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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah dan kota ini juga 

menempati urutan ke-5 kota metropolitan di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, 

Medan, dan Bandung. Kota Semarang juga termasuk dalam wilayah mega-urban 

yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, 

Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi, 

Kabupaten Grobogan.) yang berpenduduk 7,3 Juta. Wilayah tersebut menjadi 

wilayah metropolitan terpadat keempat. Dengan perkembangannya yang 

signifikan, dalam beberapa tahun terakhir Kota Semarang memiliki peran 

strategis dalam perekonomian Nasional. Hal itu ditandai dengan munculnya 

beberapa gedung pencakar langit dan pembangunan yang sangat pesat di 

Semarang(Badan Pusat Statistik, 2017). 

Dengan pembangunan daerah yang sangat pesat, mengakibatkan 

masyarakat luar Semarang sangat ingin mengambil peruntungan, membuka 

peluang bisnis, dan usaha di Kota Semarang. Hal ini tentu sangat bagus untuk 

mengangkat perkonomian dan nilai pasar dari kota Semarang, namun hal ini tidak 

diiringi dengan bertambahnya luas daerah tempat tinggal di kota ini. Padahal 

tempat tinggal merupakan satu dari tiga kebutuhan pokok manusia. Selain itu, 

kota Semarang yang sekarang sedang gencar – gencarnya membangun taman – 

taman serta obejk wisata dan menjadi salah satu tujuan wisata para turis 

mancanegara maupun lokal. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat 

Statistik kota Semarang, jumlah arus penumpang di Bandara Ahmad Yani 

Semarang pada tahun 2017 mencapai angka 1.849.763 penumpang(BPS, 2017). 

Dengan berkembang pesatnya jumlah wisatawan di sektor objek 

pariwisata, maka harus diperkuat juga pada sektor akomodasi, salah satunya 
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tempat penginapan. Maka dari itu, di kota Semarang dalam beberapa tahun 

belakangan ini banyak melakukan pembangunan hotel, apartemen dan mall. 

Sampai tahun 2017 saja, tercatat oleh Badan Pusat Statistik, terdapat 167 hotel di 

kota Semarang. 

Pesatnya pembangunan hotel di Kota Semarang mendorong PT. Hotel 

Candi Baru untuk membuat hotel, mall, sekaligus apartement di Semarang. Lalu 

muncullah proyek pembangunan Hotel, Mall, dan Apartement Tentrem di 

Semarang. PT. Hotel Candi Baru adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

perhotelan, makanan, serta minuman sejak diakuisisi oleh PT. SidoMuncul pada 

tahun 2002.  

PT. Hotel Candi Baru sudah sejak lama berinvestasi di kota Semarang, 

tidak hanya proyek Hotel, Mall, Apartement Tentrem saja. PT. Hotel Candi Baru 

sudah mendirikan restoran Black Canyon Coffe (2007), dan Restoran Shabu 

Auce (2009).  

 

1.2. Lokasi Proyek 

Lokasi proyek Hotel, Mall, dan Apartement Tentrem cukup strategis. Karena 

proyek itu berada pada segitiga emas Kota Semarang (Jalan Pemuda, Jalan 

Gajahmada, dan Jalan Pandanaran). Selain itu, Hotel, Mall, dan Apartemen 

Tentrem dekat dengan Simpang Lima yang adalah pusat dari Kota Semarang. 

Proyek ini terletak di Jalan Gajahmada No. 123 Semarang. Berikut adalah 

batas – batas lingkungan proyek: 

a. Bagian Utara : Jalan Mayjend Sutoyo 

b. Bagian Timur : Jalan Gajahmada 

c. Bagian Selatan  : Rumah makan Restauran Semarang 

d. Bagian Barat : Jalan Taman Pekunden Timur. 
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Berikut gambaran mengenai lokasi proyek Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem : 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Proyek 

(Sumber: Katalog Proyek Tentrem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1.2 Denah Lokasi Proyek 

       (Sumber: Dokumen Pribadi) 
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1.3. Fungsi Bangunan 

Bangunan ini memiliki dua bagian gedung utama yang mempunyai kegunaan 

untuk hotel, mall, perkantoran, dan apartemen. Proyek Tentrem ini mempunyai 

total 22 lantai yang terdiri dari 4 lantai sebagai basement, 17 lantai untuk hotel, 

mall, perkantoran, dan apartemen namun ada 1 lantai digunakan sebagai ruang 

mesin. Berikut adalah table dari fungsi bangunan tiap tiap lantai pada proyek 

bangunan Tentrem: 

Tabel 1.1 Fungsi Bangunan tiap lantai Hotel, Mall & Apartemen Tentrem 

LANTAI 

FUNGSI LUAS 

(m2) LAHAN 1 JEMBATAN LAHAN 2 

B-4 Parkir  Parkir 7149 

B-3 Parkir  Parkir 6707 

B-2 Parkir  Parkir 6632 

B-1 

Parkir  Parkir 

7071 

Hotel  Mall 

1 Perkantoran  Mall 4966 

2 Perkantoran Mall Mall 5464 

3 Perkantoran Mall Mall 5062 

4 Perkantoran Mall Mall 4364 

5 Hotel Parkir Parkir 5528 

6 Hotel Parkir Parkir 5528 

7 Hotel  Hotel 2552 
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LANTAI 

FUNGSI LUAS 

(m2) LAHAN 1 JEMBATAN LAHAN 2 

8 Hotel  Apartemen 2552 

9 Hotel  Apartemen 2552 

10 Hotel  Apartemen 2552 

11 Hotel  Apartemen 2552 

12 Hotel  Apartemen 2552 

13 Hotel  Apartemen 2552 

14 Hotel  Apartemen 2552 

15 Hotel  Apartemen 2552 

16 Hotel  Apartemen 2552 

17 Hotel  Apartemen 2552 

18 Ruang Mesin  Ruang Mesin 842 

 

1.4. Tata Cara Pelelangan 

Pelelangan didalam sebuah proyek kontruksi adalah sebuah metode yang 

dipakai untuk menghasilkan suatu bangunan yang mempunyai kualitas bagus dan 

mempunyai daya guna dan daya saing yang sehat. Tetapi bangunan itu juga harus 

memenuhi persyaratan tertentu baik dalam hal teknis dan non-teknis sesuai dengan 

syarat – syarat yang telah disetujui dari awal jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan bangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pengerjaannya. 
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Pelelangan dalam prosesnya sendiri dilakukan dengan melibatkan dua pihak 

yaitu pihak pemilik (owner) dan pihak kontraktor yang bertugas sebagai pelaksana 

di lapangan.  

Ada 3 jenis pelelangan, yaitu : 

a. Pelelangan Tertutup, adalah suatu proses pelelangan yang hanya diikuti oleh 

kontraktor tertentu. Pada umumnya kontraktor tersebut secara langsung 

ditunjuk oleh owner. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh owner yang berasal 

dari swasta. Jadi pihak lain tidak akan mengetahui nominal nilai kontrak 

tersebut. 

b. Pelelangan Terbatas, adalah pelelangan yang hanya diikuti oleh kontraktor yang 

telah memiliki klasifikasi tertentu. 

c. Pelelangan Terbuka, adalah pelelangan yang bisa diikuti oleh semua kontraktor. 

Namun biasanya dilakukan pengumuman di media massa agar pihak kontraktor 

dapat mengetahuinya.  

Setelah proses pelelangan, langkah selanjutnya yaitu pihak kontraktor 

melakukan analisa biaya yang akan diajukan pada lelang itu. Harga penawaran 

yang diajukan atas dasar Aanwijing dan perubahan – perubahan yang telah 

disahkan. Bila pihak kontraktor sudah melakukan analisa dilanjutkan dengan 

mempersiapkan dokumen lelang yang akan diserahkan kepada pihak panitia 

lelang. Panitia lelang mempunyai hak untuk menentukan apakah pepengumpulan 

dokumen tersebut dikumpulkan secara online atau diserahkan langsung di kantor. 

Pihak kontraktor harus menjalankan peraturan tentang cara pengumpulan 

dokumen lelang dan pihak kontraktor wajib memberikan dokumen tersebut tepat 

waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Jika lebih dari waktu 

yang telah ditentukan, maka kontraktor dianggap gagal oleh pihak panitia lelang. 

Pada proyek pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem ini 

menggunakan system pelelangan tertutup. Sehingga owner menunjuk langsung 

kontraktor yang akan mengerjakan dalam hal ini pihak kontraktor tersebut ialah 
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PT Nusa Raya Cipta (NRC), karena mengunakan proses pelelangan tertutup maka 

tidak dikethaui besaran nilai kontraknya. 

 

1.5. Data Proyek 

Proyek Pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem Semarang 

mempunyai data sebagai berikut : 

1. Nama Proyek  : Proyek Hotel, Mall, dan Apartmen Tentrem 

2. Lokasi Proyek  : Jalan Gajah Mada No. 123 Semarang 

3. Fungsi Bangunan  : Hunian dan Penjualan  

4. Jumlah Lantai  : 4 Basement, 6 Lantai  Mall, 11 Hotel, dan 11  

Apartemen 

5. Luas Total Bangunan : 89952 m2 

6. Luas Total Lahan  : 8.708 m2 

7. Jenis Kontrak  : Lumpsum Fixed Price 

8. Nilai Kontrak  : Rp. 650.000.000.000,- 

9. Pemilik Proyek (Owner) : PT. Hotel Candi Baru 

10. Manajemen Konstruksi : PT. Natural Desain Cipta Laras 

11. Konsultan Perencana :  

Arsitektur   : PT. Airmas Asri 

Struktur   : PT. Perkasa Carista Estetika 

Mechanical Electrical : PT. Skemanusa Consultama Teknik 

& Plumbing 

12. Quantity Surveyor : PT. Graha Estima Mandiri 

13. Kontraktor  : PT. Nusa Raya Cipta 

14. Waktu Pelaksanaan : 750 Hari Kalender 

15. Waktu Pemeliharaan : 1 Tahun umur bangunan 

16. Umur Rencana  : 60 Tahun 
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 

2.1. Uraian Umum  

Pembangunan sebuah proyek tidaklah mudah begitu saja dan secara 

sembarangan tapi dengan cara – cara tertentu. Cara dan tahapan itu terbagi dalam 

empat tahap, yaitu perencannan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Pada awal pembangunan 

sebuah proyek dilakukan dahulu pengumpulan data, kemudian dilakukan 

penelitian untuk kelayakan bangunan secara fisik yang akan direncanakan. Setelah 

melakukan penelitian, dilakukan pengawasan pada proses pembangunan proyek. 

Dalam pelaksaan pembangunan terdapat orang – orang atau badan usaha yang ikut 

andil di dalamnya. Orang -orang dan badan usaha yang ikut andil itu disebut 

dengan unsur – unsur pelaksanaan pembangunan.  

Setiap unsur pelaksana pembangunan proyek mempunyai kegunaan, tugas, 

kewenangan, dan tanggung jawab yang tidak sama satu dengan yang lainnya. 

Didalam melaksanakan tugasnya masing – masing unsur ini meskipun berbeda 

namun tetap memiliki hubungan satu dengan lainnya. Kerjasama dan koordinasi 

yang terjadi juga didasarkan pada aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya baik 

secara teknis maupun maupun non teknis.  

Berikut adalah unsur – unsur pelaksana pembangunan: 

a. Pemberi tugas (pemilik proyek), 

b. Perencana, 

c. Pelaksana, dan 

d. Pengawas.  

Untuk pekerjaan proyek yang besar, biasanya bukan hanya menggunakan satu 

kontraktor saja, tapi juga menggunakan dan melibatkan kontraktor lain yang 
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mempunyai kemampuan pada bidang khusu yang biasanya disebut dengan 

subkontraktor. 

2.2. Pemilik Proyek 

Pemilik proyek / owner bisa juga disebut sebagai pemberi tugas adalah 

seorang atau badan usaha swasta atau milik pemerintah yang ingin melakukan 

suatu kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak lain. Owner mempunyai hak untuk 

menunjuk secara langsung pihak yang akan menjadi pelaksana proyek tersebut 

atau bisa juga dengan melalui tahap pelelangan. Jika owner tidak mempunyai 

pengertian tentang kontruksi yang bagus, bisa menunjuk seorang / golongan jadi 

wakilnya dalam kegiatan pembangunan proyek itu. Namun seseorang yang 

ditunjuk owner harus memiliki pemahaman yang baik tentang kontruksi tersebut. 

Didalam pembangunan proyek Hotel, Mall, dan Apatemen Tentrem adalah 

proyek yang dimiliki oleh PT. Hotel Candi Baru. Perusahaan tersebut adalah 

owner sekaligus sebagai sumber dana utama agar proyek bisa berlangsung dengan 

baik. 

Selain sebagai sumber dana utama, owner juga mempunyai hak dan 

kewajiban, yaitu: 

a. Memilih penyedia jasa kontruksi yaitu kontraktor dan konsultan, 

b. Menerima laporan tentang pengerjaan proyek secara berkala, 

c. Memberi lahan untuk melakukan pengerjaan proyek, 

d. Menyiapkan dana untuk pelaksana proyek baik itu kontraktor maupun 

konsultan demi kelancaran proyek, 

e. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana kepada kontraktor maupun 

konsultan. 

f. Dapat mengawasi secara langsung maupun tidak langsung sebagai kontrol 

terhadap proses proyek yang sedang berlangsung, 
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g. Mengesahkan laporan pekerjaan yang sudah dikerjakan apabila pekerjaan 

tersebut memuaskan atau sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah 

diajukan sebelumnya 

h. Apabila dilakukan pelelangan proyek maka pemilik proyek harus memberitahu 

hasil pelelangan kepada kontraktor yang mengikuti acara lelang 

i. Pekerjaan dapat diambil alih atau memberhentikan kontraktor secara sepihak 

dan tertulis apabila terjadi sesutu hal yang tidak tertuang dalam kontrak. 

2.3. Konsultan Perencana  

Konsultan perencana adalah sebuah badan usaha milik swasta maupun 

pemerintah yang dipilih oleh owner maupun kontraktor, untuk membuat suatu 

rencana pada sebuah proyek sebelum dilaksanakan. Ada 3 jenis konsultan 

perencana, yaitu: 

1. Konsultan perencana Arsitektur 

Memliki tugas sebagai berikut: 

a. Menentukan klasifikasi atau syarat pada bahan bangunan yang akan 

digunakan pada saat finishing bangunan proyek 

b. Membuat desain gambar secara lengkap beserta pendimensian bangunan, 

syarat teknis, penempatan dan fasilitas yang ada dibangunan 

c. Membuat gambar dan perencanaan ulang jika terdapat perbaikan atau revisi 

d. Memiliki tanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 

selama proyek berlangsung. 

2. Konsultan struktur bangunan  

       Memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan perhitungan struktur secara keseluruhan terhadap bangunan 

proyek dengan acuan dasar teknis yang telah ditentukan sebelumnya 

b. Membuat perencanaan detail struktur beserta pembuatan gambar detail 
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c. Memberikan solusi atau penjelasan apabila muncul permasalahan di 

lapangan selama proyek berlangsung. 

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

   Memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan tata letak instalasi yang berhubungan dengan sesuatu yang 

menggunakan mesin atau listrik, seperti perlengkapan alat penerangan, AC, 

plumbing, telepon dan lain sebagainya 

b. Menyusun dokumen kemudian melakukan pengawasan pada saat pengerjaan 

mengenai MEP dilaksanakan dan melaporkannya kepada kontraktor utama 

serta mengikuti rapat. 

Pada pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem, pihak owner menunjuk 

3 konsultan perencana yaitu: 

1. Konsultan Perencana Arsitektur   : PT. Airmas Asri, 

2. Konsultan Struktur Bangunan   : PT. Perkasa Carista Estetika, 

3. Konsultan MEP     : PT. Skemanusa Consultama Teknik. 

 

2.4. Pelaksana atau Kontraktor 

Kontraktor yaitu sebuah badan usaha atau perorangan yang sudah diberi 

mandate oleh owner untuk melaksanakan sebuah proyek sesuai kesepakatan dan 

kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan proyek ini 

dibatasi dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan, biaya yang akan digunakan dan 

target waktu penyelesaian proyek. Kontraktor bisa dari perusahaan yang berbadan 

hukum atau dari pihak perseorangan. Umumnya masyarakat menyebut kontraktor 

sebagai pemborong terutama kontraktor yang bersifat peronrangan. 

Untuk melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan Hotel, Mall, dan 

Apartemen Tentrem, pihak owner memilih PT. Nusa Raya Cipta sebagai 
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kontraktor. Pemilihan kontraktor sendiri dilakukan secara tertutup. Pihak 

kontraktor memiliki kewajiban sebagai berikut: 

a.  Melakukan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja dan syarat – syarat yang 

sudah disepakati sebelumya pada kontrak, 

b. Menyerahkan laporan pekerjaan yang sudah dilakukan secara berkala kepada 

pihak pemberi Tugas. 

Untuk menunjang koordinasi dan pelaksanaan yang baik dan terstruktur maka 

pihak kontraktor memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi pihak PT. Nusa 

Raya Cipta dapat dilihat pada Gambar 2.1  

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Nusa Raya Cipta 

(Sumber: Arsip PT Nusa Raya Cipta, 2017) 

2.5. Konsultan Pengawas 

Karena proyek pembanguna Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem adalah 

suatu proyek yang luas dan rumit, maka dibutuhkan konsultan pengawas. 

HEAD  

 SITE OFFICE 
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Konsultan pengawas di proyek ini juga merangkap sebagai Manajemen Kontruksi 

(MK), yaitu suatu badan usaha yang berasal dari pihak swasta maupun pemerintah 

yang ditunjuk oleh owner yang memiliki peran dalam suatu pengawasan dalam 

semua kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor selama proyek 

berlangsung. 

Tujuan pengawasan yaitu supaya mencapai hasil kerja yang maksimal dan 

baik, hal tersebut terlihat dalam tiga indikator hasil yaitu biaya, mutu, dan waktu. 

Dalam proses pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem, pihak 

owner memberi pilihan kepada PT. Nusa Desain Ciptalaras sebagai konsultan 

manajemen kontruksi. 

2.6. Hubungan Kerja 

Pada pelaksanaan suatu proyek pasti melibatkan banyak pihak yang berbeda 

mulai dari owner, konsultan Perencana, Kontraktor, dan Konsultan MK. Jadi, 

untuk mengatur koordinasi dan komunikasi antar pihak dengan baik dibutuhkan 

suatu alur hubungan kerja. Selain itu, perlu juga mengurai pekerjan yang jelas 

sehingga tidak terjadi pekerjaan yang bertabrakan satu sama lain. 

a. Owner dengan Kontraktor 

Dasar hubungan antara owner dan kontraktor merupakan suatu ikatan kontrak. 

Owner membayar semua pelaksanaan yang sesuai dengan dokumen kontrak. 

Sebaliknya kontraktor wajib untuk membuat bangunan proyek dengan baik 

dan membuat owner merasa puas dan senang atas hasil tersebut. Dan dapat 

dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (Santoso, 

2014 dalam e-journal uajy). 

b. Owner dengan Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah badan usaha atau perorangan yang ditunjuk oleh 

owner dalam merencanakan semua bagian bangunan seperti yang diingnkan 

oleh owner. Adapun hubungan keduanya diatur sebagai berikut : 
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1. Ikatan kontrak 

2. Konsultan perencana dengan owner memberikan hasil perencanaan 

kontruksi lengkap dengan berkas - berkas yang dibutuhkan. 

3. Owner memberikan biaya atas jasa yang sudah diberikan oleh konsultan 

perencana (Santoso, 2014 dalam e-journal uajy). 

c. Owner dengan Konsultan MK 

Konsultan MK yaitu pihak yang terlibat langsung dalam keseluruhan 

pengerjaan suatu proyek. Konsultan MK biasanya dipilih secara langsung oleh 

owner agar proyek memiliki kualitas yang baik dan seesai tepat waktu. Oleh 

itu, konsultan MK wajib lapor semua kegiatan proyek serta perkembangan 

pengerjaan proyek kepada owner. Biasanya Konsultan MK berada pada tim 

owner, sehingga seluruh kegiatan proyek dapat mengawasi dan melapokan 

kepada owner jika terjadi keterlambatan pengecoran, molornya waktu 

pengerjaan cor, maupun terjadi overhead pada proyek. 

d. Konsultan Perencana dengan Konsultan MK 

Selain melakukan koordinasi dengan pihak owner, Konsultan MK juga harus 

melakukan koordinasi dengan konsultan perencana. Hal ini wajib 

dilaksanakan karena konsultan perencanalah yang merencanakan semua. Jika 

ada perubahan seperti pergeseran letak kolom, dan lain-lain, maka hal tersebut 

harus dikonsultasikan dengan konsultan perencana. Karena jika terjadi 

perubahan pada struktur, otomatis pengerjaan waktu, biaya, dan mutu juga 

akan berubah sehingga pihak konsultan MK dapat mengatur ulang dan 

melaporkannya kepada owner. 

e. Kontraktor dengan Konsultan Perencana 

Kontraktor menjadi pihak yang mempunyai peran dalam sebuah proyek 

sebagai pihak yang akan melaksanakan proyek tersebut. Kontraktor 

melaksanakan proyek sesuai dengan gambar dan perencanaan semula yang 
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sudah dirancang oleh konsultan perencana dan bahan yang dipakai harus 

sesuai dengan kriteria yang sudah tercantum dan RKS. Jika pada pelaksanaan 

kontruksi mempunyai masalah yaitu seperti perubahan, maka pekerjaan akan 

diberhentikan untuk konsultasi tentang perubahan tersebut dengan konsultan 

perencana. Jika perubahan sudah disetujui maka pengerjaan bisa dilanjutkan 

kembali. 
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BAB III 

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 

 

3.1. Uraian Umum 

Pekerjaan suatu proyek tidaklah sembarangan tapi ada tahap-tahapan khusus 

yang harus dikerjakan. Setiap proyek berbeda - beda dalam artian adalah 

pekerjaan proyek selalu mempunyai kendala tersendiri yang sangat berbeda 

antara proyek satu sama lainnya. Dan juga, dalam penyelesaiannya sendiri, 

pihak kontraktor mempunyai batas waktu yang telah disepakati sebelumnya. 

Selain itu, kontraktor juga diberi kewajiban oleh pemberi tugas untuk 

menjadikan suatu bangunan dengan mutu yang baik. Maka, pihak kontraktor 

didalam pekerjaan suatu proyek membutuhkan tahap- tahap yang biasa disebut 

dengan metode pelaksanaan konstruksi. 

3.2. Perencanaan Proyek 

Perencanaan konstruksi (planning) dapat dikelompokan menjadi dua tahap, 

yang pertama perencanaan atau planning dalam garis manajemen konsultan 

dan yang kedua dalam garis manajemen kontraktor. Perencanaan yang 

ditangani oleh konsultan mencakup perencanaan fisik struktur secara terperinci 

sampai pada perencanaan anggaran biaya dan durasi pekerjaan. Perencanaan 

yang ditangani oleh kontraktor mencakup perencanaan metode pelaksanaan 

pekerjaan, rencana anggaran dalam pelaksanaan dan perencanaan administrasi 

lapangan maupun perusahaan.  

Perencanaan suatu proyek harus dibuat secermat dan seteliti mungkin. Karena 

bila terjadi kesalahan perencanaan ataupun urutan proses yang tidak benar 

dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Perencanaan yang matang sebelum 

dimulainya suatu pekerjaan proyek tidak hanya menghemat biaya tetapi juga 

dapat menghemat waktu dan tenaga dan dalam pelaksanaan harus diserahkan 

pada orang atau badan usaha yang benar-benar ahli dan berpengalaman dalam 

bidangnya serta mempunyai reputasi yang baik.  
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Perencanaan komponen struktur ini didasarkan pada beban-beban yang 

bekerja. Faktor angka keamanan diperkirakan sedemikian rupa sehingga 

struktur ini dirancang sudah cukup kuat dengan menggunakan biaya yang 

ekonomis.  Perencanaan mencakup penentuan berbagai cara yang 

memungkinkan kemudian menentukan salah satu cara yang tepat dengan 

mempertimbangkan semua kendala yang mungkin ditimbulkan. Bentuk 

perencanaan dapat berupa perencanaan prosedur, perencanaan metode kerja, 

perencanaan standar pengukuran hasil perencanaan anggaran biaya, dan 

perencanaan rencana kegiatan beserta jadwal.  

Dalam bab ini dibahas tentang tinjauan perencanaan yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan dimulai. Tahap-tahap perencanaan  pembangunan suatu proyek, 

antara lain:  

1. Tahap Perancangan  

Tahapan ini terdiri dari gambar-gambar sketsa atau merupakan out line). 

Gambar-gambar tersebut dikembangkan lebih rinci kembali untuk dapat 

dipakai sebagai dasar pembahasan berikutnya.  

2. Tahap Perencanaan  

Tahap ini terdiri dari uraian lanjutan gambar-gambar sketsa yang telah 

dibuat. Pada saat perancangan tersebut dikembangkan kembali menjadi 

gambar dasar dengan skala yang lebih besar. Gambar-gambar ini 

kemudian dikembangkan kembali menjadi gambar-gambar detail yang 

telah dilengkapi dengan urutan kerja dan syarat-syarat umum kontrak  

3. Pembuatan Gambar Detail  

Tahap ini merupakan pembuatan gambar detail yang menjelaskan secara 

rinci pekerjaan kontruksi disamping sebagai dasar pelaksanaan juga 

dipakai sebagai dokumen lelang. Gambar-gambar proyeksi dan detail ini 

dibuat oleh konsultan perencana. 
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4. Pembuatan Uraian Pekerjaan  

Uraian kerja dan syarat-syarat ini mencakup semua aspek antara lain 

material, peralatan, tenaga kerja mapun mutu pekerjaan.  

5. Perhitungan Anggaran Biaya  

Anggaran biaya merupakan perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan 

untuk bahan, upah dan biaya lain yang berhubungan dengan proyek. 

Perencanaan pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem terdiri dari 

beberapa perencanaan: 

1. Perencanaan Arsitektur : PT. Airmas. 

2. Perencanaan Struktur : PT. Perkasa Carista Estetika. 

3. Perencanaan Electrical, Mechanikal, dan Plumbing : PT. Skemanusa 

Consultama Teknik. 

Ketiga proses perencanaan tersebut saling berkaitan dan harus mampu 

mewujudkan suatu bangunan yang kuat dan stabil. Bangunan tersebut harus 

menjamin keamanan dan kenyamanan pemakainya, serta memiliki nilai 

estetika yang tinggi jika dilihat dari segi arsitekturnya.  

3.2.1. Perencanaan Arsitektur 

Perencanaan arsitektur adalah rencana dasar dari  perencanaan 

bangunan, termasuk perencanaan tata ruang dalam (interior), 

perencanaan tata ruang luar (eksterior), landscape, kenyamanan 

pemakai dan keamanan. Perencanaan arsitektur pada pembangunan 

Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem mempunyai bentuk bangunan, tata 

letak ruang, fasilitas, keindahan, dan hubungan antar ruangan yang 

berkelas bintang lima. 

Perencanaan tersebut berkaitan erat dengan usaha untuk menciptakan 

suatu bangunan yang memiliki nilai estetika tinggi, nyaman dan 

mendukung fungsi bangunan. Hal ini dilakukan agar didapatkan desain 

bangunan berupa deskripsi bentuk, tata ruang dan tata letak bangunan 

secara keseluruhan sebelum dilaksanakan perhitungan struktur. 
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Perencanaan arsitektur menghasilkan gambar-gambar arsitek, salah 

satunya berupa peta situasi. 

Perencanaan arsitektur suatu proyek harus memperhatikan beberapa hal 

pokok berikut ini agar diperoleh hasil perencanaan yang memuaskan, yaitu : 

1. Master Plan 

Master plan adalah perencanaan tata letak bangunan menyeluruh dan 

berkelanjutan yang memungkinkan pengembangannya di masa yang akan 

datang yang menjadi pedoman pembangunan suatu wilayah. Perencanaan 

tata letak bangunan harus memperhatikan peraturan daerah setempat yang 

antara lain meliputi rencana induk tata kota, jarak bangunan terhadap jalan 

dan sebagainya. 

2. Kegunaan atau Fungsi Bangunan 

Bangunan dirancang sesuai dengan fungsi penggunaannya sehingga 

bangunan  tersebut dapat berfungsi secara maksimal dan dapat mendukung 

seluruh kegiatan yang direncanakan. Fungsi sektor bangunan di 

pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem.   

3. Keamanan dan Kenyamanan  

Bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan 

rasa aman dan nyaman kepada pemakainya. Pencahayaan, sirkulasi udara 

dan perlindungan harus diperhatikan berhubungan dengan penataan ruang 

yang baik tanpa mengganggu penggunanya dalam jangka panjang. 

4. Keindahan 

Keindahan harus mendapat perhatian khusus, karena segi estetika 

merupakan penampilan utama. Pertimbangan segi keindahan dapat dilihat 

dari jenis material finishing. Pertimbangan-pertimbangan di atas tidak 

lepas dari keinginan pemilik proyek mengenai pemilihan materi yang akan 

digunakan. 

Pada Proyek Tentrem, memiliki desain yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 

Executive Lounge sampai dengan Gambar 3.6 Toilet. 
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Gambar 3.1 Executive Lounge 

 

Gambar 3.2 Lobby Ground Floor 

 

Gambar 3.3 Kamar Hotel 

 

Gambar 3.4 Apartemen 
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Gambar 3.5 Lobby 

 

Gambar 3.6 Toilet 

3.2.2. Perencanaan Struktur 

Struktur merupakan sarana untuk menyalurkan beban dan akibat 

penggunaan atau kehadiran bangunan ke dalam tanah. Yang terpenting 

dalam studi tentang struktur yaitu menyangkut pemahaman prinsip-

prinsip dasar yang menunjukan dan menandai perilaku objek-objek fisik 

yang di pengaruhi oleh gaya.  

Definisi struktur sendiri adalah bagian utama dari suatu bangunan 

gedung yang berfungsi sebagai penyangga atau dukungan bagi beban-

beban yang bekerja, baik beban transversal maupun beban longitudinal. 

Pemilihan struktur sangat erat hubungannya dengan bentuk arsitektur, 

konstruksi, dan kondisi alam dengan tidak mengesampingkan segi 

ekonomis dan efisiensi untuk mendapat hasil yang optimal, untuk itu 

harus dipilih jenis struktur yang tepat. (Dipohusodo, 1991) 

Pada tahap awal dari perancangan atau desain struktur bangunan, 

konfigurasi denah, material struktur, dan bentuk struktur harus 

ditentukan terlebih dahulu. Pemilihan ini akan mempengaruhi tahap 
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selanjutnya dari proses perancangan struktur. Beberapa kriteria yang 

perlu diperhatikan antara lain: 

1. Standarisasi yang digunakan 

Standarisasi yang digunakan dalam perencanaan yang digunakan 

antara lain: 

a. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung Tahun 1983. 

b. SNI 1729-2002 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja 

struktural. 

c. SNI 2847-2002 tentang persyaratan beton struktural untuk 

bangunan gedung. 

d. SNI 1726-2012 tentang Gempa. 

2. Material Struktur 

Setiap jenis material struktur mempunyai karakteristik tersendiri, 

sehingga suatu jenis bahan bangunan tidak dapat dipergunakan untuk 

semua jenis bangunan. Peraturan mengenai material struktur 

mengacu pada SNI 03-2834-2000 mengenai “Tata Cara Pembuatan 

Rencana Campuran Beton Normal”. 

3. Konfigurasi Bangunan 

Konfigurasi bangunan mempengaruhi bangunan saat terjadi gempa. 

Kriteria ini mengacu pada Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa 

untuk Bangunan Gedung (SNI Sebagai kriteria perancangan), 

konfigurasi bangunan dibagi menjadi tiga antara lain: 

a. Konfigurasi Denah 

Denah bangunan diusahakan mempunyai bentuk yang sederhana, 

kompak serta simetris agar mempunyai kekakuan yang sama 

terhadap pengaruh torsi. Pada struktur dengan bagian-bagian 

menonjol dan tidak simetris perlu adanya dilatasi gempa (seismic 

joint) untuk memisahkan bagian struktur yang menonjol dengan 

struktur utamanya. Dilatasi tersebut harus mempunyai jarak yang 
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cukup, agar bagian-bagian struktur yang dipisahkan tidak saling 

berbenturan saat terjadinya gempa. 

b. Konfigurasi Vertikal 

Pada arah vertikal struktur, perlu dihindari adanya perubahan 

bentuk yang tidak menerus, jika konfigurasi struktur dalam arah 

vertikal tidak menerus, suatu gerak getaran yang besar akan terjadi 

pada tempat-tempat tertentu pada struktur. Dalam hal ini akan 

diperlukan analisis dinamik. 

c. Kekakuan dan Kekuatan 

Baik pada arah vertikal maupun horizontal perlu dihindari adanya 

perubahan kekuatan dan kekakuan yang drastis. 

4. Sistem Rangka Struktural 

Penentuan sistem rangka struktural mengacu pada Peraturan 

Pembebanan Indonesia untuk Gedung (PPIG 1983) dan Tata Cara 

Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SKSNI T-15-

1991-03). Sistem rangka struktural terbagi menjadi dua macam, 

yaitu: 

a. Rangka Penahan Momen 

Rangka jenis ini paling banyak dipergunakan, berupa konstruksi 

beton bertulang yang terdiri dari elemen-elemen balok dan kolom. 

b. Rangka dengan Diafragma Vertikal 

Jika kekuatan dan kekakuan dari suatu rangka struktural tidak 

mencukupi untuk mendukung beban-beban yang bekerja, maka 

perlu dipasang dinding-dinding geser (Retaining Walls). 

5. Model Keruntuhan Struktur 

Pada perencanaan struktur di daerah gempa menggunakan desain 

kapasitas terlebih dahulu yaitu harus ditentukan elemen-elemen 

kritisnya, sedemikian rupa sehingga mekanisme keruntuhannya 

dapat memencarkan energi sebesar besarnya. Mekanisme tersebut 
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diusahakan agar sendi-sendi plastis terbentuk pada balok terlebih 

dahulu dan bukannya pada kolom.  

Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa bahaya ketidakstabilan 

akibat efek perpindahan jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

mekanisme sendi plastis pada kolom dan juga kolom lebih sulit 

diperbaiki daripada balok sehingga harus dilindungi dengan tingkat 

keamanan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu konsep yang diterapkan 

hendaknya adalah kolom lebih kuat dari pada balok (Strong Column 

Weak Beam). Model Keruntuhan Struktur mengacu pada Tata Cara 

Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SKSNI T-15-

1991-03). 

Perencanaan diawali dengan penentuan dimensi dari struktur yang 

kemudian dilakukan pengecekan terhadap stabilitas dengan 

menggunakan kombinasi pembebanan (load combination) antara 

lain: 

1. Beban mati / dead load (D) 

Beban mati adalah seluruh beban yang besarnya konstan dan 

berada pada posisi yang sama setiap saat. Beban ini terdiri dari 

berat sendiri struktur dan beban lain yang melekat pada struktur 

secara permanen. Contohya berat rangka, dinding, lantai, atap.  

2. Beban hidup / live load (L) 

Beban hidup adalah seluruh beban yang besarnya tidak tetap yang 

dapat mempengaruhi berat bangunan. B1eban hidup memiliki 

sifat yang dapat berpindah-pindah. Contohnya manusia, 

kendaraan, furniture. 

3. Beban angin / wind load (W) 

Beban angin adalah gaya yang bekerja pada bangunan atau unsur 

bangunan yang disebabkan oleh selisih tekanan udara. Beban 

angin yang menekan atau mengisap bangunan adalah tidak 
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menentu dan sukar dipastikan. Faktor-faktor penting yang 

mempengaruhi beban angin adalah: 

a. Kecepatan angin. 

b. Kepadatan udara. 

c. Permukaan bidang dan bentuk dari bangunan. 

4. Beban gempa / earthquake load (E) 

Beban gempa adalah semua beban yang bekerja pada struktur 

yang diakibatkan oleh gerakan tanah yang merupakan akibat dari 

gempa bumi baik gempa tektonik maupun vulkanik yang akan 

mempengaruhi struktur tersebut. Beban gempa diperhitungkan 

mengacu pada SNI 1726:2012 

Struktur harus direncanakan untuk menahan suatu gaya geser 

dasar horizontal total akibat gempa, yang ditentukan menurut 

rumus sebagai berikut:  

 

 

Dengan:  

W1 = Kombinasi    dari    beban    mati    dan   beban    hidup   

vertikal 

yang direduksi yang bekerja diatas taraf penjepitan lateral.  

C1   = Koefisien gempa dasar  

I   = Faktor keutamaan 

Pada pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem terdapat 

perencanaan pekerjaan struktur yang terbagi menjadi beberapa 

pekerjaan, yaitu : pekerjaan pekerjaan struktur atas (upper 

structure) dan struktur bawah (sub structure). 

 

 

V = C1. I. W1 



  
 

 
 

 
 
 
 

Evan Urianda / 15.B1.0031  25 
 

Laporan Akhir Magang 

Proyek Pembangunan Hotel, Mall & Apartemen Tentrem 

Jalan Gajahmada 123 - Semarang 

3.2.3. Perencanaan Atap 

Atap berfungsi sebagai pelindung ruangan yang ada dibawahnya dari 

panas sinar matahari, hujan, dan angin. Bentuk dan macam-macam atap 

berbeda-beda sesuai dengan selera pemilik bangunan dan dapat 

dipengaruhi oleh budaya setempat serta perkembangan seni arsitektur. 

Pada pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem struktur atap 

menggunakan plat lantai dengan beton integral yang diberi finishing 

waterproofing. Denah plat lantai atap dapat dilihat pada Gambar 3.7 

Denah Plat Lantai Atap. Dapat juga dilihat pada Lampiran 15.  

 

Gambar 3.7 Denah Pelat Lantai Atap 

3.2.4. Perencanaan Balok 

Balok adalah komponen struktur yang mendukung plat, berat sendiri 

struktur, dan beban hidup yang bekerja sendiri di atasnya. Balok 

diharapkan mampu mendukung beban lentur, gaya geser, serta torsi 

yang terjadi pada balok tersebut, sehingga beban dapat didistribusikan 

ke kolom kemudian kolom meneruskan beban kebawah sampai pondasi. 

(Dipohusodo, 1991) 
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Pada pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem tipe balok 

lebih banyak dari pada kolom. serta Gambar 3.9 Mutu Bahan Balok. 

                  Gambar 3.8 Tipe Balok G16 dan G17 

 

 

Gambar 3.9 Mutu Bahan Balok 

3.2.5. Perencanaan Kolom 

Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktural yang memikul 

beban dari balok. Kolom meneruskan beban-beban dari elevasi atas ke 

elevasi yang lebih bawah hingga akhirnya sampai ke tanah melalui 

pondasi.  

SK SNI T-15-1991-03 mendefinisikan kolom adalah komponen struktur 

bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal 

dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi 
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lateral terkecil. Pada perencanaan kolom harus sangat diperhatikan 

dimensi kolom, dimensi tulangan, jumlah tulangan, mutu beton dan mutu 

baja yang digunakan karena hal ini menentukan kekuatan kolom itu 

sendiri. 

Pada proyek Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem  terdapat berbagai 

macam tipe kolom dengan jumlah tulangan yang berbeda, selain itu juga 

memakai mutu bahan beton yang berbeda. Meskipun tipe kolom sama 

akan tetapi jumlah tulangan dan ukuran dapat berbeda. Untuk lebih 

jelasnya berikut salah satu tipe kolom dapat dilihat pada Gambar 3.10 

Tipe Kolom K-20 dan untuk mutu bahan kolom dapat dilihat pada     

Gambar 3.11 Mutu Bahan Kolom. 

    Gambar 3.10 Tipe Kolom K-20 
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Gambar 3.11 Mutu Bahan Kolom 

 

3.2.6. Perencanaan Pelat Lantai 

Dalam perencanaan pelat lantai, harus memperhitungkan beban mati dan 

beban hidup yang akan diterima oleh pelat yang dikalikan dengan 

koefisien angka keamanan. 

Fungsi pelat lantai dalam konstruksi antara lain : 

1. Memisahkan ruangan dalam bangunan secara horizonal. 

2. Menahan beban diatasnya, seperti dinding, partisi atau sekat lainnya. 

3. Menyalurkan beban yang diterima pelat ke balok yang ada 

dibawahnya. 

Pada pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem terdapat 

berbagai tipe pelat lantai. Salah satu tipe lantai dapat dilihat pada Gambar 

3.12 Tipe Lantai SDP 1 dan mutu bahan pelat lantai dapat dilihat pada 

Gambar 3.13 Mutu Bahan Pelat Lantai. 

3.2.7. Perencanaan Tangga 

Tangga adalah suatu konstruksi sebagai penghubung antara lantai bawah 

dengan lantai yang ada di atasnya. Tangga bukanlah konstruksi utama 

dalam konstruksi struktur atas. Walaupun konstruksi tangga hanya 

sebagai pelengkap namun dalam pembangunan proyek ini konstruksi 

tangga penting untuk dibuat karena salah satu fungsi tangga adalah 
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sebagai jalan akses darurat jika instalasi lift ataupun eskalator tidak 

berfungsi. Perencanaan tangga pada proyek ini menggunakan beton 

bertulang, dengan sistem konvensional yaitu metode cor di tempat. 

Detail perencanaan tangga pada proyek Hotel, Mall, dan Apartemen 

Tentrem dapat dilihat pada Gambar 3.14 Detail Tangga 02. 

 

Gambar 3.12 Tipe Lantai SDP 1 

 

Gambar 3.13 Mutu Bahan Pelat Lantai 
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Gambar 3.14 Detail Tangga 02 

 

3.2.8. Perencanaan Pondasi Raft  

Pondasi raft adalah salah satu jenis pondasi gedung bertingkat yang 

sekarang sudah banyak digunakan di pulau Jawa. Pondasi ini termasuk 

jenis pondasi dangkal yang berbentuk plat yang sangat lebar dan masif 

dengan ketebalan tertentu. Dalam satu bangunan pondasi raft tersebut 

menjadi kesatuan sehingga berbetuk plat raksasa. Pondasi raft terbuat 

dari beton bertulang yang berfungsi untuk meneruskan beban-beban 

bangunan di atasnya dan diteruskan ke dalam tanah keras.  

Penggunaan pondasi raft (raft foundation) biasanya pada bangunan yang 

mempunyai basement. Alasannya adalah mengurangi resiko momen 

guling pada bangunan gedung bertingkat. Semakin tinggi suatu bangunan 

maka semakin besar momen guling yang terjadi sehingga untuk 

mengimbanginya didesain menggunakan lantai basement atau pondasi 

dalam. Salah satu kelebihan dari pondasi raft adalah apabila terjadi 

penurunan tanah (settlement) maka seluruh pondasi turun bersama-sama 

sehingga tidak membahayakan bagi bangunan atasnya.  
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Pada pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem pondasi yang 

digunakan adalah pondasi raft untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 3.15 Denah Pondasi. Juga dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 

Gambar 3.15 Denah Pondasi 

 

3.2.9. Perencanaan Retaining Wall 

Retaining Wall merupakan dinding penahan tanah yang berfungsi 

menahan tekanan tanah aktif, pasif, dan tekanan air tanah yang 

ditimbulkan akibat adanya tanah galian maupun tekanan air yang 

menekan dinding basement. Retaining wall sekaligus merupakan 

dinding terluar basement yang memiliki ketebalan besar.  

Pada dasarnya dinding penahan tanah memiliki beberapa fungsi antara 

lain:  

a. Menahan tekanan lateral tanah aktif (Active Lateral Force Soil) yang 

dapat berpotensi menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral tanah 

misalnya longsor. 
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b. Menahan tekanan lateral air (Lateral Force Water) yang dapat 

berpotensi menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral akibat tekanan 

air yang besar.  

c. Mencegah terjadinya proses perembesan air secara lateral yang 

diakibatkan oleh kondisi elevasi muka air tanah yang cukup tinggi. 

Dalam hal ini juga berfungsi dalam proses dewatering yaitu dengan 

memotong aliran air (Flow net) pada tanah (Cut Off).  

Pada proyek Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem jenis Retaining wall 

yang digunakan adalah soldier pile yang berfungsi sebagai perkuatan 

tanah agar bangunan yang berada di samping proyek tidak amblas. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.16 Soldier Pile. 

 

Gambar 3.16 Soldier Pile 

 

3.2.10. Perencanaan Basement 

Pada pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem terdapat 

empat basement yang berfungsi sebagai tempat parkir, pengolahan air 

kotor, penampungan air bersih, ruang mekanikal elektrikal, 

supermarket, dan lain-lain. Secara umum, struktur basement hampir 

sama dengan struktur atas, yakni terdiri dari kolom, balok, dinding, 

tangga, dan plat lantai. Akan tetapi pada basement terdapat  ramp dan 
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retaining wall serta perkuatan raft pada basement terbawah. Adapun 

denah basement dapat dilihat pada Gambar 3.17 Denah Basement. 

Dapat juga dilihat pada Lampiran 28. 

 

 

Gambar 3.17 Denah Basement 

3.3. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan konstruksi adalah suatu dari sekian rangkaian tahapan 

pengerjaan suatu konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Kegiatan yang sangat penting dalam sebuah proyek adalah 

pengerjaannya. Sebab pada proses pengerjaannya dituntut dilaksanakan secara 

efisien dan efektif, jadi pekerjaan suatu proyek tidak terjadi keterlambatan dan 

dapat menghemat biaya semaksimal mungkin. Supaya  pelaksanaan proyek 

tidak mengalami keterlambatan, membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang 

maksimal antar unsur-unsur pekerjaan. 

Selain itu, pekerjaan proyek juga harus menuntut kualitas yang baik yang 

mendorong kontraktor agar menggunakan alat-alat baru yang penuh dengan 

inovasi. Pekerjaan pelaksaan meliputi: 
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3.3.1. Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan adalah satu langkah pertama dalam pekerjaan suatu 

proyek. Pekerjaan persiapan bertujuan untuk membersihkan sisa 

bangunan jika dulu lahan suatu proyek tersebut ada bangunan, pohon, 

atau tanaman liar apabila lahannya masih kosong. 

Dalam proses pekerjaan persiapan memiliki beberapa metode 

pelaksanaannya, sebagai berikut : 

1. Pembersihan lahan, yaitu membersihkan lahan proyek dari sisa 

bangunan atau dari sampah sisa penggunaan fungsi lahan yang lama 

baik organik maupun anorganik, pohon – pohon, rerumputan, maupun 

tanaman liar yang menggangu apabila belum ada bangunan 

sebelumnya pada lahan tersebut. Pada tahapan persiapan bisa 

dikerjakan dengan tenaga manusia maupun dengan alat – alat proyek 

seperti alat berat. Penggunaan alat berat dilakukan untuk 

mempercepat proses pengerjaannya, dan melakukan pekerjaan yang 

tidak bisa menggunakan tenaga manusia. Alat berat yang biasanya 

dipakai adalah dozer. 

2. Pemasangan pagar keliling proyek, yaitu bertujuan untuk 

mengamankan segala aktifitas proyek dan sebagai pemisah antar 

kegiatan proyek dengan kegiatan yang dilakukan diluar proyek supaya 

pengerjaan proyek bisa berjalan dengan kondusif. Selain itu pagar 

juga dipasangi rambu-rambu keamanan didepan proyek sebagai tanda 

untuk semua orang yang akan memasuki wilayah proyek tersebut.  
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Gambar 3.18. Pagar proyek 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

Gambar 3.19. Rambu Proyek 1 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

Gambar 3.20. Rambu Proyek 2 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
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3. Pembuatan bangunan sementara untuk menunjang seluruh 

pelaksanaan proyek. Bangunan sementara yang ada pada 

pembangunan proyek Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem meliputi : 

a. Direksi Keet (site office) 

Pada proyek pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem, 

bangunan ini digunakan sebagai kantor untukn para pekerja 

Manajemen Konstruksi yaitu adalah PT. Natural Disain Ciptalaras 

dan wakil owner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Direksi Keet 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

b. Toilet 

Didalam proyek ini, karena belum dibuat toilet permanen, maka 

para pekerja menggunakan toilet sementara yang ada disetiap sudut 

proyek tersebut. Dapat dilihat pada Gambar 3.22 Toilet 

c. Gudang 

Pembuatan gudang adalah sebagai tempat untuk pihak kontraktor 

meletakkan segala peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk 

kepentingan pengerjaan proyek selama proyek berlangsung. Pada 

proyek ini gudang terbuat dari triplek namun ada juga yang berasal 

dari container yang telah dimodifikasi. 
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Gambar 3.22. Toilet 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23. Gudang logistik 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

d. Pos keamanan 

Tempat ini dibangun dengan tujuan untuk tempat para satpam 

bekerja, dan berteduh. Biasanya dilakukan pengecekan tas dan jog 

motor jika para pekerja dan tamu ingin masuk kedalam proyek 

tersebut. 
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Gambar 3.24. Pos keamanan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

e. Mushola 

Bangunan ini dibangun dengan tujuan agar para pekerja proyek dan 

karyawan dapat melakukan kegiatan shalat dengan mudah 

sehingga tidak perlu jauh – jauh keluar proyek jika ingin 

melaksanakan kewajiban beribadah mereka. 

 

 

Gambar 3.25. Tempat ibadah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
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3.3.2. Pekerjaan Struktur Bawah 

Pekerjaan struktur bawah adalah pekerjaan yang  penting. Semakin baik 

dan teliti pengerjaan struktur bawah, semakin kecil rsiko kerusakan 

struktur yang dialami dikemudian hari. Pekerjaan struktur bawah pada 

proyek pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem meliputi : 

1. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 

Dinding penahan tanah adalah konstruksi yang dipakai untuk 

menangani permasalahan pada tanah, salah satunya masalah longsor 

pada tanah. Umumnya konstruksi ini dipakai pada pekerjaan galian 

yang cukup dalam atau menahan tanah yang menopang struktur 

bangunan yang terletak di pinggir. Pada proyek pembangunan Hotel, 

Mall dan Apartemen Tentrem menggunakan konstruksi dinding 

penahan tanah jenis secant pile. Secant pile adalah inovasi dari 

dinding penahan tanah dan menjadi modifikasi dari struktur dinding 

penahan tanah jenis soldier pile. 

2. Pekerjaan Pondasi 

Pondasi adalah struktur yang  menopang suatu bangunan konstruksi. 

Jenis pondasi sangat banyak seperti footplat, bore pile, tiang pancang 

dan lain sebagainya. Dalam proyek pembangunan Hotel, Mall dan 

Apartemen Tentrem pihak konsultan perencana memakai pondasi 

bore pile.  

Selain itu, untuk menunjang pengerjaan bawah maka pihak 

subkontraktor pondasi membuat kingpost. Kingpost adalah tiang 

beton yang letak titiknya sama dengan titik pondasi bore pile. Pada 

proyek pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem kingpost 

digunakan untuk tempat perletakkan pangkon. Dari pangkon tersebut 

digunakan sebagai tempat menahan berat dari baja strutting. 
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3. Pekerjaan Dewatering 

Pekerjaan dewatering untuk proses penggalian khususnya penggalian 

yang dalam. Dalam proyek pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen 

Tentrem dilakukan dewatering karena penggaliannya sangat dalam. 

Jadi untuk mempermudah proses penggalian muka air tanah harus 

diturunkan secara bertahap. Untuk mempercepat proses maka terdapat 

5 titik.  

a. Pekerjaan Inclinometer 

Inclinometer dipakai guna mengontrol kemiringan sebuah dinding 

penahan tanah akibat dari galian sebuah proyek. Pada proyek 

pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem ada 8 buah 

inclinometer. Dengan kedalaman yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Kedalaman inclinometer yang paling rendah adalah 

15 meter dan untuk yang paling dalam 32 meter. 

b. Pekerjaan Galian 

Setelah proses pembuatan pondasi selesai maka proses selanjutnya 

ada pada proses penggalian. Pada proyek pembangunan Hotel, 

Mall dan Apartemen Tentrem penggalian dikerjakan secara 

bertahap. Proses penggalian dibagi menjadi 3 bagian yaitu zona A, 

zona B, dan zona C. Penggalian yang akan dilakukan pada 

kedalaman 5,1 meter, 8,4 meter, 11,7 meter dan kedalaman 16 

meter. 

Gambar 3.26. Pembagian zona galian 

(Sumber: Arsip PT. Nusa Raya Cipta, 2019) 
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c. Pekerjaan Strutting 

Pekerjaan strutting adalah salah satu pekerjaaan konstruksi yang 

digunakan untuk menyangga struktur dinding penahan tanah.. Pada 

proyek pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem 

merencanakan dengan strutting. Hal ini bertujuan agar struktur 

dinding penahan tanah jenis secant pile tidak terjadi kerobohan 

akibat pengerjaan galian. Akibat galian yang sangat dalam dapat 

menyebabkan secant pile roboh akibat faktor kelangsingan. 

strutting yang digunakan adalah baja H – Beam dengan ukuran 

400.400.13.21 sesuai dengan standarisasi dari konsultan 

perencana. Pada strutting ini akan ditopang oleh king post 

berbentuk bulat yang berdiameter 88 cm. 

Gambar 3.27. Strutting baja H – Beam 400.400.13.21 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

3.3.3. Pekerjaan Struktur Atas 

Pengerjaan struktur atas dimulai setelah pengerjaan struktur bawah telah 

selasai. Pada proyek pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem 

pengerjaan struktur atasnya ada dua sebab terdapat dua tower yang 

nantinya akan beroperasi. Tower yang satu berfungsi sebagai bangunan 

Hotel sedangkan tower yang satunya lagi berfungsi sebagai bangunan 

apartemen. Kedua tower tersebut nantinya akan memiliki 17 buah lantai 

dan akan ada jalan penghubung antar kedua tower. Pekerjaan struktur 

atas pada proyek Hotel, Mall, dan Apartement meliputi: 
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1. Perakitan Tulangan Kolom dan Corewall 

Perakitan tulangan adalah perakitan pembesian sebelum suatu 

tulangan di cor. Pemasangan tulangan utama kolom yang memanjang, 

bisa dilakukan jika menggunakan bantuan perancah. Fungsi perancah 

adalah untuk menyangga tulangan agar tetap tegak. Jika semua 

tulangan utama kolom sudah terpasang semua, langkah selanjutnya 

adalah memasang tulangan sengkang. Tulangan sengkang berfungsi 

sebagai penjaga tulangan kolom untuk menghindari 

pergeseran/perubahan posisi. Cara memasang tulangan sengkang 

yaitu dapat dimasukkan dari atas atau samping mengelilingi area 

tulangan utama kolom. Perangkaian tulangan kolom bisa dilakukan 

secara terpisah dari tempat pemasangan, atau dirangkai langsung 

ditempat pemasangan kolom tersebut. Pada perakitan kolom di proyek 

Hotel, Mall, Apartemen Tentrem dirakit di luar tempat pemasangan 

kolom, tepatnya di halaman proyek. Pada pekerjaan kolom, selain 

prakitan tulangan, harus diperhatikan corewall pada pekerjaan kolom 

itu sendiri. Pekerjaan Corewall adalah salah satu unsur yang wajib 

dimiliki oleh setiap proyek Gedung bertingkat karena sebagai struktur 

yang digunakan untuk pemasangan lift. Pemasangan corewall juga 

sangat mempengaruhi cycle time dalam pengecoran tiap lantainya dan 

pasti sangat memberi dampak pada time schedule proyek keseluruhan, 

sehingga dalam pelaksanaannya harus di persiapkan dan dibuat secara 

matang.  

Ada 2 buah metode pelaksanaan corewall, yaitu : 

1. Climbing form / jumping form, yaitu dinding core lift 2 lantai 

masih diatas 2 level plat lantai.  

2. Core Lift adalah metode dengan memperlakukan dinding core lift 

di core mengikuti pengecoran kolomnya. 
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Pada proyek Hotel, Mall, Apartemen Tentrem menggunakan metode 

Core lift.  

 

 

Gambar 3.28. Pembesian Kolom 

2. Pekerjaan Bekesting Kolom dan Corewall 

Kuat atau tidaknya sebuah bangunan tidak hanya dari faktor bangunan beton 

yang kuat, tetapi bekisting juga berpengaruh dalam pengerjaan bangunan. 

Bekisting adalah cetakan yang dibuat pada pekerjaan pengecoran supaya 

memperoleh bentuk yang diinginkan seperti dinding, kolom, balok, dan 

pelat. Pemasangan bekisting hanya bersifat sementara, pembuatannya harus 

benar dan tepat supaya diperoleh cetakan yang rapi dan berkualitas. Ada 

beberapa jenis – jenis bekisting, diantaranya : 

a. Bekisting Konvesional 

Bekisting jenis ini adalah bekisting yang bisa disebut yang pertama 

dikenal. Bekisting ini juga bisa disebut sebagai bekisting tradisional. 

Bekisting jenis ini hanya mengandalkan triplek dan kayu papan. Papan 

bekisting umumnya memakai jenis ketebalan 2 cm – 3 cm dengan lebar 

15 – 20 cm. dan untuk ketebalan triplek bekisting sekitar  3 mm – 9 mm. 

Biasanya, bahan triplek atau papan yang digunakan sebagai bekisting 

masih bisa dipakai dan dapat digunakan kembali pada pengerjaan 
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bekisting selanjutnya, namun hal itu bisa terjadi jika kualitas papan atau 

triplek yang dipakai memiliki kualitas yang sangat bagus. Keuntungan 

bekisting konvesional adalah harganya yang lebih murah. Namun 

memiliki kelemahan yaitu proses pembongkarannya yang memakan 

waktu yang sangat lama. 

b. Bekisiting Knock Down 

Bekisting ini adalah salah satu dampak perkembangan teknologi di 

bidang perancangan bangunan proyek. Sistem bekisiting Knock Down ini 

menggunakan bahan besi plat baja dan hollow. Kelebihan bekisting jenis 

ini adalah dapat menghasilkan bentuk yang lebih rapi dan presisi jika kita 

bandingkan dengan penggunaan bekisting konvesional. Bekisting jenis 

knock down juga memiliki harga yang lebih mahal dibanding bekisiting 

konvesional. 

c. Bekisting Fiberglass 

Selain bekisting knock down, bekisting fiberglass juga merupakan salah 

satu bekisting modern yang biasa digunakan di proyek – proyek besar. 

Bekisting jenis ini adalah bekisting yang bisa tahan air dan cocok 

digunakan untuk kontruksi bawah tanah. Kelebihan lain bekisting 

fiberglass ini adalah tidak mudah berkarat, ramah lingkungan, mudah 

dibersihkan, ringan, dan mudah dibongkar pasang.  

Dari jenis – jenis bekisting yang dijelaskan, proyek Hotel, Mall, dan 

Apartemen Tentrem menggunakan jenis bekisting Knock Down untuk 

pengecoran kolom. Pada pengecoran kolom pun biasanya sering 

dilakukan pada malam hari karena susahnya perijinan dan akses masuk 

untuk truck concrete mixer itu sendiri karena lokasi proyek yang berada 

di tengah kota.  
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Gambar 3.29. Bekesting Knock Down 

3.  Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 

Menurut pengamatan di lapangan, pekerjaan balok dan plat lantai sama 

seperti pengerjaan kolom, pekerjaan cor balok dan plat lantai juga 

membutuhkan waktu yang sangat lama dalam perijinannya. Namun di luar 

itu, pengerjaan cor balok dan plat lantai juga tidaklah mudah, ada beberapa 

tahapan sebelum melakukan cor kolom setelah pemasangan bekisting dan 

pembesian balok dan plat lantai, yaitu : 

a. Pengecekan Elevasi Bekisting  

Pengecekan elevasi bekesting plat lantai dilakukan setelah pemasangan 

bekesting selesai dilaksanakan. Pengecekan elevasi bekesting 

menggunakan alat waterpass dan menggunakan alat theodolite untuk 

posisi as balok. Pengecekan elevasi bekesting plat lantai dan balok yaitu 

meliputi : 

b. Pengecekan Elevasi Balok  

Menggunakan waterpass yang tinggi alatnya adalah setinggi marking 

pada kolom dengan ketentuan 1.00 meter dari permukaan pelat lantai 

dibawahnya, yaitu : 

Bekesting Knock Down 
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1. Menempatkan bak ukur pada bagian bawah bekisting balok. 

2. Pengukuran ketepatan elevasi bawah dicek dengan alat waterpass 

oleh pelaksana. 

3. Jika dalam kondisi tertentu pembacaan alat waterpass belum 

menunjukkan elevasi yang sesuai dengan gambar rencana, solusinya 

adalah scrawjack diputar untuk menaikkan atau menurunkan posisi 

bawah balok. 

c.  Pembesian 

Setelah pengecekan elevasi bekisting, dilakukan pembesian balok dan 

plat lantai dan melakukan pemeriksaannya yang meliputi : 

1. Pemeriksaan jumlah dan ukuran tulangan utama, 

2. Pemeriksaan jarak, jumlah, dan posisi sengkang, 

3. Pemeriksaan ukuran overlapping dan perkuatan pada tulangan, 

4. Pemeriksaan kekuatan bendrat, dan 

5. Pemeriksaan tebal selimut beton. 

Jika semua pemeriksaan dan pengecekan sudah dilaksanakan dengan 

baik, bekisting dibersihkan dengan alat air compressor. Setelah itu dapat 

dilakukan pengecoran balok dan plat lantai. Urutan pengecoran plat 

lantai dan balok yaitu ; 

1. Memasang batas pengecoran menggunakan kawat ayam. Cor 

dihentikan pada jarak ¼ bentang dari tumpuan karena pada titik 

tersebut momen yang dipikul balok dan plat lantai = 0. 

2. Melakukan pengujian slump. Beton ready mix dengan mutu yang 

sudah disyaratkan oleh pihak MK yaitu 12 ±2.  

3. Setelah beton ready mix memenuhi nilai slump yang disyaratkan, 

maka beton ready mix dituang dari concrete mixer truck kedalam 

bucket pada concrete pump truck dan disalurkan ketempat 

pengecoran menggunakan pipa baja. 
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4. Sebelum dilakukan pengecoran, sambungan beton lama dengan 

beton baru disiram dengan calbond.  

5. Setelah beton ready mix dikeluarkan dari pipa baja, para tukang 

meratakan beton tersebut dengan alat penggaruk dan mulai 

dipadatkan menggunakan concrete vibrator.  

6. Pelaksanaan pengecoran dilaksanakan secara selapis demi selapis 

dan setiap lapis harus dipadatkan menggunakan alat vibrator. 

7. Pengecoran berhenti pada batas daerah zona pengecoran. 

8. Meratakan adukan dengan kayu perata sesuai dengan tinggi peil 

yang sudah ditentukan.. 

 

Gambar 3.30 Penulangan balok dan plat lantai 

         (Sumber : dokumen pribadi, 2019) 

3.4.  Bahan Bangunan 

Dalam pelaksanaan sebuah proyek, membutuhkan suatu bahan untuk menjadi 

dasar dari segala pengerjaan pekerjaan. Tidak hanya satu jenis saja, bahan 

bangunan yang digunakan juga bermacam - macam. Hal ini sangat umum 

terjadi, mengingat pekerjaan proyek yang begitu kompleks dan meluas, 

terutama pada pengerjaan proyek Hotel, Mal, dan Apartemen Tentrem. Bahan 

– bahan yang digunakan dalam suatu pengerjaan proyek tidak boleh 

sembarangan. Pemilihan bahan – bahan harus sesuai dengan RKS (Rancangan 

Kerja dan Syarat – Syarat) yang sudah di setujui bersama. Hal tersebut 
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bertujuan demi kelancaran dan terbentuknya kualitas bangunan yang akan 

dikerjakan. 

Pada proyek pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem telah 

memilih dan menggunakan bahan sebagai berikut : 

3.4.1.  Semen 

Semen merupakan bahan bangunan yang lazim digunakan dalam 

pembangunan bangunan apapun. Dalam proyek ini, pihak pelaksana 

lapangan menggunakan untuk menambal secant pile yang bocor . 

Semen yang digunakan dalam proyek Hotel, Mall, dan Apartemen 

Tentrem adalah merupakan jenis semen PCC Tiga Roda yang 

diproduksi oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.  

 

Gambar 3.31. Semen 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

3.4.2. Tahu Beton 

Tahu beton biasanya disebut beton bantal, merupakan beton ganjal 

berbentuk tabung atau kubus yang terbuat dari campuran semen dan 

pasir dengan perbandingan 1:3 yang disisipkan pada acuan beton 

dengan tebal sesuai kebutuhan.  
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Pada proyek ini digunakan beton decking tabung berdiameter 5 cm 

dengan tebal 3 cm untuk bantalan balok, kolom, dan plat. Tahu beton 

berguna untuk pengganjal tulangan dengan bekisting. Pada saat dicor 

nantinya tahu beton menjadi selimut beton untuk membungkus tulangan 

sehingga tulangan tidak menonjol dan sesuai dengan spesifikasi. 

Adapun tahu beton dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 3.32. Tahu Beton 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 

3.4.3. Hebel / Bata Ringan 

Hebel merupakan beton ringan sebagai ganti bata ringan dan memiliki 

berat jenis yang lebih ringan biayanya yang relatif lebih murah dan lebih 

ringan sehingga penggunaan hebel dapat mengurangi resiko yang 

diakibatkan oleh gempa bumi. Pada pembangunan hotel, mall, dan 

apartemen Tentrem,hebel biasanya digunakan untuk pembuatan batas 

dinding dibandingkan dengan beton – beton pada umumnya. Umumnya, 

pekerjaan proyek menggunakan hebel.  
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         Gambar 3.33 Hebel 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 

3.4.4. Baja Tulangan 

Sifat mekanis baja struktural harus memenuhi persyaratan minimum yang 

diberikan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI), “Tata Cara Perencanaan 

Struktur Baja untuk Bangunan Gedung” (SNI 03-1729-2002). Berdasarkan 

bentuknya baja tulangan terdiri dari dua jenis, yaitu: 

1. Baja Tulangan Polos 

Baja tulangan polos yaitu baja tulangan beton berpenampang bundar dengan 

permukaan tidak berulir. Biasa digunakan untuk tulangan kait serta 

beberapa sengkang. Saat ini, baja tulangan polos mulai jarang digunakan 

pada dunia konstruksi karena memiliki kuat tahan terhadap tekan yang lebih 

rendah daripada tulangan ulir. Kuat tahan terhadap tekan yaitu 240 Mpa. 

2. Baja Tulangan Ulir 

Baja tulangan ulir adalah baja tulangan dengan bentuk khusus, yang 

permukaannya memiliki ulir-ulir untuk meningkatkan daya lekat terhadap 

beton dan berfungsi menahan gerakan membujur dari batang secara relatif 

terhadap beton. Baja ulir memiliki kuat tahan terhadap tekan yaitu 400 Mpa. 

Kekuatan ini jauh lebih besar dibanding baja tulangan polos. 

Pada proyek ini hampir semua kebutuhan besi untuk penulangan 

menggunakan tulangan ulir. Diameter yang digunakan yaitu D10, D13, 
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D16, D19, D22, D25, dan D32. Tulangan ulir dapat dilihat pada Gambar 

3.34 Baja Tulangan Ulir. 

 

 

Gambar 3.34. Baja Tulangan 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 

 

Dalam pembangunan Proyek Tentrem dibangun dengan basement berjumlah 

4 lantai, sehingga diperlukan galian yang sangat dalam. Penggalian tanah yang 

sangat dalam memiliki resiko yaitu tanah dalam lokasi proyek bisa ambles, 

sehingga diperlukan dinding penahan tanah untuk menahan robohan tanah 

yang diakibatkan oleh proses penggalian tersebut. Maka diperlukan strutting 

dengan menggunakan baja H-beam. Baja H-beam tersebut  
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Gambar 3.35. Baja H-beam 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

mirip dengan IWF. H-beam yang digunakan dalam proyek ini memiliki 

dimensi 400.400.13.21. 

3.5. Peralatan 

Konstruksi bangunan yang baik sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas 

alat – alat yang akan digunakan, kondisi peralatan yang memadahi, tenaga kerja 

pelaksana yang terampil dan berpengalaman serta metode pelaksanaan yang 

baik dan benar. Dalam suatu pembangunan proyek konstruksi, bahan 

bangunan, peralatan kerja dan tenaga kerja merupakan tiga faktor penting demi 

menunjang kelancaraan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan waktu, mutu 

dan biaya yang telah direncanakan.  

Bahan, peralatan dan tenaga kerja harus diatur atau dipersiapkan dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, 

penggunaan peralatan juga harus efisien, baik yang digunakan secara manual 

maupun mekanis. Penggunaan bahan dan alat yang dipilih sesuai dengan 

standar dan kondisi dilapangan, masalah material harus mendapat perhatian 

khusus terutama dalam hal pengawasan baik terhadap mutu dan kualitas 

standar material karena dapat mempengaruhi mutu dan kualitas dari konstruksi 

tersebut.  
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Pemilihan alat berat maupun alat-alat kecil lainnya harus disesuaikan dengan 

jenis dan volume pekerjaan serta tenaga kerja yang terampil dan 

berpengalaman agar pemakaiannya efektif. Selama pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan, perawatan peralatan terutama untuk alat-alat berat harus dilakukan 

secara rutin, sehingga kondisi alat selalu baik dan siap pakai. Alat yang 

digunakan pada pembangunan ini adalah waterpass, theodolit, concrete truck 

mixer, pompa kodok, concrete bucket, concrete vibrator, Scaffolding, air 

compressor, bekesting, bar bender, bar cutter, cutting well, tower crane, dump 

truck, las listrik, lighting, multipleks, besi hollow, dan lain-lain. 

3.5.1. Waterpass 

Waterpass adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur beda 

ketinggian dari satu titik acuan ke acuan berikutnya. Waterpass 

dilengkapi dengan gelembung kecil dalam kaca yang berfungsi untuk 

melakukan cek kesesuaian pemasangan, apabila gelembung tepat berada 

di tengah dan ketinggian dari waterpass sudah disetting sesuai kebutuhan 

itu artinya alat sudah dalam kondisi siap untuk melakukan pengukuran.  

Pada waterpass, terdapat lensa untuk melihat sasaran bidik yang 

digunakan untuk mengukur serta menentukan sebuah benda atau garis 

dalam posisi rata, dimana pengukuran ini untuk pengukuran secara 

vertikal ataupun horizontal. Pengukuran vertikal lebih mudah yaitu 

dengan menempatkan gelembung tepat berada di garis tengah. Untuk 

pengukuran horizontal dapat melakukan dengan cara menyamakan posisi 

antara bentang tengah dengan as yang sudah ditentukan.  

Pada pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem Waterpass 

dapat dilihat pada Gambar 3.36 Waterpass Sola dan Gambar 3.37 

Waterpass Sokkia. 

http://alatukur.web.id/
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Gambar 3.36. Waterpass Sola 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

Gambar 3.37. Waterpass Sokkia 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

3.5.2. Theodolit 

Theodolit adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan titik as 

bangunan dan ketegaklurusan bangunan, menentukan elevasi bangunan, 

membuat sudut-sudut bangunan. Dalam aplikasinya, pada awal 

pelaksanaan proyek theodolit berguna untuk menentukan peil dasar 

bangunan dan menentukan As bangunan (kolom, balok dan lain-lain). 
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Selain itu, theodolit digunakan tim survey pada saat pelaksanaan proyek 

sedang berlangsung. 

Theodolit yang digunakan dalam proyek Hotel, Mall, dan Apartemen 

Tentrem dapat di lihat pada Gambar 3.38. Theodolit. 

 

Gambar 3.38. Theodolit 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

3.5.3. Concrete Mixer Truck 

Concrete mixer truck merupakan alat yang digunakan oleh supplier beton 

untuk mengangkut campuran beton ready mix dari batching plan menuju 

lokasi proyek pada saat akan melakukan pengecoran. Pencampuran 

bahan-bahan beton dilakukan di batching plan yaitu dengan 

memasukkan kedalam mixer truck sesuai dengan komposisi untuk mutu 

beton yang dipesan.  

Pada tahap selanjutnya concrete mixer truck diputar untuk 

mencampurkan semua bahan-bahan yang ada didalamnya, setelah itu 

truk berangkat menuju lokasi proyek. Concrete truck mixer selain 

mempunyai kemampuan untuk mengaduk beton juga mempunyai 

kelebihan untuk mengangkut beton hasil pengadukan yang diinginkan. 
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Pada ini concrete mixer truck diperoleh dari supplier yaitu PT. Varia 

Beton. Kapasitas mixer berkisar ± 7 m3.  

Untuk lebih jelas concrete mixer truck dapat dilihat pada Gambar 3.39. 

Gambar 3.39. Concrete Mixer Truck 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

3.5.4. Pompa Kodok 

Pompa kodok adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan beton dari 

concrete mixer truck ke lokasi pengecoran yang tidak dapat dijangkau 

concrete mixer truck. Kelebihan dari menggunakan pompa kodok yaitu 

mampu menyalurkan beton ke tempat susah dijangkau yang akan 

dilakukan cor, selain itu juga mempermudah mobilitas beton segar 

sehingga mempercepat proses pengecoran. Pompa ini dapat digunakan 

untuk pengecoran dengan jangkauan horizontal sejauh 300 meter dan 

vertikal sejauh 120 meter. Adapun pompa kodok dapat dilihat pada 

Gambar 3.40. 

3.5.5. Concrete Bucket 

Concrete bucket merupakan alat bantu untuk menuang beton segar dari 

truck mixer menuju lokasi pengecoran. Dalam pengoperasiannya, alat ini 

dibantu tower crane dengan cara dikaitkan ke tower crane, sehingga 

dapat mencapai lokasi pengecoran yang telah ditentukan. Penggunaan 

concrete bucket membutuhkan operator untuk membuka dan menutup 
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mulut bucket. Untuk beberapa kasus concrete bucket dipasang pipa 

tremie pada mulut bucket sehingga mempermudah dalam pengecoran. 

Alat ini di gunakan untuk pengecoran kolom, alat ini memiliki volume 

0,8 m3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.41. 

 

 
 Gambar 3.40. Pompa Kodok  

   (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 
Gambar 3.41. Concrete Bucket. 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

3.5.6. Concrete Vibrator 

Concrete vibrator adalah alat yang digunakan sebagai pemadat beton 

pada saat pengecoran. Alat ini memberikan getaran pada beton segar 

yang baru saja dituang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya gelembung udara pada saat pengecoran yang dapat 
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menyebabkan pengeroposan beton sehingga mengurangi kekuatan 

struktur beton itu sendiri.  

Pada penggunaannya, pekerja yang menggunakan alat ini harus memiliki 

surat keahlian khusus. Pada pemakaiannya yaitu vibrator diusahakan 

pada posisi lurus, kecuali untuk kondisi tertentu yang dapat dimiringkan 

45o, dan tidak boleh terlalu lama pada satu tempat saja, serta tidak boleh 

mengenai tulangan. Penggunaan vibrator dihentikan ketika adukan beton 

telah padat yang ditandai dengan tidak adanya lagi penurunan yang 

terjadi. Alat ini dapat dilihat pada Gambar 3.42.  

 
Gambar 3.42. Concrete Vibrator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

3.5.7. Scaffolding 

Scaffolding atau juga dikenal sebagai perancah merupakan alat yang 

berfungsi untuk menopang konstruksi atau pekerja yang ada diatasnya. 

Biasanya scaffolding digunakan untuk menyangga beton setelah 

dilakukan pengecoran sehingga tetap pada posisinya. Selain itu juga 

untuk menyangga pekerja dan material yang akan digunakan untuk 

proses pengecoran. Penggunaan lain dari  perancah yaitu dirakit menjadi 

tangga sementara untuk keperluan mobilitas bahan maupun aktivitas 

pekerja  selama proses konstruksi berlangsung. Scaffolding dapat dilihat 

pada Gambar 3.43. Scaffolding. 
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Gambar 3.43. Scaffolding 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

3.5.8. Air Compressor 

Air compressor adalah alat penghasil atau penghembus udara bertekanan 

tinggi yang digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang dapat 

mengurangi mutu dan daya lekatan tulangan pada beton seperti, debu-

debu, potongan-potongan kawat bendrat, dan serbuk-serbuk kayu. Alat 

ini digunakan setelah proses pekerjaan pembesian selesai.  

Alat ini sangat diperlukan untuk menjaga agar hasil pengecoran tidak 

tercampur dengan sisa-sisa dari pekerjaan maupun debu yang terdapat 

pada area pengecoran. Compressor mempunyai tekanan yang berbeda-

beda, tergantung dari spesifikasi BAR yang dimiliki compressor itu 

sendiri. Udara yang bertekanan itu biasanya digunakan untuk mengisi 

angin ban, pembersihan peralatan/perkakas, gerinda udara, pengecatan 

dengan teknik spray atau air brush, medis (oil free compressor) dan lain 

sebagainya.   

Pada pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem alat air 

compressor dapat dilihat pada Gambar 3.44. 
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Gambar 3.44. Air Compressor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

3.5.9. Tower Crane 

Pada prinsipnya, tower crane merupakan sebuah struktur kerangka 

pengangkut dengan sistem pergerakan yang cukup lengkap. Dengan 

adanya alat ini maka pada kasus operasi kerja tipikal, transportasi alat 

yang seragam dapat dilakukan secara otomatis. Tower crane sendiri 

terdiri dari tiga jenis berdasarkan cara berdirinya yaitu : 

a. Free standing crane  

Merupakan jenis tower crane yang menggunakan pondasi sebagai 

tumpuannya. Banyak proyek di Indonesia yang menggunakan tower 

crane jenis ini. Tower crane jenis ini membutuhkan sedikit lahan 

untuk menjadi lokasi pembuatan pondasi. 

b. Rail mounted crane  

Merupakan jenis tower crane yang menggunakan kerangka rel yang 

dapat bergerak sebagai tumpuannya.  Tower crane jenis ini biasanya 

digunakan pada proyek dengan luas tanah yang besar dan jarak 

penggunaan yang cukup jauh sehingga tidak dapat dijangkau oleh 

lengan TC. Rail mounted crane membutuhkan lahan yang luas agar 

mobilitasnya dapat maksimal. 
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c. Tied-in tower crane Merupakan jenis tower crane yang berdiri dengan 

cara ditambatkan pada bangunan. Umumnya tower crane jenis ini 

digunakan karena ketersediaan lahan yang terbatas. 

        Gambar 3.45. Tower Crane 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

Berikut ini adalah spesifikasi tower crane tersebut : 

a. Tinggi TC   : 40 m 

b. Panjang Lengan  : 45 m 

c. Beban Maksimal  : 6 t 

d. Beban Lengan Ujung : 1,6 t 

3.6. Manajemen  

Tidak hanya pengerjaan bahan, struktur, dan alat, unsur – unsur pembangunan  

proyek juga harus memiliki manajemen. Manajemen proyek yaitu sebagai 

metode untuk proses dari merencanakan hingga mengendalikan proses 

pekerjaan pada proyek dari awal sampai bangunan terbentuk. Faktor utama 

yang perlu diperhatikan dalam pengendalian proyek adalah faktor biaya, mutu 

dan waktu. 

Didalam  pekerjaan sebuah proyek pembangunan, proses dalam manajemen 

proyek bekerja mempunyai andil yang sangat penting untuk menentukan 
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berhasil atau tidaknya suatu proyek. Pada pelaksanaannya, pengerjaan proyek 

tidak mungkin berjalan tanpa adanya masalah. Masalah -masalah itu beberapa 

seperti kerusakan alat, pengiriman bahan yang terhambat, faktor cuaca. Maka 

dari itu, manajemen proyek ada untuk meminimalisir dan memberi solusi 

terhadap masalah -masalah tersebut. 

Ada beberapa bagian dalam manajemen proyek, antara lain : 

3.6.1. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Tenaga manusia masih sangat dibutuhkan dalam pengerjaan sebuah 

proyek dan vital sekali posisinya. karena itu, mengatur efisiensi antara 

jumlah pekerja dan masing – masing job desc nya harus dipersiapkan 

secara matang dagar pengerjaan proyek terlihat lebih efektif. Jika dalam 

pengelolaannya terjadi miss atau sedikit kesalahan saja dapat 

mengganggu produktivitas pekerjaan dan dapat merusak jadwal yang 

telah di rencanakan. 

Dalam proyek pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem 

melakukan perincian terhadap jumlah tenaga kerja agar lebih efisien 

pengerjaannya. 

3.6.2. Manajemen Alat 

Tidak hanya manajemen tenaga kerja, dalam proyek, manajemen alat 

dibutuhkan manajemen alat untuk mengatur masuk keluarnya keperluan 

alat dalam proyek tujuan dari pengendalian alat adalah agar semua alat 

yang disewa oleh proyek dipakai dengan efisien dan efektif.  

Berikut adalah gambar tabel schedule alat pada pembangunan proyek 

Hotel Mall, dan Apartemen Tentrem. 

3.6.3. Manajemen Bahan 

Material bahan juga tidak bisa lepas dari pekerjaan proyek. Material 

bahan yang bagus akan semakin membuat pekerjaan proyek menjadi 

efektif dan efisien. Manajemen bahan bertujuan untuk menghindari 
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bahan yang sudah dibeli tidak dibuang dengan sia – sia dan digunakan 

lebih efektif.  

Berikut adalah gambar manajemen bahan bangunan yang dilakukan 

oleh pihak kontraktor di proyek Hotel, Mall, dan Apartemen Tentrem. 

Dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

Gambar 3.46. Schedule Bahan 

(Sumber: Arsip PT. Nusa Raya Cipta, 2019) 

 

3.7.4. Manajemen Perencanaan dan Penjadwalan 

Proyek tidak hanya mengatur tenaga kerja, alat dan bahan, pihak proyek 

juga harus melakukan manajemen terhadap jadwal dalam  pengerjaan 

proyek. Penjadwalan dilakukan bertujuan agar pelaksanaan proyek 

tidak melebihi waktu yang telah direncanakan. Juga dengan adanya 

penjadwalan maka proses pengerjaan sebuah proyek bisa berjalan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar

1 Besi ulir dan polos ton 10.515 25 800 1.000 1.500 1.500 813 813 813 813 813 813 813

2 Baja strutting ton 3.453 493 493 493 493 493 493 493

3 Batako bh 15.300 3.500 5.000 5.000 1.800

4 Pasir m3 2.300 30 30 30 30 30 30 30 200 200 200 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

5 Semen zak 14.037 200 200 200 200 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324

6 Kawat bendrat kg 85.000 202 6.467 8.084 ##### 12.126 6.571 6.571 6.571 6.571 6.571 6.571 6.571

7 Paku kg 6.458 807 807 807 807 807 807 807 807

8 Bekesting precast pilecap m2 2.295 1.148 1.148

9
Plywood 12 mm / 18 mm & paku by 

subkon
lembar 36.170 200 100 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986

10 Balok 6 x 12 by subkon m3 1.285 10 10 141 141 141 141 141 141 141 141 141

11 Kaso 5 x 7 by subkon m3 2.142 10 10 236 236 236 236 236 236 236 236 236

12 Beton ready mix Struktur m3 49.000 150 150 3.793 3.793 3.793 4.945 4.945 4.945 4.945 4.945 4.945 3.250 2.400 1.750 250

13 Waterproofing integral m3 3.844 1.882 1.882 80

14 Mechanical coupler D13 bh 57.310 ##### #####

15 Mechanical coupler D16 bh 67.230 ##### #####

16 Mechanical coupler D19 bh 77.150 ##### #####

17 Mechanical coupler D22 bh 87.070 ##### #####

18 Mechanical coupler D29 bh 160.910 ##### #####

19 Kawat prestressed m1 97 32 32 32

20 Bata ringan tebal 7,5 ; 10 ; 12,5 cm m3 10.612 500 1.500 2.000 2.000 1.153 1.153 1.153 1.153

21 MU 380 (40 kg) perekat bata ringan zak 5.450 200 600 1.000 1.000 1.000 1.000 500 150

22 MU 100 (50 kg) plesteran zak 31.511 2.500 4.500 7.000 7.000 7.000 3.000 511

23 MU 200 (40 kg) acian zak 5.908 600 1.000 1.350 1.308 1.000 500 150

24 Precast panel m2 8.926 1.500 1.500 2.000 2.426 1.500

25 Marmer m2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8.061 8.061 2.060

26 Homogoneus tile / keramik tile Dinding m2 9.256 1.543 1.543 1.543 1.543 1.543 1.543

27 Homogoneus tile / keramik tile Lantai m2 11.579 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930

28 Sanitary ls ls ls ls ls ls ls

29 Pintu Besi unit 484 97 97 97 97 97

30 Pintu Kayu unit 1.748 350 350 350 350 350

31 Pintu dan Jendela Aluminium unit 822 164 164 164 164 164

32 Pintu cubicle unit 613 123 123 123 123 123

33 Grill Louvre unit 107 21 21 21 21 21

34 Gypsum 12 mm & 9 mm (by subkon) m2 16.151 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307

35 Rangka plafond (by subkon) set 24.227 3.461 3.461 3.461 3.461 3.461 3.461 3.461

36 Cat dinding & partisi (2 lapis) by subkon kg 34.167 4.881 4.881 4.881 4.881 4.881 4.881 4.881

37 Curtain wall m2 7.233 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205

Semarang, 29 Agustus 2017

Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Widijatmoko Fajar Yan Wijaya Agus Handoko Rony Irawan

Project Manager QS

Diperiksa oleh,

Site Manager Site Manager

Schedule Material Proyek Pembangunan Mall, Hotel, Apartemen Tentrem

No. Material Sat Vol

2017 2018 2019

Material Datang / Bulan
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dengan baik dan teratur, jadi tidak ada pekerjaan proyek yang 

bertabrakan dan menumpuk. Penjadwalan ini disebut juga dengan time 

schedule. Time schedule meliputi jenis, urutan pekerjaan dan lama 

waktu yang diperlukan dalam proses pengerjaan proyek tersebut. 

Pada manajemen inilah akan muncul istilah kurva “S”. Dengan kurva 

“S” kita bisa melakukan pengendalian terhadap waktu dan biaya. Dalam 

pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem pihak kontraktor 

sudah menyusun susunan dan urutan pekerjaan yang akan dikerjakan  

Dilain itu, pihak kontraktor membuat jadwal proses pengerjaan supaya 

bisa saling berkoordinasi dengan baik. Jadwal proses tersebut telah 

disusun sebagai berikut : 

1. Pengerjaan struktur basement / GF sampai struktur atas yaitu lantai 2 

dikerjakan mulai pada tanggal 29 Januari 2018 - 20 Mei 2018 

2. Pekerjaan Podium (GF hingga lantai 6) dikerjakan mulai pada tanggal  

30 April 2018 – 03 Maret 2019 

3. Pekerjaan Hotel (lantai 7 hingga ruang mesin serta dak atap) dikerjakan 

dari 13 Agustus 2018 – 31 Maret 2019 

4. Pekerjaan Apartemen (lantai 7 hingga ruang mesin serta dak atap) 

dikerjakan dari 13 Agustus 2018 – 31 Maret 2019 

3.7. Permasalahan di Lapangan 

Pada pengerjaan sebuah proyek tidak selalu berjalan dengan lanca sesuai 

dengan yang diinginkan. Kadang-kadang banyak faktor yang dapat 

memperngaruhi pengerjaan suatu proyek. Oleh sebab itu diperlukan solusi 

bagi setiap permasalahan yang timbul dalam proyek. Dalam pembangunan 

proyek Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem juga terdapat permasalahan 

dalam proses pembangunannya. Permasalahan yang dialami sebagai berikut : 

1. Faktor cuaca 

Faktor cuaca merupakan faktor yang tidak dapat diprediksi dan faktor ini 

selalu memberikan kesulitan tersendiri bagi kontraktor. Dalam proyek 
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pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem juga mengalami 

kesulitan akibat faktor tersebut terutama karena hujan. Apabila terjadi hujan 

maka pengerjaan proyek akan dihentikan. Sebab pada saat itu pengerjaan 

masih pengerjaan strutting yang tenaga utamanya menggunakan listrik. Jika 

tidak dihentikan maka dapat membahayakan keselamatan bagi para pekerja. 

2. Faktor alat 

Faktor alat dapat mengganggu pekerjaan sebuah proyek apabila alat yang 

dipakai mengalami gangguan atau rusak. Jika rusak maka dapat 

memberikan dampak baik kecil maupun besar. Pada proyek pembangunan 

Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem juga mengalami gangguan pada saat 

salah satu unit excavator mengalami kendala. Yaitu pada saat roda 

excavator tersebut lepas. 

 

Gambar 3.47. Bergesernya roda excavator 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

3. Permasalahan Penambahan Air pada Beton 

Karena sering terlambatnya perijinan masuknya concrete mixer truck pada 

proses pengecoran, maka beton yang seharusnya segera digunakan untuk 

melakukan proses pengecoran terlambat digunakan. Karena keterlambatan 

tersebut, beton menjadi susah keluar dari pipa besi ketika akan dilakukan 

pengecoran. Sehingga dalam prosesnya, terpaksa pelaksana pengecoran 

harus menambahkan air pada campuran beton tersebut. Padahal pihak owner 
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dan MK melarang mengunakan penggunaan air pada campuran beton karena 

akan mengurangi mutu dari beton tersebut. 

4. Kurangnya Quality Control di Pihak Kontraktor 

     Pada proses pembangunan, Quality Control di dalam Kontraktor sangat 

dibutuhkan untuk melakukan monitoring penulangan dan pengecoran pada 

kolom, balok, dan pelat lantai. Namun, pada prosesnya, di PT. Nusa Raya 

Cipta selaku kontraktor memiliki kendala dalam hal jumlah QC. Terjadi 

perbedaan pendapat antara MK dan Kontraktor dalam jumlah pemberian 

QC. Pihak NRC merasa jatah QC yang diberikan oleh MK sangat kurang 

mengingat semakin banyaknya pekerjaan pada struktur atas. 

 

3.7.1 Pemecahan Permasalahan Proyek 

Dengan adanya permasalahn yang terjadi dalam pengerjaan sebuah proyek. 

Maka kontraktor harus mempersiapkan solusi apabila mengalami gangguan 

atau kesulitan. Dalam proyek pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen 

pihak kontraktor juga melakukan penanganan terhadap masalah yang timbul 

yaitu sebagai berikut : 

1. Faktor cuaca 

Pada faktor cuaca sangat sulit dikendalikan. Apabila terjadi hujan saat 

pengerjaan strutting maka pihak kontraktor akan menghentikan proses 

pengerjaan tersebut. Karena jika tetap dilanjutkan walaupun hujan gerimis 

maka dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Untuk mengatasi 

pekerjaan yang tertunda akibat hujan maka kontraktor melakukan 

pekerjaan lembur guna mempercepat pekerjaan. Selain itu pihak 

kontraktor juga mencatat kapan dan durasi hujan yang terjadi untuk data 

arsip laporan kerja harian (LKH). 



  
 

 
 

 
 
 
 

Evan Urianda / 15.B1.0031  67 
 

Laporan Akhir Magang 

Proyek Pembangunan Hotel, Mall & Apartemen Tentrem 

Jalan Gajahmada 123 - Semarang 

 

Gambar 3.49. Pelaporan Cuaca 

(Sumber: Arsip PT. Nusa Raya Cipta, 2019) 

 

2. Faktor alat 

Apabila alat mengalami gangguan atau kerusakan pada saat melakukan 

pekerjaan maka kontraktor harus segera mencari solusi atas masalah 

tersebut. Pada saat pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem 

pihak kontraktor juga mengalami kendala saat roda excavator bergeser. 

Maka pihak kontraktor segera memperbaiki alat tersebut dengan caranya 

sendiri. Apabila tidak bisa diperbaki sendiri maka pengerjaan akan 

tertunda sebab menunggu alat pengganti  datang. 

Sabtu 15-Apr-17

Minggu 16-Apr-17

Senin 17-Apr-17

Selasa 18-Apr-17

Rabu 19-Apr-17

Kamis 20-Apr-17

Jum'at 21-Apr-17

Sabtu 22-Apr-17

Minggu 23-Apr-17

Senin 24-Apr-17

Selasa 25-Apr-17

Rabu 26-Apr-17

Kamis 27-Apr-17

Jum'at 28-Apr-17

Sabtu 29-Apr-17

Minggu 30-Apr-17

Cerah Mend

Mendung

Gerimis

Hujan
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Selama 3 bulan melakukan kegiatan Magang di proyek pembangunan 

Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem penulis menemukan atau mendapat 

beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

4.1.1.  Sisi positif 

a. Alat yang digunakan pada proyek ini dari segi produktivitas dan 

penjadwalan berjalan dengan baik meskipun ada beberapa 

kerusakan namun dapat ditangani dengan cepat oleh sub con 

Logistik. 

b. Koordinasi dan komunikasi antar elemen dalam proyek tersebut 

berjalan dengan angat baik. Hal ni dapat terjadi sebab tiap elemen 

dalam proyek mempunyai alat komunikasi penunjang yaitu Handy 

Talky (HT). Sehingga informasi dapat tersampaikan ke semua 

pihak yang terkait. Namun untuk kerapian serta keteraturan 

koordinasi, setiap elemen dalam proyek memiliki channel yang 

berbeda antar satu dengan lain. Sebagai contoh apabila pihak wakil 

owner ingin berbicara dengan konsultan MK maka harus 

mengganti ke channel khusus konsultan MK. 

c. Dari segi keamanan pada proyek pembangunan Hotel, Mall dan 

Apartemen Tentrem sangatlah baik dan aman. Hal ini ditunjang 

dengan pengawasan yang baik oleh pihak K3. Setiap pekerja dalam 

proyek ini semuanya pasti menggunakan helm, rompi dan sepatu 

keselamatan (safety shoes). Rompi yang digunakan pun juga  
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berbeda dikarenakan rompi tersebut sebagai penanda dari pihak 

mana pekerja tersebut. Selain itu para pengunjung dari luar apabila 

ingin memasuki kawasan proyek maka diwajibkan untuk memakai 

helm proyek. Dan bagusnya lagi helm tersebut telah diseediakan 

dan diletakkan pada pos satpam. 

d. Penanganan terhadap masalah-masalah yang terjadi selama 

pengerjaan proyek dilakukan dengan sangat baik dan cepat. 

Sehingga pelaksanaan proyek dapat terlaksana dengan baik.  

4.2.1. Sisi negatif 

a. Akibat kurangnya antisipasi yang detail menyebabkan tanah 

disekitar proyek pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tetrem 

mengalami perubahan. Yang berdampak pada rusaknya bangunan 

dan jalan disekitar proyek. 

b. Dalam pengerjaan sebuah proyek sangat dimungkinkan terjadi 

gesekan akibat perbedaan pendapat. Peristiwa ini biasanya sering 

terjadi diantara pihak kontraktor dengan pihak Manajemen 

Konstruksi (MK). Seperti contohnya perbedaan pendapat antara 

jumlah man power yang dibutuhkan oleh pihak kontraktor. 

c. Pada pengerjaan cor, sering terjadi keterlambatan jadwal 

pengecoran karena susahnya perijinan concrete mixer truck untuk 

masuk ke daerah sekitar proyek, sehingga beton tidak langsung 

digunakan untuk pengecoran dan mengakibatkan beton susah 

dikeluarkan dari pipa besi sehingga harus dilakukan pencampuran 

air yang mengakibatkan berkurangnya mutu pada beton. 

d. Pada proses penambalan dinding penahan tanah jenis secant pile 

menggunakan semen dengan campuran soda api. Namun pada saat 

ditanyai mengenai campuran tidak bisa dijawab perbandingannya.  

Justru dijawab dengan perkiraan. 
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e. Kurangnya kewaspadaan atau perhatian antara operator tower 

crane sehingga terjadinya tersangkutnya kabel tower crane pada 

saat tower crane bergerak. Apabila hal itu terjaddi bisa 

membahayakan para pekerja dan warga sekitar sebab tower crane 

bisa saja jatuh. 

4.2. Saran 

a. Pengawasan mutu dapat ditingkatkan lebih lagi agar menghasilkan sebuah 

bangunan yang kokoh dan elegan. Meskipun pengawasan mutu saat ini 

cukup bagus. 

b. Akan lebih baik jika bahan baja jenis H-beam yang digunakan tidak 

berkarat guna menjaga kekuatan bahan tersebut. Jika ada karat akan lebih 

baik dilakukan perawatan guna mengatasi karat agar kekuatan bahan tidak 

menurun. Terlebih baja tersebut memiliki peranan yang penting dalam 

pengerjaan strutting dan menahan kemiringan secant pile. 

c. Campuran beton yang digunakan dalam pengerjaan proyek seharusnya 

tercantumkan di dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat. Sehingga 

kualitas yang dihasilkan adalah baik dan seragam. Untuk menghindari 

perbedaan spesifikasi anatar satu bahan dengan bahan yang lain. 

d. Operator tower crane seharusnya lebih waspada dan penuh kehati-hatian 

dalam mengoperasikan tower crane. Selain itu para operator tower crane 

bisa saja diberi alat komunikasi seperti Handy Talky (HT). Sehingga 

mempermudah komunikasi antar operator selain itu dapat memberitahu 

operator tower crane apabila kabelnya tersangkut dengan tower crane 

yang lain. 

e. Agar pelaksanaan proyek tidak mengganggu sekitar dan pelaksanaan 

strutting maksimal manfaatnya. Maka lebih baik pada sambungan diberi 

perkuatan lagi. Sehingga dengan adanya perkuatan tambahan maka 

diharapkan dapat menahan gaya lateral akibat berat tanah selama proses 

penggalian. Jika beban tersebut dapat ditangani maka tidak akan sampai 
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merusak lingkungan sekitar misalnya tanah tetangga mengalami 

settlement, jalan retak dan lain sebagainya.  

Akhir kata hanya sampai disini saja kesimpulan beserta saran yang 

penulis dapat utarakan dan sampaikan. Semoga pada pembahasan bab ini 

dapat bermanfaat dan berguna bagi kesuksesan dan kemajuan proyek 

pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen Tentrem, beserta pihak-pihak yang 

terlibat didalamnya. 
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