan linggis untuk mencongkel 

kayu. Biasanya kayu bekisting yang sudah dicongkel tidak dapat 

digunakan kembali untuk bekisting tie beam yang lain. Tie beam yang 

sudah dilepas bekistingnya dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

 

4.2.4. Ground Water Tank 

Ground water tank pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran  

terdiri dari 2 ruang dan masing-masing ruang memiliki kapasitas volume 

sebesar 30 m
3
. Pelaksanaan ground water tank dilakukan secara bersamaan 

dengan pembuatan pile cap dan tie beam. Ground water tank di proyek ini 

tidak menggunakan pondasi. Fungsi pondasi digantikan dengan lantai yang 

dibuat lebih tebal dan kuat. Konstruksi ground water tank menggunakan 

beton dengan mutu K-250. Tahap-tahap pelaksanaan ground water tank 

akan dijelaskan pada beberapa poin di bawah ini: 

1. Pembuatan Lantai Ground Water Tank 

 Lantai ground water tank dibuat dengan menggunakan baja tulangan dan 

beton ready mix. Lantai ground water tank menggunakan tulangan D13. 
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Tahap-tahap pembuatan lantai ground water tank adalah poin-poin yang 

berada di bawah ini: 

a. Batas-batas daerah yang akan dibuat ground water tank dengan 

ditandai menggunakan benang, 

b. Bekisting dipasang dengan menggunakan plywood setinggi 50 cm 

dengan perkuatan kayu ukuran 5/7 untuk memberi batas-batas pelat 

lantai, 

c. Batu belah dipasang yang rapat dengan ketinggian maksimal 20 cm. 

Adanya pemasangan batu belah ini digunakan sebagai perkuatan 

bagian lantai agar dapat menopang beban, 

d. Adukan dibuat dengan perbandingan campuran semen dan pasir 

adalah 1 pc: 3ps. Adukan tersebut kemudian digunakan untuk 

membuat lantai kerja dengan ketebalan 5 cm, 

e. Langkah selanjutnya adalah melakukan penulangan lantai ground 

water tank. Tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan baja 

tulangan D13 yang dipotong dengan gerinda pemotong dan 

dibengkokkan dengan bar bender dengan panjang 40d. Tujuan 

tulangan dibengkokkan agar tulangan lantai dapat disambung dengan 

tulangan dinding ground water tank, 

f. Tulangan ground water tank yang dipasang terlebih dahulu adalah 

bentang pendek (X), selanjutnya dipasang tulangan bentang panjang 

(Y). Cara pemasangan tulangan tersebut sama untuk tulangan lapis 

pertama dan kedua, 

g. Selanjutnya memberikan besi yang berbentuk cakar ayam. Cakar 

ayam yang digunakan menggunakan tulangan Ø8. Cakar ayam 

diletakkan dengan mengangkat tulangan atas, kemudian diletakkan 

antara tulangan lapis pertama dan lapis kedua. Cakar ayam digunakan 

agar tulangan tidak menyatu dan terbentuk selimut beton, 

h. Tulangan dinding D13 dengan panjang 4,7 m dibengkokkan sepanjang 

10d. Tulangan dinding tersebut dipasang dengan tujuan memberikan 
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kekuatan yang lebih antara pelat lantai dan dinding, tidak hanya 

dengan menggunakan stek lantai. Gambar 4.38 merupakan gambar 

stek tulangan ground water tank, 

 

                         Gambar 4.38 Penulangan Lantai dan Vertikal Dinding 

 

i. Setelah dipasang tulangan dinding, tahap selanjutnya yang dilakukan 

adalah pemberian beton decking. Beton decking tersebut bertujuan 

untuk memberikan selimut beton. Beton decking yang digunakan 

memiliki ukuran 3 cm, 

j. Kemudian dilakukan pengecoran lantai ground water tank dengan 

menggunakan beton ready mix dari PT. JKB. Tahap-tahap pengecoran 

lantai ground water tank sama dengan pelaksanaan pengecoran pada 

pile cap dan tie beam. Alat yang digunakan dalam tahap pengecoran 

ini adalah bucket dengan ukuran 0,8 m
3
 milik PT.Chirmarder 777, dan 

pipa tremi panjang 5 m dengan diameter 30 cm. Pipa tremi tersebut 

dipasang pada ujung bucket. Setelah terpasang, bucket dipindahkan 

menuju ke lokasi pengecoran. Tinggi pipa tremi dengan pelat lantai 

ground water tank tidak lebih dari 0,5 m. Sesudah beton ready mix 

dituang, dilakukan pemadatan dengan menggunakan concrete 

vibrator. Beton ready mix yang dituang harus mencapai seluruh area 

pelat lantai dengan ketinggian pelat lantai 25 cm. Gambar 4.39a 

Stek Tulangan Lantai 

Tulangan Dinding Vertikal 
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merupakan uji slump test dan Gambar 4.39b uji kuat tekan beton pada 

lantai ground water tank. 

 

  

a. Uji Slump Test b.  Bahan Uji Kuat Tekan Beton 

Gambar 4.39 Pengujian dan Bahan Uji Material Beton Ready Mix 

 

2. Pembuatan Dinding Ground Water Tank 

Dinding ground water tank dibuat dengan menggunakan beton bertulang 

dengan tebal 20 cm dan tulangan yang digunakan adalah D13. 

Pemasangan bekisting ground water tank ini dilakukan 2 sisi. 

Penulangan, dan pemasangan bekisting tersebut untuk dinding bagian 

dalam dan dinding bagian terluar. Penjelasan mengenai tahap-tahap 

pembuatan dinding ground water tank adalah sebagai berikut: 

a. Bekisting bagian dalam dipasang dan diberikan rangka perkuatan 

dengan menggunakan kayu 5×7 cm dengan jarak 0,5 m. Pekerjaan ini 

dilakukan bersamaan dengan persiapan baja tulangan yang akan 

digunakan untuk tulangan dinding. Baja tulangan yang sudah dipotong 

dengan menggunakan gerinda pemotong, dipindahkan menuju lokasi 

ground water tank dengan menggunakan tower crane. Gambar 4.40 

merupakan gambar pemasangan bekisting bagian dalam, 
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                         Gambar 4.40 Bekisting Dinding Bagian Dalam 

 

b. Dinding bagian dalam diberikan perkuatan scaffolding yang dipasang 

menyilang dan skoor dengan kemiringan 45
0
 - 60

0
 dengan jarak 1 m, 

c. Tulangan secara horizontal (sengkang) dipasang dan diikat dengan 

tulangan menggunakan kawat bendrat, 

d. Setelah memasang tulangan, pekerjaan yang dilakukan selanjutnya 

adalah memasang bekisting bagian luar dengan perkuatan skoor. 

Bekisting tersebut digunakan sebagai pemberi ketebalan pada dinding. 

Gambar 4.41 merupakan bagian-bagian bekisting luar dinding ground 

water tank, 

 

 

                    Gambar 4.41 Bekisting Dinding Bagian Luar GWT 

Perkuatan Horizontal 

Perkuatan Vertikal 

Skoor 
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e. Setelah semua bekisting terpasang, tahap yang dilakukan selanjutnya 

adalah melakukan pengecoran GWT. GWT dicor menggunakan beton 

ready mix dengan mutu K-250. Pengecoran pada dinding GWT ini 

menggunakan bucket dengan pipa tremi yang memiliki panjang 5 m. 

Selisih tinggi pengecoran antara bucket dengan lokasi cor (bagian 

dasar dinding) kurang dari 0,5 m. Hal tersebut dilakukan dengan 

tujuan agar beton tidak mengalami segregasi. Setelah dituang, langkah 

selanjutnya adalah melakukan pemadatan dengan menggunakan 

concrete vibrator dengan panjang selang 4 m selama 1 menit. 

Pengecoran dinding dilakukan dengan cara bergantian dari sisi yang 

satu ke sisi yang lain, sampai seluruh dinding terisi cor (pada saat 

ketinggian 3 m). Gambar 4.42 merupakan gambar dinding ground 

water tank yang sudah dicor, 

 

 

Gambar 4.42 Dinding GWT Yang Sudah Dicor 

 

f. Setelah 7 hari pengecoran, bekisting bagian dalam dilepas digunakan 

catut, linggis, sedangkan perkuatan scaffolding dilepas dengan 

menggunakan palu.  

Dinding Yang Sudah Dicor 
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3. Pekerjaan Atap Ground Water Tank 

 Selain pekerjaan lantai, dan dinding ground water tank juga memiliki 

pekerjaan atap. Atap ground water tank terbuat dari beton bertulang 

dengan ketebalan dan 15 cm tulangan yang digunakan adalah D13. 

Pelaksanaan atap ground water tank dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Steger kayu dipasang terlebih dahulu. Steger ini berfungsi untuk 

menyangga bekisting yang akan digunakan untuk atap dengan jarak 

0,5 m dan tinggi 3,1 m. Setelah dipasang, suri-suri dipasang di atas 

steger, 

b. Selanjutnya adalah pemasangan bekisting atap. Bekisting atap yang 

digunakan merupakan bekisting konvensional dengan perkuatan paku. 

Bekisting konvensional ini menggunakan material plywood. Bekisting 

atap ini dilakukan pekerja dengan bantuan tangga. Hasil pemasangan 

bekisting atap ditunjukkan oleh Gambar 4.43, 

 

 

Gambar 4.43 Pemasangan Bekisting Atap 

 

c. Setelah bekisting dipasang, pekerja memasang tulangan D13 pada 

arah X dan arah Y. Tulangan arah X dan Y tersebut sudah dipotong 
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dibengkokan sepanjang 40d untuk stek ke dalam dinding. Tulangan 

yang dipasang terlebih dahulu adalah tulangan dengan arah 

memendek, kemudian dipasang arah memanjang. Pada lapis kedua, 

tulangan yang dipasang terlebih dahulu adalah tulangan Y kemudian 

dilanjutkan dengan pemasangan tulangan arah X. Tulangan lapis 

pertama dan lapis kedua dipisahkan dengan menggunakan cakar 

ayam. Tulangan atap yang terpasang ditunjukkan oleh Gambar 4.44, 

 

 

Gambar 4.44 Penulangan Atap 

 

d. Langkah selanjutnya adalah pemberian beton decking dengan 

ketebalan 3 cm. Beton ini digunakan agar pada saat pengecoran 

terbentuk selimut beton, 

e. Setelah memasang baja tulangan, pekerjaan yang dilakukan 

selanjutnya adalah melakukan pengecoran. Tahap pertama dalam 

pengecoran adalah melakukan slump test dan uji kuat tekan beton. 

Setelah itu beton dituang dari concrete mixer truck ke concrete bucket 

untuk dilakukan pengecoran atap. Setelah beton ready mix dituang, 

dilakukan pemadatan dengan menggunakan concrete vibrator. Tahap 

terakhir adalah meratakan hasil tuangan dengan menggunakan trowel. 

Tulangan Atap GWT 
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Gambar 4.45a merupakan gambar tahap penuangan beton ready mix, 

sedangkan Gambar 4.45b merupakan pemadatan cor. 

                                  

     a Penuangan Beton Ready Mix  

 

  

b. Pemadatan Cor 
 

Gambar 4.45 Pengecoran Atap GWT 
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f. Setelah 21 hari pengecoran, bekisting pelat atap dan dinding luar 

GWT dibongkar oleh pekerja. Pembongkaran tersebut dilakukan 

secara manual dengan menggunakan catut dan linggis. 

 

4.2.5. Urugan Struktur Bawah  

Setelah keseluruhan pekerjaan struktur bawah selesai mulai dari pile 

cap sampai dengan ground water tank, pekerjaan yang selanjutnya 

dilakukan adalah urugan struktur bawah ramp tersebut. Urugan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan tanah yang berasal dari pembelian. Tanah 

tersebut dipindahkan dengan menggunakan bucket barang yang diangkut 

dengan menggunakan tower crane. Tahap-tahap pelaksanaan urugan 

struktur bawah adalah sebagai berikut: 

1. Tanah urug dipindahkan dengan menggunakan bucket. Bucket dengan 

bentuk trapezium tersebut memiliki dimensi sisi atas 1,5 m, dengan sisi 

bawah 1,3 m, lebar 0,5 m dan tinggi 1,5m. Kapasitas bucket yang 

digunakan adalah 0,91 m
3
. Tanah urug dimasukkan ke dalam bucket 

dengan menggunakan excavator. Tanah urug dalam bucket dipindahkan 

menuju proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran dengan bantuan 

tower crane. Pemindahan tanah urug ini dilakukan secara berulang-

ulang. Gambar 4.46a merupakan excavator dan 4.46b bucket barang yang 

digunakan untuk memindahkan tanah urug, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Excavator b. Bucket 

Gambar 4.46 Alat Urugan Struktur Bawah 
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2. Setelah tanah urug berada pada Pembangunan Ramp RSUD Ungaran, 

bucket yang masih dalam keadaan terangkat 30 - 50 cm dari permukaan 

tanah digulingkan oleh 2 pekerja. Posisi bucket pada saat di atas 

permukaan tanah adalah condong ke depan, sehingga pada penggulingan 

harus digulingkan ke depan. Setelah bucket condong ke depan, bucket 

kermudian diturunkan secara perlahan-lahan menuju permukaan tanah. 

Gambar 4.47 a proses pendorongan bucket dan Gambar 4.47b bucket di 

atas permukaan tanah, 

 

 

a. Proses Mendorong Bucket Barang 

 

 

 

b. Bucket Barang yang Sudah Diletakkan di Atas Permukaan Tanah 

Gambar 4.47 Penuangan Tanah 

 

3. Tanah tersebut dikeluarkan dari bucket dengan cara dicangkul oleh 

pekerja, 

4. Tanah urug yang berada pada lokasi proyek tepatnya di as K-3, kemudian 

diratakan dan dipadatkan pada struktur ground water tank. Tanah urug 

diratakan selebar 1 m dari dinding terluar ground water tank tinggi 
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urugan 2,5 m. Peralatan yang digunakan pada kegiatan perataan adalah 

cangkul, tidak dilakukan pemadatan. Pemadatan digantikan dengan 

menggunakan pijakan para pekerja yang dilakukan pada saat pekerja 

melalui urugan tersebut. Urugan ground water tank dilakukan setelah 

pelat atap selesai. Gambar 4.48 merupakan gambar daerah ground water 

tank yang mulai diurug, 

            

 Gambar 4.48 Ground Water Tank Yang Diurug 

 

5. Pekerjaan urugan selanjutnya adalah pekerjaan urugan pada pile cap dan 

tie beam. Pekerjaan ini dilakukan setelah struktur bangunan ramp RSUD 

Ungaran. Tanah urugan yang diangkut dan diletakkan tanah pada as K-3 

dipindahkan mendekati area pile cap dan tie beam dengan menggunakan 

ember dan barrow roda, 

6. Setelah dipindahkan tanah urug tersebut kemudian diratakan 

menggunakan cangkul dan dipadatkan dengan stemper, 

7. Pemadatan dengan stemper mengakibatkan tanah turun 5-10 cm. Tanah 

yang mengalami penurunan tersebut, ditambah kan tanah lagi agar tanah 

urug pada tie beam dan pile cap memiliki ketinggian 1,35 m dari atas pile 

cap dan tie beam, 

8. Tahap terakhir adalah diplester dengan tebal 15 cm. Plesteran tersebut 

dibuat dengan bantuan bekisting pada bagian yang tidak berbatasan 

dengan dinding. Bekisting tersebut menggunakan kayu plywood dengan 

Urugan GWT 
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ukuran 20 cm dan diperkuat dengan menggunakan kayu ukuran 5×7 cm. 

Gambar pekerjaan bekisting ditunjukkan oleh Gambar 4.49. Plesteran 

tersebut dibuat dengan menggunakan semen dan pasir dengan 

perbandingan 1pc: 3ps dan kemudian diratakan. Hal tersebut dilakukan 

dengan tujuan agar permukaan tanah urug tidak bergelombang dan rata. 

Pekerjaan bekisting ditunjukkan oleh gambar hasil akhir dari pekerjaan 

urugan ini dapat dilihat pada Gambar 4.50 

 

 

 Gambar 4.49 Pekerjaan Bekisting 

 

 

 Gambar 4.50Hasil Akhir Pengurugan 
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4.3. Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas 

Selain pelaksanaan struktur bawah, ada juga pelaksanaan struktur atas 

pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. Pelaksanaan struktur atas 

tersebut meliputi pelaksanaan konstruksi kolom, balok, pelat, connector 

(penghubung Ramp dengan gedung utama baru), dan atap. Penjelasan lebih 

detail mengenai tahap-tahap tiap konstruksi akan dijelaskan pada sub bab 

4.3.1 sampai dengan 4.3.5. 

 

4.3.1. Kolom 

Kolom merupakan konstruksi yang dilaksanakan secara bersamaan 

dengan pile cap dan tie beam. Pernyataan tersebut didasarkan pada 

pelaksanaan tulangan kolom yang dipasang pada saat penulangan pile cap. 

Penjelasan penulangan kolom di atas pile cap telah dibahas sebelumnya 

pada konstruksi pile cap. Tahap-tahap pelaksanaan kolom akan dijelaskan 

lebih detail sebagai berikut: 

1. Pematokan Kolom/Marking Kolom 

Pada tahap ini alat yang digunakan adalah theodolit, meteran, benang, 

dan kapur. Pekerjaan ini dilakukan oleh 2 orang surveyor. Seorang 

surveyor mengoperasikan theodolit serta mengarahkan surveyor lain 

sedangkan surveyor lain memberikan tanda hasil bidikan theodolit. 

Tahap-tahap penentuan as kolom/marking kolom adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai contoh, pekerjaan marking kolom pada as K-2. Pada 

pekerjaan marking kolom di as tersebut surveyor yang 

mengoperasikan theodolit berdiri pada tie beam yang terletak antara 

pile cap as L-2 dan M-2, 

b. Surveyor tersebut kemudian membidikkan theodolit ke as pile cap 

yang akan diberi tulangan kolom di atasnya, 

c. Surveyor tersebut kemudian mengarahkan surveyor lain untuk 

memberikan tanda menggunakan tip-ex sesuai dengan hasil bidikkan 
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menggunakan theodolit. Gambar 4.51 merupakan gambar pekerjaan 

marking oleh 2 orang surveyor, 

 

 

      Gambar 4.51 Marking Oleh Surveyor 

 

d. Pada saat yang bersamaan, sebuah sengkang acuan dibuat. Sengkang 

acuan memiliki bentuk seperti sengkang tertutup. Gambar dari 

sengkang tertutup dapat dilihat pada Gambar 4.53, 

e. Setelah sengkang acuan dibuat, langkah selanjutnya adalah sengkang 

acuan tertutup dipasang dan diikat kuat dengan menggunakan kawat 

bendrat. Tulangan sengkang tersebut dipasang sesuai dengan patokan 

yang sudah dibuat surveyor sebelumnya. Tulangan sengkang yang 

dipasang tersebut digunakan untuk patokan dalam penyusunan 

tulangan utama kolom. Gambar 4.52 merupakan pekerja yang sedang 

memasang sengkang acuan. 

Surveyor Mengoperasikan Theodolit 

Surveyor Pembuat Tanda 



 

 

   

Sylviana Dewi Sulaksono 15.B1.0017  115 

 

  
  

Laporan Praktik Kerja 

Proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran Kabupaten Semarang 

       Jl. Diponegoro No.125 

Ungaran 

  

 

 

Gambar 4.52 Pemasangan Sengkang Acuan Oleh Pekerja 

 

2. Perakitan Tulangan Kolom 

Baja tulangan yang digunakan pada tulangan utama konstruksi kolom 

adalah D22, dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung pada jenis 

kolom. Selain tulangan utama, terdapat juga 2 macam sengkang yaitu 

sengkang tumpuan (3D10-125) dan sengkang lapangan (3D10-200). 

Tulangan kolom tersebut dirakit menjadi satu, dengan tahap-tahap yang 

akan dijelaskan lebih detail pada beberapa poin-poin di bawah ini: 

a. Pada saat sengkang kolom dipasang di atas pile cap, tulangan utama 

dipotong dan dibengkokkan. Tulangan utama dipotong dengan 

panjang 4 m dan dibengkokkan 90
o 

dengan panjang 12 d. Tulangan 

utama yang dibengkokkan digunakan untuk tulangan kolom yang 

berhubungan dengan pile cap. Selain tulangan utama, tulangan 

sengkang juga dibengkokkan. Tulangan sengkang yang dibengkokkan 

terdiri dari 2 macam sengkang yaitu sengkang tertutup seperti pada 

sengkang acuan dan sengkang pengait. Gambar 4.53 adalah sengkang 

tertutup gambar dan Gambar 4.54 merupakan gambar sengkang 

seperti pengait. 
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Gambar 4.53 Sengkang Tertutup 

 

                     

Gambar 4.54 Sengkang Seperti Pengait 

 

Tulangan tersebut dibengkokkan dengan sudut 90
0
. Peralatan yang 

digunakan pada tahap pemotongan adalah gerinda pemotong dan pada 

tahap pembengkokkan adalah bar bender. Gambar 4.55 merupakan 

gambar pembengkokkan tulangan dengan bar bender. 

 

  . 

Gambar 4.55 Pembengkokkan Tulangan Kolom 

Tulangan 

Bar Bender 
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b. Langkah selanjutnya adalah pemasangan tulangan kolom baik 

sengkang maupun tulangan utama. Tulangan tersebut dipasang di 

dalam tulangan pile cap. Tahap-tahap tersebut sudah dijelaskan pada 

tahap pelaksanaan pile cap, tetapi untuk lebih jelasnya akan dijelaskan 

sebagai berikut:  

b.1.  Setelah sengkang acuan dipasang, tulangan utama dimasukkan 

dan dipasang. Tulangan tersebut kemudian diikatkan pada bagian 

bawah pile cap dengan menggunakan kawat bendrat. Tulangan 

tersebut dapat diikat dengan kawat bendrat dengan cara membuka 

sebagian tulangan pile cap. Gambar pada tahap ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.22, 

b.2. Selanjutnya sengkang dipasang pada bagian yang terdapat di 

dalam pile cap. Sengkang tersebut dipasang saat tulangan utama 

yang dipasang hanya tulangan yang berada di sudut-sudut 

sengkang. Sengkang yang dipasang pada bagian ini berjumlah 2 

buah, 

b.3. Selanjutnya pemasangan kembali tulangan pile cap yang telah 

dibuka sebelumnya. Gambar 4.56 merupakan gambar tulangan 

kolom pada bagian pile cap, 

 
 

 

       Gambar 4.56 Tulangan Kolom Pada Pile Cap 
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b.4. Selanjutnya sengkang tertutup dipasang dengan jarak yang telah 

ditentukan. Sengkang yang dipasang adalah sengkang tumpunan 

dan sengkang lapangan.Sengkang tumpuan dipasang 
 

 
 bentang 

bagian atas dan bawah, dan sengkang lapangan dipasang 
 

 
 

bentang pada bagian tengah. Sengkang yang digunakan adalah 1 

sengkang tertutup. Pemasangan sengkang tertutup dilakukan oleh 

2 orang pekerja secara manual. Gambar pemasangan sengkang 

tertutup ditunjukkan pada Gambar 4.57a, dan Gambar 4.57b 

merupakan hasil akhir pemasangan sengkang tertutup, 

 

 

a Pemasangan Sengkang Tetutup Kolom 

 

 

b Hasil Akhir Pemasangan Sengkang Tertutup 

Gambar 4.57 Pemasangan Sengkang 
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b.5. Setelah sengkang tertutup terpasang, langkah selanjutnya adalah 

memberi sengkang yang berbentuk seperti kait atau lebih dikenal 

dengan tulangan torsi. Jumlah sengkang tersebut berbeda-beda 

tergantung dengan gambar perencanaan. Sengkang tersebut 

dipasang pada arah X dan Y oleh seorang pekerja. Gambar 4.58a 

merupakan gambar pemasangan sengkang kait yang dilakukan 

oleh seorang pekerja dan Gambar 4.58b merupakan hasil akhir 

pemasangan sengkang kait, 

 

       

a.  Pemasangan Sengkang Kait b. Hasil Pemasangan Sengkang Kait 

Gambar 4.58 Sengkang Kait 

 

b.6. Tahap terakhir adalah tulangan utama yang sudah dipasang, 

disambung dengan baja tulangan kembali. Baja tulangan yang 

digunakan untuk menyambung memiliki panjang 4 m. Sebagai 

contoh adalah tulangan utama kolom yang di pasang pada pile 

cap. Tulangan utama tersebut disambung dengan tulangan baja 

dengan menggunakan kawat bendrat. Panjang sambungan adalah 

Sengkang Pengait 
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40d, sehingga dari tinggi kolom yang semula 2,7 menjadi 5,85 m. 

Gambar 4.59 sambungan kolom. 

 

 

Gambar 4.59 Sambungan Kolom 

 

3. Pembuatan Sepatu Kolom 

Sepatu kolom dibuat dengan tujuan agar ada jarak antara tulangan 

dengan bekisting kolom yang akan dipasang. Tahap-tahap tersebut akan 

dijelaskan pada poin-poin berikut: 

a. Marking Sepatu Kolom 

Pelaksanaan pekerjaan marking ini dilakukan setelah pile cap dicor. 

Marking tersebut digunakan sebagai titik acuan perletakan sepatu 

kolom. Marking tersebut dilakukan dengan menggunakan benang dan 

tinta. Jarak antara marking dengan tulangan adalah 5 cm. Jarak 

tersebut diukur dengan menggunakan meteran. Jarak marking tersebut 

disesuaikan dengan jarak beton decking yang akan dipasang. Gambar 

4.60 merupakan marking sepatu kolom. 

Tulangan Sambungan Kolom 

Tulangan Utama 
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Gambar 4.60 Marking Kolom 

 

b. Pemasangan Sepatu Kolom 

Setelah marking sepatu kolom, langkah selanjutnya yang dilakukan 

adalah memasang sepatu kolom. Sepatu kolom yang dipasang 

menggunakan baja tulangan D10 yang telah dipotong dengan 

menggunakan gerinda pemotong dengan panjang 15-20 cm. Ujung 

dari baja tulangan tersebut dibengkokkan dengan menggunakan bar 

bender sebesar 90
0
 sepanjang 2d. Baja tulangan sepatu kolom tersebut 

dipasang secara horizontal dan vertikal. Sepatu kolom tersebut dilas 

dengan tulangan kolom. Gambar 4.61a pengelasan sepatu kolom, dan 

Gambar 4.61b merupakan hasil pemasangan sepatu kolom.  

 

  

a. Pengelasan Sepatu Kolom b. Hasil Pemasangan Sepatu Kolom 

Gambar 4.61 Sepatu Kolom 
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4. Pemberian Beton Decking 

Beton decking yang dipasang pada kolom memiliki ketebalan 5 cm. 

Beton decking yang dipasang dengan tujuan agar terbentuk selimut beton 

pada saat pengecoran. Gambar 4.62 merupakan pemasangan beton 

decking pada kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.62 Beton Decking Kolom 

 

5. Pemasangan Bekisting 

Bekisting yang digunakan pada pekerjaan kolom, berbeda dengan 

bekisting yang digunakan pada pekerjaan struktur bawah. Bekisting yang 

digunakan pada pekerjaan struktur bawah adalah bekisting konvensional, 

sedangkan pada pekerjaan kolom bekisting yang digunakan adalah 

bekisting modern yaitu bekisting knock down. Pelaksanaan bekisting ini 

dibedakan menjadi 2, yaitu bekisting yang dipasang langsung di lokasi 

dekat kolom, dan bekisting yang dirakit di luar lokasi kolom. Perbedaan 

cara pemasangan tersebut tergantung pada lokasi dari kolom itu sendiri. 

Langkah-langkah pemasangan bekisting kolom dijelaskan lebih detail 

sebagai berikut: 

a. Bekisting dipasang langsung di lokasi proyek 

Bekisting yang dipasang langsung di lokasi proyek memiliki tahap-

tahap yang dijelaskan pada poin a.1-a.6 
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a.1. Plywood yang sudah dipotong menggunakan gergaji mesin 

dengan ukuran panjang × lebar yaitu 2 m× 0,6 m. Bekisting yang 

dipasang pada tulangan kolom memiliki panjang 4 m. Panjang 

bekisting tersebut diperoleh dengan cara disambung. 

Penyambungan tersebut dilakukan dengan cara plywood 

dihimpitkan dan kemudian dibor didekat sambungan tersebut. 

Setelah disambung, plywood diberi perkuatan vertikal 

menggunakan besi hollow pada sisi kanan dan kiri. Gambar 4.63 

merupakan plywood yang diberikan perkuatan vertikal, 
 

 

Gambar 4.63 Plywood Dengan Perkuatan Vertikal  

 

a.2. Bekisting tersebut kemudian dipasang satu per satu setiap sisinya, 

a.3. Setelah ditata setiap sisi, bekisting tersebut diberi perkuatan 

vertikal pada bagian tengah sebanyak 2 buah. Jarak antar 

perkuatan adalah 0,2 m, 

a.4. Selain diberi perkuatan, bekisting kolom yang dipasang langsung 

pada lokasi proyek juga diberi sabuk hollow. Sabuk tersebut 

dipasang secara horizontal dengan jarak 0,5 m . Sabuk yang telah 
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dipasang dikunci dengan menggunakan angkur. Gambar 4.64 

merupakan gambar bekisting yang dipasang sabuk hollow, 

 

                                 

     Gambar 4.64 Bekisting Dengan Sabuk Hollow 

 

a.5. Setelah dipasang perkuatan vertikal dan sabuk hollow, langkah 

selanjutnya adalah memeriksa vertikalitas posisi kolom dengan 

menggunakan unting-unting. Unting-unting pada proyek ini 

menggunakan botol bekas yang diikat dengan benang, 

a.6. Langkah terakhir adalah pemasangan skoor untuk menyangga 

bekisting dan memperkuat bekisting. Alat yang digunakan 

sebagai skoor adalah besi hollow. Gambar 4.65 merupakan 

gambar skoor dan unting-unting. 

Sabuk Hollow 

Plywood 

Perkuatan Vertikal 
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Gambar 4.65 Skoor dan Unting-Unting Pada Kolom 

 

b. Bekisting yang dipasang di luar lokasi proyek 

Bekisting yang dipasang di luar lokasi proyek memiliki tahap-tahap 

sebagai berikut: 

b.1. Plywood dipotong dengan panjang × lebar adalah 2 m × 0,8 m 

dengan menggunakan gergaji mesin, 

b.2. Plywood tersebut diberi perkuatan secara horizontal dan vertikal. 

Perkuatan horizontal dipasang setiap 20 cm, sedangkan perkuatan 

vertikal dipasang pada ujung-ujung plywood. Perkuatan tersebut 

menggunakan besi hollow. Gambar 4.66 merupakan plywood 

yang sudah diberi perkuatan horizontal dan vertikal, 
 

 

Gambar 4.66 Plywood Dengan Perkuatan Horizontal dan Vertikal 

Unting-Unting 

Skoor 

Perkuatan Vertikal 

Perkuatan Horizontal 
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b.3. Panjang bekisting yang dibutuhkan untuk satu kolom adalah 4 m, 

menyesuaikan dengan tulangan kolom yang sudah dipotong. 

Panjang bekisting 4 m tersebut diperoleh dengan cara 

menyambung dua bekisting. Penyambungan tersebut 

menggunakan baut dengan diameter 5 mm, 

b.4. Bekisting ditata sesuai dengan ukuran kolom yang akan dipasang 

bekisting. Sesudah ditata sesuai ukuran kolom, bekisting tersebut 

kemudian di kunci dengan angkur dan baut pengunci. Gambar 

4.67a merupakan gambat baut pengunci dan Gambar 4.67b 

merupakan bekisting kolom yang sudah tertata dan terkunci, 

 

                    

a. Pengunci Bekisting 

 

                

                            b.  Hasil Perakitan Bekisting Kolom 

Gambar 4.67 Penataan Bekisting 
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b.5. Pada bagian atas bekisting terdapat lubang. Lubang tersebut 

digunakan untuk mengaitkan bagian tower crane agar bekisting 

dapat diangkat dengan menggunakan tower crane. Pada tahap 

pekerjaan ini dilakukan oleh seorang pekerja. Gambar 4.68 

merupakan pengaitan bekisting dengan tower crane, 

 

 

Gambar 4.68 Pengaitan Kolom Dengan Tower Crane 

 

b.6. Bekisting dikaitkan dengan tower crane, kemudian diangkat dan 

dipidahkan menuju lokasi kolom yang akan diberi bekisting. 

Gambar 4.69 merupakan gambar bekisting diangkat dengan tower 

crane, 

 

 

              Gambar 4.69 Bekisting Diangkat Dengan Tower Crane 
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b.7. Setelah itu bekisting diturunkan secara perlahan-lahan pada 

kolom yang akan diberi bekisting. Pada tahap ini dibantu oleh 2 

orang pekerja yang menerima bekisting di bawah. Gambar 4.70 

merupakan gambar penurunan bekisting, 

 

 

             Gambar 4.70 Penurunan Bekisting 

 

b.8. Tahap kedelapan adalah vertikalitas dari kolom tersebut diperiksa. 

Pemeriksaan vertikalitas tersebut seperti pada pelaksanaan 

bekisting langsung di lokasi proyek, yaitu dengan  menggunakan 

unting-unting. 

b.9. Tahap terakhir adalah skoor dipasang. Pemasangan skoor ini 

bertujuan agar bentuk kolom tidak berubah, bekisting semakin 

kuat, dan bekisting yang dipasang tegak. Skoor yang digunakan 

merupakan skoor dengan material besi hollow. 

 

6. Pengecoran 

Pengecoran kolom menggunakan beton ready mix dengan mutu K-350. 

Tahap-tahap pengecoran kolom, hampir sama dengan tahap pengecoran 

pada pile cap dan tie beam yaitu terdiri dari 3 tahap. Tahap-tahap tersebut 

akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

a. Tahap I: Persiapan 

Tahap persiapan ini merupakan tahapan mengenai perakitan talang 

cor. Talang cor merupakan suatu alat bantu dalam pengecoran apabila 
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bucket dan pipa tremi yang diangkut oleh tower crane tidak mencapai 

lokasi kolom yang dituju. Talang cor tidak selalu dibutuhkan dalam 

pengecoran, tergantung dari lokasi pengecoran dapat dijangkau tower 

crane atau tidak. Lokasi yang dapat dijangkau tower crane adalah as 

K dan as-L, kecuali as L-1. Tahap-tahap perakitan talang cor adalah 

sebagai berikut: 

a.1. Scaffolding dipasang dari titik yang dapat dijangkau tower crane 

menuju ke titik kolom yang akan dicor. Jarak antara satu 

scaffolding dengan yang lain adalah 2 m dan memiliki ketinggian 

5,14 m - 4,81m. Elevasi dari scaffolding tersebut diatur dari tinggi 

ke rendah dengan kemiringan scaffolding 35
o
. Hal tersebut 

bertujuan agar beton ready mix dapat mengalir sesuai dengan 

lancar, 

a.2. Media beton ready mix mengalir dipasang. Media tersebut dapat 

berupa seng maupun pipa, 

a.3. Pipa atau seng tersebut kemudian diikat dengan scaffolding. Hal 

tersebut bertujuan agar pipa tidak berpindah tempat dan tidak 

mudah jatuh. Gambar talang cor ditunjukkan oleh Gambar 4.71. 
 

`   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 4.71 Talang Cor 

Talang Cor 
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b. Tahap II: Pengujian Kualitas Material Beton 

Sebelum beton ready mix dituang pada kolom, beton ready mix 

tersebut harus diuji terlebih dahulu. Pengujian beton ini meliputi uji 

slump test dan uji kuat tekan beton. Tahap pengujian ini dapat dilihat 

pada pekerjaan struktur bawah sebelumnya. Hal ini dikarenakan 

tahap-tahap pengujian beton sama pada keseluruhan struktur. 

 

c. Tahap III: Pelaksanaan Pengecoran 

Tahap ini berisi mengenai tahap perpindahan material beton ready mix 

dari concrete mixer truck menuju lokasi kolom yang akan dicor. 

Tahap ini dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu metode tanpa 

talang cor dan menggunakan talang cor. Berikut akan dijelaskan tahap 

pelaksanaan kedua metode tersebut: 

c.1. Pengecoran Tanpa Talang Cor 

Pengecoran tanpa talang cor adalah pengecoran dengan 

menggunakan pipa tremi dan bucket saja. Berikut adalah tahap-

tahap pengecoran tanpa talang cor: 

c.1.1. Pipa tremi dipasang dengan cara  mengangkat bucket 

terlebih dahulu. Bucket diangkat dengan ketinggian 1,5 m.  

Bucket yang sudah diangkat dipasang pipa tremi pada 

bagian katubnya, 

c.1.2. Setelah dipasang pipa tremi, bucket diisi beton ready mix 

yang berasal dari concrete mixer truck PT. JKB,  

c.1.3. Bucket yang sudah diisi beton ready mix, selanjutnya 

dipindahkan menuju lokasi kolom yang akan dicor dengan 

menggunakan tower crane, 

c.1.4. Setelah berada pada lokasi kolom yang akan dicor, beton 

ready mix dituang. Tinggi jatuh beton ready mix diusahakan 

tidak lebih dari 0,5 m. Hal tersebut bertujuan agar beton 
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tidak mengalami segregasi. Gambar 4.72 merupakan 

penuangan beton ready mix dari bucket ke kolom, 

 

 

 Gambar 4.72 Pengecoran Tanpa Menggunakan Talang Cor 

 

c.1.5. Setelah dituang, selanjutnya beton dipadatkan dengan 

menggunakan concrete vibrator dengan durasi sekitar 1 

menit. Pemadatan tersebut bertujuan agar udara dalam 

beton keluar, 

c.1.6. Tahap-tahap tersebut dilakukan secara berulang-ulang 

sampai kolom terisi material beton dengan ketinggian 

tertentu (di bawah muka balok). 

 

c.2. Pengecoran Menggunakan Talang Cor 

Metode ini menggunakan bucket dan pipa tremi dengan bantuan 

talang cor. Talang cor digunakan pada lokasi proyek yang tidak 

dapat dijangkau oleh tower crane. Lokasi yang tidak dapat 

dijangkau tower crane adalah as M dan as N. Berikut tahap-tahap 

pengecoran dengan menggunakan talang cor: 

c.2.1. Setelah talang cor dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah 

menyiapkan pipa tremi dan bucket, 
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c.2.2. Pipa tremi dipasang terlebih dahulu pada bucket. Pipa tremi 

dipasang dengan cara mengangkat bucket terlebih dahulu. 

Bucket diangkat dengan ketinggian 1,5 m. Bucket yang 

sudah diangkat dipasang pipa tremi pada bagian katubnya, 

c.2.3. Setelah dipasang pipa tremi, beton ready mix dari concrete 

mixer truck PT. JKB dituang ke dalam concrete bucket 

berkapasitas 0,8 m
3
. Bucket tersebut kemudian diangkat dan 

dipindahkan menuju lokasi pengecoran. Gambar 4.73a 

merupakan gambar penuangan beton ready mix dari 

concrete mixer truck ke bucket dan Gambar 4.73b 

merupakan gambar bucket yang diangkut tower crane, 

 

  

a.  Penuangan Beton Ready Mix b.  Pengangkutan Bucket 

Gambar 4.73 Perpindahan Beton Ready Mix 

 

c.2.4. Beton ready mix kemudian dituang ke lokasi pengecoran 

melalui talang cor. Beton ready mix yang dituang di talang 

cor harus didorong dengan menggunakan balok kayu oleh 

seorang pekerja di atas scaffolding. Hal tersebut dilakukan 

agar beton ready mix dapat mengalir lancar sampai kolom. 

Gambar 4.74 penuangan beton ready mix dengan talang cor, 
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Gambar 4.74 Penuangan Beton Ready Mix Pada Talang 

 

c.2.5. Setelah material beton dituang, langkah selanjutnya yang 

dilakukan adalah dipadatkan dengan menggunakan concrete 

vibrator selama satu menit. Gambar 4.75 merupakan 

gambar pemadatan material beton, 

 

 

Gambar 4.75 Pemadatan Oleh Concrete Vibrator 

Tulangan Kolom 

Concrete Vibrator 

Bekisting Kolom 
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c.2.6. Tahap-tahap di atas dilakukan secara berulang-ulang sampai 

seluruh kolom terisi material beton sampai dengan 

ketinggian tertentu (di bawah muka balok). 

 

7. Pelepasan Bekisting 

Pelepasan bekisting dilakukan setelah 1 hari pengecoran. Pelepasan 

bekisting ini dapat dilakukan dengan  2 metode, yaitu dilepas secara 

manual dan diangkat dengan tower crane. Kedua metode tersebut 

digunakan dengan mempertimbangkan lokasi jangkauan tower crane. 

Penjelasan masing-masing metode adalah sebagai berikut: 

a. Pelepasan Bekisting Secara Manual 

Metode ini dilakukan jika tower crane tidak dapat menjangkau lokasi 

kolom tersebut. Metode ini dilakukan melalui beberapa tahap. 

Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

a.1. Langkah pertama adalah pengunci pada sabuk hollow 

dilonggarkan dengan cara dipukul dengan palu. Setelah pengunci 

longgar, pengunci tersebut dapat dilepas dengan cara diputar, 

a.2. Kawat bendrat untuk mengikat bekisting dipotong dengan 

menggunakan catut, 

a.3. Setelah itu, plywood yang diberi perkuatan dilepas dengan 

menggunakan linggis, 

a.4. Plywood yang sudah terlepas tersebut kemudian dipindahkan 

untuk selanjutnya dapat digunakan bekisting kolom lain. 

 

b. Pelepasan Dengan Diangkat Tower Crane 

Metode ini dilakukan bila lokasi kolom dapat djangkau oleh tower 

crane. Tahap-tahap metode ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

b.1. Langkah pertama adalah pengunci pada sabuk hollow 

dilonggarkan dengan cara dipukul dengan palu, 
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b.2. Setelah bekisting tersebut longgar, lubang yang berada di atas 

bekisting dikaitkan dengan tower crane. Kemudian diangkat 

dengan menggunakan tower crane. Gambar 4.76 merupakan 

kolom yang sudah dilepas bekistingnya. 

 

 

Gambar 4.76 Kolom Yang Bekistingnya Dilepas 

 

4.3.2. Balok  

Tahap-tahap pelaksanaan struktur balok pada proyek Pembangunan Ramp 

RSUD Ungaran adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan Acuan Kemiringan 

Acuan kemiringan ini dibuat dengan menggunakan benang. Acuan 

kemiringan ini dibuat sesuai dengan gambar kerja yaitu 7
o
. Bangunan 

tersebut dibuat miring dengan tujuan untuk mempermudah perpindahan 

ranjang pasien dan penyandang disabilitas.Tahap-tahap pembuatan acuan 

kemiringan sebagai berikut: 

a. Pembuatan Acuan Balok 

Pembuatan acuan balok ini dilakukan dengan cara mengukur 

ketinggian peil lantai dari 2 buah kolom yang berbeda, dengan 

ketinggian peil lantai yang berbeda juga. Sebagai contoh pada kolom 

as L3 diukur peil lantai dengan ketinggian 4,1 m dan as M-3 diukur 

peil lantai dengan tinggi 5,4 m. Setelah diukur, balok-balok tersebut 
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diberi tanda dengan menggunakan tip ex. Tanda acuan balok yang 

dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.78. 

 

b. Penarikan Benang 

Langkah selanjutnya adalah benang dipasang pada tanda yang sudah 

dibuat sebelumnya. Benang tersebut diikatkan pada tulangan pokok 

kolom. Hal tersebut dilakukan agar benang tersebut tidak mudah 

berubah posisi kemiringannya. Gambar 4.77 merupakan pemasangan 

benang oleh pekerja. 

 

  Gambar 4.77 Benang Sebagai Acuan Kemiringan 

 

c. Pemasangan Sengkang Acuan 

Setelah benang dipasang, langkah selanjutnya adalah memasang 

sengkang acuan pada tulangan kolom sesuai dengan tanda yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sengkang acuan tersebut diikat dengan 

menggunakan kawat bendrat. Gambar 4.78 merupakan sengkang 

acuan yang telah dipasang pada tulangan kolom. 

Benang 
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Gambar 4.78 Pembuatan Tanda dan Sengkang Acuan 

 

2. Pemasangan Scaffolding 

Scaffolding pada struktur balok digunakan sebagai penyangga/menopang 

balok. Scaffolding tidak dipasang secara permanen. Scaffolding akan 

dilepas setelah struktur balok terbentuk. Scaffolding yang digunakan 

memiliki dimensi yang berbeda tergantung pada masing-masing bagian 

scaffolding. Tahap-tahap pemasangan akan scaffolding dijelaskan pada 

poin-poin di bawah ini: 

a. Pemasangan Jack Base 

Jack base dipasang sebagai tumpuan dari sebuah scaffolding. Jack 

base ini dipasang pada permukaan yang datar. Gambar 4.79 

merupakan gambar jack base sebagai tumpuan scaffolding. 
 

 

Gambar 4.79 Hasil Pemasangan Jack Base 

Jack Base 

Sengkang Acuan 

Tanda  Acuan 
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b. Pemasangan Main Frame 

Setelah jack base dipasang, langkah selanjutnya yang dilakukan 

adalah memasang main frame di atas jack base secara tegak lurus. 

Main frame ini dipasang setiap jarak 0,9 m. Pada proyek ini main 

frame yang digunakan memiliki ketinggian 1,9 m dan lebar 1,2 m. 

Main frame ditunjukkan pada Gambar 4.80. 
 

 

  Gambar 4.80 Hasil Pemasangan Main Frame 

 

c. Pemasangan Cross Brace 

Cross brace dipasang dengan jarak antar main frame 1,8 m. Cross 

brace ini digunakan untuk pengunci dan penyambung antar main 

frame. Gambar 4.81 merupakan hasil pemasangan cross brace. 
 

 

Gambar 4.81 Hasil Pemasangan Cross Brace 

Main Frame 

Cross Brace 
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d. Pemasangan Joint Pin dan Ladder Frame 

Joint pin tersebut dipasang dengan tujuan menyambungkan antara 

main frame dan ladder frame. Joint pin ini dipasang diatas main 

frame. Setelah joint pin terpasang langkah selanjutnya adalah 

memasang ladder frame di atas joint pin yang sudah terpasang 

tersebut. Ladder frame ini berfungsi sebagai menambah ketinggian 

scaffolding yang tingginya terbatas. Ketinggian joint pin dan ladder 

frame adalah 90 cm. Gambar 4.82 merupakan hasil pemasangan joint 

pin dan ladder frame. 

 

 

 Gambar 4.82 Hasil Pemasangan Joint Pin dan Ladder Frame 

 

e. Pemasangan U-Head 

Pemasangan U-head merupakan tahap terakhir dari pemasangan 

scaffolding secara keseluruhan. U-head tersebut dipasang di kedua sisi 

ladder frame. U-head digunakan untuk menopang suri-suri. Gambar 

4.83 merupakan hasil pemasangan U-head. 

Main Frame 

Joint Pin 

Ladder Frame 
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Gambar 4.83 Hasil Pemasangan U-Head 

 

3. Pemasangan Suri-Suri 

Suri-suri dipasang di atas scaffolding dan disangga oleh U-head. Suri-

suri yang digunakan adalah besi berbentuk C dengan dimensi 50×38×5 

mm dan bentang 1-1,5 m  dengan jumlah 2 buah. Kedua besi tersebut 

dijadikan satu dengan cara dilas dengan posisi bertolak belakang, dengan 

masing-masing besi berjarak 5 cm. Jarak tersebut digunakan untuk 

memasang pipa besi berbentuk lingkaran ataupun persegi. Pipa tersebut 

berguna untuk menyangga bagian atas. Gambar 4.84a merupakan suri-

suri yang dipakai dan 4.84b merupakan hasil pemasangan suri-suri. 

 

               

a. Suri-Suri   b. Pemasangan  Suri-Suri 

 Gambar 4.84 Pemasangan Suri-suri 

U-Head 

Suri-suri 
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4. Pemasangan Bekisting Bawah 

Tahap-tahap pemasangan bekisting bawah dijelaskan sebagai berikut: 

a. Langkah pertama adalah plywood yang merupakan material bekisting 

harus dipotong dengan ukuran 244 cm untuk panjangnya dan 40 cm 

untuk lebarnya. Plywood tersebut dipotong dengan bantuan gergaji 

mesin, 

b. Setelah dipotong, plywood diberi perkuatan  berupa besi hollow pada 

bagian tepi kanan, kiri, dan tengah. Bekisting diberi perkuatan 

ditunjukkan gambar. Setelah diberi perkuatan vertikal, bekisting 

kemudian dipasang di atas suri-suri dan diikat sementara dengan 

menggunakan kawat bendrat. Gambar 4.85a merupakan gambar 

bekisting bawah yang digunakan dan 4.85b merupakan hasil 

pemasangan bekisting bawah. 

 

                             

 a. Bekisting Bawah           b. Pemasangan Bekisting Bawah 

Gambar 4.85 Bekisting Bawah 
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5. Perakitan Tulangan Balok 

Berikut adalah tahap-tahap perakitan tulangan balok. Tahap-tahap di 

bawah ini merupakan tahap perakitan tulangan balok B1. Balok B1 

memiliki ukuran lebar 0,4 m dan tinggi 0,6 m. 

a. Langkah pertama yang dilakukan adalah baja tulangan dipotong dan 

dibengkokkan pada salah kedua ujungnya. Baja tulangan dipotong 

dengan menggunakan gerinda pemotong, panjang baja tulangan yang 

dipotong menyesuaikan dengan gambar kerja. Setelah dipotong, baja 

tulangan tersebut dibengkokkan dengan menggunakan bar bender 

sepanjang 3d, 

b. Tulangan pokok atas dan bawah dipasang terlebih dahulu. Tulangan 

atas menggunakan 6D22 (tumpuan) dan 3D22 (lapangan). Tulangan 

bawah menggunakan 3D22 (tumpuan) dan 5D22 (lapangan). Gambar 

4.86 adalah gambar pemasangan tulangan pokok, 

 

 

Gambar 4.86 Hasil Pemasangan Tulangan Atas Dan Bawah 

 

c. Tulangan atas diukur dan ditandai sesuai dengan jarak sengkang yang 

sudah ada di shop drawing dengan menggunakan tip ex. Pekerjaan 

tersebut dilakukan untuk menandai jarak sengkang. Sengkang pada 

balok B1 adalah 3D10-125 (tumpuan) dan 2D10-200 (lapangan), 
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d. Tulangan atas dan bawah diikat menjadi satu menggunakan kawat 

bendrat. Kegiatan tersebut dilakukan agar para pekerja mudah 

memasukkan tulangan sengkang balok, 

e. Sengkang dimasukkan dan dipasang pada balok dengan diikat 

menggunakan kawat bendrat, 

f. Setelah memasang sengkang, langkah selanjutnya adalah tulangan 

tengah/pinggang dipasang. Tahap terakhir adalah memasang tulangan 

tambahan pada bagian tumpuan (3D22) dan lapangan (2D22). Gambar 

4.87 merupakan gambar hasil perakitan tulangan balok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.87 Hasil Perakitan Tulangan 

 

6. Pemasangan Bekisting Samping 

Tahap-tahap pemasangan bekisting samping akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Langkah pertama adalah  plywood yang merupakan material bekisting 

harus dipotong dengan ukuran 244 cm untuk panjangnya dan 60 cm 

Tulangan Balok 
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untuk lebarnya. Plywood tersebut dipotong dengan bantuan gergaji 

mesin, 

b. Setelah dipotong, plywood diberi perkuatan dengan jarak 20 cm 

menggunakan besi hollow berukuran 5×5 cm, 

c. Bekisting dibawa oleh pekerja menuju lokasi pemasangan. Bekisting 

dipasang pada sisi kanan dan kiri. Gambar 4.88 merupakan 

pemasangan bekisting samping dengan perkuatan, 

 

 

Gambar 4.88 Hasil Pemasangan Bekisting Samping 

 

d. Bekisting tersebut diberi kawat untuk menjaga ukuran balok. Kawat 

tersebut dipasang dengan jarak ± 90 cm. Kawat tersebut dipasang 

menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri, 

e. Tahap terakhir adalah bekisting diberi perkuatan secara vertikal 

dengan menggunakan kayu. Perkuatan kayu tersebut dirangkai 

menjadi satu kesatuan dengan skoor. Skoor yang dipasang terbuat dari 

besi kanal c dengan ukuran 50×50×5 cm. Skoor tersebut dipasang 

setiap jarak 90 cm. Skoor tersebut kemudian dikunci menggunakan 

angkur. Gambar 4.89 merupakan skoor dan perkuatan vertikal. 

Bekisting Dengan Perkuatan 
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Gambar 4.89 Skoor Dan Perkuatan Vertikal 

 

7. Pemberian Beton Decking 

Pemberian beton decking dilakukan setelah pemasangan bekisting. Beton 

decking diletakkan dibagian bawah. Beton decking yang digunakan 

berbentuk silinder. Pemasangan beton decking dilakukan oleh tiga orang, 

dengan 2 orang mengangkat tulangan dan satu orang lainnya memberi 

beton decking. Gambar 4.90 merupakan beton decking balok. 

 

 

Gambar 4.90 Pemasangan Beton Decking 

Skoor 

Kayu Penyangga 

Angkur Pengunci 

Beton Decking 

Kawat Penghubung 
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8. Pengecoran 

Pengecoran balok  dan pelat lantai dilakukan secara bersama-sama, 

sehingga tahap-tahap pengecoran balok dapat dilihat pada pengecoran 

pelat lantai. Pengecoran balok dan pelat lantai menggunakan beton ready 

mix dengan mutu K-350. Tahap-tahap pengecoran pada balok tidak 

dijelaskan secara detail pada sub bab ini, tetapi dijelaskan lebih detail 

pada sub bab pelat lantai. 

 

4.3.3. Pelat 

Pelaksanaan pelat lantai dilakukan secara bersama-sama dengan 

pelaksanaan balok. Berikut adalah tahap-tahap pelaksanaan pelat pada 

proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran: 

1. Pemasangan U-Head 

U-head dipasang pada balok suri yang sudah dipasang sebelumnya pada 

saat pelaksanaan balok. Ketinggian U-head diatur dengan cara memutar 

sekrup sesuai elevasi yang diinginkan. U-head dipasang pada setiap 
 

 
 

bentang suri. Gambar 4.91 merupakan gambar balok suri pelat. 

 

 

                Gambar 4.91 Balok Suri dan U-Head Pada Pelat 

U-Head 

U-Head 
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2. Pemasangan Besi Hollow 

Besi hollow dipasang untuk menyangga pelat. Besi hollow tersebut 

dipasang di atas U-head yang telah terpasang sebelumnya. Besi hollow 

yang digunakan untuk menyangga adalah besi berukuran 5×5 cm dengan 

bentang menyesuaikan dengan bentang pelat lantai. 

3. Pelaksanaan Pelat Seng 

Pelat seng ini berfungsi sebagai end cor. Tahap-tahap pelaksanaan pelat 

seng adalah sebagai berikut: 

a. Pemotongan dan Pembentukan 

Pelat seng dalam bentuk lembaran terlebih dahulu dipotong oleh 

pekerja secara manual dengan panjang 3 m dan lebar 0,15 

menggunakan gunting seng. Setelah dipotong, langkah selanjutnya 

adalah menekuk seng menjadi bentuk C. Pembentukan ini dilakukan 

dengan cara membagi lebar pelat seng ke dalam 3 bagian (0,05 m). 

Hasil pembagian tersebut ditekuk-tekuk menyerupai bentuk C. 

Gambar 4.92 sket pelat seng dan 4.93 merupakan pelat seng yang 

digunakan. 

 

 

Gambar 4.92 Sket Pelat Seng Bentuk C  

 

 

Gambar 4.93 Pelat Seng Bentuk C 
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b. Pemasangan Pelat Seng 

Pelat seng yang sudah dibentuk C, dipasang di sebelah kiri dan kanan 

bagian pelat lantai. Pemasangan pelat seng ini dilakukan dengan cara 

dipaku di atas bekisting balok dengan jarak 0,3 m. Gambar 4.94 

merupakan pelat seng yang sudah terpasang. 

 

 

Gambar 4.94 Pemasangan Pelat Seng 

 

4. Pemasangan Deck Baja 

Deck baja dipasang sebagai bekisting pada pelat lantai. Deck baja 

dipasang pada pelat seng yang telah dibuat sebelumnya. Deck baja 

tersebut dipasang horizontal di atas besi hollow. Ujung deck baja dibaut 

dengan bekisting balok dengan jarak 30 cm. Ukuran deck baja yang tidak 

mencukupi ukuran pelat lantai, maka deck baja harus disambung. Cara 

penyambungan bondek adalah ujung yang berbentuk seperti bukit 

dikaitkan dengan ujung yang berbentuk L. Hasil, sedangkan hasil 

pemasangan deck baja ditunjukkan oleh Gambar 4.95. 
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Gambar 4.95 Hasil Pemasangan Deck Baja  

 

5. Penulangan Pelat Lantai 

Pelat lantai pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran 

menggunakan tulangan wiremesh. Tulangan wiremesh yang digunakan 

adalah M-8 dengan mutu U-50. Tahap-tahap penulangan lantai adalah 

sebagai berikut:  

a. Wiremesh di atas bondek. Wiremesh yang dipasang 2 lapis, yang 

terdiri lapis bawah dan lapis atas. Pada lapis bawah wiremesh hanya 

dipasang sepanjang deck, sedangkan wiremesh pada lapis atas 

dipasang sampai dengan tulangan balok. Gambar 4.96 merupakan 

pemasangan wiremesh lapis atas dan bawah, 

 

 

Gambar 4.96 Hasil Pemasangan Wiremesh  

Wiremesh lapis atas 

Wiremesh lapis bawah 
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b. Tahap selanjutnya adalah memberi cakar ayam dengan jarak 50 cm, 

dan tebalnya 8 cm, sehingga tulangan atas dan tulangan bawah tidak 

menyatu. Cakar ayam dibuat dengan menggunakan baja tulangan Ø8. 

Gambar 4.97 merupakan cakar ayam di pelat lantai, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.97 Hasil Pemasangan Cakar Ayam 

 

c. Tahap terakhir adalah baja pengikat pelat dan balok dibuat. Baja ini 

digunakan agar pelat dan balok lebih menyatu. Baja pengikat dibuat 

dengan menggunakan tulangan D10 dengan panjang 50 cm. Kedua 

ujung dibengkokkan seperti kait dengan sudut 90
o
 dan panjang 3d. 

Baja tersebut dipasang pada pelat dan menembus ¾ balok. Gambar 

4.98 baja pengikat pelat dan balok. 
 

 

Gambar 4.98 Hasil Pemasangan Baja Pengikat 

Baja Pengikat 

Cakar Ayam 
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6. Pemberian Beton Decking 

Beton decking yang dipasang pada pelat lantai sama dengan beton 

decking yang dipasang pada balok. Beton decking dipasang setelah 

pemasangan tulangan wiremesh. Beton decking dipasang untuk 

membentuk selimut beton. Gambar 4.99 merupakan gambar beton 

decking pada pelat lantai. 

 

 

Gambar 4.99 Pemasangan Beton Decking 

 

7. Pengecoran 

Pelat lantai dicor dengan menggunakan beton ready mix mutu K-350. 

Tahap pengecoran pelat lantai ini sekaligus menjelaskan tahap 

pengecoran pada balok. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai 

tahap-tahap pengecoran pelat lantai: 

a. Tahap I: Persiapan 

Tahap persiapan ini merupakan tahapan mengenai perakitan talang 

cor. Talang cor merupakan suatu alat bantu dalam pengecoran apabila 

bucket dan pipa tremi yang diangkut oleh tower crane tidak mencapai 

lokasi pengecoran yang dituju. Talang cor tidak selalu dibutuhkan 

dalam pengecoran, tergantung dari lokasi pengecoran dapat dijangkau 
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tower crane atau tidak. Lokasi yang dijangkau tower crane adalah as 

K-1 sampai dengan as L-3, sedangkan lokasi yang tidak dapat 

dijangkau tower crane adalah as N-2. Tahap-tahap perakitan talang 

cor adalah sebagai berikut: 

a.1. Besi sepanjang 4 m sebanyak 2 buah dipasang vertikal menyilang 

di lokasi yang bisa dijangkau tower crane. Kemudian 2 buah besi 

dipasang di lokasi yang akan dilaksanakan pengecoran, 

a.2. Sementara itu pekerja mengangkut pipa pralon dari luar lokasi 

proyek menuju proyek. Pipa pralon tersebut sebagai media 

penuangan dan perpindahan material beton ke lokasi pengecoran, 

a.3. Pipa tersebut diikatkan dengan besi yang telah dipasang 

sebelumnya menggunakan kawat bendrat. Gambar 4.100 

merupakan pemasangan talang cor. 

 

 

  Gambar 4.100 Talang Cor 

 

b. Tahap II: Pengujian Kualitas Material Beton 

Sebelum beton ready mix dituang pada kolom, beton ready mix 

tersebut harus diuji terlebih dahulu. Pengujian beton ini meliputi uji 

slump test dan uji kuat tekan beton. Tahap pengujian ini dapat dilihat 

Talang Cor 
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pada pekerjaan struktur bawah sebelumnya. Hal ini dikarenakan 

tahap-tahap pengujian beton sama pada keseluruhan struktur. 

c. Tahap III: Pelaksanaan Pengecoran 

Tahap ini berisi mengenai tahap perpindahan material beton ready mix 

dari concrete mixer truck menuju lokasi pelat yang akan dicor. Tahap 

pengecoran ini dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode tanpa talang 

cor dan metode dengan talang cor.Tahap-tahap pengecoran pelat dan 

balok adalah sebagai berikut: 

c.1. Pengecoran Tanpa Talang Cor 

Pengecoran tanpa talang cor adalah pengecoran dengan 

menggunakan pipa tremi dan bucket saja. Berikut adalah tahap-

tahap pengecoran tanpa talang cor: 

c.1.1. Bucket dipasang pipa tremi terlebih dahulu dengan cara 

mengangkat bucket setinggi 1,5 m, 

c.1.2. Ujung bucket yang telah diangkat, dipasang pipa tremi 

sekencang mungkin, 

c.1.3. Beton ready mix dari concrete mixer truck PT. JKB dituang 

ke dalam concrete bucket berkapasitas 0,8 m
3
, 

c.1.4. Bucket tersebut kemudian diangkat dengan menggunakan 

tower crane dan dipindahkan menuju lokasi pengecoran, 

c.1.5. Beton ready mix yang berada di dalam bucket kemudian 

dituang ke lokasi pengecoran, 

c.1.6. Pengecoran dilakukan dimulai dari daerah yang memiliki 

elevasi rendah menuju elevasi yang lebih tinggi. Beton 

ready mix dikeluarkan dari bucket dengan cara membuka 

katub bucket yang dilakukan oleh operator. Ketinggian 

antara lokasi pengecoran dengan pipa tremi maksimal 0,5 

m. Gambar 4.101 menunjukkan pengecoran dengan 

menggunakan bucket pada elevasi rendah, 
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Gambar 4.101 Pengecoran Dengan Bucket 

 

c.1.7. Setelah dituang, beton ready mix kemudian diratakan 

dengan menggunakan kayu perata, 

c.1.8. Setelah material beton diratakan, langkah selanjutnya yang 

dilakukan adalah dipadatkan dengan menggunakan concrete 

vibrator selama satu menit. Gambar 4.102 merupakan 

proses pemadatan menggunakan concrete vibrator, 

 

 

Gambar 4.102 Pemadatan Dengan Concrete Vibrator 
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c.1.9. Tahap-tahap tersebut dilakukan secara berulang-ulang 

sampai pengecoran mencapai ketinggian 14 cm. 

 

c.2. Pengecoran Menggunakan Talang Cor 

Metode ini menggunakan bucket dan pipa tremi dengan bantuan 

talang cor. Talang cor digunakan pada lokasi proyek yang tidak 

dapat dijangkau oleh tower crane. Berikut tahap-tahap 

pengecoran dengan menggunakan talang cor: 

c.2.1. Setelah talang cor dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah 

menyiapkan pipa tremi dan bucket, 

c.2.2. Pipa tremi dipasang terlebih dahulu pada bucket. Pipa tremi 

dipasang dengan cara mengangkat bucket terlebih dahulu. 

Bucket diangkat dengan ketinggian 1,5 m. Bucket yang 

sudah diangkat dipasang pipa tremi pada bagian katubnya. 

c.2.3. Setelah dipasang pipa tremi, beton ready mix dari concrete 

mixer truck PT. JKB dituang ke dalam concrete bucket 

berkapasitas 0,8 m
3
. Bucket tersebut kemudian diangkat dan 

dipindahkan menuju lokasi pengecoran. Gambar 4.103 

merupakan penuangan beton ready mix menuju bucket, 

 

 

Gambar 4.103 Penuangan Beton Ready Mix 
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c.2.4. Beton ready mix yang dituang di talang cor harus didorong 

dengan menggunakan balok kayu oleh seorang pekerja. Hal 

tersebut dilakukan agar beton ready mix dapat mengalir 

lancar sampai lokasi pengecoran. Gambar 4.104 penuangan 

beton ready mix dengan talang cor, 

 

 

Gambar 4.104 Penuangan Beton Ready Mix Pada Talang Cor 

 

c.2.5. Setelah material beton dituang, langkah selanjutnya yang 

dilakukan adalah dipadatkan dengan menggunakan concrete 

vibrator selama satu menit. Gambar 4.105 merupakan 

gambar pemadatan material beton, 
 

 

Gambar 4.105 Pemadatan Dengan Concrete Vibrator 
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c.2.6. Tahap-tahap di atas dilakukan secara berulang-ulang sampai 

ketebalan cor 14 cm. 

 

8. Pelepasan Bekisting Dan Scaffolding 

Tahap-tahap pelepasan bekisting dan scaffolding akan dijelaskan lebih 

lanjut sebagai berikut: 

a. Pelepasan Bekisting Samping Balok 

Bekisting samping balok dilepas setelah 1 hari pengecoran. Bekising 

samping dilepas dengan cara kawat dengan menggunakan catut. 

Setelah itu skoor dan perkuatan vertikal dilepas. Tahap terakhir adalah 

membuka bekisting dengan menggunakan linggis. Gambar 4.106a 

merupakan balok yang dilepas bekisting sampingnya. 

 

 

a Pelepasan Bekisting Samping 

 

b. Pelepasan Scaffolding dan Bekisting Bawah Balok 

Pelepasan scaffolding dilakukan setelah 21 hari pengecoran pelat 

lantai dan balok. Pelepasan scaffolding ini dilakukan secara bertahap 

per bagiannya. Setelah dilepas, scaffolding diangkut untuk digunakan 

pada pelaksanaan balok dan pelat pada lantai berikutnya. Gambar 

4.106b adalah konstruksi tanpa scaffolding. 
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b Struktur Tanpa Scaffolding 

Gambar 106 Pelepasan Scaffolding Dan Bekisting 

 

4.3.4. Penghubung (Connector) 

Penghubung merupakan salah satu bagian konstruksi yang tidak selalu ada 

dalam proyek pembangunan gedung-gedung. Pada proyek Pembangunan 

Ramp RSUD Ungaran terdapat penghubung (connector) yang digunakan 

untuk menghubungkan bangunan ramp dengan bangunan utama RSUD 

tersebut. Berikut adalah tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan penghubung 

(connector): 

1. Penentuan Posisi Pelat Sambung 

Sebelum dipasang, letak dari pelat sambung harus ditentukan terlebih 

dahulu. Penentuan letak sambung ini sesuai dengan gambar yang ada. 

Penentuan posisi ini dilakukan oleh seorang surveyor dan asisten 

surveyor. Pelat sambung ini dipasang pada bagian kolom (as J-1) dan 

balok (as J-12) bangunan utama serta pada bangunan ramp, sehingga 

kolom dan balok diukur terlebih dahulu. Pengukuran tersebut dilakukan 

dengan cara elevasi diukur pada titik acuan yang telah dibuat 

sebelumnya. Gambar 4.107a merupakan bangunan utama, sedangkan 

4.107b merupakan garis bantu elevasi kolom as J-1. Gambar 4.108 

merupakan titik acuan yang sudah dibuat. 
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a. Bangunan Utama b.Garis Bantu Elevasi Kolom As J-1 

Gambar 4.107 Penentuan Posisi Pelat Sambung 

 

Gambar 4.108 Titik Acuan 

 

2. Pemasangan Balok IWF 

Pemasangan balok IWF ini memiliki beberapa tahap. Tahapan tersebut 

dimulai dari pemotongan pelat sambung sampai dengan pemasangan 

balok IWF. Berikut akan dijelaskan lebih rinci masing-masing tahapan: 

a. Pemotongan Pelat Baja (Pelat Buhul) 

Tahap pertama yang dilakukan adalah memotong pelat baja yang akan 

dipasang pada balok. Pelat baja dipotong dengan menggunakan 

braderr potong. Sebelum dipotong, pelat baja dalam bentuk lembaran 

dengan dimensi 1,00 x 2,00 meter dan ketebalan 1 cm dibuat pola. 

Pola tersebut dibuat dengan menggunakan penggaris dan paku dengan 

KolomAs J-1 

Balok As J-12 
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ukuran pola panjang 40 cm dan lebar 20 cm. Pemotongan pelat baja 

ditunjukkan oleh Gambar 4.109 . 

 

 

Gambar 4.109 Pemotongan Pelat Besi 

 

b. Pembuatan Lubang Pada Pelat Baja 

Setelah pelat baja dipotong dengan blander potong, langkah 

selanjutnya adalah pelat baja diberi lubang sesuai dengan titik lokasi 

yang telah ditandai. Pelat baja diberi lubang dengan menggunakan bor 

mesin dengan diameter mata bor sesuai diameter baut yaitu 20 mm. 

Gambar 4.110 merupakan sket pemberian tanda pada lubang. Gambar 

4.111a merupakan proses pelat baja diberi lubang dan Gambar 4.111b 

merupakan pelat baja yang sudah diberi lubang. 

  

Gambar 4.110 Sket Pemberian Tanda Lubang Pada Pelat  
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a. Proses Pembuatan Lubang b. Hasil Pembuatan Lubang 

Gambar 4.111 Pembuatan Lubang Pada Pelat Baja 

 

c. Pengeboran Kolom 

Langkah ketiga adalah kolom dibor dengan menggunakan bor listrik. 

Hasil bor tersebut berupa lubang yang digunakan untuk tempat baut 

pelat sambung. Pembuatan lubang kolom tersebut terdiri dari beberapa 

tahap yaitu: 

c.1. Pelat baja yang sudah diberi lubang diletakkan di garis yang 

sudah dibuat pada kolom bangunan utama. Pelat yang sudah 

diletakkan tersebut digunakan sebagai mal dalam membuat 

lubang pada kolom. Gambar 4.112 merupakan sket mal untuk 

menentukkan lubang bor pada kolom, 

 

Gambar 4.112 Sket Tanda Baut Pada Kolom 
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c.2. Pelat yang sudah diletakkan, pada bagian lubang digores 

menggunakan paku. Goresan tersebut digunakan untuk titik acuan 

bagian kolom yang akan dibor, 

 

Gambar 4.113 Hasil Penggambaran Mal Lingkaran 

 

c.3. Tahap terakhir adalah kolom dibor dengan diameter 

menyesuaikan baut yaitu 20 mm dan kedalaman 30 cm. 

Pengeboran harus lurus sehingga baut dapat dipasang dengan 

baik. Gambar 4.114a merupakan gambar proses pengeboran 

kolom dan Gambar 4.114b hasil akhir pengeboran kolom. 

 

 
 

a. Proses Pembuatan Lubang b. Hasil Pembuatan Lubang 

Gambar 4.114 Pengeboran Kolom 
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d. Pemasangan Balok IWF 

Pemasangan balok IWF memiliki beberapa tahap, yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

d.1. Pelat sambung dipasang pada bagian kolom yang telah diberi 

lubang sebelumnya. Pelat tersebut diisi perekat, yaitu lem baut. 

Perekat tersebut dimasukkan ke lubang dengan cara ditembakkan 

menggunakan alat khusus. Gambar 4.115 gambar lem baut, 

 

 

Gambar 4.115 Lem Baut 

 
 

d.2. Pelat tersebut dipasangi baut. Baut hanya dipasang pada salah 

satu sisi, karena sisi lain digunakan untuk memasang profil IWF.  

Gambar 4.116 hasil pemasangan pelat sambung, 

 

 

Gambar 4.116 Hasil Pemasangan Pelat Sambung  
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d.3. Pada saat yang bersamaan, profil IWF dipotong sepanjang. 

Setelah dipotong, profil IWF tersebut diangkut dengan 

menggunakan katrol. Profil diangkat dengan cara diikat terlebih 

dahulu pada rantai katrol, kemudian ditarik dengan katrol. Katrol 

yang digunakan untuk mengangkat profil baja ditunjukkan oleh 

Gambar 4.117, 

 

 

Gambar 4.117 Katrol Pada Pengangkutan Profil IWF 

 

d.4. Pada saat balok IWF sampai pada lokasi connector, balok IWF 

diukur kembali sesuai dengan ukuran yang pas. Balok IWF yang 

mempunyai ukuran lebih panjang, harus dipotong terlebih dahulu 

dengan menggunakan brader potong. Pemotongan dilakukan di 

lokasi pemasangan profil, 

d.5. Setelah ukuran balok IWF pas dan dapat dipotong, balok IWF 

dipasang pada pelat baja dengan cara dilas. Tahap-tahap las 

adalah sebagai berikut:  

d.5.1. Besi las dipasang pada brader. Besi las yang dipakai 

berukuran 2,6 mm. Gambar 4.118 merupakan besi las yang 

digunakan, 

Katrol 

Besi Hollow 

Rantai 
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  Gambar 4.118 Besi Las 

 

d.5.2. Setelah besi las dipasang, brader dinyalakan, 

d.5.3. Brader kemudian diarahkan ke bagian yang akan dilakukan 

pengelasan. Jarak antara besi las dengan bagian yang akan 

dilas kurang lebih 
 

 
 panjang kawat (2,3 mm). 

d.5.4. Bagian yang dilas adalah bagian pada sisi kanan dan sisi 

kiri. Kemudian dilas pada bagian atas dan bawah. 

Pengelasan dilakukan adalah las penuh. Gambar 4.119 

merupakan pemasangan balok IWF dengan pelat sambung. 

 

 
 

a. Pengelasan Hasil Pengelasan 

Gambar 4.119 Pengelasan Baja IWF Dengan Pelat Buhul 

 

d.6. Setelah dilas, baut kembali dipasang pada bagian/sisi yang belum 

dipasang baut. Tahap pemasangan baut pada balok IWF ini sama 
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dengan pemasangan baut pada pelat sambung. Gambar 4.120 

merupakan gambar pemasangan baut oleh pekerja 

 

                 

Gambar 4.120 Pemasangan Baut Pada Balok IWF  

 

3. Pemasangan Pelat Lantai Connector 

Pelat lantai pada connector memiliki ketebalan 14 cm. Pelat lantai pada 

connector menggunakan bondek dan wiremesh seperti pada pelat lantai 

bangunan ramp. Pemasangan pelat terdiri dari beberapa tahap. Tahap-

tahap tersebut dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut: 

a. Pemotongan Deck Baja 

Deck baja dibuat pola sesuai dengan luas pelat lantai connector. 

Selanjutnya pola tersebut dipotong dengan menggunakan gerinda 

pemotong. Gambar 4.121 merupakan pemotongan deck baja. 

 

 

Gambar 4.121 Pemotongan Deck Baja 
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b. Pemasangan Shear Connector 

Shear connector adalah penghubung geser antara pelat lantai dengan 

balok baja. Shear connector dipasang dengan beberapa tahap. Tahap-

tahap tersebut dijelaskan lebih detail sebagai berikut: 

b.1. Langkah pertama pada pemasangan shear connector adalah 

dibuat tanda setiap jarak 20 cm dengan menggunakan pylox. Di 

atas tanda yang telah dibuat tersebut kemudian diberi keramik 

ferrule diameter 16 mm dan tinggi 15 mm. Keramik ferrule 

adalah bagian terpenting dalam pemasangan shear connector. 

Keramik ferrule terbuat dari bahan alumina (senyawa kimia dari 

alumunium dan oksigen). Keramik ferrule digunakan pada saat 

pengelasan pada stud. Pemasangan keramik ini bertujuan agar 

pelindung pekerja dari percikan api, dan tempat pencipta uap 

sehingga pembakaran yang terjadi maksimal, 

b.2. Langkah kedua adalah stud dengan diameter 16 mm dan panjang 

15 cm. Stud adalah material shear connector yang berbentuk paku 

dari campuran baja dan aluminium. Stud dipasang pada stud 

welding/las tembak. Stud dipasang 2 buah pada arah X dan 

dipasang setiap jarak 15 cm pada arah Y, 

b.3. Stud welding yang sudah dipasangi stud, kemudian ditembakkan 

pada keramik ferulle. Gambar 4.122 merupakan gambar 

pemasangan stud, 

                   

Gambar 4.122 Pemasangan Stud  

Stud 

Stud Welding 

Keramik Ferulle 
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b.4. Hasil penembakkan stud welding akan mengakibatkan keramik 

ferrule memiliki sisa. Sisa tersebut dikarenakan keramik ferrule 

yang terbuat dari alumina tidak dapat menyatu dengan beton. Sisa 

tersebut dibersihkan dengan menggunakan kuas. Hal tersebut 

dilakukan agar daerah sekitar stud bersih dari pecahan keramik 

ferrule. Gambar 4.123 merupakan pembersihan keramik ferulle. 

 

      Gambar 4.123 Pembersihan Keramik Ferrule 

 

c. Pemasangan Tulangan Wiremesh 

Pada pelaksanaan pelat lantai pada connector wiremesh yang 

digunakan adalah wiremesh M8 dengan mutu U-50. Berikut adalah 

tahap-tahap pemasangan tulangan wiremesh pada connector: 

c.1. Wiremesh dalam bentuk lembaran berukuran dipotong terlebih 

dahulu sesuai dengan kebutuhan. Gambar 4.124 merupakan 

gambar pemotongan tulangan wiremesh, 

             

              Gambar 4.124 Pemotongan Tulangan Wiremesh 
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c.2. Wiremesh yang sudah dipotong kemudian dipasang di atas 

bondek. Wiremesh yang dipasang memiliki susunan seperti pada 

pelat lantai. Wiremesh yang dipasang pada connector juga 

dipasang 2 lapis, yaitu lapis atas dan lapis bawah. Wiremesh yang 

dipasang terlebih dahulu adalah wiremesh pada lapis bawah 

(wiremesh yang tepat di atas bondek), 

c.3. Tahap selanjutnya adalah memasang cakar ayam. Cakar ayam ini 

digunakan untuk mengganjal tulangan atas dan tulangan bawah 

agar tidak menjadi satu. Cakar ayam dibuat dengan menggunakan 

baja tulangan ø8 dengan ketebalan 8 cm, 

c.4. Tahap terakhir adalah pemasangan wiremesh lapis atas. Gambar 

4.125 merupakan hasil pemasangan tulangan wiremesh. 

 

                    Gambar 4.125 Hasil Pemasangan Wiremesh 

 

4. Pemasangan Beton Decking 

Beton decking yang dipasang memiliki ketebalan 3 cm. Beton decking 

tersebut diletakkan diantara deck baja dengan tulangan wiremesh lapis 

pertama. Hal tersebut dilakukan agar pelat memiliki selimut beton 

dengan ketebalan yang baik. Gambar 4.126 merupakan gambar hasil 

pemasangan beton decking. 
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             Gambar 4.126 Hasil Pemasangan Beton Decking 

 

5. Pemasangan Bekisting Samping 

Setelah diberi beton decking, langkah selanjutnya adalah bekisting 

dipasang pada sisi kanan dan sisi kiri penghubung (connector). Bahan 

yang digunakan sebagai bekisting adalah plywood yang memiliki ukuran 

sesuai dengan ukuran penghubung (connector) yaitu 2 m panjangnya dan 

0,25 m lebarnya. Bekisting tersebut diberi perkuatan dengan angkur besi 

D10 yang diikatkan dengan menggunakan kawat bendrat. Gambar 4.127 

merupakan pemasangan bekisting pada pelat lantai connector. 

 

 

Gambar 4.127 Hasil Pemasangan Bekisting Samping Connector 
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6. Pengecoran  

Pengecoran dilakukan dengan menggunakan mutu beton K-350. 

Pengecoran ini dilakukan dengan tanpa menggunakan bucket tanpa pipa 

tremi. Hal tersebut dikarenakan lokasi connector dapat dijangkau oleh 

lengan tower crane. Pengecoran dilakukan sampai dengan tinggi pelat 14 

cm. Tahap-tahap pelaksanaan pengecoran connector sebagai berikut: 

a. Beton ready mix dari concrete mixer truck PT. JKB dituang ke dalam 

concrete bucket berkapasitas 0,8 m
3
, 

b. Bucket tersebut kemudian diangkat dengan menggunakan tower crane 

dan dipindahkan menuju lokasi pengecoran, 

c. Beton ready mix yang berada di dalam bucket kemudian dituang ke 

lokasi pengecoran. Penuangan beton ready mix ke lokasi pengecoran 

dilakukan dengan cara membuka katub bucket. Katub bucket dibuka 

dan ditutup oleh seorang pekerja melalui tuas. Gambar 4.128 

merupakan penuangan beton ready mix, 

 

 

Gambar 4.128 Penuangan Beton Ready Mix 

 

d. Setelah dituang, beton ready mix diratakan dengan menggunakan kayu 

perata. Gambar 4.129 merupakan perataan beton ready mix, 
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Gambar 4.129 Perataan Beton Ready Mix 

 

e. Setelah material beton diratakan, langkah selanjutnya yang dilakukan 

adalah dipadatkan dengan menggunakan concrete vibrator selama 

satu menit. 

 

7. Pelepasan Bekisting Samping 

Bekisting samping pada connector dilepas setelah pengecoran berumur 3 

hari. Bekisting dilepas dengan cara kawat bendrat dipotong terlebih 

dahulu dengan menggunakan catut. Kemudian bekisting dibuka dengan 

bantuan linggis. 

 

4.3.5. Atap 

Atap merupakan bagian terpenting dari suatu bangunan, seperti halnya 

dengan atap pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. Atap pada 

bangunan ramp tersebut terdiri dari atap dengan konstruksi beton dan atap 

dari konstruksi galvalum dengan rangka lip channel. Atap yang 

menggunakan konstruksi beton adalah atap yang ada pada as N, sedangkan 

atap yang menggunakan galvalum terdapat pada as K, L, M. Gambar 4.130 

merupakan bagian struktur atap yang dipasang galvalum dan bagian yang 

dibuat dari konstruksi beton. 
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  Gambar 4.130 Bagian Atap 

 

Berikut dijelaskan lebih detail tentang tahap-tahap pelaksanaan atap 

galvalum: 

1. Pemasangan Lip Channel 

Lip Channel yang digunakan pada rangka atap proyek ini memiliki 

dimensi 150×150×20×2,3. Baja lip channel tersebut dipasang secara 

horizontal. Berikut adalah tahap-tahap pelaksanaan baja lip channel: 

a. Langah pertama adalah baja lip channel dipotong sepanjang 3 m di 

luar lokasi pelaksanaan atap, 

b. Lip Channel yang berada di luar lokasi atap dipindahkan menuju 

lokasi pekerjaan atap dengan bantuan tower crane, 

c. Lip Channel dipasang secara horizontal di atas balok BD2 as K, L, M 

setiaap jarak 1 m, 

d. Kemudian pada bagian atas balok BD2 juga dipasang bata ringan. 

Bata ringan tersebut digunakan  untuk menjepit lip channe,l 

Atap Dengan Material Beton 

Atap Dengan Material Galvalum 
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s  

Gambar 4.131 Pemasangan Lip Channel 

 

e. Baja siku dipasang dengan tujuan sebagai konstruksi tambahan untuk 

meletakkan konstruksi baja kanal pada as K-2, L-2, M-2. Baja siku 

yang digunakan memiliki dimensi 20.20.2. Baja siku tersebut dibaut 

pada balok dengan jarak 0,5 m. Gambar merupakan pemasangan baja 

siku. 

 

Gambar 4.132  Pemasangan Baja Siku 

 

2. Pemasangan Insulator 

Insulator biasa digunakan untuk meredam panas. Insulator terbuat dari 

bahan seperti karung. Tahap-tahapan pemasangan insulator pada proyek 

Pembangunan Ramp RSUD Ungaran dijelaskan pada poin a-b. 

a. Pemotongan Insulator 

Insulator pada awalnya berupa gulungan dengan lebar gulungan 

tersebut adalah 1,5 m. Untuk dapat diaplikasikan pada atap gulungan 

Baja Siku 

Baja Kanal 

Lip Channel 
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tersebut harus dipotong sesuai dengan ukuran yang akan dipasang 

pada atap. 

b. Pemasangan Insulator 

Insulator dipasang di atas baja kanal dengan cara dibor dengan jarak 

30 cm. Overlapping antar insulator diberikan jarak 20 - 30 cm dan 

dibaut pada kanal C. Gambar 4.133 merupakan hasil pemasangan 

insulator. 

 

 

Gambar 4.133 Pemasangan Insulator 

 

3. Pemasangan Galvalum 

Galvalum yang dipasang pada atap memiliki dimensi 3 m untuk 

panjangnya, dan 1 m untuk lebarnya. Tahap-tahap pemasangan galvalum 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagian atap yang dipasang galvalum terlebih dahulu adalah bagian 

dengan elevasi rendah. Galvalum tersebut dipasang dengan cara dibor, 

b. Setelah elevasi rendah, bagian atap yang dipasang galvalum pada 

bagian dengan elevasi tinggi. Galvalum tersebut dipasang di atas baja 

kanal dengan cara dibor. Pada arah vertical jarak overlapping antar 

galvalum adalah 0,3 m untuk dan arah horizontal jarak 

overlappingnya sama dengan bondek. Gambar 4.134 merupakan hasil 

pemasangan galvalum. 
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Gambar 4.134 Pemasangan Galvalum 
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BAB V 

PENGENDALIAN DAN PERMASALAHAN 

 

5.1. Uraian Umum 

Pada suatu proyek, terdapat manajemen proyek. Manajemen proyek 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu 

proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin 

pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu 

(Ervianto, 2005). Setelah pada bab-bab sebelumnya dibahas mengenai 

manajemen proyek yang meliputi perencanaan, dan pelaksanaan, maka pada 

bab ini akan dibahas mengenai pengendalian proyek pada Pembangunan 

Ramp RSUD Ungaran. Pengendalian proyek ini berguna untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang ada di proyek ini. 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi disebabkan oleh berbagai 

macam faktor. Ada permasalahan akibat kesalahan non teknis maupun 

kesalahan teknis. Kesalahan non teknis adalah kesalahan yang berasal  dari 

luar proyek, misalnya pada waktu pengecoran terjadi hujan. Kesalahan 

teknis adalah kesalahan yang terjadi dalam proyek, misalnya kerusakan alat 

dan keterlambatan material. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat 

diselesaikan dengan berbagai solusi yang diberikan oleh berbagai pihak. 

Oleh karena itu, pada bab ini juga membahas permasalahan yang terjadi 

beserta solusi-solusi dari permasalahan proyek pada Pembangunan Ramp 

RSUD Ungaran. 

 

5.2. Pengendalian 

Pengendalian suatu proyek terdiri dari pengendalian mutu (quality 

control), pengendalian biaya (budget control), pengendalian waktu (time 

control). Ketiga pengendalian tersebut akan saling berdampak satu sama 

lain. Adanya pengendalian dalam suatu proyek bertujuan untuk 

memperkecil kemungkinan terjadinya permasalahan yang terjadi dan untuk 
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memperlancar pelaksanaan proyek agar sesuai yang direncanakan. 

Pengendalian ini mengacu pada standar-standar, baik standar yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah seperti SNI dan PBI maupun standar yang telah 

digunakan secara internasional sperti ASTM (American Standrard Testing 

and Material). Berikut adalah beberapa pengendalian proyek pada 

Pembangunan Ramp RSUD Ungaran. 

 

5.2.1. Pengendalian Mutu (Quality Control) 

Pengendalian mutu bertujuan agar kualitas bahan yang dipakai sesuai 

standar yang ada dan dapat digunakan pada saat pelaksanaan proyek. 

Pengendalian mutu ini terdapat pada rencana kerja dan syarat (RKS). 

Pengendalian mutu yang terdapat pada proyek ini adalah uji material yang 

meliputi uji kuat tarik baja, uji slump test, dan uji kuat tekan beton. Selain 

uji material, uji struktur juga dilakukan yaitu dengan melakukan uji Pile 

Driving Analyze (PDA). Berikut akan dijelaskan lebih mendetail masing-

masing pengujian: 

1. Uji Pile Driving Analyze (PDA) 

Uji Pile Driving Analyze (PDA) adalah uji pondasi secara dinamik 

dengan cara melakukan pemukulan ulang pondasi yang akan diuji dengan 

menggunakan hammer. Pada bagian sisi tiang dipasang strain transducer 

(untuk mengukur gaya) dan accelerometer (untuk mengukur kecepatan). 

Pelaksanaan uji PDA mengacu pada ASTM D-4945-08 (Standard Test 

Method for High-Strain Dynamic Testing of Deep Foundations). Pada 

proyek ini dilakukan oleh PT. Geo-Pondasi Testing. Data-data yang 

didapatkan pada uji ini adalah daya dukung aksial, penurunan tiang, nilai 

keutuhan. Uji PDA ini dilakukan ketika umur pondasi sumuran sudah 

berumur 29 hari yaitu pada tanggal 1 September 2018. Pengujian tersebut 

dilakukan ketika pondasi sudah berumur 29 hari karena pada umur 

tersebut, pondasi dapat menahan beban yang berasal dari palu. Terdapat 

2 macam pondasi yang akan dilakukan uji PDA, yaitu BP1 dan BP2. 
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Sebelum dites, terdapat perencanaan daya dukung pondasi tersebut. 

Perencanaan tersebut akan dibandingkan dengan hasil dari uji tersebut.  

Tabel 5.1 merupakan tabel data daya dukung pondasi sumuran di proyek 

ini. 

Tabel 5.1 Data Daya Dukung Pondasi 

Pondasi As Perencanaan (ton) Hasil (ton) 

BP1 K3 120 165 

BP2 L2 140 157 

Sumber: Data Proyek,2018 

 

Gambar 5.1 merupakan tes PDA yang penulis ambil dari lokasi proyek 

Hotel Padma (Jalan Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah), karena pada 

waktu uji PDA Praktik Kerja belum dilakukan. Hasil uji PDA dapat 

dilihat pada lampiran L05-8 dan L05-12 

 

 

Gambar 5.1 Uji PDA 

Sumber: Proyek Hotel Padma,2019 
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2. Uji Kuat Tarik Baja 

Uji kuat tarik merupakan salah satu pengendalian mutu bahan yang 

penting. Pada proyek Pembangunan Ramp RSUD Ungaran, uji ini 

dilakukan di laboratorium Politeknik Negeri Semarang (Polines). Data-

data yang didapatkan dari uji kuat tarik baja adalah tegangan luluh, 

regangan luluh, tegangan maksimum, regangan maksimum. Pada proyek 

ini digunakan 2 macam baja tulangan yaitu BJTP (Baja Tulangan Beton 

Polos) dan BJTS (Baja Tulangan Beton Sirip). BJTS yang digunakan 

untuk tulangan utama dan sengkang struktur atas bermutu fy = 400 MPa 

dan berdiameter 10, 13, 16 dan 22 mm.Berdasarkan SNI 03-2847-2002 

BJTS dengan fy = 400 MPa memiliki kuat luluh minimum sebesar 390 

N/mm
2
, kuat tarik minimum sebesar 500 N/mm

2
, dan regangan minimal 

sebesar 16 %. BJTP yang digunakan bermutu fy = 240 MPa dan 

berdiameter 10 dan 12 mm. BJTP dengan fy = 240 MPa memiliki kuat 

luluh minimum sebesar 235 N/mm
2
, kuat tarik minimum sebesar 380 

N/mm
2
, dan regangan minimal sebesar 20 %. Semua baja tulangan 

tersebut diuji pada tanggal 10 Agustus 2018. Pengujian tersebut 

dilakukan sebanyak 3× untuk masing-masing diameter. Hasil rekapan 

pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.2. Data pada Tabel 5.2 

merupakan data yang diambil dari percobaan kedua. Keseluruhan data 

pengujian dapat dilihat pada lampiran L03-1 – L03-12. 

 

Tabel 5.2 Hasil Uji Baja Tulangan 

Baja Tulangan 
Kuat Luluh 

(Kg/mm
2
) 

Kuat Tarik 

(Kg/mm
2
) 

Regangan Minimal 

(%) 

Ø10 47,97 65,52 18,00 

Ø12 41,86 58,24 21,10 

D10 45,84 67,10 13,00 

D13 41,44 61,15 19,20 

D16 64,66 76,92 15,15 

D22 43,78 66,40 21,20 

Sumber: Data Proyek,2018 
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Selain data-data di atas, pada hasil uji kuat tarik baja terdapat data-data 

seperti data berat tulangan, ukuran sirip, beban, dan panjang setelah 

putus. Berdasarkan data-data yang ada, dapat ditentukan mutu baja 

tulangan. Penentuan mutu baja tulangan tersebut berdasarkan aturan SNI. 

Tulangan di proyek ini memenuhi standar yang ada hal ini dapat 

diketahui dengan membandingkan data dengan ketentuan kuat luluh, kuat 

tarik, dan regangan baja BJTP dan BJTS. Foto pengujian kuat tarik baja 

di Ramp RSUD Ungaran tidak bisa didapatkan karena pengujian 

dilakukan sebelum Praktik Kerja dilakukan. Pada uji kuat tarik ini 

gambar diperoleh dari sumber lain. Gambar 5.2 merupakan uji kuat tarik 

baja. 

 

Gambar 5.2 Uji Kuat Tarik Baja 

Sumber: http://muhammadnoorkl15.blogspot.com,2019 

 

3. Uji Slump Test 

Uji slump test dilaksanakan dengan mengacu pada SNI 03-1972-2008. 

Pengujian ini dilakukan sebelum pelaksanaan pengecoran masing-masing 

struktur. Uji ini dilakukan langsung di lokasi proyek oleh CV. Jati 

Kencana Beton (JKB) dengan diawasi PT. Chirmarder 777 selaku 

kontraktor. Nilai slump test yang diperbolehkan pada proyek ini adalah 

10±2 cm. Tahap-tahap dan gambar pengujian slump test telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, sehingga tahap-tahap pelaksanaan uji slump test 

http://muhammadnoorkl15.blogspot.com,2019/
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tidak akan dijelaskan lebih detail pada sub bab ini. Jika pada saat 

melakukan uji slump test, nilai slump yang diperoleh tidak sesuai dengan 

ketentuan maka dilakukan uji slump ulang. Uji slump dilakukan dengan 

menggunakan beton ready mix dari concrete mixer yang sama dan 

dengan tahap-tahap yang sama. Hasil pengujian slump dapat dilihat pada 

lampiran L04-1. Gambar 5.3 merupakan pengukuran nilai slump test. 

 

Gambar 5.3 Hasil Uji Slump Test 

 

4. Uji Kuat Tekan Beton 

Uji kuat tekan beton yang dilaksanakan mengacu pada SNI 03-1974-

1990. Pada proyek ini terdapat 3 mutu beton yang berbeda yaitu K-225, 

K-250, dan K-350. Mutu beton yang berbeda tersebut digunakan untuk 

pekerjaan konstruksi yang berbeda-beda juga, misalnya K-225 digunakan 

untuk pondasi sumuran, K-250 untuk ground water tank, serta K-350 

untuk struktur yang ada di proyek ini. Sampel yang digunakan diambil 

pada saat sebelum pengecoran dilakukan. Uji kuat tekan beton proyek ini 

dilakukan oleh pihak CV. Jati Kencana Beton (JKB), dan dilaksanakan 

pada waktu beton berumur 7, 14, 28 hari. Berbeda dengan kuat tarik baja 

yang dilakukan secara bersama-sama untuk keseluruhan sampel, pada uji 

tekan beton ini dilakukan pada tanggal yang berbeda-beda. Masing-

masing mutu diuji sesuai dengan tanggal pengecoran. Data-data yang 

didapatkan dari uji ini adalah mengetahui kuat tekan yang dapat ditahan 
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beton. Tahap-tahap dan gambar pelaksanaan uji kuat tekan telah dibahas 

pada tahap pelaksanan, sehingga pada bab ini tidak dijelaskan secara 

lebih detail. Hasil pengujian kuat tekan beton dapat dilihat pada Tabel 

5.3, tabel tersebut menyajikan salah satu sampel dari beberapa sampel 

yang ada. Hasil keseluruhan pengujian dapat dilihat pada lampiran L04-2  

- L04-7. 

Tabel 5.3 Hasil Uji Tekan Beton Silinder 

Mutu 
Kuat Tekan 7 Hari 

(Kg/cm
2
) 

Kuat Tekan 14 Hari 

(Kg/cm
2
) 

Kuat Tekan 28 Hari 

(Kg/cm
2
) 

K-225 147,13 198,06 311,11 

K-250 164,11 198,06 271,17 

K-350 203,72 294,27 377,62 

Sumber: Data Proyek,2018 

 

5.2.2. Pengendalian Biaya (Budget Control) 

Hal pertama yang dilakukan oleh pihak kontraktor untuk pengendalian 

biaya adalah mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya). RAB 

digunakan sebagai acuan kontraktor untuk membeli peralatan dan bahan 

yang akan digunakan, sehingga pembelian barang tidak berlebih. Pembelian 

yang sesuai kebutuhan, akan membuat biaya yang dikeluarkan lebih hemat. 

Selain mengacu pada RAB, hal kedua yang dilakukan adalah 

mengambil bahan dari distributor dan menjalin hubungan yang baik antar 

berbagai sub kontraktor, penyedia alat dan material. Hubungan baik 

dilakukan dengan cara kontraktor selalu memakai sub kontraktor, penyedia 

alat, dan material yang sama untuk pelaksanaan proyek. Hal tersebut 

membuat harga yang diberikan kepada kontraktor lebih murah. Selain 

menjalin hubungan baik, kontraktor juga mendapatkan material dari 

distributor. 
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Langkah ketiga yang dilakukan adalah dengan selalu mengecek 

ketersediaan material yang masih tersedia dan sudah tidak tersedia. 

Pengecekan material dilakukan agar pembelian material sesuai kebutuhan 

dan tepat waktu/tidak terjadi keterlambatan. Keterlambatan material akan 

berdampak pada waku pelaksanaan dan biaya yang dikeluarkan. 

Selain ketiga hal tersebut, dalam pengendalian biaya kontraktor juga 

berpedoman pada kurva S. Kurva S menunjukkan bobot biaya yang harus 

dikeluarkan pada masing-masing pekerjaan. Kurva S pada proyek ini 

terdapat pada lampiran L01-1. Berdasarkan kurva S proyek ramp ini bobot 

kerjanya adalah 6,419% dari total 100%.  

 

5.2.3. Pengendalian Waktu (Time Control) 

Pelaksanaan ramp merupakan salah satu pekerjaan dalam Pembangunan 

Lanjutan Gedung Baru RSUD Ungaran, sehingga kurva S ramp menjadi 

satu kesatuan dengan kurva S Pembangunan Lanjutan Gedung Baru RSUD 

Ungaran. Pada kurva S tersebut, pekerjaan ramp berlangsung pada Juli 2018 

minggu ke 4 dan berakhir pada November 2018 minggu ke 23 (sekitar 19 

minggu). Pekerjaan proyek yang menjadi satu tersebut diperlukan 

pengendalian waktu yang tepat agar proyek dapat selesai dengan tepat 

waktu. 

Pengendalian waktu yang dilakukan oleh pihak kontraktor proyek 

Pembangunan Ramp RSUD Ungaran adalah mengadakan pemantauan 

pekerjaan yang sudah dilaksanakan melalui rapat yang diadakan setiap 

minggu dan bulan. Rapat yang dilakukan tidak hanya dihadiri oleh 

kontraktor saja tetapi juga dihadiri oleh pemilik (owner), konsultan 

manajemen konstruksi, dan konsultan perencana. Pada rapat tersebut 

kontraktor pelaksana memberitahukan kepada owner, konsultan manajemen 

konstruksi, dan konsultan perencana tentang perkembangan pelaksanaan 

proyek. Pemberitahuan dari pihak kontraktor tersebut kemudian akan 

dibandingkan dengan kurva S yang telah dibuat sebelumnya. Perbedaan 
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antara waktu pelaksanaan proyek dengan kurva S dapat menunjukkan 

proyek tersebut berjalan lebih cepat atau lebih lambat dari perencanaan. 

Pihak yang terlibat dalam rapat tersebut memberikan solusi apabila terjadi 

keterlambatan. Solusi-solusi yang diberikan agar pelaksanaan proyek dapat 

selesai dengan tepat waktu adalah menambah pekerja dan menambah alat 

yang digunakan. 

Selain itu pengendalian waktu juga dilakukan dengan selalu bertanya 

kepada ditributor atau agen penyedia material tentang permintaan material 

kontraktor dapat datang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau 

tidak. Apabila distributor atau agen tidak dapat datang sesuai permintaan 

kontraktor, maka kontraktor menggunakan distributor atau agen lain yang 

dapat menyediakan material dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Segala cara telah dilakukan untuk mengendalikan waktu proyek agar 

dapat selesai lebih cepat atau tepat waktu, tetapi penyelesaian proyek ini 

tetap mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini terjadi karena 

pembangunan ramp dimulai pada Agustus minggu ke 6 dan berakhir pada 

Januari minggu ke 31 (sekitar 25 minggu). Berdasarkan realisasi dan time 

schedule dapat diketahui bahwa pelaksanaan proyek terlambat 2 minggu 

pada tahap awal dan terlambat 8 minggu pada tahap penyelesaiannya. 

  

5.3. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada proyek Pembangunan 

Ramp RSUD Ungaran sebagai berikut: 

1. Pemasangan Beton Decking Yang Salah 

Beton decking merupakan salah satu material yang sangat penting, 

karena berfungsi sebagai selimut beton. Pemasangan beberapa beton 

decking pada balok proyek ini hanya diletakkan tanpa diikat dengan 

tulangan. Beton decking yang tidak diikat akan mengakibatkan beton 

decking mudah mengalami pergeseran pada saat pengecoran. Beton 

decking mengalami pergeseran dari tulangannya akan berdampak pada 
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tulangan menempel pada bekisting dan tidak dapat diselimuti beton 

dengan baik. Tidak ada solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah 

tersebut. Gambar 5.4 menunjukkan tulangan sengkang yang terlihat 

akibat pemasangan beton decking yang tidak tepat. 

 

Gambar 5.4 Tulangan Sengkang Yang Terlihat  

 

2. Penambahan Air Ketika Pengecoran 

Pada saat pengecoran dengan menggunakan talang cor, material beton 

ready mix yang keluar dari bucket tidak dapat berjalan dengan lancar. 

Beton ready mix tersebut kemudian ditambah air agar dapat berjalan 

lancar menuju lokasi pengecoran. Penambahan air tersebut dilakukan di 

talang cor. Air yang ditambahkan pada material tersebut tidak dapat 

diukur, karena penambahan air dilakukan dengan mengucurkan air 

menggunakan alat bantu selang. Pada waktu pelaksanaan pengecoran ini 

pihak konsultan Manajemen Konstruksi melihat perlakuan kontraktor 

tersebut. Reaksi yang diberikan oleh Manajemen Konstruksi adalah 

membiarkannya. Pihak MK beralasan bahwa pihak kontraktor sudah 

melakukan hal yang benar, karena apabila tidak ditambah air beton ready 

mix tidak dapat berpindah ke lokasi pengecoran dan akan menghambat 

pelaksanaan proyek. Mutu dari beton ready mix yang diberikan air 

tersebut tidak dilakukan uji kuat tekan maupun slump testnya. Hal ini 

dikarenakan pihak MK tidak meminta pihak kontraktor melakukan uji 

tersebut. Gambar 5.5 merupakan pemberian air pada waktu pengecoran. 
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Gambar 5.5 Penambahan Air Pada Pengecoran 

 

3. Pengeroposan Struktur 

Pengeroposan struktur ini terjadi karena beda tinggi jatuh beton ready 

mix dengan lokasi pengecoran cukup jauh, yaitu sekitar 4 m atau juga 

dapat terjadi karena tidak dilakukan pemadatan setelah dituang ke lokasi 

pengecoran. Pengeroposan ini terjadi di balok dan kolom. Struktur yang 

paling parah mengalami segregasi adalah kolom yang terdapat pada as 

L1. Pengeroposan yang parah tersebut menjadi perhatian bagi pihak MK. 

Pihak MK kemudian menghimbau para pekerja untuk melaksanakan 

proses pengecoran sesuai dengan standar yang ada dan peraturan yang 

ada, agar hal serupa tidak terjadi lagi. Pengeroposan ini diketahui setelah 

bekisting dilepas. Solusi yang dilakukan adalah memberi adukan semen 

pada bagian yang mengalami keropos. Gambar 5.6 merupakan 

pengeroposan pada kolom. 

Selang Air 
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                   a . Pengeroposan Kolom                   b. Perbaikan Kolom Keropos 

Gambar 5.6 Pengeroposan Kolom 

 

4. Bondek yang terkelupas 

Beberapa bondek yang digunakan pada pelat lantai ramp dan pelat lantai 

connector tidak terpasang dengan baik. Penyambungan bondek antara 

yang satu dengan yang lain hanya menggunakan pengait saja. Hal 

tersebut mengakibatkan sambungan bondek mudah terlepas dan bondek 

mudah terkelupas. Bondek yang terkelupas terdapat pada as KL 1-2 dan 

as LM 1-2. Solusi yang diberikan adalah pada bagian sambungan bondek 

pelat lantai dilas titik dengan jarak 1 – 1,5 m, sedangkan pada ujung 

sambungan pelat lantai connector ditambahkan perkuatan secara 

melintang dengan menggunakan profil lip channel 150.50.20.2,3. Profil 

kanal tersebut dilas menjadi satu dengan profil IWF. Gambar 5.7a 

merupakan bondek yang terkelupas dan Gambar 5.7b perbaikan bondek 

  

  a. Bondek Terkelupas                  b. Perbaikan Bondek 

Gambar 5.7 Bondek Terkelupas 

Bagian Keropos 

Diberi Semen 
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5. Penyimpanan Material 

Material-material pada proyek ini jumlahnya cukup beragam dan banyak. 

Material-material tersebut akhirnya beberapa tidak dapat disimpan pada 

gudang proyek. Hal tersebut juga dikarenakan material untuk gedung 

utama ditempatkan pada satu gudang proyek. Tindakan yang dilakukan 

oleh pihak kontraktor adalah meletakkan beberapa material di luar 

gudang proyek. Beberapa material diletakkan pada area terbuka, salah 

satunya adalah semen yang diletakkan di area masuk proyek dan baja 

tulangan yang diletakkan pada roof top bangunan utama. Gambar 5.8a 

peletakkan baja tulangan dan 5.8b peletakkan semen  . 

 

 

a Baja Tulangan Di Roof Top 

 

 

b Baja Tulangan Di Roof Top 

Gambar 5.8 Penyimpanan Material Di Luar Gudang Material 

Baja Tulangan 
Baja Tulangan 
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6. Penggunaan Bahan Yang Tidak Optimal 

Sisa bahan yang digunakan oleh seorang pekerja, tidak digunakan 

kembali oleh pekerja lain untuk mengerjakan pekerjaan lain. Hal tersebut 

karena kurangnya koordinasi yang kurang baik antara pekerja yang satu 

dengan pekerja yang lain dalam menginformasikan adanya bahan yang 

masih tersisa. Salah satu contohnya adalah penggunaan semen. Semen 

yang sudah dibuka dan digunakan sebagian dibiarkan terbuka dan tidak 

digunakan kembali sisanya. Pada akhirnya seluruh sisa-sisa semen 

tersebut akhirnya mengeras dan tidak dapat dipakai. Kegiatan tersebut 

membuat penggunaan material menjadi lebih boros. Solusi yang 

dilakukan dari permasalahan ini adalah pihak logistik lebih tegas pada 

saat pengambilan dan pengawasan bahan Gambar 5.9 menunjukkan sisa 

semen yang mengeras . 
 

 

Gambar 5.9 Semen Yang Mengeras 

 

7. K3 tidak memenuhi standar 

Para pekerja pada proyek ini tidak memenuhi standar K3 yang ada. Salah 

satu contohnya pekerja tidak menggunakan alat pengaman pada waktu 

naik ke atas bucket. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari 

kontraktor, para pekerja tidak menggunakan standar K3 yang benar 

karena dalam RAB yang diajukan oleh kontraktor tidak terdapat 
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anggaran biaya khusus untuk K3. Gambar 5.10 merupakan gambar 

pekerja yang tidak menggunakan alat pengaman. 

 

 

Gambar 5.10 Pekerja Tidak Menggunakan Alat Pengaman 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan praktik kerja yang sudah dilakukan selama 90 hari kerja, 

berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan proyek 

Pembangunan Ramp RSUD Ungaran : 

1. Bangunan ini berfungsi untuk memindahkan pasien pada ranjang dengan 

cepat pada waktu terjadi keadaan darurat, dan terdiri dari 1 basement, 7 

lantai, 1 roof top. 

2. Pada proyek ini yang terlibat adalah owner, konsultan perencana, 

kontraktor pelaksana, konsultan manajemen konstruksi. 

3. Kontrak antara owner  dengan kontraktor pelaksana adalah harga satuan 

(Unit Price Contract). 

4. Pengendalian mutu yang dilakukan kontraktor adalah dengan melakukan 

uji slump test, uji kuat tarik baja, uji kuat tekan beton. 

5. Pelaksanaan proyek belum memenuhi standar yang berlaku, seperti 

penambahan air yang berlebihan pada waktu pengecoran dengan 

menggunakan talang cor. 

6. Proyek ini kurang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3). 

7. Kolom dan balok mengalami keropos/segregasi karena tinggi jatuh yang 

sangat jauh dan tidak dipadatkan dengan concrete vibrator. 

8. Keterbatasan tempat penyimpanan material, mengakibatkan beberapa 

material diletakkan di luar ruangan. 

9. Kurangnya koordinasi antara pekerja menyebabkan beberapa material 

tidak dapat digunakan lagi, sehingga mengakibatkan pemborosan pada 

penggunaan material. 
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6.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman praktik kerja yang sudah penulis lakukan, 

penulis memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan proyek. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) sebaiknya lebih tegas 

mengambil tindakan terhadap kesalahan pelaksanaan yang dilakukan 

oleh kontraktor. 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebaiknya dianggarkan pada 

RAB dan lebih dapat diterapkan lagi oleh pekerja.  

3. Sebaiknya tahap-tahap pengecoran dilakukan sesuai dengan standar yang 

ada, agar tidak terjadi pengroposan struktur. 

4. Para pekerja saling berkoordinasi dengan baik agar tidak terjadi 

pemborosan material. 

5. Sebaiknya material yang diletakkan di luar ruangan diberi perlakuan 

khusus, misalnya agar tidak berkarat sebaiknya baja tulangan diberi 

lapisan anti karat. 
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