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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus Kota 

Metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah kota Jakarta, Bandung, 

Medan, Surabaya. Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di 

tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 6° 50’ – 7° 10’ Lintang 

Selatan dan garis 109° 35’ – 110° 50’ Bujur Timur. Penduduk sekitar 1,815,729 

juta jiwa (Disduk capil Kota Semarang, Juni 2018) dengan luas wilayah 373,8 

km² yang memiliki 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. 

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Semarang jumlah penduduk dalam 

kurun waktu 2010 – 2016 mengalami kenaikan sebesar 166,216 jiwa. Jumlah 

tersebut sangatlah tinggi mengingat Kota Semarang adalah Kota Metropolitan 

terbesar kelima di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk dan ekonomi 

tersebut maka kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat. Selain itu 

beberapa tahun ini pariwisata Kota Semarang mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan dengan pembukaan kawasan pariwisata yang banyak menyita 

perhatian dari orang orang luar Kota Semarang. Sehingga banyak orang orang 

dari luar Kota Semarang berkunjung di Kota Semarang. Dengan ini tujuan 

Proyek Hotel, Mall dan Apartemen ‘Tentrem’ dibangun.  

Di bisnis Property sendiri di Kota Semarang sudah marak dengan adanya 

banyak investor yang datang salah satunya owner/pemilik dari proyek ini yaitu 

PT. Hotel Candi Baru. PT. Hotel Candi Baru didirikan pada tahun 2002. PT. 

Hotel Candi Baru adalah perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan dan 

apartemen yang memiliki banyak pengalaman untuk masalah perhotelan dan 

apartemen di Kota Semarang (PT. Hotel Candi Baru, 2002). PT. Hotel Candi 

Baru memiliki komitmen dalam pembangunan proyek Hotel, Mall dan 

Apartemen ‘Tentrem’ dengan mengandalkan kualitas layanan dan kualitas 

penginapan yang nyaman dan modern. Hotel, Mall dan Apartemen 
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‘Tentrem’ mengusung konsep ‘One Stop Living‘ yaitu untuk apartemen, hotel 

, mall, kantor dapat ditemukan menjadi satu kesatuan di Hotel, Mall dan 

Apartemen ‘Tentrem’ ini. Hotel, Mall dan Apartemen ‘Tentrem’ memiliki 

lokasi yang sangat strategis yaitu tidak jauh dari kawasan Simpang Lima 

Semarang yang menjadi pusat kota dari Kota Semarang yaitu di jalan 

Gajahmada No. 123. Hotel, Mall dan Apartemen ‘Tentrem’ ini memiliki luasan 

daerah perencanaan sebesar 8708 m² dan mempunyai ketinggian 76 m dengan 

jumlah lantai adalah 18 lantai dan memiliki basement sebanyak 4 lantai (Hotel 

Candi Group, 2019). 

1.2 Lokasi Proyek 

      Keterangan lokasi Proyek Tentrem dapat dilihat di Gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Proyek 

Sumber : Google Maps (8 Januari 2018; pukul 12.26) 
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Proyek Tentrem di jalan Gajahmada No.123 Semarang ini secara Geografis 

dibatasi oleh : 

a) Sebelah Utara   : Jalan Mayjend Sutoyo  

b) Sebelah Selatan  : Gedung Restaurant Semarang 

c) Sebalah Timur  : Jalan Gajahmada 

d) Sebelah Barat   : Jalan Pekunden Timur  

(Sumber: Google Maps, 2019) 

1.3 Fungsi Bangunan  

Tabel 1.1 Fungsi Dari Bangunan Proyek 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 

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 

  Sumber: Arsip PT. Nusa Raya Cipta, 2019. 
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1.4 Tata Cara Pelelangan 

Macam macam pelelangan menurut Wulfram I. Ervianto, (manajemen proyek 

konstruksi hal 51, 2002) yang terdiri dari : 

1) Pelelangan Umum  

Pelelangan secara umum dan terbuka dan dapat disiarkan melalui media 

(Jumlah kontraktor yang mengajukan penawaran tidak dibatasi asal 

memenuhi kualifikasi), 

2) Pelelangan Terbatas  

Pelelangan yang dilakukan dengan cara mengirim undangan kepada pihak 

pihak yang bersangkutan dan jumlahnya terbatas sesuai dengan kualifikasi 

baik teknis,administrasi dan permodalan, 

3) Penunjukan Langsung 

Maksudnya penunjukan langsung yaitu satu kontraktor telah ditunjuk 

langsung yang telah dipercaya  dan sudah dikenal kemampuannya dalam 

melaksanakan pekerjaan konstruksi, 

4) Pelelangan Langsung  

Biasanya pelelangan ini membandingkan 3 penawar dari para kontraktor. 

Perjanjian antara pihak owner dengan pihak kontraktor yang menang diikat 

dengan sebuat perjanjian kerja. Pengaturan hukum yang terkait sesuai 

dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku (KUHP 

pasal 1601b).  

1.5 Jenis Kontrak   

Jenis dari kontrak konstruksi berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang 

terdiri dari: 

1) Kontrak Harga Satuan (Unit Price Contract) 

Dalam kontrak ini pihak kontraktor yang menang dalam suatu pelelangan 

hanya menentukan harga satuan pekerjaan untuk biaya semua jenis 
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pekerjaan yang mungkin dikeluarkan termasuk biaya pengeluaran tambahan 

dan keuntungan. Kelemahan jenis kontrak harga satuan owner tidak dapat 

mengetahui secara pasti biaya aktual proyek di lapangan sampai dengan 

selesai proyek, 

2) Kontrak biaya plus jasa (Cost Plus Fee Contract) 

Dalam kontrak ini kontraktor akan menerima pembayaran atas 

pengeluarannya ditambah dengan pengeluaran biaya tambahan dan 

keuntungan. Biasanya presentase pengeluaran dan keuntungan akan 

dihitung berdasarkan presentase biaya yang akan dikeluarkan kontraktor. 

Kelemahan jenis ini hampir sama dengan dengan kontrak harga satuan, 

3) Kontrak biaya menyeluruh (Lump Sum Contract)   

Dalam proyek ini bahwa kontraktor akan melaksanakan proyek sesuai 

dengan rancangan anggaran biaya yang telah dibuat. Apabila terjadi 

perubahan dalam kontrak dan perlu dilakukan negosiasi maka akan 

dilakukan negosiasi antara owner dan kontraktor untuk menetapkan biaya 

tambah maupun kurang dalam suatu proyek. 

Dalam proyek ini menggunakan sistem pelelangan umum dan 

menggunakan sistem kontrak biaya menyeluruh (Lump sum Contract) 

(Proyek Tentrem, 2014). 

1.6 Data Teknis  

Data data berikut ini merupakan identitas dari Proyek Tentrem seperti Tabel 

1.2  

Tabel 1.2 Data Teknis Proyek Tentrem 

No Keterangan Bagian Pelaksana Pekerjaan 

1 Pemilik PT. Hotel Candi Baru 

2 Perencana Desain PT. Airmas Asri 

3 Perencana Struktur PT. Perkasa Carista Estetika 
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4 Perencana M.E.P PT.Skemanusa Consultama Teknik 

5 Quantity Surveyor PT. Graha Estima Mandiri 

6 Manajemen Konstruksi PT. Natural Desain Ciptalaras 

7 Kontraktor PT. Nusa Raya Cipta 

Sumber: Arsip PT. Nusa Raya Cipta, 2019. 

1.7 Data Proyek  

Data Proyek Tentrem seperti Tabel 1.3  

Tabel 1.3 Data Proyek Tentrem 

1 Nama Proyek Hotel, Mall dan Apartemen 

‘Tentrem’ 

2 Alamat Proyek Jalan Gajahmada No. 123 

3 Mulai Pelaksanaan Proyek 6 Maret 2017 

4 Akhir Pelaksanan Proyek Desember 2019 

5 Luas Bangunan  Lahan 1 : 4340 m² 

Lahan 2 : 4569 m² 

6 Tinggi Bangunan  76 m 

7 Jumlah Lantai 18 Lantai 

8 Jumlah Basement 4 Lantai 

Sumber: Arsip PT. Nusa Raya Cipta, 2019. 
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BAB II 

PENGELOLA PROYEK 

2.1  Uraian Umum  

Tahapan dari kegiatan di dalam pembangunan proyek dibagi menjadi empat 

tahap, yaitu perencanaan (planning), perorganisasian (organizing), 

Pelaksanaan (actualing), dan pengawasan (controlling). Perencanaan adalah 

suatu proses yang mencoba meletakan dasar tujuan bersama dan sasaran 

termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. Perencanaan 

memberikan peran penting dalam tahap konstruksi sebagai pegangan bagi 

pelaksanaan konstruksi mengenai sumber daya untuk melaksanakan tahapan 

konstruksi (Soeharto, I, 1995).  

Secara garis besar, perencanaan tersebut berfungsi untuk meletakkan dasar 

tujuan pembangunan konstruksi yaitu jadwal, anggaran (biaya), dan mutu. 

Perorganisasian (organizing) di dalam pembangunan proyek yang dimaksud 

yaitu dua orang atau lebih yang tergabung dalam suatu tim dengan kemampuan 

dan keahlian masing masing sesuai bidang dalam konstruksi dengan tujuan 

untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang dicapai. Setelah pihak 

kontraktor menandatangani kontrak dalam pembangunan proyek dengan 

pemilik proyek maka selanjutnya akan segera melalukan pelaksanaan di 

lapangan. Tujuan tahap ini adalah untuk mewujudkan bangunan yang 

dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan 

perencana. Pada saat proyek berlangsung sudah pastikan ada sesuatu kendala 

kendala yang dialami di lapangan maka dari itu pengawasan terhadap suatu 

proyek dilaksanakan. Pengawasan adalah suatu proses evaluasi atau perbaikan 

terhadap kegiatan yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku agar 

proyek dapat berlangsung sesuai dengan jadwal (Ervianto, 2005). 

Unsur unsur dalam pelaksanaan proyek konstruksi Menurut (Ervianto, 2005) 

terdiri dari: 

1) Pemilik proyek (owner), 
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2) Konsultan perencana, 

3) Kontraktor atau pelaksana lapangan, 

4) Konsultan pengawas. 

Untuk proyek yang mempunyai skala besar dan kerumitan tertentu maka 

kontraktor utama perlu dibantu oleh kontraktor khusus yang disebut sub 

kontraktor. 

2.2  Pemilik Proyek (owner) 

Pemilik proyek atau yang sering disebut owner merupakan orang atau badan 

usaha yang bertugas memberikan pekerjaan konstruksi dan yang membiayai 

seluruh pekerjaan konstruksi tersebut. Dapat berupa perseorangan, badan 

instansi, lembaga pemerintahan maupun swasta (Ervianto, 2005). 

Dalam Proyek Tentrem PT. Hotel Candi Baru merupakan instansi pemilik 

proyek yang mendanai seluruh biaya proyek. Pemilik Proyek yang memberi 

tugas kepada kontraktor atau pelaksana yaitu PT. Nusa Raya Cipta yang 

membangun keseluruhan Proyek Tentrem. Untuk tahapan selanjutnya pemilik 

proyek menetapkan PT. Natural Disain Ciptalaras sebagai manajemen 

konstruksi atau konsultas pengawas pada Proyek Tentrem ini. 

Sebagai pemilik Proyek Tentrem PT. Hotel Candi Baru memiliki tugas dan 

kewajiban yaitu: 

1) Menyediakan dan membayar semua kepeluan biaya proyek yang 

berlangsung untuk proyek dapat berjalan denga lancar, 

2) Menyetujui dan mengesahkan beberapa pekerjaan yang perlu dalam 

pelaksanaan proyek. 

Penerimaan dan persetujuan yang dimaksud jika pekerjaan telah selesai secara 

keseluruhan atau dapat pula per bagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang 

telah dibuat oleh pemilik proyek dan pihak kontraktor. 
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2.3 Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk 

melaksanakan pekerjaan proyek perencanaan dalam hal bangunan. Konsultan 

perencana dapat berupa perseorangan atau badan usaha baik pemerintah 

maupun swasta (Ervianto, 2005). 

Pada Proyek Tentrem pihak PT. Hotel Candi Baru menunjuk 3 konsultan 

perencana yaitu: 

1) Perencana Desain yang dilaksanakan oleh PT. Airmas Asri, 

2) Perencana Struktur yang dilaksanakan oleh PT. Perkasa Carista Estetika, 

3) Perencana Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing yang dilaksanakan oleh PT. 

Skemanusa Consultama Teknik. 

Sebagai konsultan perencana yang ditunjuk oleh pihak PT. Hotel Candi Baru 

memiliki tugas dan kewajiban yaitu: 

1) Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pihak 

pemilik proyek, 

2) Membuat gagasan utama atau pemikiran pertama, 

3) Membuat perencanaan pelaksaan proyek, 

4) Membuat gambar gambar detail atau penjelasan pada pelaksanan proyek 

selama proyek berlangsung, 

5) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), 

6) Membuat Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) selama proyek 

berlangsung dan harus dipatuhi, 

7) Mempertanggungjawabkan desain jika terjadi kesalahan baik kesalahan 

teknis maupun kesalahan non teknis (Ervianto, 2005). 

Konsultan perencana bertanggungjawab penuh untuk kerugian yang diderita 

oleh pihak pemberi tugas jika kesalahan itu dilakukan oleh orang orang yang 

bekerja kepada konsultan perencana tersebut, sebaliknya konsultan perencana 

tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak pemberi tugas 

jika orang yang bekerja tersebut berkerja di luar konsultan perencana. 
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Perencana memiliki kewewangan jika terjadi perubahan perubahan gambar, 

syarat kerja, perhitungan tanpa persetujuan pihak pemberi tugas dan langsung 

memerintah pihak kontraktor untuk melaksanakan kegiatan perubahan tersebut 

dengan ketentuan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Secara umum dasar hubungan kerja antara pemberi tugas dan pihak konsutan 

perencanaan yaitu: 

1) Ikatan yang dimiliki yaitu ikatan kontrak yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak, 

2) Pemberi tugas menyerahkan jasa kepada konsultan perencana, 

3) Pemberi tugas memberi imbalan atas jasa atau biaya kepada pihak konsultan 

perencana. 

2.4  Kontraktor atau Pelaksana 

Kontraktor adalah suatu badan hukum atau perorangan yang disewa oleh pihak 

pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kedua 

belah pihak yang sesuai dengan biaya, mutu, waktu. Kontraktor juga disebut 

juga pemborong yang dapat berupa Perseroan Komanditer (CV) maupun 

Perseroan Terbatas (PT)(Ervianto, 2005). 

Pada Proyek Tentrem pihak PT. Hotel Candi Baru selaku pemilik proyek 

menunjuk PT. Nusa Raya Cipta sebagai kontraktor pelaksana dalam 

pembangunan proyek ini melalui pelelangan secara tertutup. Tugas dan 

kewajiban pihak kontraktor yang dipegang PT. Nusa Raya Cipta yaitu: 

1) Melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan peraturan peraturan 

yang dibuat dan sesuai spesifikasi yang terkandung dalam kontrak pihak 

kontraktor, 

2) Melakukan progres kegiatan pembangunan di lapangan dalam harian, 

mingguan, bahkan bulanan diantaranya seperti: pelaksanaan kontruksi, 

banyaknya pekerja, serta kendala di lapangan, 

3) Menyediakan tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan keahliannya, 
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4) Melaksanakan jadwal agar sesuai dengan kurva S sesuai dengan jadwal       

yang disahkan oleh pihak pemilik proyek. 

Berikut Struktur Organisasi Kontraktor PT. Nusa Raya Cipta seperti 

Gambar 2.1 dan di lampiran 8. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kontraktor PT. Nusa Raya Cipta 

Sumber: Arsip PT. Nusa Raya Cipta , 2019 

2.5  Konsultan Pengawas 

Konsultan Pengawas adalah perseorangan atau badan hukum yang diberi kuasa 

penuh untuk mengawasi seluruh tahapan konstruksi dari awal hingga akhir 

pekerjaan konstruksi berlangsung sesuai dengan teknik yang benar (Ervianto, 

2005). 

Konsultan Pengawas Konstruksi mempunyai fungsi yaitu melaksanakan 

pengawasan kontruksi sejak ditetapkan Surat Perintah Kerja (SPK) keluar dan 

memiliki tugas yang bertanggung jawab secara penuh dalam pengawasan 

kepada pihak pemilik proyek. Pada Proyek Tentrem pihak PT. Hotel Candi 

Baru selaku pemilik proyek menunjuk PT. Natural Desain Ciptalaras sebagai 
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konsultan pengawas. Yang memiliki tugas dan kewajiban dalam melaksanakan 

kegiatan pembangunan konstruksi yaitu: 

1) Menyelesaikan pembangunan tepat waktu sesuai target, 

2) Melakukan pengawasan secara periodik selama pembangunan kontruksi 

berlangsung, 

3) Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan pembangunan konstruksi, 

4) Menghindari kesalahan sekecil sedini mungkin agar proyek pembangunan 

konstruksi berjalan dengan baik dan lancar, 

5) Mengatasi dan memecahkan suatu permasalahan di lapangan agar mencapai 

hasil akhir yang memuaskan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah 

di sepakati, 

6) Menghentikan sementara jika proyek menyimpang dan tidak sesuai dengan 

prosedur yang berlaku, 

7) Menghitung dan merinci adanya pekerjaan tambahan atau pengurangan 

pekerjaan di lapangan. 

2.6  Rekanan Kerja  

Rekanan Kerja adalah badan perusahaan atau perorangan yang mengadakan 

kontrak kerja terhadap kontraktor utama untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan konstruksi. PT. Nusa Raya Cipta berkerja sama dengan beberapa 

sub kontraktor maupun supplier pemasok bahan bahan yang dibutuhkan untuk 

menunjang pembangunan konstruksi. 

Subkontraktor adalah pihak ketiga yang dilibatkan untuk penyedia tenaga kerja 

dan alat alat yang dibutuhkan dalam pembangunan konstruksi serta menerima 

pekerjaan dengan keahlian khusus. Supplier adalah seseorang atau badan usaha 

yang menjual bahan untuk menunjang berjalanannya pembangunan konstruksi. 

Pada Proyek Tentrem rekanan kerja yang ditunjuk oleh PT. Nusa Raya Cipta 

yaitu: 

1) Supplier beton dan ready mix  : PT. Varia Usaha Beton 

2) Supplier besi beton dan bendrat : PT. Anugerah Perkasa 
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3) Supplier bekesting    : PT. Abadi Karya Sejahtera 

4) Supplier Sikagrout    : PT. Teras Jaya Perkasa 

5) Supplier injectable mortar   : PT. Hilti Nusantara dan  

 dan angkur       PT. Artomoro Multi teknik 

Sumber: Arsip PT Nusa Raya Cipta, 2019 
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BAB III 

PELAKSANAAN PEKERJAAN 

3.1 Perencanaan Proyek 

Perencanaan adalah suatu tahapan dalam tahap konstruksi yang bertujuan untuk 

meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus dapat menyiapkan program 

program kerja (Soeharto, I, 1995). Tujuan lain dari perencanaan proyek adalah 

untuk memenuhi persyaratan spesifikasi proyek konstruksi yang telah 

ditentukan dari segi biaya, mutu, dan waktu ditambah dengan jaminan 

kesalamatan yang ada di tahap proyek konstruksi. Perencanaan konstruksi 

memiliki beberapa isi yaitu: 

1) Kerangka Acuan Kerja 

Kerangka acuan kerja adalah suatu produk yang dibuat oleh pemilik proyek 

untuk menyelesaikan proyek yang akan diajukan oleh konsultan perencana 

baik proses pelelangan atau tender. 

Isi jadi kerangka acuan kerja yaitu: 

a) Pendahuluan, 

b) Deskripsi proyek konstruksi, 

c) Penyedia jasa yang digunakan oleh konsultan perencana, 

d) Majemen konstruksi, 

e) Pendanaan atau biaya selama proyek berlangsung, 

f) Jadwal pelaksanaan proyek, 

g) Tenaga ahli dalam setiap bidangnya, 

h) Organisasi di dalam proyek, 

i) Logistik, fasilitas, dan peralatan. 

2) Studi Kelayakan Proyek 

Studi pelaksanaan proyek konstruksi menganalisa suatu manfaat dari 

proyek dengan aspek yaitu: 

a) Tinjauan dari aspek teknis, 

b) Tinjauan dari aspek hukum, 

c) Tinjauan dari aspek finansial atau biaya, 
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d) Tinjauan dari aspek pasar dan permintaan, 

e) Tinjauan dari aspek manajemen dan pelaksanaan proyek. 

3) Detail Engineering Desain (DED) 

Detail Engineering Desain dalam pekerjaan konstruksi dapat diartiakan 

sebagai produk dari konsultan perencana yang biasanya diaplikasikan dalam 

gambar kerja atau detail dari suatu proyek konstruksi. 

Isi dari Detail Engineering Desain yaitu: 

a) Gambar dari detail bangunan atau bestek yang terdiri dari gambar 

teknis, 

b) Rencana anggaran biaya atau yang sering disebut RAB, 

c) Rencana kerja dan syarat atau RKS. 

4) Perencanaan Sumber Daya terdiri dari: 

1) Perencanaan Biaya Proyek 

Biaya atau pendanaan suatu proyek konstruksi sangat besar dan dalam 

waktu pelaksanaan yang cukup lama oleh karena itu perlu dilakukan 

identifikasi dari biaya proyek dengan tahapan perencanaan sebagai 

berikut: 

a) Tahapan pengembangan secara global dipakai untuk perhitungan 

berdasarkan unit biaya bangunan berdasarkan harga per m², 

b) Tahapan desain proyek konstruksi, biaya konstruksi dihitung detail 

berdasarkan volume pekerjaan dan harga satuan yang terbaru, 

c) Tahapan pelelangan proyek, 

d) Tahapan pelaksanaan proyek konstruksi. 

2) Perencanaan tenaga kerja 

Sumber daya manusia atau yang sering disebut sebagai tenaga kerja 

adalah penentu dari keberhasilan suatu proyek konstruksi. Keahlian 

tersebut sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan suatu proyek. 

Perencanaan dari sumber daya manusia ini harus mempertimbangkan 

ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan proyek 

konstruksi. 
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3) Perencanaan Peralatan Proyek 

Peralatan proyek sangat berperan penting dalam berjalannya suatu 

konstruksi. Peralatan ini memiliki produktifitas terhadap volume 

pekerjaan yang dilakukan sedangkan jumlah peralatan yang dibutuhkan 

tergantung dari hal hal berikut ini: 

a) Durasi lama proyek berlangsung, 

b) Kondisi lapangan proyek, 

c) Keadaan cuaca, 

d) Kapasitas dan jumlah alat yang bekerja. 

4) Perencanaan Penggunaan Material 

Perencanaan material ini yang dimaksud adalah agar dalam suatu 

pelakasanaan proyek pekerjaan yang menggunakan suatu material 

menjadi efesien dan efektif dan tidak terjadi permasalahan yang sulit 

maka kita harus mengetahui: 

a) Kualitas suatu material yang dibutuhkan, 

b) Spesifikasi teknis dari material, 

c) Penawaran dari beberapa supplier, 

d) Waktu pengiriman atau delivery. 

3.2  Metode Pelaksanaan Pekerjaan 

Dalam pelaksanaan konstruksi, selalu dibutuhkan suatu metode untuk 

menyelesaikan permasalahan di lapangan. Khususnya pada saat saat atau 

kondisi tertentu yang disebabkan oleh kondisi lapangan yang tidak sesuai 

dengan dugaan sebelumnya. Dengan ini metode pelaksanan konstruksi 

diperlukan sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya dan akan sangat 

membantu untuk menyelesaikan proyek konstruksi sesuai yang diharapkan 

(Sultan Syah, 2004). 

Metode pelaksanaan konstruksi adalah suatu rangkaian pekerjaan pelaksanan 

konstruksi yang sesuai dengan prosedur prosedur yang ada dan telah dirancang 

sesuai dengan pengetahuan maupun standart yang telah terbukti dan telah di 

ujicobakan. Untuk metode pelaksanan konstruksi bangunan gedung berbeda 

dengan metode pekerjaan bangunan irigasi, konstruksi pelabuhan atau dermaga 
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, maupun pekerjaan jalan dan jembatan. Dalam metode pelaksanaan konstruksi 

mempunyai arti agar pekerjaan berlangsung sesuai dengan rencana kerja dan 

supaya proyek pekerjaan konstruksi selesai dengan tepat waktu. Tetapi dari 

semua metode pelaksanaan yang ada akan selalu diawali dengan pekerjaan 

persiapan suatu proyek. 

3.2.1 Pekerjaan Persiapan 

1) Pemasangan Pagar Proyek 

Pagar yang mengelilingi proyek mempunyai fungsi untuk menjamin 

keamanan kerja di dalam lingkungan proyek dan mempunyai fungsi 

pemisah dari aktivitas antara lingkungan luar dan lingkungan dalam di 

area proyek. Pagar proyek terbuat dari seng dan memiliki beberapa 

penyangga besi agar pagar proyek berdiri kokoh dan tidak roboh. 

Pengamatan penulis pada Proyek Pembangunan Hotel, Mall dan 

Apartemen ‘Tentrem’ memiliki pagar yang mengelilingi di proyek 

tersebut setinggi 3 m. Untuk pagar proyek Tentrem hanya di sebelah 

timur, barat, utara karena di sebelah selatan berbatasan dengan tembok 

dan berbatasan langsung dengan Gedung Restaurant Semarang. 

 

Gambar 3.1 Pagar Proyek Sebelah Barat 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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2) Papan Nama Proyek 

Papan nama proyek dibuat pada awal proyek itu berlangsung. Letak 

dari papan nama proyek itu di posisi yang mudah terlihat dan tidak 

menggangu lalu lintas. Pada papan nama proyek berisi tentang : 

a). Nama Kegiatan, 

b). Pekerjaan yang akan dilaksanakan, 

c). Lama Proyek berlangsung, 

d). Nama penyedia jasa. 

Papan nama Proyek Tentrem terletak pada depan proyek yang 

berbatasan langsung dengan Jalan Gajahmada Kota Semarang. 

 

Gambar 3.2 Papan Nama Proyek  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

3) Pintu Masuk Proyek 

Pintu masuk proyek berperan penting pada kegiatan berlangsungnya 

suatu proyek pembangunan. Manfaat pintu masuk proyek ini untuk 

tempat masuknya segala aspek yang ada di pembangunan proyek. 

Seperti mobilitas pekerja untuk pintu masuk keluarnya pada saat 

berkerja di proyek. Pada Proyek Tentrem pintu masuk proyek 

mempunyai 3 pintu masuk. Untuk 2 pintu masuk di sebelah utara dan 

timur di khususkan untuk kendaraan proyek atau alat berat yang bekerja 

di proyek tersebut. Contoh dari alat kendaraan proyek tersebut yaitu 
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dump truck  dan Truck trailler pengangkut material dan bahan bahan 

kebutuhan proyek. Untuk 1 pintu lagi di sebelah barat digunakan untuk 

keluar masuk pekerja yang bekerja di proyek tersebut. Di setiap pintu 

baik sebelah barat, utara, timur selalu dijaga oleh satpam dan memiliki 

pos satpam sehingga tidak ada sembarang orang yang keluar masuk ke 

lokasi proyek. 

 

Gambar 3.3 Pintu Masuk Proyek Untuk Masuknya Bahan Bangunan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.4 Pintu Masuk Proyek Sebelah Timur 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

4) Direksi Keet 

Direksi Keet adalah bangunan sementara di area proyek dan berbentuk 

sederhana yang digunakan untuk tempat berkoordinasi dan diskusi 

untuk berjalannya proyek. Direksi keet biasanya dijadikan tempat 



Laporan Akhir Magang Kerja 

Proyek Pembangunan Hotel, Mall & Apartemen ‘Tentrem’ 

Jalan Gajahmada 123 – Semarang 

 

Dony Asprilla Arnanda 15.B1.0028  20 

 
 

kantor yang berada di proyek untuk kontraktor pelaksana, manajemen 

konstruksi, K3, dan pemilik proyek. Direksi keet ini bersifat sementara, 

jika proyek selesai dapat dibongkar. 

Pada Proyek Tentrem ini memiliki memiliki 4 bangunan direksi keet. 

Untuk 2 direksi keet pada awal proyek dibangun di tanah sekitar area 

proyek, pada pertengahan proyek maka direksi keet dipindah di 

basement 2 yaitu PT. Karya Intertek Kencana sebagai pelaksana MEP, 

K3. Untuk direksi keet kontraktor pelaksana yaitu PT. Nusa Raya Cipta 

berada di basement 1, untuk manejemen konstruksi yaitu PT. Natural 

Desain Ciptalaras berada di Ground floor. 

 

Gambar 3.5 Direksi Keet Kontraktor PT. Nusa Raya Cipta 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

        

Gambar 3.6 Direksi Keet PT. Karya Intertek Kencana 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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Gambar 3.7 Direksi Keet Manajemen Konstruksi 

      Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

5) Gudang Penyimpanan Barang 

Gudang penyimpanan barang adalah tempat untuk menyimpan alat alat 

yang dibutuhkan di proyek baik alat maupun material. Fungsi dari 

gudang penyimpanan barang itu sendiri adalah agar alat maupun 

material dapat digunakan lagi dan tempat tersebut supaya terhindar dari 

cuaca yang buruk agar alat maupun material tetap dapat digunakan 

keesokan harinya. 

Proyek Tentrem memiliki 2 gudang yaitu gudang mekanik dan gudang 

logistik. Gudang mekanik terbuat dari triplek yang sering disebut 

dengan bedeng yang terletak di basement 2. Gudang mekanik sendiri 

untuk tempat penyimpanan alat alat mekanik seperti bar cutter, alat las, 

genset cadangan dan lain lain yang berhubungan dengan mekanik. 

Untuk gudang logistik hampir sama seperti gudang mekanik Letaknya 

di basement 2 karena tempatnya bersebelahan untuk gudang logistik ini 

bersebelahan juga dengan direksi keet logistik yang terbuat dari triplek 

yang disebut dengan bedeng.  
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    Gambar 3.8 Ruang Logistik dan Gudang Logistik 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.9 Ruang Mekanik dan Gudang Mekanik 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

6) Tempat Genset 

Genset atau generator set yaitu sebuah perangkat yang berfungsi untuk 

menghasilkan tenaga listrik. Fungsi lain dari genset atau generator set 

ini juga sebagai tenaga cadangan pada saat listrik padam atau belum 

terjangkaunya listrik di suatu ruangan atau wilayah. Untuk bahan bakar 

genset ini yaitu bahan bakar solar atau bensin. 

Proyek Tentrem mempunyai beberapa genset untuk berlangsungnya 

kegiatan di dalam proyek. Untuk dapat menjaga nya dengan baik bahkan 

merawatnya maka Proyek Tentrem ini membuatkan rumah tempat untuk 
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genset agar tidak sembarangan orang menggunakan genset ini dan 

digunakan secara bijak. 

 

Gambar 3.10 Tempat Penyimpanan Genset  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

7) Rumah Listrik 

Rumah listrik sangatlah diperlukan di dalam proyek. Karena segala 

kegiatan di dalam proyek sangat membutuhkan aliran listrik. Dengan itu 

pihak kontraktor PT. Nusa Raya Cipta sangat memperhatikan tempat 

listrik ini. Proyek Tentrem memiliki rumah listrik berada di bagian 

belakang proyek yang berdekatan dengan pintu masuk pekerja. 

 

Gambar 3.11 Tempat Rumah Listrik 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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8) Tempat Istirahat Pekerja Proyek 

Proyek Tentrem sangat memperhatikan para pekerjanya terutama untuk 

pekerja lapangan. Maka dengan itu pihak pembangunan proyek 

membuatkan tempat istirahat pada saat jeda pembangunan proyek 

berlangsung. Pihak Proyek Tentrem juga membuatkan mushola yang 

berfungsi untuk melakukan ibadah jika sudah saatnya beribadah bagi 

pekerja yang beragama islam. Pihak Proyek Tentrem juga membuatkan 

toilet umum yang yang berada ditempat tertentu untuk para pekerja di 

lapangan. Untuk tempat buang air kecil disediakan oleh pihak K3 setiap 

lantai yang berfungsi agar para pekerja yang berada di lantai atas tidak 

turun kebawah untuk sekedar buang hari kecil karena dengan ini 

produktifitas pekerja akan maksimal. 

        

Gambar 3.12 Tempat Buang Air Kecil Tiap Lantai 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.13 Kamar Mandi Untuk Para Staff 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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Gambar 3.14 Tempat Musholla Untuk Beribadah 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

9) Pemasangan Tower Crane ( TC ) 

Tower Crane adalah alat berat yang berada di Proyek Tentrem sebagai 

alat bantu yang berhubungan dengan bahan konstruksi dan material 

konstruksi untuk mengangkat atau memindahkan ke tempat yang lebih 

tinggi dan ke tempat lebih rendah atau bisa digunakan untuk bongkar 

muatan suatu material.  

Proyek Tentrem memiliki 3 buah tower crane (TC) yang pada awal 

pelaksanaan proyek telah terpasang 2 buah tetapi karena proyek ini 

membutuhkan mobilitas tower crane maka ditambah 1 buah pada saat 

sudah pelaksanaan berlangsung. Untuk titik pemasangan tower crane 

berada di tiap sudut pada bangunan proyek ini. 

                          

Gambar 3.15 Tower Crane (TC 1)  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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3.2.2     Pekerjaan Struktur Bawah 

Pekerjaan struktur bawah adalah suatu pekerjaan awalan yang dilakukan 

suatu proyek yang berada di bawah permukaan tanah.  Pada Proyek Tentrem 

memiliki 4 basement yang berada di bawah permukaan tanah yang 

merupakan basement terdalam dan satu satunya yang memiliki 4 basement 

di Kota Semarang. Basement adalah suatu tingkatan atau lantai yang 

keseluruhan  berada di bawah permukaan tanah. Dengan pekerjaan 

basement yang memiliki 4 lantai basement maka Proyek Tentrem ini harus 

mengalami fase galian dan perkuatan yang harus baik sesuai dengan rencana 

proyek.  

Basement ini memiliki kedalaman 16m di bawah permukaan maka 

menggunakan secant pile yang dibantu dengan Strutting sebagai alat agar 

bore pile dan secant pile tidak mengalami keruntuhan saat penggalian 

berlangsung. 

1) Dinding Penahan Tanah menggunakan Secant pile  

Dinding Penahan Tanah adalah suatu struktur konstruksi yang dibangun 

untuk menahan tanah dengan elevasi yang berbeda dan memberikan 

kekangan lateral untuk salah satu sisi tanah disekitarnya. 

Proyek Tentrem menggunakan secant pile sebagai dinding penahan tanah. 

Secant pile adalah bore pile yang saling berpotongan satu sama lain 

sehingga terdapat interlock antar bore pile satu dengan lainnya sehingga 

bore pile diberi tulangan secara berseling. Jenis secant pile ini terdiri atas 

secondary piles dan primary piles. Secondary pile dapat menggunakan 

tulangan besi yang berfungsi untuk kuat lentur dalam secant pile. Untuk 

primary pile tidak menggunakan tulangan besi yang bertujuan untuk 

menutup galian.  

Gambar 3.16 merupakan penampang dari atas suatu secant pile yang terdiri 

dari secondary piles dan primary piles. 
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Gambar 3.16 Penampang Atas Secant Pile Yang Terdiri dari Secondary Piles dan 

Primary Piles 

Diunduh melalui www.metode-konstruksi-guide-wall-precast.html tanggal 25 

Februari 2019 21.37 WIB 

 

Gambar 3.17 Secant Pile Yang Berada di Basement Lantai 1 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

2) King Post dan Bore Pile Untuk Pondasi 

Pondasi bore pile adalah suatu jenis pondasi dalam yang berbentuk seperti 

tabung yang terdiri dari campuran beton dan besi bertulang yang 

menggunakan metode pengeboran di lapangan. Panjang bore pile harus 

mengenai tanah keras atau sesuai dengan rencana kedalaman awal 

perencanaan yang diisyaratkan untuk konstruksi bangunan. Pemasangan 

awal pada bore pile di lapangan diawali dengan pengeboran dengan 

menggunakan mesin bore pile. Pelubangan pada pondasi bore pile 

sebelumnya sudah dihitung mengikuti data sondir yang dilakukan oleh 

http://www.metode-konstruksi-guide-wall-precast.html/
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laboratorium tanah dengan penyidikan daya dukung tanah sebelum 

pelaksanan bore pile berlangsung. Proyek Tentrem penyedia jasa yang 

melakukan pekerjaan pondasi ini yaitu PT. Indopora. Sedangkan King Post 

adalah bagian dari bore pile sebagai struktur pendukung untuk strutting 

yang berada di antara pondasi bore pile. 

3) Capping beam  

Capping beam adalah balok penutup pada konstruksi bangunan bawah tanah 

(seperti secant pile). Fungsi lain dari capping beam yaitu sebagai pengunci 

pada konstruksi secant pile yang terdapat di Proyek Tentrem. 

Pada Proyek Tentrem capping beam lama pengerjaan 60 hari kalender 

(Nusa Raya Cipta, 2019). Capping beam ini mengelilingi seluruh secant pile 

yang sudah tertanam di bawah tanah. Capping beam seperti balok yang 

terdapat di bagian struktur bangunan terdiri dari tulangan besi yang sesuai 

dengan perencanaan dan kemudian dicor. 

4) Pekerjaan Dewatering 

Dewatering adalah suatu pekerjaan yang berfungsi untuk meniadakan air 

pada proses pembuatan basement ataupun pekerjaan lainnya yang 

berhubungan dengan pekerjaan bawah tanah. Dalam proses pekerjaan 

bawah tanah pengaruh air tanah sangatlah dipertimbangkan karena dapat 

mengakibatkan permasalahan yang besar. Dalam pelaksanaan Proyek 

Tentrem sering ditemui bahwa masalah air tanah yang tidak diharapkan 

pada awal pelaksanan proyek berlangsung dapat mengakibatkan 

terlambatnya proyek atau dapat mengakibatkan perubahan desain secara 

besar besaran. 

Pada dasarnya 2 hal yang perlu diketahui mengenai air tanah yaitu: 

a) Bagaimana air dapat bergerak di dalam tanah di sekitar Proyek Tentrem, 

b) Bagaimana pengaruh air tanah terhadap lingkungan sekitar Proyek 

Tentrem. 

Jadi tujuan utama dari dewatering yaitu untuk meniadakan air tanah agar 

tidak menggangu berjalannya Proyek Tentrem. 

5) Pekerjaan Galian Tanah 



Laporan Akhir Magang Kerja 

Proyek Pembangunan Hotel, Mall & Apartemen ‘Tentrem’ 

Jalan Gajahmada 123 – Semarang 

 

Dony Asprilla Arnanda 15.B1.0028  29 

 
 

Pekerjaan galian tanah pada Proyek Tentrem sedalam ˗16 meter yang 

dilakukan bersamaan dengan pemasangan strutting. Pada pekerjaan galian 

ini mempunyai 5 tahapan pekerjaan galian tanah (Nusa Raya Cipta, 2019). 

a). Tahapan pertama 

Pada tahapan galian tanah pertama ini tanah digali hingga kedalaman ̠ 5,1 

meter dan kemudian strutting dipasang pada elevasi ˗4,1 meter, 

b) Tahapan Kedua  

Pada tahapan pekerjaan galian tanah yang kedua memiliki kedalaman 

˗8,4 meter dan untuk strutting dipasang pada kedalaman ˗7,1 meter, 

c) Tahapan ketiga  

Pada tahapan yang ketiga ini pekerjaan galian tanah sedalam ˗11,7 meter 

dan untuk strutting dipasang pada kedalaman ˗10,1 meter, 

d) Tahapan keempat  

Pada tahapan keempat pekerjaan galian tanah sedalam ˗15 meter dan 

untuk pemasangan strutting pada kedalaman ˗13,1 meter, 

e) Tahapan kelima  

Pada tahapan kelima ini yaitu tahapan terkahir dalam pekerjaan galian 

tanah ini pada pekerjaan galian ini sedalam ˗16 meter.  

Untuk pengerjaan galian tanah ini di Proyek Tentrem ini ±15 bulan pada 

Maret 2016 sampai dengan Mei 2017 (Kurva S PT. Nusa Raya Cipta, 2019). 

6) Pekerjaan Strutting Baja 

Pekerjaan Strutting Baja adalah pekerjaan perkuatan dinding penahan tanah 

pada Proyek Tentrem ini menggunakan secant pile sebagai dinding penahan 

tanahnya agar tidak runtuh dalam pekerjaan penggalian tanah. Pada Proyek 

Tentrem ini pemasangan strutting berada di elevasi ˗4,1 meter, ˗7,1 meter, 

˗10,1 meter, dan ˗13,1 meter.  

Pada Proyek Tentrem 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 yang berdiameter 

88 cm. 
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Gambar 3.18 Strutting Yang Masih Berada di Basement Lantai 1 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

           

Gambar 3.19 Sambungan Strutting Dengan Secant Pile di Basement 1 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

7) Pekerjaan Pile Cap  

Pekerjaan pile cap yaitu merupakan suatu konstruksi bawah tanah yang 

bertujuan untuk menyebarkan beban dari kolom ke bore pile yang sudah 

tertanam pada awal pelaksanaan proyek. Pada Proyek Tentrem pekerjaan 

pile cap dikerjakan setelah pekerjaan galian dan sudah terpasangnya 

strutting. 

8) Pekerjaan Pelatform baja  

Pada Proyek Tentrem  pekerjaan pelatform baja ini bertujuan untuk  
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mempermudah masuknya alat berat seperti excavator, dump truck dapat 

bekerja maksimal dalam proses penggalian bawah tanah. 

9) Pekerjaan strukur basement 4 – 1 

Pada Proyek Tentrem untuk pekerjaan lantai basement 4 dikerjakan pada 

Juli 2018 (Nusa Raya Cipta, 2019). 

a) Tahapan konstruksi pada basement 4: 

1) Konstruksi lantai kerja yaitu lantai dasar pada basement 4 yang 

terletak di permukan bawah tanah, 

2) Konstruksi kolom, 

3) Dinding + pelat Ground Water Tank (GWT) yang dimasuksud 

dengan Ground Water Tank yaitu penampungan persediaan air 

bersih pada pelaksanan proyek Tentrem GWT ini sangat dibutuhkan 

untuk keperluan bangunan yang mengandalkan kualitas air bersih. 

Konstruksi GWT ini terdiri dari 3 bagian yaitu: 

a) Intake: Tempat masuknya air, 

b) Water Treatment Plant (WTP): mengolah air bersih serta 

menyaring dari intike sehingga bisa dikonsumsi dengan baik, 

c) Reservoir: Tempat Penampungannya. 

4) Sewage Treatment Plant (STP): Tempat Pengelolaan limbah, 

5) Core wall pada skema pembangunan basement 4. 

b) Tahapan konstruksi basement 3: 

1) Konstruksi pelat lantai termasuk pelat lantai ramp dari basement 4 

maupun lantai basement 2, 

2) Konstruksi balok termasuk balok ramp, 

3) Konstruksi kolom termasuk kolom ramp , 

4) Konstruksi core wall. 

c) Tahapan konstruksi basement 2: 

1) Konstruksi pelat lantai termasuk pelat lantai ramp dari basement 3 

maupun lantai basement 1, 

2) Konstruksi balok termasuk balok ramp, 

3) Konstruksi kolom termasuk kolom ramp, 
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4) Konstruksi core wall. 

d) Tahapan konstruksi basement 1: 

1) Konstruksi pelat lantai termasuk pelat lantai ramp dari basement 2 

maupun lantai basement Ground Floor, 

2) Konstruksi balok termasuk balok ramp, 

3) Konstruksi kolom termasuk kolom ramp , 

4) Konstruksi core wall. 

10) Pembongkaran Strutting 

Untuk pemasangan strutting yang terdapat di Proyek Tentrem  ini hanyalah 

bersifat sementara. Untuk itu tahapan pelepasan strutting memiliki urutan 

yaitu: 

a) Ketika pelaksanaan di lapangan untuk pengerjaan beton di basement 

lantai 3 dan basement 4 pelaksanaan maka strutting akan tetap terpasang 

karena untuk menyangga beton yang sudah ter cor, 

b) Pada pelakanaan progres di lapangan pada strukur basement lantai 2 

maka dengan perlahan stratting yang berada di basement 3, 4 mulai di 

bongkar dengan memperhatikan kekuatan yang menopang di bawahnya, 

c) Pada pekerjaan basement lantai 1 maka pembongkaran 3, 4, 2 perlahan 

dibongkar dan menyesuaikan area dan tidak semua nya di bongkar 

karena peran penting stratting adalah untuk menopang pondasi agar 

tanah tidak turun karena terlepasnya strutting, 

d) Pada pengerjaan ground floor stratting dari 4, 3, 2, 1 sudah mulai dilepas 

perlahan, 

e) Pada tahap terakhir pelepasan strutting progress lapangan sudah masuk 

lantai 2 sebab jika pelepasan semua strutting pada tahap ground floor 

karena king post masih menopang pada lantai dasar dengan itu maka, 

pihak perencana tidak menyarankan pada saat proses lantai dasar 

berlangsung (Nusa Raya Cipta, 2019).  

Berikut Gambar 3.20 merupakan strutting yang belum dibongkar di area 

basement 1 Proyek Tentrem 
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Gambar 3.20 Pembongkaran Strutting di Basement 1 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

3.2.3 Pelaksanaan Struktur Atas 

Pada umumnya pekerjaan struktur bangunan konstruksi terdiri dari struktur 

bawah (lower structure) dan struktur atas (upper structure). Pada bahasan 

ini akan fokus terhadap pengerjaan struktur atas (upper structure ). Struktur 

atas (upper structure) adalah suatu struktur bangunan konstruksi yang 

berada di permukaan tanah yang meliputi kolom, pelat lantai, balok, dinding 

geser, core wall, dan tangga. Untuk komponen ini dalam setiap pengerjaan 

struktur atas memiliki kegunaan yang berbeda beda. 

Suatu gedung dapat dikatakan berhasil apabila struktur atasnya dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang direncanakan oleh 

konsultan perencana. Suatu gedung yang memiliki konstruksi beton 

bertulang yang memiliki ketinggian lebih dari 3 lantai akan rawan dari 

keruntuhan jika tidak direncanakan dengan baik sesuai dengan kaidah 

kaidah yang berlaku. Untuk itu konsultan perencana dalam hal pekerjaan 

struktur atas dapat teliti agar memenuhi kriteria kekuatan (strenght), 

kenyamana, keselamatan (safety), dan ketahan umur rencana bangunan 

(durability).   

Untuk beban beban yang bekerja pada struktur atas seperti beban mati (dead 

load), beban hidup (live load), beban gempang, beban angin (wind load) 
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agar diperhatikan untuk perhitungan awal dalam perencanaan struktur atas 

agar dapat mengetahui gaya gaya yang bekerja dan kemana arah gaya itu 

bekerja. Selanjutnya perencana dapat menentukan luasan penampang dan 

tulangan yang dibutuhkan untuk setiap pengerjaan struktur atas. 

3.2.3.1 Pekerjaan Struktur Atas 

Perencanaan struktur atas memiliki buku acuan pada peraturan dan 

berpedoman standart yang mengatur tentang perencanaan dan pelaksaan 

struktur bangunan beton bertulang yaitu: 

a) SNI 2847-2013 tentang  persyaratan beton struktural untuk bangunan 

konstruksi gedung, 

b) SNI 6816-2002 Tentang tata cara pendetailan penulangan beton, 

c) SNI 7392-2008 Tentang tata cara perencanaan dan pelaksaan pelaksaan 

bangunan gedung menggunakan panel jaringan kawat baja tiga dimensi 

( PJKB-3D) las pabrikan, 

d) SNI 1729-2002 Tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan, 

e) SNI 1727-2013 Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung 

dan struktur lain, 

f) PPPURG 1987 Tentang pembebanan, 

g) SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur 

bangunan gedung dan non gedung. 

3.2.3.2 Tahapan Pengerjaan Pekerjaan Struktur Atas 

1) Pembesian Kolom dan Core Wall 

Kolom adalah suatu struktur di pekerjaan struktur atas sebagai batang tekan 

vertikal yang berfungsi untuk memikul balok. Kolom merupakan struktur 

yang penting pada suatu bangunan untuk itu perencanaan kolom sangat 

diperhatikan oleh konsultan perencana untuk mengitung dengan tepat 

konstruksi kolom.  

Fungsi lain dari kolom yaitu sebagai penerus beban bangunan ke seluruh 

pondasi. Peran dari kolom sangat penting agar suatu bangunan tinggi tidak 

roboh. Beban bangunan tersebut dimulai dari beban atap  selanjutnya beban 

atap dapat diteruskan ke kolom lalu selanjutnya seluruh beban atap, kolom 
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di distribusikan ke permukaan tanah melalui pondasi. Struktur kolom dibuat 

dari besi dan beton. Untuk pembesian terdiri dari: 

a) Tulangan pokok atau utama 

Tulangan pokok atau utama yaitu suatu tulangan yang memanjang yang 

searah dengan panjang kolom, 

 

Gambar 3.21 Besi Untuk Tulangan Pokok Atau Utama 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

b) Tulangan geser/begel/sengkang 

Tulangan geser yaitu tulangan melingkar atau mengikat suatu tulangan 

pokok untuk menahan gaya geser pada suatu struktur kolom, 

 

Gambar 3.22 Tulangan Geser Atau Begel 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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c) Tulangan Sepihak 

Tulangan sepihak berfungsi untuk menahan terjadinya puntiran 

tulangan. Jarak dari tulangan sepihak ini sekitar 40-60 cm sepanjang 

kolom atau dipasang jarak per tulangan geser. 

 

Gambar 3.23 Tulangan Sepihak 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

Corewall adalah suatu konstruksi yang berjenis dinding geser yang terletak 

di pusat dari bangunan yang berfungsi sebagai pengaku bangunan gedung 

tingkat tinggi. Biasanya corewall ditempatkan pada lubang lift sekaligus 

untuk dinding lift yang bekerja di bangunan tingkat tinggi. Struktur dari 

corewall sendiri terbuat dari besi dan beton, untuk ketebalan beton dari 

corewall yaitu 150-300 mm. Corewall hampir sama seperti strukur kolom 

tetapi memili dimensi atau ukuran yang lebih besar dari kolom. 

Pada Proyek Tentrem untuk pembesian kolom dan corewall setiap kolom di 

rakit di dalam proyek. Untuk pekerja besi di proyek ini ± 150 orang. Dalam 

Proyek Tentrem terdapat 2 jenis kolom yaitu yaitu kolom ikat (Tie column) 

dan Kolom spiral (spiral column). Untuk kolom spiral terdapat di bagian 

tengah proyek dan bagian ramp. Untuk kolom yang berbentuk balok 

menyeluh hampir di setiap sisi Proyek Tentrem.  

2) Perakitan tulangan kolom dan Corewall 

Perakitan tulangan yang dimaksud yaitu pembesian tulangan pokok, 

tulangan begel atau sengkang dan di akhiri dengan tulangan sepihak. Untuk 

perakitan atau pembesian tulangan kolom dan corewall dilakukan di area 

proyek yang memiliki lahan yang cukup luas. Perakitan dilaksanakan oleh 
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pekerja besi yang diawasi oleh mandor besi. Untuk perakitan kolom dan 

corewall dalam sehari dapat merakit 2–3 kolom dengan dengan ukuran 

100x100 cm dengan tinggi 4-5 m tergantung kebutuhan bangunan yang 

akan dipasang kolom. Jika kolom dan corewall dipasang diatasnya maka 

struktur kolom corewall memiliki overlapping. Overlapping ini berfungsi 

untuk menancapkan kolom lantai ground floor dan lantai 2 sehingga dapat 

berdiri dengan tegak. Untuk perencanaan overlapping ini yaitu 67 D yang 

sudah ditetapkan oleh pihak konsultan perencana yang diawasi ketat oleh 

manajemen konstruksi (Natural Desain Ciptalaras, 2019). 

Untuk lantai Ground floor yaitu sebagai lantai pertama dari suatu struktur 

atas. Sebelumnya sudah ditentukan as as mana saja yang akan dipasang 

kolom. As kolom ditentukan oleh pihak perencana konsultan dan dibantu 

oleh surveyor dengan mengunakan waterpass untuk peletakan kolom. 

Untuk peletakan tulangan kolom setelah dirakit menggunakan tower crane 

yang diangkat dan dipasang sesuai titik titik yang akan dipasang kolom. 

 

Gambar 3.24 Perakitan Besi Untuk Kolom dan Corewall 

    Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Berikut Gambar 3.25 merupakan pembesian corewall di area hotel Proyek 

Tentrem 
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    Gambar 3.25 Pembesian Corewall Yang Telah Terpasang 

    Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

                 

               Gambar 3.26 Penampang Kolom di Ramp  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

 Gambar 3.27 Detailing Pembesian Kolom 

    Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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Gambar 3.28 Pemasangan Kolom Dengan Tower Crane 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

3) Pekerjaan Bekesting Kolom dan Core Wall 

Pekerjaan Bekesting adalah cetakan sementara untuk pekerjaan beton yang 

berfungsi untuk menahan berat beton yang dituang dan selama bentuk beton 

yang kita inginkan. 

Bekesting dibedakan menjadi 2 yaitu bekesting konvensional dan bekesting 

knock down yaitu: 

a) Bekesting konvensional adalah suatu bekesting yang terbuat dari 

kayu dan dalam proses pengerjaan bekesting ini dapat dibongkar 

dan dipasang oleh pekerja kayu. Untuk pemasangan dipasang 

secara manual dengan triplek atau plywood jika umur sudah 

memenuhi dapat dibongkar juga secara manual. Untuk 

penggunaan bekesting konvensional minimal dapat digunakan 

2x setelah pemakaian tersebut. 

b) Bekesting knock down adalah suatu bekesting yang terbuat dari 

pelat baja dan besi hollow. Untuk harga, bekesting knock down 

bisa dikatakan lebih mahal dari bekesting konvensional tetapi 

dari segi keawetan dapat dipakai lagi sampai proyek itu selesai.  



Laporan Akhir Magang Kerja 

Proyek Pembangunan Hotel, Mall & Apartemen ‘Tentrem’ 

Jalan Gajahmada 123 – Semarang 

 

Dony Asprilla Arnanda 15.B1.0028  40 

 
 

Proyek Tentrem menggunakan bekesting knock down. Tetapi untuk kepala 

kolom pada simpangan balok dan pelat lantai maka digunakan bekesting 

konvensional.  

 

Gambar 3.29 Bekesting Knock Down Untuk Kolom 

      Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.30 Bekesting Knock Down Untuk Corewall 

  Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

4) Pekerjaan Cor Kolom dan Core Wall 

Pekerjaan cor adalah proses penuangan adonan dari suatu campuran agregat 

halus, semen, agregat kasar, air, dan beberapa jenis admixture ke dalam 

kolom dan corewall.  
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Pada Proyek Tentrem untuk pengecoran beton pada pengerjaan struktur  

kolom dan corewall menggunakan concrete bucket cor dan pipa tremie ± 

0,83 m³ dan berat 300 kg. Concrete bucket adalah alat yang dipakai untuk 

mengangkat beton pada saat pengecoran. Concrete bucket diangkat dengan 

tower crane sehingga dapat mengangkat concrete bucket untuk di tuangkan 

di kolom. Pada pengamatan kami kontraktor PT. Nusa Raya Cipta memiliki 

pekerja cor ±30 orang yang diawasi langsung oleh mandor cor dan 

pelaksana lapangan. Pada Proyek Tentrem untuk tahapan pengecoran kolom 

dan corewall yaitu: 

a) Pastikan pembesian sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan 

gambar, 

b) Pastikan bekesting tidak ada yang yang bocor karena jika ada bocor 

maka beton tidak berjalan sesuai rencana, 

c) Pastikan concrete mixer truck sudah ada dilapangan dan pastikan bucket 

concrete siap untuk mengangkut beton, 

d) Pastikan Tower crane siap untuk mengangkut bucket concrete, 

e) Penuangan pada kolom dilakukan dengan jarak tinggi jatuh ± 30 cm 

terhadap permukaan kolom yang akan dicor karena jika terlalu tinggi 

maka bahan yang terkandung dalam beton akan menyebar tidak merata, 

f) Untuk pelepasan bekesting pada kolom tergantung umur pada beton 

sesuai dengan konsultan perencana, 

 

Gambar 3.31 Slump Test Untuk Beton Kolom 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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Gambar 3.32 Pengecoran Menggunakan Concrete Bucket 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

      

Gambar 3.33 Concrete Mixer Truck Pengecoran Kolom 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

5) Pekerjaan Bekesting Balok dan Pelat Lantai 

Pekerjaan bekesting pada balok diawali dengan pemasangan perancah atau 

scaffolding. Setelah kolom sudah dicor maka pelaksanaan pemasangan 

perancah atau scaffolding dapat dimulai. Perancah adalah struktur 

sementara untuk menyangga beban balok dan pelat lantai. Biasanya 

perancah dapat dibuat pijakan oleh para pekerja untuk pembuatan bekesting 

balok dan pelat lantai. Perancah terdiri dari: 
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a) Jack bass  

Jack bass adalah struktur dari perancah yang paling bawah yang 

berfungsi untuk kaku dari rangkaian struktur perancah, 

b) Main frame 

Main frame adalah rangka utama pada struktur perancah, 

c) Ledder frame 

Ledder frame berfungsi untuk menyambung agar struktur perancah 

lebih kokoh, 

d) Cross brace 

Cross brace adalah yang berposisi silang pada perancah agar berdirinya 

kokoh, 

e) U – head 

U – head adalah adalah bagian struktur dari perancah yang paling atas 

yang berfungsi untuk menyangga balok dan pelat lantai. Untuk 

ketinggian U – head dapat diatur sesuai kebutuhan di lapangan. 

 

Gambar 3.34 Scaffolding Untuk Struktur Balok dan Pelat Lantai 

      Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

Pada Proyek Tentrem tahapan selanjutnya setelah pemasangan scaffolding 

yaitu pemasangan bekesting. Untuk bekesting menggunakan bekesting 

konvensional yaitu dengan menggunakan plywood dengan ukuran 120 x 240 

cm dan tebal plywood 18 mm. Untuk pemasangan bekesting ini diawali 

dengan pemasangan bekesting balok dan dilanjutkan oleh pemasangan 

bekesting pelat lantai. Untuk pemasangan bekesting dilakukan oleh pekerja 
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kayu untuk pekerjaan bekesting baik pelat lantai maupun balok dalam 

±1200 m² membutuhkan ±50 pekerja kayu. 

                       

Gambar 3.35 Detail Pemasangan Scaffolding Untuk Balok 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.36 Struktur Scaffolding Untuk Balok dan Pelat Lantai 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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Gambar 3.37 Plywood Untuk Pelat Lantai dan Balok 

      Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

6) Pekerjaan Pembesian Balok dan Pelat Lantai 

Pada Proyek Tentrem untuk pekerjaan pembesian balok dan pelat lantai 

dilakukan di area pelat lantai dan balok di lapangan. Pada Proyek Tentrem 

untuk tahapan pembesian balok dan pelat lantai yaitu: 

a) Pihak konsultan perencana memiliki gambar yang diserahkan oleh 

pihak kontraktor dan diserahkan oleh pelaksana lapangan kemudian 

disampaikan oleh mandor besi yang ada di lapangan. Selanjutnya 

mandor besi memerintahkan pekerja besi untuk bekerja sesuai dengan 

gambar rencana, 

b) Untuk pengangkutan besi dari awal peletakan besi di angkut oleh tower 

crane, 

c) Untuk penulangan balok yang diangkut oleh tower crane yang pertama 

yaitu tulangan utama untuk contohnya tulangan utama balok 

menggunakan D22. Selanjutnya setelah pengangkutan selesai 

dilanjutkan oleh besi begel untuk balok. Untuk pembesian balok 

menggunakan overlapping D 67 yang dikehendaki oleh pihak owner 

yang di awasi pelaksanaan oleh pihak manajemen konstruksi, 
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d) Yang perlu diperhatikan dalam penulangan balok yaitu pemasangan 

overlapping pada tulangan balok yang harus sesuai dengan perintah 

pemilik proyek, 

e) Untuk tulangan pelat lantai dirangkai saat pelaksanaan di lapangan. 

Untuk tulangan pelat lantai menggunakan tulangan D100 dengan 2 

lapis tulangan dengan arah y dan x. Yang perlu diperhatikan untuk 

tulangan pelat lantai yaitu tulangan tumpuan dan lapangan. Untuk 

pembatas 2 lapis tualangan yang arah y dan x akan diberi tulangan ceker 

ayam untuk menentukan tebal tulangan, 

f) Untuk struktur balok dan pelat lantai harus memakai tahu beton yaitu 

seperti pembatas antara bekesting dengan tulangan balok maupun pelat 

lantai. 

 

Gambar 3.38 Penulangan Balok dan Pelat Lantai di Lapangan 

      Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

       Gambar 3.39 Tahu Beton di Lapangan 

                                           Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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7) Pekerjaan Cor Balok dan Pelat Lantai 

Pekerjaan cor balok dan pelat lantai pada Proyek Tentrem berbeda dengan 

pengecoran kolom. Jika pengecoran kolom menggunakan bucket concrete 

tetapi jika balok dan pelat lantai menggunakan concrete pump (pompa 

kodok) dan pipa tremi untuk pengecorannya. Berikut tahapan pengecoran 

balok dan pelat lantai: 

a) Bahan beton yang terdiri dari: 

1) Beton ready mix yang sudah dipesan berapa m³ oleh pelaksana 

lapangan, 

2) Calbond, calbond adalah cairan perekat antara beton lama dan 

beton baru dan berfungsi sebagai lem beton, 

3) Curing compond merupakan produk dari sika untuk perawatan 

beton. 

b) Tenaga kerja yang terdiri dari: 

1) Pekerja cor yang berjumlah ± 30 orang, 

2) Mandor cor, 

3) Pelaksana lapangan dari kontraktor, 

4) Pengawas lapangan dari manajemen konstruksi. 

c) Peralatan dari pengecoran yang terdiri dari : 

1) Kerucut abrams yang digunakan untuk slump test, 

2) Alat cetak silinder untuk bahan uji di lab beton, 

3) Concrete pump (yang digunakan yaitu pompa kodok), 

4) Concrete mixer truck 7 m³/truck, 

5) Concrete vibrator, 

6) Compressor, 

7) Waterpass untuk mengukur elevasi, ketebalan beton, 

8) Alat bantu lainnya. 

d) Metode kerja dari pengecoran balok dan pelat lantai berdasarkan 

pengamatan kami di lapangan yaitu: 
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1) Pemeriksaan bekesting dari mulai ukuran bekesting, elevasi, 

kelurusan bekesting, dan sambungan pada bekesting, 

2) Pemeriksaan penulangan yang terdiri dari jumlah dan ukuran 

tulangan utama, jumlah, jarak, dan posisi sengkang. Overlapping 

pada balok dan pelat lantai, pemeriksaan decking atau tebal selimut 

beton, 

3) Setelah semua tahap diatas selesai maka tahapan selanjutnya yaitu 

pembersihan menggunakan air compressor, 

4) Setelah beton ready mix datang maka dilakukan slump test pada 

balok dan pelat lantai mengunakan slump 12±2 dengan fc 33 untuk 

mutu betonnya, 

5) Jika slump test memenuhi persyaratan tersebut maka beton dituang 

di concete pump pada Proyek Tentrem ini menggunakan pompa 

kodok dan disalurkan pada pipa baja. Untuk pipa baja panjang ±3 

m dengan diameter 15cm, 

6) Pada pelaksanan dilapangan terlebih dulu pada sambungan beton 

lama dan beton baru disiram menggunakan calbond sebagai lem 

beton, 

7) Sebelum pipa baja digunakan terlebih dahulu diberi cairan agar 

lancar dan bertujuan agar beton tidak tersendat sendat saat 

pelaksaan pengecoran balok dan pelat lantai, 

8) Setelah beton keluar dari pipa baja maka akan diratakan 

menggunakan penggaruk dan dipadatkan menggunakan vibrator, 

9) Pengecoran dimulai dari ujung pada pertemuan balok dan pelat 

lantai dan dipadatkan menggunakan vibrator agar bertujuan beton 

tidak keropos, 

10) Pengecoran dilakukan pada zona zona yang dikendaki oleh 

pelaksana lapangan dan pekerja cor diarahkan oleh mandor cor dan 

dihentikan pada saat sudah mencapai zona pengecoran, 

11) Setelah beton diratakan dengan penggaruk kayu dengan tinggi 15 

cm sesuai dengan tebal rencana dari kontraktor, 
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12) Setelah beton sedikit kaku maka diratakan menggunakan ruskam 

atau mesin trowel. Fungsi ruskam yaitu untuk meratakan mortar 

halus pada permukaan beton setelah di cor, 

13) Untuk pengecoran ramp, pelat lantai, dan balok untuk area parking 

maka ditambah produk sika. 

e) Hasil dari pengecoran yaitu: 

1) Menghasilkan beton balok dan pelat lantai yang sesuai dengan 

mutu, bentuk yang sesuai yang diharapkan, tidak rembes atau 

bocor, dan tidak mengalami keretakan, 

2) Jika ada pekerjaan dari pengecoran balok dan pelat lantai yang 

tidak sesuai maka akan diperlukan pekerjaan perbaikan. 

 

Gambar 3.40 Pengecoran Pelat Lantai dan Balok 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

       

Gambar 3.41 Hasil Pengecoran Pelat Lantai dan Balok 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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3.2.3.3 Pekerjaan Tambahan Struktur Atas 

Pekerjaan tambahan struktus atas pada Proyek Tentrem yang terdiri 

dari: 

1) Pekerjaan tangga 

Tangga adalah suatu konstruksi yang dirancang untuk 

menghubungkan dua buah tingkat vertical yang memiliki jarak 

dan ketinggian. Tangga dapat bersifat permanen atau non 

permanen. Untuk konstruksi tangga dibedakan menjadi: 

a) Konstruksi tangga kayu  

biasanya untuk bangunan sederhana dan semi permanen, 

b) Konstruksi tangga baja  

biasanya tangga baja ini digunakan seperti di pabrik, bengkel 

dan bangunan gudang, 

c) Konstruksi tangga beton  

Pada Proyek Tentrem menggunakan tangga beton sebagai 

penghubung lantai selain lift dan escalator, 

d) Konstruksi tangga batu bata  

ntuk konstruksi ini sudah jarang dipakai karena sudah 

ketinggalan dalam bentuk, kekuatan dan efesiensi 

pekerjaannya. 

 

    Gambar 3.42 Konstruksi Tangga 

  Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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2) Pekerjaan lantai mezzanine 

Lantai mezzanine adalah suatu tempat atau ruangan tambahan di 

suatu bangunan yang terletak diantara lantai dan plafon atau 

lantai satu dengan lantai 2 jika bangunan itu memiliki lantai 

diatasnya. Pembuatan lantai mezzanine ini bertujuan untuk 

menambah ruangan tetapi tidak perlu menambah jumlah lantai 

bangunan karena jika menambah jumlah lantai akan menambah 

pula biaya konstruksi bangunan. Biasanya tinggi dari lantai yang 

akan dibuat lantai mezzanine yaitu 5–6 m. Bahan untuk membuat 

mezzanine ini ada 3 yaitu bahan kayu, beton, baja.  

Pada Proyek Tentrem menggunakan bahan beton karena lebih 

memiliki tampilan yang lebih nyata, dan kuat daripada 

menggunakan bahan lainnya. Pada Proyek Tentrem memiliki 

lantai mezzanine di antara lantai ground floor dan lantai 2 bagian 

hotel. 

3) Pekerjaan Kolam Renang 

Keberadaan kolam renang di suatu hotel dan apartemen adalah 

suatu keharusan. Kolam renang diatas lantai atau yang sering 

disebut roof pool memiliki daya tarik sendiri bagi pemilik 

apertemen dan penghuni hotel maka pada Proyek Tentrem ini 

membuat roof pool di lantai 6. Untuk pembangunan kolam 

renang ini erat kaitannya dengan kekuatan konstruksi bangunan. 

Untuk permasalahan kolam renang ini adalah biasanya terjadi 

kebocoran dan pondasi ambruk pada akhirnya. Untuk itu 

beberapa tahapan yang kami amati di lapangan dari pembuatan 

kolam renang yaitu: 

a) Merencanakan Desain Kolam Renang 

Hal pertama adalah memulai eksekusi pembangunan struktur 

kolam renang yang mestinya sudah memiliki gambaran 

sistem desainnya. Seperti untuk ukuran kolam renang, sistem 

sirkulasi kolam renang serta penempatannya, dinding 
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pembatas dan lain-lain. Pemilihan desain yang tepat akan 

memberikan dampak kemudahan pembuatan serta 

perawatan kedepannya yang lebih mudah. 

b) Pembuatan Pondasi Kolam yang Kuat 

Seperti yang sudah dibahas di awal bahwa kolam renang 

dengan volume air ribuan galon bisa menjadi bencana jika 

tidak dibangun di atas pondasi yang sangat kuat. Oleh 

karenanya itu, pondasi menjadi tolok ukur apakah kolam 

renang Anda akan bermasalah atau tidak dikemudian hari. 

Untuk pembuatan pondasi cor beton yang telah diuji beban. 

c) Pembesian Struktur Kolam Renang 

Struktur kolam renang diatas portal beton termasuk struktur 

dengan beban konstruksi yang sangat berat. Untuk analisis 

tulangan harus direncanakan matang matang oleh pihak 

kontraktor. Dari mulai beban hidup, beban fluida dan beban 

tebal pelat kolam renang minimal 20 cm yang beratnya 2,4 

ton/m³ sesuai dengan pengamatan kami di lapangan. 

d) Pengecoran pada Struktur Kolam Renang 

Untuk tahap pengecoran harus dilakukan bersamaan karena 

jika dilakukan pengecoran tiap zona seperti pelat lantai dan 

balok maka akan mengurangi mutu dari beton dari struktur 

kolam renang. Pengecoran bersamaan ini dilaksanakan 

dengan tujuan agar semua zona di struktur di kolam renang 

memiliki mutu yang sama agar beton tidak bocor jika terkena 

air saat pengisian air kolam renang. 

e) Coating dan Waterproofing 

Setelah pembuatan Pondasi yang cukup kuat, selanjutnya 

adalah melakukan pelapisan atau coating dengan bahan 

kedap air. Adapun bahan kedap air ini berfungsi untuk 

mencegah kebocoran yang terjadi  jika tanpa dilapisi bahan 

kedap air. Adapun pemilihan jenis bahan coating dan cara 
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pemasangannya adalah sama dengan membuat coating untuk 

kolam renang pada umumnya. 

f) Pemasangan keramik dan Decking 

Meski ini bukan dari tahap finishing, pemasangan keramik 

bisa dianggap sebagai tahap penyelesaian sebelum dilakukan 

pemberian decking. Untuk memasang keramik adalah 

seperti pada saat pemasangan keramik kolam renang pada 

umumnya. 

 

Gambar 3.43 Konstruksi Kolam Renang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

4) Pekerjaan struktur elevator 

Suatu bangunan gedung yang besar dan tinggi memerlukan 

suatu alat transportasi (angkut) untuk memberikan suatu 

kenyamanan dalam berlalu lintas dalam bangunan. Untuk itu 

bentuk alat transportasi tersebut yaitu : 

a) Elevator  

Elevator atau yang disebut dengan lift merupakan alat 

angkut untuk mengangkut orang atau barang dalam suatu 

bangunan gedung yang tinggi. Lift dapat dipasang untuk 

bangunan yang tingginya lebih dari 5 lantai, karena 

kemampuan orang untuk naik turun dalam menjalankan 

tugasnya hanya mampu dilakukan sampai 5 lantai. 
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b) Lift menurut kegunaanya dapat dibagi menjadi : 

1) Lift penumpang, (passanger elevator) digunakan untuk 

mengangkut manusia, 

2) Lift barang, (fright elevator) digunakan untuk 

mengangkut keperluan, 

3) Lift uang/ makanan (dumb waiters), 

4) Lift pemadam kebakaran (biasanya berfungsi sekaligus 

sebagai lift barang). 

c) Untuk menentukan kriteria perancangan lift penumpang 

yang perlu diperhatikan adalah : 

1) Tipe dan fungsi dari bangunan gedung, 

2) Banyaknya lantai di suatu bangunan gedung, 

3) Luas tiap lantai, 

4) Dan intervalnya tiap lantai. 

Pada Proyek Tentrem struktur elevator terletak pada basement 

sampai dengan struktur lantai atas untuk pembagian lift ini 

mempunyai tempat masing masing dari area proyek, hotel 

memiliki lift dan apartemen memiliki lift sendiri pula. Untuk 

penempatan lift tergantung konsultan perencana, biasanya lift 

diapit oleh dua corewall di konstruksinya. 

 

       Gambar 3.44 Konstruksi Lift Pada Lantai 8 

         Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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5) Pekerjaan Struktur Escalator 

Escalator adalah suatu alat angkut yang digunakan untuk 

mengangkut orang atau barang dari dengan arah yang miring 

dari lantai bawah ke lantai yang berada diatasnya. Kemiringan 

dari escalator ini antara 30 – 35 derajat. Untuk kemiringan yang 

lebih dari 10 derajat sudah bisa dikategorikan sebagai escalator. 

Untuk panjang dari escalator disesuaikan dengan kebutuhan, 

untuk lebarnya kurang lebih 60 cm untuk 2 orang yaitu 100 – 

120 cm. Mesin dari escalator sendiri terletak di bawah lantai. 

Karena terdiri dari tiap segmen tiap anak tangga, dengan itu 

maka escalator dapat disetting untuk gerak maju atau mundur.  

Pada Proyek Tentrem konstruksi escalator terletak di tiap lantai 

sebagai opsional selain lift dan tangga. Untuk escalator ini 

terletak di bagian area mall dan dapat pula untuk akses masuk 

apartemen, office dan hotel. 

 

Gambar 3.45 Konstruksi Escalator di Area Mall 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

6) Pekerjaan Kolom Praktis 

Pekerjaan kolom praktis dipasang di dinding dengan jarak 3 s/d 4 m 

atau dengan luasan dinding 9 m². Untuk ukuran dari kolom praktis 

digunakan setebal dengan dinding sehingga letaknya tidak terlihat. 

Kolom praktis ini didesain tidak untuk mendapatkan gaya aksial 
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tetapi pada pelaksanaanya tetap menahan gaya aksial. Pada Proyek 

Tentrem menggunakan kolom praktis yang terbuat dari beton 

bertulang dengan jumlah tulangan utama 4 buah dengan diameter 

besi 10 mm ( 4D10 ) dan sengkangnya D8 – 150 mm. 

Ada dua cara pembuatan kolom praktis ini yaitu: 

1) Menggunakan bekesting 4 sisi, kemudian kolom dicor dan pada 

badan kolom ditanam angkur perjarak 1 meter dari tulangan yang 

berdiameter 8 mm. Setelah beton mengeras kemudian dipasangan 

dinding bata ringan atau batu bata, 

2) Dinding dipasang terlebih dahulu kemudian dipasang bekesting 

di kedua sisi kolom praktis yang menempel ke dinding dan di cor. 

Untuk cara ini yang digunakan pada Proyek Tentrem. 

 

Gambar 3.46 Kolom Praktis di Lantai 3 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

7) Struktur Ramp 

Tempat parkir adalah merupakan elemen bangunan tinggi yang 

sebelumnya dilakukan perencanaan yang matang. Berbagai 

macam bentuk dari ramp, baik tempat parkir bertingkat maupun 

parkir di basement. Tempat parkir bertingkat yang biasanya 

untuk bangunan umum selalu ada tempat parkirnya. Akses 
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menuju tempat parkir dinamakan ramp. Kemiringan dari strukur 

ramp tidak boleh lebih dari 10% agar tidak membahayakan 

mobil saat menuju ke parking area. Struktur dari ramp yaitu: 

a) Pekerjaan pile cap untuk ramp 

Pada Proyek Tentrem untuk pile cap pada saat sebelum 

strukur ramp untuk jalur yang ke basement. Untuk ramp 

basement terletak dari lantai ground floor sampai basement 

4, 

b) Pekerjaan tie beam untuk ramp 

Pada Proyek Tentrem untuk pekerjaan tie beam dilaksanakan 

setelah pekerjaan pile cap. Pekerjaan tie beam ini mengikuti 

dari strukur ramp, 

c) Pekerjaan kolom ramp 

Pada Proyek Tentrem kolom untuk struktur ramp 

menggunakan dimensi kolom ikat dan kolom spiral. Untuk 

kedua jenis kolom tersebut berada di ramp basement dan 

ramp bertingkat untuk parking area lantai 5, 

                                      

   Gambar 3.47 Kolom Ramp 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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d) Pekerjaan balok dan pelat lantai ramp 

Pada Proyek Tentrem untuk pengerjaan balok dan pelat 

lantai dilakukan secara bersamaan. Untuk struktur 

pengerjaan balok ramp terdapat 2 jenis balok yaitu balok 

dengan arah x dan y. Untuk pengerjaan pelat lantai ramp 

untuk detail elevasi sangat diperhatikan karena kemiringan 

dari struktur ramp sangat mempengaruhi bentuk ramp itu 

sendiri. Saat pengecoran balok dan pelat lantai ramp 

ketebalan dari beton sangat diperhatikan karena jika salah 

dalam mengatur tebal yang tidak sesuai maka akan dianggap 

gagal untuk struktur ramp ini. 

 

Gambar 3.48 Pelat Lantai dan Balok Ramp 

  Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

e) Pekerjaan floor hardener (coating) 

Pada Proyek Tentrem ini pengerjaan floor hardener 

menggunakan taburan sika yang di ratakan menggunakan 

mesin trowel dengan bertujuan untuk pengerasan yang 

sempurna untuk di pelat lantai struktur ramp. 
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         Gambar 3.49 Proses Hardener Ramp 

            Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

f) Pembuatan parapet ramp 

Parapet dipasang pada pinggiran struktur ramp yang 

bertujuan untuk keamanan kendaraan yang melewati ramp 

pada saat akan menuju parking area. Pada Proyek Tentrem 

parapet dibuat dengan cor yang didalemnya terdapat tulangan 

baja. 

g) Pekerjaan sersan ramp 

Pada Proyek Tentrem terdiri dari beberpa lantai untuk 

parking area. Untuk naik ke atas lantai kita melewati jalan 

yang disebut ramp. Biasanya ramp dibuat pola garis garis 

agar tidak licin saat kendaran menaiki ramp ini. Pembuatan 

garis ini disebut garis sersan yang biasanya menggunakan 

rangka besi siku atau cutting setelah beton jadi. 
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         Gambar 3.50 Pengecoran Pelat Lantai Ramp 

                 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

3.3 Alat Yang Digunakan Saat Pelaksanaan Konstruksi  

Pada setiap pelaksanaan proyek konstruksi, alat-alat menjadi faktor yang 

sangat signifikan dalam menentukan proses pelaksanaan pekerjaan tersebut 

dengan baik, benar, dan lancar, maka ketika berbicara pembangunan sebuah 

proyek konstruksi kita tidak bisa lepas dari peralatan yang dipakai sebagai alat 

penunjang terlaksananya sebuah proyek. Adapun alat-alat  yang biasa 

digunakan dalam proyek ada berbagai macam  baik  berupa  alat  berat,  alat  

bantu,  ataupun  alat  pendukung  lainnya. Alat yang digunakan di Proyek 

Tentrem yaitu: 

1) Bar Cutter 

Untuk mendapatkan baja tulangan dengan panjang yang sesuai dengan 

rencana atau ukuran yan tepat dengan gambar, maka baja tulangan akan 

dipotong dengan alat yang dinakaman bar cutter. Keuntungan dari bar cutter 

listrik dibandingkan dengan bar cutter manual adalah dapat memotong besi 

dengan diameter besar dan mutu baja yang tinggi dan dapat mempercepat 

waktu pelaksanaan. Bar cutter dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a) Bar cutter listrik menggunakan tenaga listrik untuk kerjanya Pada 

Proyek Tentrem menggunakan jenis ini untuk pengerjaan pemotongan 

baja tulangan, 
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b) Bar cutter manual menggunakan tangan manual untuk pelaksanaan ini 

bianya bar cutter manual bianya pengerjaan ini digunakan untuk besi 

yang berdiameter kecil. 

 

    Gambar 3.51 Alat Bar Cutter  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

2) Bar Bender 

Bar Bender adalah alat yang digunakan untuk membengkokan baja tulangan 

dari berbagai sudut yang sudah ditentukan oleh konsultan perencana. Cara 

kerja dari alat ini adalah baja tulangan yang akan di bengkokkan dimasukan 

diantara poros tekan dan poros pembengkok kemudian diatur sudutnya 

sesuai yang dikehendaki dan panjang pembengkoknya. Kemudian pedal 

ditekan sehingga roda pembengkok akan berputar sesuai dengan sudut 

pembengkokkan. Bar bender dapat membengkokan tulangan baja secara 

rapi. Bar bender dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a) Bar Bender Manual adalah Bar bender yang digunakan untuk pekerja 

secara manual, 

b) Bar Bender Listrik adalah Bar bender yang digerakkan oleh tenaga listrik 

untuk membengkokkan baja tulangan. Pada Proyek Tentrem 

menggunakan bar bender tipe ini. 
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3) Concrete Pump 

Concrete Pump adalah alat atau mesin yang digunakan untuk menyalurkan 

beton segar dari bawah ke lantai atas sesuai dengan lantai yang akan 

dilakukan pengecoran yang sulit dijangkau oleh truck mixer. Banyak 

bangunan gedung bertingkat yang menggunakan concrete pump ini karena 

untuk menunjang proses pengecoran. Pada Proyek Tentrem menggunakan 

fixed concrete pump. Untuk jenis concrete pump ini membutuhkan instalasi 

pipa baja penyalur beton dari lantai bawah ke lantai atas. 

 

  Gambar 3.52 Alat Bar Bender  

          Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.53 Alat Concrete Pump  

      Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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4) Passanger Hoist (Alimak) 

Passanger Hoist (Alimak) adalah alat yang memiliki fungsi yang sama 

dengan passanger lift yaitu untuk mengangkut manusia ataupun barang di 

proyek.  

Passanger Hoist terdiri dari: 

a) Section 

Section ini adalah rangka yang sekaligus menjadi rumah rangka 

keranjang alimak. Untuk pemasangan section ini terlebih dahulu dengan 

pemasangan pondasi alimak yang didalamnya sudah tertanam angkur 

untuk memasang rangka alimak. Pondasi ini menggunakan cor beton, 

b) Keranjang alimak 

Kerangjang alimak terdiri dari keranjang, motor elektrik berupa gear, 

panel electric, centrifugral break, dan limit switch sebagai safety device. 

 

           Gambar 3.54 Alimak di Lapangan  

         Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

5) Lampu TL ( Fluorescent Lamp )  

Lampu TL (Fluorescent Lamp) adalah lampu listrik yang memanfaatkan gas 

NEON dan lapisan Fluorescent sebagai pemancar saat dialiri arus listrik. 

Lampu TL ini lebih menghasilkan cahaya ouput per watt daya yang lebih 

tinggi dari lampu biasanya. Pada Proyek Tentrem mengunakan lampu ini 

pada malam hari untuk penerangan di proyek. 
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       Gambar 3.55 Lampu TL di Lantai 3  

      Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

6) Lampu HPI-T 

Lampu HPI-T adalah Lampu sorot yang cahayanya paling terang sehingga 

memenuhi strandart penerangan lampu diluar ruangan. Lampu HPI-T ini 

biasanya digunakan untuk penerangan pengecoran pada malam hari. Lampu 

ini memiliki cahaya yang cukup terang tetapi dalam pengecoran pasti 

membutuhkan 2 atau lebih lampu HPI-T. 

Pada Proyek Tentrem menggunakan lampu HPI-T pada saat pengecoran 

malam hari. 

 

Gambar 3.56 Lampu HPI-T di Lantai 8 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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7) Vibrator 

Vibrator beton adalah peralatan yang dibutuhkan saat pengecoran baik pelat 

lantai, balok maupun kolom yang berfungsi untuk pemadatan beton yang 

dituangkan di dalam bekesting pada saat pengecoran. Dalam hal ini 

ditunjukan agar kandungan udara yang ada pada campuran beton dapat 

keluar. Getaran yang dihasilkan oleh vibrator ini akan mengeluarkan 

gelembung udara sehingga beton yang dihasilkan akan memiliki kekuatan 

yang rata dan tidak keropos pada saat beton jadi. 

 

Gambar 3.57 Vibrator Pada Saat Pengecoran 

     Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

8) Bucket Concrete dan Pipa Tremie 

Bucket cor adalah tempat pengangkut beton dari concrete mixer truck yang 

dilakukan setelah slump test yang telah memenui syarat yang ditetapkan. 

Selanjutnya bucket concrete ini diangkat oleh tower crane dan dibutukan 

orang untuk operator pengunci dan pembuka agar saat pengecoran tidak 

tumpah saat dibawa ke area pengecoran yang diangkat oleh tower crane. 

Bucket Concrete ini mempunyai kapasitas 0,83 m³ dan berat dari bucket 

concrete ini adalah 300 kg. Pada Proyek Tentrem penggunaan bucket 

concrete ini dilakukan untuk pengecoran kolom, dan core wall  

Sedangkan pipa tremie berfungsi untuk mengalirakan beton pada bucket 

concrete ke tempat pengecoran.  
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Gambar 3.58 Bucket Concrete dan Pipa Tremie 

       Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

9) Mesin Las  

Mesin las adalah alat yang digunakan di proyek yang berfungsi untuk 

menyambungkan bahan logam dengan menggunakan tenaga listrik. 

Caranya dengan mencairkan logam induk dan logam pengisi dengan atau 

tanpa menggunakan penekanan dan menghasilkan sambungan yang 

kontinyu. Dalam penggunaan teknik pengelasan ini sangatlah luas. Pada 

Proyek Tentrem penggunaan mesin las ini digunakan untuk penyambungan 

logam dan dioperasikan oleh tenaga yang sudah prefesional. 

10) Mesin potong keramik  

Alat pemotong keramik berfungsi untuk pemotongan keramik, granit dll 

untuk jenis pemotongannya lurus, melengkung, dan potongan yang berpola 

dengan kerumitan tertentu. Mesin potong keramik dibedakan menjadi 2 

yaitu: 

a) Pemotong keramik manual (tile cutter), 

b) Mesin potong keramik (Grenda keramik) Pada Proyek Tentrem 

menggunakan mesin ini karena lebih cepat dan mudah dalam 

pemasangan keramik. 
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11) Concrete Trowel Machine  

Concrete trowel machine atau concrete power trowel adalah alat atau mesin 

yang digunakan untuk meratakan dan menghaluskan permukaan beton yang 

masih dalam proses pengerasan pada saat setelah pengecoran. Penyelesaian 

akhir permukaan beton dapat dilakukan dengan cara manual atau masinal. 

Penyelesaian secara manual dengan menggunakan raskam/sendok dan 

dilakukan dengan tangan, sedangkan secara masinal menggunakan mesin 

trowel.  

Pada Proyek Tentrem mesin trowel mempunyai kerja dasar yang terdiri dari 

beberapa daun pelat baja yang dapat berputar dan menghaluskan permukaan 

beton. Permukaan yang diselesaikan dengan mesin trowel lebih kuat dan 

awet dibandingkan dengan pekerjaan tangan. Mesin trowel ini juga 

digunakan untuk meratakan/ mengamplas/ menghaluskan permukaan lantai 

andhesit atau batuan keras lainnya pada saat setelah pelaksanaan 

pengecoran. 

Pada Proyek Tentrem Menggunakan 1 trowel untuk tiap pengecoran pelat 

lantai dan balok. 

 

Gambar 3.59 Pelaksanaan Trowel Saat Pengecoran 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

12) Airman Compressor 

Airman Compressor adalah sebuah alat atau mesin compressor angin yang 

berkuatan tinggi digunakan untuk beberapa pengerjaan seperti pengilang 

kotoran kotoran seperti besi kecil debu pada saat sebelum pelaksanaan 
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pengecoran. Pada Proyek Tentrem menggunakan 2 buah airman compressor 

yang digunakan untuk persiapan cor dan kegiatan lainnya di proyek. 

 

Gambar 3.60 Airman Compressor di Lapangan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

13) Waterpass  

Waterpass adalah suatu alat ukur tanah yang digunakan untuk mengukur 

beda tinggi antara titik titik yang saling berdekatan. Sedangkan pengukuran 

yang digunakan alat ini disebut dengann levelling waterpassing. Pekerjaan 

ini digunakan untuk penentuan tinggi suatu titik yang sudah ditentukan 

ketinggiannya sesuai rencana. Pada Proyek Tentrem menggunakan 

waterpass ini untuk mengukur elevasi pelat lantai, marking untuk bekesting 

baik balok maupun kolom. 

 

Gambar 3.61 Penggunaan Waterpass Untuk Elevasi 

        Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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14) Gergaji 

Kegunaan Gergaji ini pada Proyek Tentrem menggunakannya untuk 

memotong habel atau bata ringan. Fungsi lain gergaji ini dapat digunakan 

untuk memotong peralatan lain seperti kayu. Hampir tiap pekerja yang 

memasangan bata ringan akan mempunyai gergaji ini untuk mempermudah 

pekerjaannya. 

15) Jidar  

Jidar adalah alat yang digunakan pekerja untuk meratakan acian atau 

plesteran pada saat pekerjaan dinding. Jenis jidar yang dipakai oleh pekerja 

biasanya adalah kayu atau kaso. Pemakasian jidar jenis ini bertujuan karena 

mudah didapatkan dan sangat banyak dijual di toko bangunan.Tetapi jidar 

kayu juga memiliki kelemahan yaitu permukaan kayu tidak rata berbeda 

dengan jidar alumunium yang rata. Pada Proyek Tentrem penggunaan jidar 

dilakukan oleh pekerja yang bekerja di pekerjaan acian. Tiap pekerja 

memiliki jidar ini baik jidar alumunium maupun jidar kayu. 

16) Tower Crane 

Tower Crane adalah suatu alat berat yang berfungsi untuk kemampuan 

mengangkat muatan, menggeser bukan saja untuk mengangkut tetapi tetapi 

bisa untuk bongkar muatan barang yang datang. Untuk itu kapasitas tower 

crane tergantung dari beberapa faktor. Jika material terlalu berat dan 

melebihi berat maksimal kapasitas tower crane maka tower crane akan 

jungkir.  

Ketinggian tower crane tergantung dari ketinggian lantai yang ingin dicapai. 

Pada Proyek Tentrem menggunakan 3 tower crane yang pada tahap awal 

memiliki 2 tower crane karena penggunaan tower crane 2 ini kurang maka 

pada tahap pelaksanaan saat lantai ground floor maka ditambah 1 tower 

crane untuk mempercepat pekerjaan material bahan. 

Berikut gambar dari tower crane yang digunakan di Proyek Tentrem dan 

mast section 



Laporan Akhir Magang Kerja 

Proyek Pembangunan Hotel, Mall & Apartemen ‘Tentrem’ 

Jalan Gajahmada 123 – Semarang 

 

Dony Asprilla Arnanda 15.B1.0028  70 

 
 

 

Gambar 3.62 Tower Crane 3 di Proyek 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.63 Mast Section  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

17) Excavator 

Excavator adalah alat berat yang terdiri dari lengan (arm , bahu serta bucket 

yang digerakkan oleh tenaga hidrolis yang memiliki mesin diesel yang 

berada diatas roda rantai (trackshoe). Excavator memiliki banyak kegunaan 

di untuk berbagai pekerjaan di proyek. Alat ini berfungsi untuk pengerjaan 

galian. Excavator ini banyak pekerjaan yang dapat dilakukan antara lain 

membuat kemiringan, pemecah batu (breaker), dan sebagainnya. Excavator 

ini sering juga disebut bego istilah bahasa indonesiannya. Pada Proyek 
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Tentrem ini menggunakan excavator PC 78 US untuk galian ramp disekitar 

proyek pembangunan. 

 

Gambar 3.64 Excavator di Lapangan  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

3.4 Bahan yang digunakan di Proyek Tentrem 

Dalam suatu pekerjaan konstruksi sangat dibutuhkan bahan atau material 

pembangunan. Pemilihan bahan bangunan yang terbaik akan menjadikan mutu 

bangunan menjadi baik pula. Tetapi harga juga dipertimbangkan untuk 

pemilhan bahan bangunan. Kualitas dari bahan bangunan dapat dikontrol 

dengan cara melihat kondisi fisik bahan bangunan tersebut dan melalukan 

pengujian di laboratorium. Pada Proyek Tentrem memiliki beberapa bahan 

atau material yang dibutuhkan antara lain: 

1) Beton Ready Mix 

Beton ready mix adalah istilah beton yang sudah siap untuk digunakan 

pengecoran tanpa perlu lagi pengolahan dilapangan. Lalu metode 

konvensional biasa kita sebut dengan site mix, proses pencampurannya 

dilakukan di lapangan. Penggunaan ready mix, dapat mempercepat 

pekerjaan pengecoran menghemat waktu dengan kualitas dan mutu beton 

yang tetap terjaga. Kualitas beton  ready mix yang sering digunakan untuk 

rumah tinggal pada umumnya adalah mutu Fc 33, Fc 40. Pada saat proses 

persiapan untuk beton ready mix haruslah sudah siap sebelum waktu 

pengecoran dilakukan. Bekisting, perencah untuk kolom, balok, pelat lantai 

maupun struktur lain yang digunakan haruslah kuat agar selama proses 
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pengeringan tidak terjadi perubahan struktur (settlement) yang 

mengakibatkan beton retak dalam. 

Pada umumnya beton ready mix dibuat di batching plant. Kemudian 

dipindahkan ke dalam concrete mixer truck yang sudah diatur waktu dan 

jalur pengirimannya. Jarak tempuh antara batching plant dan lokasi proyek 

tidak boleh terlalu jauh karena akan mengurangi tingkat slump yang sudah 

ditentukan. Pada lokasi proyek, mobil pompa beton sudah harus siap untuk 

memindahkan ready mix dari concrete mixer truck ke area pengecoran 

dibantu dengan pompa. 

 

Gambar 3.65 Slump Test Menggunakan Beton Ready Mix  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

2) Dry Mix 

Beton drymix adalah campuran semen, pasir, agregat dan aditif yang 

dikemas dalam satu kemasan untuk pengecoran beton atau struktur lainnya 

sesuai dengan kekuatan perencanaan yang ditentukan dan sesuai dengan 

kebutuhan. 

3) Baja Tulangan  

Baja yang dibutuhkan pada Proyek Tentrem terdiri dari: 

a. Tulangan kolom Praktis 

Kolom praktis merupakan struktur kolom yang biasanya terpasang 

dalam jarak tiga sampai empat meter pada dinding bangunan. Bahan 
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yang umumnya dipakai adalah beton, supaya kestabilan dindingnya 

kuat dan tahan lama. Tanpa kolom praktis, risiko keruntuhan atau 

keseluruhan bangunan akan lebih besar, 

b.   Tulangan Pokok 

Tulangan pokok atau utama yaitu suatu tulangan yang memanjang yang 

searah dengan panjang kolom atau balok, 

c. Tulangan Sengkang 

Tulangan geser yaitu tulangan melingkar atau mengikat suatu tulangan 

pokok untuk menahan gaya geser pada suatu struktur kolom, 

d. Tulangan Sepihak 

Tulangan sepihak berfungsi untuk menahan terjadinya puntiran 

tulangan. Jarak dari tulangan sepihak ini sekitar 40-60 cm sepanjang 

kolom atau dipasang jarak per tulangan geser. 

 

 

Gambar 3.66 Kolom Praktis 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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Gambar 3.67 Tulangan Utama  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.68 Tulangan Sengkang  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.69 Tulangan Sepihak 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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4) Hebel ( Bata Ringan ) 

Bata ringan atau yang sering disebut hebel adalah suatu bahan bangunan 

yang memiliki fungsi sama hal nya dengan batu bata merah yaitu untuk 

membuat dinding. Untuk material bata ringan ini memiliki berat yang ringan 

dan bentuknya menyerupai beton. Permukaannya halus dan bentuknya 

balok yang memiliki ukuran yang berbeda beda sesuai dengan yang 

diinginkan untuk pemasangan dinding. 

 

    Gambar 3.70 Bata Ringan di Lapangan  

     Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

5) Kawat Bendrat 

Kawat Bendrat adalah bahan bangunan yang berfungsi untuk pengikat 

rangkaian tulangan tulangan baik tulangan kolom, balok, sloof, pelat lantai, 

kolom praktis ataupun struktur bangunan lainnya sehingga membentuk 

suatu rangkaian struktur yang siap untuk di cor.  

 

Gambar 3.71 Kawat Bendrat   

        Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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6) Pasir (Agregat Halus) 

Pasir adalah bahan bangunan yang paling penting dari berbagai tahap 

pembangunan konstruksi. Pasir mempunyai ukuran mulai 0,0625 hingga 2 

mm. Pasir terbuat dari kandungan silikon dioksida yang berasal dari batuan 

kapur. Fungsi pasir sendiri yaitu material atau bahan bangunan untuk 

merekatkan semen. Pada Proyek Tentrem menggunakan pasir muntilan, 

magelang untuk daerah nya. Kegunaan pasir di proyek untuk membuat 

adukan, sloof, kolom praktis dan balok untuk pemasangan hebel serta 

adukan struktur lainnya yang berhubungan dengan struktur. 

7) Sika 

Sika adalah perusahaan yang khusus yang bergerak di bidang bahan kimia 

yang sudah terkenal di kalangan konstruksi dunia yang mengembangkan 

produk untuk bahan perekat, pengisi celah, peredam, penguatan dan 

perlindungan di sektor pembangunan. Pada Proyek Tentrem memakai 

produk sika chapdur floor hardener yang berfungsi untuk meningkatkan 

ketahanan terhadap abrasi dan mengurangi timbulnya debu. Biasanya 

digunakan di ramp maupun area parkir yang ditabur dipermukaan lantai 

beton yang masih basah pada saat setelah pengecoran.   

 

Gambar 3.72 Sika Chapdur  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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8) Semen  

Semen adalah bangunan yang berfungsi untuk bahan perekat atau lem, yang 

bisa merekatkan bahan bahan material lainnya seperti bata ringan atau 

mebuat acian dan plesteran. Pada Proyek Tentrem penggunaan semen 

sangat dibutuhkan untuk membuat adukan sloof, kolom praktis, dan 

pekerjaan acian, plesteran. 

9) Air 

Dalam pembuatan beton, air merupakan faktor yang sangat penting atau 

untuk kegunaan lainnya di proyek pembangunan. Peran air ini untuk 

kelangsungan proyek pembangunan agar berjalan secara lancar. Untuk 

contohnya peran air dalam adukan beton. Air pada campuran adukan beton 

akan berpengaruh pada sifat workability adukan beton. Penggunaan air 

untuk beton sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut ini, 

(Tjokrodimulyo, 2007): 

a) Tidak mengandung lumpur atau benda melayang lainnya lebih dari 2 

gr/ltr, 

b)  Tidak mengandung zat garam yang dapat merusak beton (asam, zat 

organik) lebih dari 15 gr/ltr. 

10) Beton Tahu ( beton decking ) 

Beton Tahu atau beton decking berguna untuk membuat sela atau jarak 

antara permukaan bekesting dengan tulangan besi, sehingga saat 

pengecoran terbentuk selimut beton sesuai dengan rencana. Pada Proyek 

Tentrem penggunaan beton tahu untuk selimut beton pada pelat lantai, balok 

dan kolom yang direncanakan 5cm. Beton tahu berbentuk tabung dengan 

tinggi 2,5cm untuk pembuatan adukan semen dan pasir dengan 

perbandingan 1:4. 

11) Calbond 

Calbond adalah lem beton untuk sambungan pada beton lama dan beton 

baru. Sebenarnya calbond adalah merek dagang tetapi sering kali istilah 
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tersebut dipakai untuk kesaharian. Dengan menggunakan calbond ini maka 

antara beton lama dan beton baru agar tidak mengalami keretakan karena 

perbedaan mutu. Pengggunaan calbond ini dicampur dengan semen dengan 

perbandingan 1 air, 1 calbond, dan 3 semen. 

 

 

Gambar 3.73 Beton Decking di Lapangan  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.74 Cairan Calbond  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

12) Semen Instant 

Sement Instant atau yang disebut mortar adalah semen siap digunakan yang 

saat ini banyak digunakan bukan hanya untuk high rise bulding juga dipakai 

untuk proyek rumah yang berskala kecil. Mortar adalah suatu bahan 

bangunan yang berbahan dasar semen yang digunakan untuk perekat untuk 

struktur bangunan proyek.  
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Keunggulan dari semen instant ini yaitu lebih hemat biaya karena tidak 

perlu memerlukan bahan tambah lagi seperti pasir. Pada Proyek Tentrem 

penggunaan semen instant ini diproyek digunakan untuk : 

a) Perekat bata ringan atau hebel, 

b) Plesteran tembok, 

c) Perekat acian tembok. 

 

Gambar 3.75 Semen Instant 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

3.5 Pengendalian Proyek 

Pengendalian proyek dilakukan seiring berjalannya pelaksanaan proyek. 

Pengendalian proyek bertujuan untuk agar proyek tetap berjalan dalam batas 

waktu, biaya, dan mutu yang ditetapkan sesuai dengan rencana awal. 

Pengendalian proyek adalah suatu sistem untuk menentukan standart yang 

sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, menganalisis 

kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dengan standar yang 

sesuai dari awal pelaksanaan konstruksi agar sumber daya yang digunakan 

secara efektif dan efesien dalam angka mencapai tujuan proyek yang sesuai 

R.J. Mockler, 1972, dalam (Soeharto, 1997). Hal hal yang dikendalikan dalam 

sistem pengendalian proyek yaitu: 

1) Sumber daya proyek konstruksi terdiri dari: 

a) Material, 
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b) Tenaga Kerja, 

c) Pendanaan, 

d) Peralatan, 

e) Metode pelaksanaan. 

2) Sumber daya Yang telah direncanakan: 

a) Mutu,   

b) Waktu,  

c) Biaya.  

3.5.1 Pengendalian Mutu ( Quality Control ) 

Berhasil atau gagalnya sebuah proyek sangat bergantung dengan peran 

pengendalian dan pengawasan proyek. Sebuah proyek yang sedang berjalan 

pasti akan mengalami permasalahan permasalahan seperti penyimpangan 

atau perbedaan dari rencana awal yang sudah sesuai dengan perencanaan 

awal. Untuk itu peran pengendalian mutu dan pengawasan proyek 

dilakukan. 

Adapun Metode dari pengendalian mutu atau Quality control proyek bisa 

disesuaikan dengan jenis proyek dan kualitas yang diinginkan. Metode 

tersebut terdiri dari: 

1) Pemeriksaan dan pengkajian 

Pemeriksaan dan pengkajian dilakukan pada gambar kerja konstruksi, 

rancangan pembelian alat, logistik, model dari suatu proyek dan 

perhitungan struktur atau perhitungan dari desain arsitektur, 

2) Inspeksi/ Check list 

Pada Proyek Tentrem inspeksi dilakukan oleh Qc atau quality control 

dari pihak kontrakor yaitu PT Nusa Raya Cipta dan Qc dari pihak dari 

manajemen konstruksi dari PT. Natural Desain Ciptalaras. Inspeksi 

adalah suatu kegiatan pemeriksaan dan melakukan uji coba untuk 

memastikan perlatan peralatan yang digunakan dalam proyek apakah 

berfungsi dengan baik. Tugas dari Qc dari pihak kontraktor maupun 

manajemen konstruksi yaitu : 

a) Check list pembesian 
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Check list pembesian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari 

besi tulangan itu sendiri apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan, 

b) Check list Kelurusan Kolom, Pelat lantai, Balok 

Fungsi dari check list ini bertujuan untuk mengetahui apakah kolom, 

pelat lantai, balok telah lurus dalam pelaksanaan di lapangannya. 

Check list ini sangat diperlukan agar suatu bangunana konstruksi 

dapat dilihat keberhasilnnya melalui check list ini, 

c) Check Elevasi bangunan 

Dalam hal apapun mengenai elevasi akan dilakasanakan monitoring 

agar proyek berjalan dengan baik dalam hal pengukuran elevasi di 

lapangan, 

d) Check Perancah (Scaffolding) 

Check perancah ini bertujuan agar saat pengecoran berlangsung 

perancah dapat kuat menahan beban dari beton agar mutu dari 

bangunan tetap terjaga maka monitoring perancah di Proyek 

Tentrem menggunakan scaffolding ini setiap hari dilaksanakan, 

e) Check Bekesting 

Check bekesting ini bertujuan agar tebal dari suatu beton atau 

selimut beton sesuai dengan rencana maka setiap hari dilakukan 

monitoring untuk bekesting ini baik kolom, corewall, pelat lantai, 

balok, 

f) Monitoring Pekerjaan Cor 

Pekerjaan cor harus diawasi dengan cara monitoring. Pekerjaan cor 

diawasi oleh perwakilan Qc dari pihak kontraktor dan Qc dari 

manajemen konstruksi. Tujuan dari monitoing pekerjaan cor ini 

yaitu memastikan dari mutu beton dari pekerjaan cor. Mutu beton 

sendiri tiap strukturnya memiliki perbedaan dari mutu beton. Pada 

Proyek Tentrem untuk mutu beton kolom yaitu Fc 40 dan untuk 

mutu beton pelat lantai dan balok yaitu Fc 33, 
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Gambar 3.76 Pengecoran Pada Malam Hari 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

g) Slump test  

Slump Test dilaksanakan pada saat setiap pengecoran baik kolom, 

corewall, pelat lantai, balok dan struktur tangga. Untuk mutu beton 

Fc 33 mempunyai slump test rencana yaitu 12 ± 2. Apabila beton 

dari ready mix tidak memenuhi nilai slump tersebut maka beton 

ready mix akan dikembalikan dan mencari pengganti beton ready 

mix yang sesuai dengan nilai slump test, 

 

Gambar 3.77 Slump test 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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h) Test Kuat Tarik Baja Tulangan 

Menurut SNI 03-2847-2002 tulangan yang dapat digunkan pada 

beton bertulangan dibatasi hanya untuk baja tulangan dan kawat 

baja. Baja tulangan terdiri dari: 

1) Baja Tulangan Polos  

Baja Tulangan Polos digunakan hanya untuk begel/sengkang 

atau tulangan geser yaitu Ø6, Ø8 , Ø10 , Ø12 , Ø14 dan Ø16. 

2) Baja Tulangan Ulir  

Baja Tulangan Ulir digunakan untuk tulangan longtitudinal atau 

tulangan utama dari kolom dan balok. 

 

     Gambar 3.78 Baja Tulangan Ulir 

    Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

Meskipun baja tulangan mempunyai sifat tahan terhadap beban tekan tetapi 

baja tulangan harus dapat menerima kuat tarik pada struktur beton 

bertulang. Pada Proyek Tentrem test tarik baja tulangan di lakukan di 

laboratorium baja di Politeknik Negeri Semarang. Untuk sample baja 

tulangan yang di test yaitu semua baja tulangan yang digunakan di lapangan 

baik besi D10 , D12 , D16 , D22 , D29 , D32. Untuk sampel masing masing 

dipotong @1 meter untuk melakukan test kuat tarik. 
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   Gambar 3.79 Sampel Baja Tulangan 

   Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.80 Test Kuat Tarik Baja Tulangan  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

3) Kuat Tekan Beton 

Kuat Tekan Beton adalah kemampuan beton untuk menerima 

kuat tekan dengan per satuan luas. Kuat tekan beton 

menggambarkan bahwa mutu dari suatu bangunan atau sebuah 

struktur. Semakin tinggi kekuatan struktur semakin tinggi pula 

mutu beton yang dihasikan oleh kuat tekan beton.  
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Pada Proyek Tentrem untuk pengujian kuat tekan beton, benda 

uji berupa silinder ukuran diameter 15 cm dan tingginya 30 cm. 

Untuk pengujian kuat beton dilakukan di Laboratorium bahan 

bangunan Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Untuk umur 

beton bervariasi yaitu umur, 14 hari, 21 hari, 28 hari sesuai 

dengan rencana umur beton. 

 

Gambar 3.81 Kuat Tekan Beton di Lab 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Gambar 3.82 Kerusakan Beton Saat Kuat Tekan 

      Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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Tabel 3.1 Hubungan Antara Umur Beton dan Kuat Tekan Beton 

 

Umur (Hari) Kuat Tekan Beton (%) 

3 40 

7 65 

14 88 

21 95 

28 100 

90 120 

365 135 

       Sumber: Google yang di unduh 12 Maret 2019 19.20 WIB 

4) Marking 

Marking adalah suatu kegiatan dari pekerjaan surveyor di 

lapangan dibutuhkan untuk pekerjaan struktur dan arsitektur. 

Untuk panduan di lapangan untuk memulai pekerjaan yaitu 

memplot gambar dan mengukur pasang dinding bata, pasang 

bekisting agar lurus, dan gambar kerja ke lantai kerja. Agar 

memiliki bentuk yang sesuai dengan perencanaan. Peralatan 

marking terdiri dari: 

a) Waterpass, 

b) Unting unting, 

c) Rambu, 

d) Alat tulis. 

Pada Proyek Tentrem memiliki pekerjaan yang membutuhkan 

marking yaitu: 

a) Pasang Bata, 

b) Kolom Praktis, 

c) Kolom, 

d) Balok dan Pelat lantai, 

e) Corewall, 

f) Tangga. 
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Gambar 3.83 Marking Bekisting Kolom 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

3.5.2 Pengendalian Waktu 

Rencana kerja dengan diagram jaringan kerja ini biasanya digunakan pada 

proyek-proyek besar yang mempunyai aktifitas pekerjaan yang cukup 

banyak dan mempunyai kesulitan tersendiri. 

Diagram jaringan kerja ada 4 macam yang bisa dipakai yaitu: 

1) PERT (Programme Evaluation and Review Technique), 

2) CPM (Critical Path Method), 

3) PDM ( Predence Diagram Method) 

4) Bar chart dan Kurva S. 

Pada Proyek Tentrem untuk pengendalian waktu menggunakan kurva S. 

Jadwal pelakasanaan (time schedule) adalah suatu alat pengendalian waktu 

dalam bentuk prestasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Fungsi dari 

jadwal pelaksanaan adalah sebagai pedoman kontraktor dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi sehingga dapat dievaluasi untuk 

pekerjaan yang telah diselesaikan. Pembuatan jadwal pelaksanaan harus 

melihat beberapa faktor yaitu: 

1) Kondisi lapangan 

Kondisi lapangan harus dipelajari pada saat pembangunan proyek 

sehingga data data yang diperlukan alam pelaksanaan pembangunan 

proyek, 
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2) Sumber daya Manusia (Man Power) 

Kemampuan SDM dalam jalannya konstruksi sangat berpengaruh untuk 

itu kemampuan dan ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proyek, 

3) Perkiraan iklim dan cuaca 

Faktor cuaca sangat memperngaruhi waktu pelaksaan konstruksi, 

4) Jenis pekerjaan dan spesifikasi teknik 

Untuk suatu pekerjaan tiap tiap pekerjaan memiliki waktu atau jadwal 

tersendiri. Jadwal tersebut terdiri dari: 

a. Schedule Bulanan 

Jadwal yang sudah ditempuh dalam satu bulan contoh pekerjaan 

persiapan, pekerjaan galian, 

b. Schedule Mingguan 

Jadwal yang sudah diselsesaikan dalam tahap minggunan, 

c. Schedule Harian 

Jadwal yang sudah diselesaikan dalam harian contoh pemasangan 

bata, acian, dan plesteran. 

Tabel 3.2. Schedule Man Power 

Sumber: Arsip PT. Nusa Raya Cipta, 2019. 

Tabel 3.3. Schedule Alat 

 

Sumber: Arsip PT. Nusa Raya Cipta, 2019. 
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Tabel 3.4. Schedule Material 

Sumber: Arsip PT. Nusa Raya Cipta, 2019. 

3.5.3 Pengendalian Biaya 

Pelaksanaan suatu proyek konstruksi dikatakan sukses apabila realisasi 

biaya pelaksanaan konstruksi lebih kecil dibandingkan rencana anggaran 

biaya atau RAB. Realisasi waktu pelaksanaan lebih cepat dari pada waktu 

perencanaan konstruksi dan realisasi dari mutu pelaksanaan lebih baik 

daripada mutu perencanaan. Ketiga hal tersebut dapat dikatakan proyek 

pembangunan yang sukses. Pada  suatu pelaksanaan konstruksi banyak 

ditemui suatu proyek yang mengalami pembengkakan biaya (overruns cost) 

maupun keterlambatan (delay), bahkan menurut O.P banda, EA. 

Stallworthy, LF Williams, (1980) disebutkan bahwa dari sepuluh proyek 

yang diteliti, semua proyek mengalami pembengkakan biaya. 

Pembengkakan biaya yang terjadi dalam proyek konstruksi disebut dengan 

istilah cost overruns. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya 

proyek konstruksi adalah perencanaan, koordinasi, pengendalian dan 

estimasi anggaran biaya yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Untuk 

mengantisipasi terjadinya pembengkakan biaya, salah satu usaha yang 

dilaksanakan adalah melakukan pengendalian (controlling) biaya selama 

tahap pelaksanaan konstruksi. 

Pada Proyek Tentrem memiliki pengendalian waktu yang dilakukan dengan 

beberapa jenis pekerjaan yaitu: 

Biaya pada Proyek Tentrem dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu biaya langsung 

dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah semua biaya yang 
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langsung berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di 

lapangan, biaya – biaya yang dikelompokkan dalam biaya langsung adalah 

biaya bahan material, biaya upah pekerja, dan biaya sewa alat. Biaya tidak 

langsung adalah semua biaya proyek yang tidak secara langsung 

berhubungan dengan pekerjaan konstruksi di lapangan, tetapi biaya ini 

harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Yang termasuk 

ke dalam biaya tidak langsung adalah biaya tak terduga (overhead), 

keuntungan, pajak, dan lain – lain. 

Terdapat 4 metode dalam pengendalian biaya pada proyek, metode tersebut: 

1) Metode Analisis Varians 

Metode analisis varians yaitu suatu metode untuk mengendalikan biaya 

konstruksi dan schedule suatu kegiatan proyek konstruksi. Metode ini 

dapat dilakukan dengan mengindentifikasi perbandingan antara jumlah 

biaya konstruksi yang sebenarnnya dikeluarkan selama proyek 

berlangsung terhadap anggaran biaya yang sudah disusun sebelum 

proyek konstruksi berlangsung. Dengan mengumpulkan segala infromasi 

tentang status kemajuan proyek dan menghitung jumlah unit pekerjaan 

yang telah diselesaikan, metode ini dapat memperlihatkan perbedaan 

antara biaya pelaksanaan konstruksi terhadap anggaran proyek, 

2) Varians dengan Kurva “S” 

Kurva “S” akan menggambarkan suatu kemajuan volume pekerjaan yang 

sudah diselesaikan sepanjang siklus proyek. Penyimpangan pelaksanaan 

akan dapat terlihat apabila dibuat kurva “S” kembali sesuai dengan 

pelaksanaan di proyek dan membandingkannya dengan kurva “S” 

rencana pekerjaan proyek. Kurva S ini dapat dengan jelas menunjukkan 

suatu kemajuan  maupun keterlambatan suatu proyek dalam bentuk yang 

mudah dipahami oleh pekerja proyek, 

3) Kombinasi Bagan Balok dengan Kurva “S” 

Kombinasi antara bagan balok dengan kurva “S” efektif untuk 

mengendalikan pembayaran proyek secara berkelanjutan. Bagan balok 

yaitu suatu titik yang menandai suatu kegiatan yang dianggap penting 
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dalam rangkaian pelaksanaan pekerjaan proyek. Bagan balok dapat 

ditentukan pada waktu pembuatan perencanaan proyek yang disiapkan 

sebagai tolak ukur pengendalian kemajuan  suatu proyek, 

4) Konsep Nilai Hasil (Earned Value) 

Merupakan perkembangan dari konsep analisis varians. Pada konsep 

earned value, dapat diketahui kinerja kegiatan yang sedang dilakukan 

dan dapat meningkatkan efetifitas dalam memantau kegiatan suatu 

proyek. Konsep earned value yiatu konsep menghitung besarnya biaya 

menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.  

Konsep ini mengukur besarnya unit suatu pekerjaan yang sudah 

diselesaikan pada waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang 

disediakan untuk pekerjaan tersebut. Maka melalui konsep ini dapat 

diketahui hubungan antara yang telah dicapai terhadap jumlah anggaran 

yang telah dikeluarkan. 

Pada Proyek Tentrem, pengendalian biaya dilakukan oleh Project 

Manager dengan konsep bahwa biaya yang diberikan oleh pemilik 

proyek kepada kontraktor harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan 

untuk pekerjaan pembangunan. Biaya yang dikeluarkan selama proses 

pekerjaan berlangsung dapat berupa biaya sewa alat, upah pekerja, dan 

biaya tidak terduga (overhead)  selama pekerjaan berlangsung. 

3.6  Permasalahan Pada Proyek 

Pada Proyek Tentrem memiliki beberapa permasalahan yang mengakibatkan 

terganggunya pekerjaan proyek pembangunan antara lain: 

1) Permasalahan Teknis pada Proyek Tentrem 

Permasalahan teknis yang terjadi di Proyek Tentrem meliputi berbagai hal 

yaitu: 

a) Untuk pengecoran dari struktur atas terutama bagian balok dan pelat 

lantai harus diawasi dengan ketat karena jika tidak diawasi akan 

menambahkan sesuatu hal pada campuran beton tersebut dan akan 

mengurangi mutu beton. 
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b) Untuk pembesian pelat lantai elevasi harus diperhatikan karena pada 

sebelum pengecoran mengalami pijakan oleh pekerja besi sehingga 

terjadi lengkung pada tulangan pelat lantai. 

c) Untuk manpower kedisiplinan kurang, pada saat pagi hari masih 

terdapat pekerja yang telat karena kurangnya kedisiplinan. 

d) Sisa sisa besi tulangan di Proyek Tentrem sangat banyak maka dengan 

itu pihak Proyek Tentrem harus memaksimalkan sisa besi tulangan 

dengan baik. 

2) Permasalahan non teknis yang terjadi di Proyek Tentrem meliputi berbagai 

hal yaitu: 

a) Faktor Cuaca 

Faktor cuaca merupakan salah satu faktor alam yang tidak dapat diprediksi 

oleh manusia. Antara lain adalah hujan, pada musim penghujan pada bulan 

Januari – Maret hujan bisa terjadi kapan saja baik siang maupun malam hari. 

Pada saat hujan proses dari pekerjaan konstruksi berhenti sementara. Proses 

pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan kelistrikan akan berhenti 

karena bisa membahayakan pekerja. Kecuali untuk pekerjaan di basement 

maupun struktur lantai atas yang tidak terkena hujan. Contoh dari pekerjaan 

tersebut adalah pekerjaan arsitektur, pasang bata, acian dan plesteran 

dinding yang tidak terkena hujan. Pada Proyek Tentrem untuk mengejar 

ketertinggalan suatu pekerjaan maka pihak kontraktor akan melakukan kerja 

lembur untuk mempercepat proses pekerjaan. 

 

Gambar 3.84 Penutup Saat Pengecoran 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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b) Pengecoran Malam Hari 

Untuk pekerjaan pengecoran baik pengecoran kolom, balok, pelat lantai, 

tangga, corewall atau yang berhubungan dengan struktur akan dikerjakan 

pada malam hari. Alasan mengapa pekerjaan cor terjadi pada malam hari 

karena faktor lalu lintas, kemacetan, kepadatan, dan cuaca. Mengingat 

Proyek Tentrem ini terletak di jalan Gajahmada 123 yang berada ditengah 

Kota Semarang maka lalu lintas sudah dipastikan padat untuk siang harinya. 

Faktor kemacetan juga terjadi pada siang hari. Sebelum pengecoran sudah 

dipastikan lalu lintas tidak terlalu padat. Untuk jam pengecoran mulai pukul 

22.00 s/d selesai tetapi jika sudah berganti hari menjadi siang hari 

kemacetan sudah pasti terjadi di area proyek. Terutama jika terjadi hujan 

saat pengecoran maka pengecoran akan berjalan lama dan sudah dipastikan 

memakan waktu yang lebih lama sehinga berdampak pada kualitas beton 

yang di hasilkan oleh ready mix. Untuk pengecoran kurang lebih 100 m³ 

untuk kolom , pelat lantai dan balok dapat dilakukan dari pukul 22.00–06.00 

(tergantung situasi lapangan). 

 

Gambar 3.85 Pengecoran Pada Malam Hari 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

c)  Jam Checklist/Monitoring Dibatasi 

Pada Proyek Tentrem, Pekerjaan check list dilakukan oleh quality control 

dari pihak kontraktor untuk mengetahui kesiapan suatu pekerjaan sudah 

terlaksana secara benar atau tidak. Pekerjaan check list atau monitoring ini 

dilakukan setiap hari. Untuk contoh kesiapan pengecoran pelat lantai dan 

balok maka dilakukan check list dari beberapa pekerjaan dari mulai 
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bekesting, perancah, baja tulangan, decking maupun pekerjaan lainnya 

yang berhubungan dengan pengecoran. Tetapi jam dari check list ini 

dibatasi karena faktor mengutamakan mutu yang baik dan tidak bersifat 

tergesa gesa untuk mendapatkan kualitas pekerjaan yang baik.   

d) Manpower Manajemen Konstruksi Kurang  

Pada Proyek Tentrem pihak manajemen konstruksi memiliki hubungan 

yang baik dengan pihak kontraktor. Dalam hal pekerjaan pengawasan 

(monitoring) pihak kontaktor memiliki manpower QC yang lebih banyak 

dari pihak manajemen konstruksi. Untuk itu pada proyek konstruksi ini 

memiliki area yang luas untuk pekerjaan pengawasan (monitoring), maka 

dengan ini penambahan manpower untuk qc dari manajemen proyek harus 

ditambah agar suatu pekerjaan dapat bekerja dengan baik dan maksimal. 

e) Kondisi Basement untuk pekerja 

Pada proyek Tentrem memiliki  4 lantai basement. Untuk itu ada beberapa 

pekerja yang melakukan pekerjaannya di lantai basement 1-4. Keselamatan 

dan kenyamanan dari pekerja merupakan salah satu faktor dari 

produktifitas pekerja di area basement. Mengingat basement terletak di 

bawah permukaan tanah maka udara yang ada dihasilkan di sekitar 

basement sangat sedikit. Untuk beberapa pekerjaan basement, contoh 

acian, plesteran memerlukan adukan semen yang pada saat pekerjaan 

kandungan udara diisi oleh debu debu yang dihasikan oleh semen ini. 

Untuk itu peran K3 harus diperhatikan untuk keselamatan pekerja di area 

basement untuk memberi peringatan agar setidaknya memakai masker pada 

saat bekerja di area basement. 

 

Gambar 3.86 Kondisi di Ruang Basement 

    Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan magang kerja yang telah dilakukan pada tanggal 2 Januari 2019–

2 maret 2019 di Proyek Pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen ‘Tentrem’ 

maka dengan itu kami dapat menyimpulkan: 

1) Permasalahan Teknis pada Proyek Tentrem 

Permasalahan teknis yang terjadi di Proyek Tentrem meliputi berbagai hal 

yaitu : 

a) Untuk pengecoran dari struktur atas terutama bagian balok dan pelat 

lantai harus diawasi dengan ketat karena jika tidak diawasi akan 

menambahkan sesuatu hal pada campuran beton tersebut dan akan 

mengurangi mutu beton. 

b) Untuk pembesian pelat lantai elevasi harus diperhatikan karena pada 

sebelum pengecoran mengalami pijakan oleh pekerja besi sehingga 

terjadi lengkung pada tulangan pelat lantai. 

c) Untuk manpower kedisiplinan kurang, pada saat pagi hari masih 

terdapat pekerja yang telat karena kurangnya kedisiplinan. 

d) Sisa sisa besi tulangan di Proyek Tentrem sangat banyak maka 

dengan itu pihak Proyek Tentrem harus memaksimalkan sisa besi 

tulangan dengan baik. 

2) Dari segi Perencanaan dan schedule  

Pada Proyek Pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen ‘Tentrem’ dari segi 

perencanaan dan penjadwalan dilakukan secara baik meskipun pada 

penjadwalan mengalami overtime atau keterlambatan kerja. Dari awal 

perencanaan dibuktikan dengan adanya kurva S, schedule manpower, 

schedule alat, dan schedule bahan bangunan. Meskipun pada saat 

perencanaan proyek dijadwalkan selesai pada Bulan Mei 2019 tetapi 
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mengalami keterlamatan hingga Desember 2019, sesuai dengan kurva S 

terbaru. Tetapi pada penjadwalan dilakukan dengan rapi dan baik sesuai 

dengan kebutuhan Proyek Tentrem. 

3) Dari Segi Pelaksanaan kerja 

Dari pengamatan saya dan kelompok pelakasanaan dilapangan dimulai pada 

lantai 5P1 untuk Apartemen dan lantai 4 untuk Hotel, berjalan dengan baik. 

Untuk kendala kendala yang terjadi Pada Proyek Pembangunan Hotel, Mall 

dan Apartemen ‘Tentrem’ dapat diatasi dengan baik oleh pekerja lapangan. 

Pekerja lapangan tersebut terdiri dari Pelaksana, Pengawas (mandor) dan 

tenaga Kerja lapangan, Untuk pekerjaan lapangan untuk tiap pekerja ada 

yang bekerja tiap subcon, subcon besi, subcon cor, dan subcon bekesting. 

Dari segi pelakasanaan kerja sangat terbantu dengan adanya 2 tower crane 

yang tiap hari bekerja secara maksimal di lapangan. Komunikasi saat 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan dengan baik. Koordinasi dan 

komunikasi yang dijalin antara manajemen konstruksi dan pihak kontraktor 

berjalan dengan baik dan cepat. Pada saat terjadi permasalahan teknis yang 

melibatkan kedua belah pihak maka permasalahan tersebut diselesaikan 

dengan adanya rapat mingguan yang dilaksanakan pada setiap hari rabu 

pukul 10.00 di area proyek.  

4) Dari Segi Tenaga Kerja 

Pada Proyek Pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen ‘Tentrem’ memiliki 

beberapa pekerja subcon. Masing masing pekerja subcon melakasanakan 

pekerjaannya dengan baik. Tetapi untuk kedisiplinannya kurang disiplin 

pada saat mulai proyek berlangsung. Pada saat pagi hari ada pekerja yang 

terlambat memasuki area proyek dan pada saat itu juga akan ditegur oleh 

orang lapangan. Untuk jumlah pekerja berjalan sesuai rencana dan sesuai 

dengan kebutuhan proyek. 
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5) Dari Segi Alat 

Pada Proyek Pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen ‘Tentrem’ memiliki 

penjadwalan alat yang cukup baik. Untuk beberapa alat yang rusak pada saat 

pelaksanaan di lapangan dapat diperbaiki dengan mekanik yang berada di 

lapangan.  

6) Dari Segi Material 

Dari segi penjadwalan material berjalan dengan baik. Beberapa material 

datang tepat waktu. Tetapi juga ada yang datang terlambat, dengan itu maka 

pihak logistik selaku yang mendatangkan material dan mengcover dengan 

baik material yang terlambat tersebut agar pelaksanaan proyek tidak 

terhambat. Untuk penyimpanan material terdapat di basement yang tidak 

akan terkena hujan pada saat musim penghujan seperti bulan Maret. 

5.2 Saran 

Dari pengamatan Proyek Pembangunan Hotel, Mall dan Apartemen ‘Tentrem’ 

pada saat magang kerja, maka saran yang dapat diberikan di proyek ini adalah: 

1) Untuk sisa tulangan besi yang banyak di Proyek Tentrem, maka harus 

dimanfaatkan dengan baik. Misalnya digunakan sebagai pagar untuk void 

agar melindungi pekerja dalam pelaksanaan di lapangan. 

2) Penambahan Pekerja di Manajemen Konstruksi sangat dibutuhkan di bagian 

quality control. Dengan penambahan ini maka proyek akan berjalan lebih 

cepat dan akan sesuai dengan target. 

3) Pengawasan material dan bahan dapat diawasi lebih ketat lagi terutama pada 

saat pengecoran yang dilakukan pada malam hari. 

4) Pekerja di bagian basement memakai masker karena kandungan udara di 

basement sangat sedikit dan banyak debu yang berterbangan. 
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