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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Magang Kerja 

Magang kerja adalah mata kuliah yang ada dalam kurikulum Universitas 

Katolik Soegijapranata yang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh 

mahasiswanya. Menurut (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2003) UUD No. 

13 tahun 2003, Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang 

diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan 

bekerja serta langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau 

pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang 

dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau 

keahlian tertentu. 

Kegiatan magang kerja di Universitas Katolik Soegijapranata terbagi 

menjadi beberapa segmen pekerjaan yaitu, jembatan, konstruksi gedung 

bertingkat, konstruksi Bandar udara, Jalan raya dan transportasi, bendungan 

dan lainnya. Kegiatan magang ini juga memberikan mahasiswa tinjauan 

pemfokusan/konsentrasi dalam proyek yang dijalani. Konsentrasi magang 

kerja terdiri dari bahan-bahan proyek, alat proyek, Manajemen proyek, struktur 

dan Keselamatan Kerja (K3). 

Pelaksanaan kegiatan magang kerja dilakukan di Proyek The Pakubuwono 

Menteng yang berlokasi di Jalan KH Wahid Hasyim No. 110-112 Kb. Sirih 

Meteng, Jakarta Pusat. Kegiatan magang kerja dilaksanakan selama 60 hari 

kerja (2 bulan) dan mahasiswa diharapkan dapat ikut serta dalam pelaksanaan 

proyek berlangsung. 

Kegiatan magang kerja diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan dan 

mengaplikasikan ilmu yang sudah di terima dari Universitas. Selain itu 

mahasiswa juga dimohon untuk mempelajari hal-hal dalam pekerjaan proyek 

dan standar kerja professional. Kedepannya mahasiswa akan mampu 

mengerjakan dan menyelesaikan masalah dalam pekerjaan dan mengingkatkan 

keteramplan dan keahlian praktek kerja. 
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1.2. Tujuan Magang Kerja 

Kegiatan Magang Kerja sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah 

wajib bagi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang.  

Tujuan dari pelaksanaan Magang Kerja yang ingin dicapai antara lain: 

1. Mengembangkan pola pikir mahasiswa, agar siap untuk menghadapi dunia 

kerja kelak, 

2. Menerapkan ilmu yang di dapat mahasiswa selama di bangku kuliah, dan 

mengaplikasikan nya dalam dunia kerja, 

3. Mengajak mahasiswa untuk mengetahui lingkungan kerja sebenarnya, 

4. Mahasiswa dituntut untuk memiliki tanggung jawab lebih serta tingkat 

kedisiplinan dalam dunia kerja, 

5. Mendapatkan pengalaman, ilmu baru dalam dunia kerja kelak, sehingga 

setelah pelaksanaan magang, mahasiswa nantinya tidak akan kaget atau 

bingung, 

6. Melatih kemampuan Mahasiswa, untuk menghadapi kondisi lingkungan, 

situasi pada saat di dunia kerja dan bangku kuliah sangatlah berbeda, 

7. Mahasiswa dilatih untuk bisa bersosialisasi, berkomunikasi, dan bekerja 

sama di kawasan lingkungan proyek, 

8. Menanamkan sikap yang rendah hati, baik ke semuanya, baik ke atasan 

ataupun bawahan, 

9. Mempersiapkan diri menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas, bermartabat demi kemajuan dunia kerja kelak, 

10. Mahasiswa dapat fokus melakukan pembahasan dan pengamatan sesuai 

dengan Konsentrasi masing-masing yang diberikan oleh Dosen 

Universitas Katolik Soegijapranata, 

11. Memperoleh peluang agar dapat bekerja di perusahaan magang, setelah 

mendapatkan Ijazah S1 dari Fakultas Teknik Universitas Katolik 

Soegijapranata. 
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1.3.Pembatasan Masalah 
Terbatasnya waktu serta lokasi magang di luar Semarang, membuat kami 

tidak bisa melihat pembangunan proyek ini secara keseluruhan. Masing-

masing mahasiswa terfokus pada konsentrasi yang diberikan. Pelaksanaan 

Magang Kerja yaitu selama 60 hari kerja. 

Berikut batasan-batasan masalah untuk Magang Kerja: 

1. Tinjauan Umum 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran umum Proyek The 

Pakubuwono Menteng, Jakarta Pusat 

2. Tinjauan Khusus 

Pada bagian ini, setiap mahasiswa akan terfokus pada konsentrasi masing-

masing. Pada konsentrasi ini, penulis akan membahas tentang berbagai Alat 

Berat yang digunakan pada Proyek The Pakubuwono Menteng, Jakarta 

Pusat. 

 

1.4.Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan laporan akhir Magang Kerja ini, terdapat beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk memperoleh data – data serta informasi. 

Metode-metode yang digunakan yaitu: 

1. Metode observasi (pengamatan) 

Metode observasi (pengamatan) ini, mahasiswa dituntut untuk turun terjun 

langsung ke proyek. Mahasiswa mengamati langsung pekerjaan di 

lapangan, melihat langsung bagaimana proses penggunaan alat berat 

tersebut, cara kerjanya, serta melihat permasalahan yang timbul dari alat 

berat tersebut. 

2. Metode interview 

Metode interview (wawancara) ini, mahasiswa mengumpulkan data 

dengan cara bertanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang terkait 

pada bidang alat berat ini. Pihak tersebut antara lain: Kepala peralatan dan 

mekanik, Supervisor (SPV), operator alat berat dan pengawas. Mahasiswa 
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dapat memberikan pertanyaan berupa manfaat, pengaplikasian di 

lapangan, cara pemasangan, perawatan serta permasalahan yang 

ditimbulkan. 

3. Metode pustaka 

Metode pustaka ini, mahasiswa mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan alat berat, dari berbagai lampiran yang di dapat dari QHSE 

(Quality, Health, Safety & Evironment) Staff, buku perpustakaan serta 

internet. 

4. Metode instrumen 

Metode instrumen ini, mahasiswa mengumpulkan data dengan 

menggunakan alat bantu, misalnya  handphone, handycam, kamera dan 

alat tulis. Data yang di dapatkan dari alat bantu di atas berupa gambar, 

video, rekaman suara, tulisan yang berhubungan dengan Alat berat pada 

laporan Magang Kerja ini. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Laporan 

Bab I Pendahuluan  

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang Magang Kerja, tujuan 

Magang Kerja, batasan masalah, metode pengumpulan data, dan 

sistematika penulisan laporan. 

Bab II Pengelolaan Proyek 

Bab ini berisi tentang data dan tinjauan proyek secara umum, mulai 

dari maksud dan tujuan proyek, lokasi proyek, data umum proyek, 

pengelolaan proyek, tata cara pelelangan, konsultan perencana, 

konsultan pengawas, rekanan kerja dan kontraktor. 

Bab III Pelaksanaan Proyek 

Bab ini berisi mengenai pekerjaan yang ada di lapangan, pekerjaan 

persiapan, pekerjaan struktur bawah, peralatan kerja, alat berat, 

perencanaan dan penjadwalan, bahan bangunan, pengendalian 
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proyek, permasalahan pada proyek serta pekerjaan pada saat magang 

kerja. 

Bab IV Kegiatan Magang 

Bab ini berisi tentang pekerjaan yang dilakukan dan dikerjakan oleh 

penulis dalam pelaksanaan magang di lapangan. Pekerjaan ini 

meliputi Quality Control, Engineering, Lapangan, Health, Safety 

and Environment, Quality Surveyor dan Additional Works. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat 

untuk PT Total Bangun Persada dan pembaca kedepannya. 
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BAB II 

PENGELOLAAN PROYEK 
 

2.1 Uraian Umum Proyek 

Permasalahan suatu negara berkembang saat ini tidak lain karena 

meningkatnya jumlah kepadatan penduduk yang signifikan. Kepadatan 

penduduk sering meningkat di kota-kota besar atau metropolitan, salah 

satunya Jakarta sebagai ibu kota dari Negara Indonesia. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2017 mencapai 

10,37 juta jiwa dan akan bertambah ditahun kedepannya.  

 

 
Gambar 2.1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta (1961-2017) 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 

 

Kota Jakarta memiliki luas 661,5 km2 dan dikenal sebagai ibu kota 

dengan penduduk terbanyak ke 7 sedunia. Meningkatnya jumlah kepadatan 

penduduk akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata 

lain, negara harus menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kesejahteraan 

penduduk dari negara tersebut salah satunya tempat tinggal. Keterkaitan 

antara laju peningkatan penduduk akan mempengaruhi laju peningkatan 

pembagunan struktur dan infrastruktur karena semakin banyak penduduk 

disuatu negara maka semakin banyak pula pembangunan yang akan terjadi 
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untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat. Melihat permasalahan 

tersebut, maka proyek-proyek seperti hotel, apartment dan real estate 

meningkat dari tahun ke tahun. 

Proyek The Pakubuwono merupakan proyek yang sedang berlangsung 

dan mempunyai 1 tower dimana terdapat 36 lantai ke atas dan lantai dasar 

podium. Fasilitas lain dari proyek The Pakubuwono ini yaitu adanya 3 

basement dan layanan “car wash” pada basement 1. Bangunan apartemen ini 

dilengkapi dengan fasilitas penunjang kolam renang pada lantai dasar, 

lapangan tenis pada rooftop kantor pemasaran dan Jacuzzi spa, gym, garden 

serta kolam renang pada lantai paling atas.  

 

 
Gambar 2.2 Tower The Pakubuwono Menteng 

Sumber : The Pakubuwono Menteng Website 
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Disamping fasilitas-fasilitas kelas hotel berbintang yang di tawarkan 

oleh Apartment The Pakubuwono Menteng ini, pemandangan dan view sight 

juga menjadi nilai jual dari bangunan ini dimana terletak di Pusat Kota Jakarta 

yang menyuguhkan pemandangan Monumen Nasional atau yang biasa 

disebut dengan “Monas” serta city lights yang memukau. Selain itu, hal yang 

ditonjolkan dari Apartemen ini yaitu pemandangan yang memukau mengenai 

bangunan-bangunan tinggi khas Jakarta yang ditunjukan pada Gambar 2.3. 

Sebagai catatan yang menarik yaitu penghijauan bangunan Apartemen ini 

akan terus dilakukan sepanjang pembangunan secara terus menerus yang 

ditunjukan pada Gambar 2.4.  

Proyek The Pakubuwono Menteng ini di miliki oleh PT Intergraha 

Ekamakmur dan bangunan ini memiliki luasan lahan ± 11.600 m2. Kontraktor 

dari The Pakubuwono Menteng yaitu PT Total Bangun Persada, Tbk dan 

pembangunan proyek ini dimulai pada akhir tahun 2017 dan di perkirakan 

akan selesai pada awal tahun 2021. Pada proyek ini, dipimpin langsung oleh 

1 Project Manager dan di bantu oleh Site Manager, Engineering Manager, 

HSE Manager, Quality Control Manager, Quality Surveyor Manager dan 

General Affairs dan masing-masing manager mempunyai supervisor. 

 
Gambar 2.3 Tower Apartemen dan Pemandangan city lights 

Sumber : The Pakubuwono Menteng Website 
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Gambar 2.4 Penggunaan Greenwall / Metal Wiremesh pada Struktur 

Sumber : The Pakubuwono Menteng Introduction 
 

2.2 Lokasi Proyek 

Lokasi Proyek The Pakubuwono Menteng berada di Jalan KH. Wahid 

Hasyim No. 110-112 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.  

 

 
Gambar 2.5 Lokasi Proyek The Pakubuwono Menteng Tampak Atas 

Sumber : The Pakubuwono Menteng Introduction 
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Seperti yang telah diketahui sebelumnya, The Pakubuwono Menteng juga 

merupakan lingkup dari Jakarta Pusat dimana menyuguhkan pemandangan 

city lights dan Monumen Nasional (Monas) yang akan di tunjukan pada 

Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Lokasi Proyek The Pakubuwono Menteng (a) 

Sumber : The Pakubuwono Menteng Introduction 
 

 
Gambar 2.7 Lokasi Proyek The Pakubuwono Menteng (b) 

Sumber : Factual Report Pakubuwono Menteng 
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2.3 Fungsi Bangunan 

Fungsi dari bangunan The Pakubuwono Menteng ini yaitu sebagai tempat 

hunian (Apartment). Bangunan ini memiliki jumlah total 40 Lantai dimana 

terbagi menjadi 36 lantai area tower, 1 lantai area podium dan 3 lantai area 

basement. Ringkasan fungsi bangunan The Pakubuwono Menteng Apartment 

tiap lantai didominasi oleh kegunaan sebagai kamar. 
 

 
Gambar 2.8 Lantai Apartement 

Sumber : Factual Report Pakubuwono Menteng 

2.4 Data Proyek 

2.4.1 Uraian Proyek 

Berikut merupakan data proyek The Pakubuwono Menteng yang 

sedang berjalan. 
Tabel 2.1 Data Proyek The Pakubuwono Menteng 

Nama Proyek The Pakubuwono Menteng 

Jumlah Tower 1 Tower 

Jumlah Lantai 
3 Basement, 1 Lantai Podium GF 

Tower (36 Lapis) 

Type Bangunan Apartment 

Pemberi Tugas (Owner) PT Intergraha Eka Makmur (IEM/TPD) 
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Manajemen Konstruksi PT Monstera Cipta Manajemen (MCM) 

Konsultan Struktur Davy Sukamta & Partners  

Konsultan Arsitek PT AIRMAS ASRI 

Konsultan Lanscape PT AIRMAS ASRI 

Konsultan Interior D-Associates Architects 

Konsultan MEP PT Sigmatech Tatakarsa 

Quantity Surveyor PT Arcadis Indonesia 

Luasan Lahan ± 11.600 m2 

Luasan Arsitek ± 67.600 m2 

Luasan Struktur ± 73.400 m2 

Sumber : Quality Sharing Session The Pakubuwono Menteng by Adrian Wijaya, S.T 

 

2.4.2 Formasi Pengelola Proyek 

Pemberi Tugas  : PT INTERGRAHA EKA MAKMUR 

Manajemen Konstruksi  : PT MONSTERA CIPTA MANAJEMEN 

Konsultan Struktur  : DAVY SUKAMTA & PARTNERS 

Jln. Ciputat raya No. 18 RT.1/RW.5, 7, Pd. 

Pinang, Kby Laman Kota Jakarta Selatan, 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12310 

Indonesia  

+62217511525 

contact@davysukamta.com 

 Konsultan Arsitek  : PT AIRMAS ASRI  

Jln. Cikini IV No. 6 Jakarta, 10330 

Indonesia 

+622131906688 ; +622131906767 

career@airmasasri.com 

 Konsultan Landscape  : PT AIRMAS ASRI 

Jln. Cikini IV No. 6 Jakarta, 10330 

Indonesia 

+622131906688 ; +622131906767 

career@airmasasri.com 
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 Konsultan MEP  : PT SIGMATECH TATAKARSA 

Jln. Pengadegan Barat No. 2 Jakarta 12770 

Indonesia 

+622179190954-55 ; +622179195787 

mail@sigmatech.co.id 

 Konsultan QS  : PT ARCADIS INDONESIA 

Kav. 9, Jln. Jendral Sudirman Np.9, 

RT.1/RW.3, Gelora, Central Jakarta City, 

Jakarta 10270 

Indonesia 

+62217397550 

 Kontraktor Pelaksana : PT TOTAL BANGUN PERSADA, TBK 

Jln. Letjen S parman Kav. 106 

Jakarta Barat, 11440 

Indonesia 

+62215666999 ; +62215663069 

totalbp@totalbp.com 

 
2.5 Tata Cara Pelelangan 

Pelelangan adalah tahapan dimana owner sebuah pekerjaan 

mengadakan kegiatan dengan tujuan untuk mencari dan menentukan 

penyedia jasa konstruksi yang terbaik dan terefisien. Ada beberapa tahapan 

pelelangan yang dilakukan sebelum menentukan penyedia jasa konstruksi: 

1. Owner pekerjaan atau proyek pertama – tama akan memberikan 

pengumuman tentang rencana dan beberapa detil proyek yang akan 

dikerjakan. Di dalam pengumuman juga dilampirkan bentuk bentuk dan 

metode pembayaran yang akan dilaksanakan. Owner dari proyek 

pembangunan yaitu PT.  Intergraha Eka Makmur. 
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2. Tahap berikutnya adalah penjelasan tentang legalitas serta kelengkapan 

surat – surat legalitas para penyedia jasa untuk memenuhi persyaratan-

persyaratan: 

a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan 

b. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 

c. Menunjukan Pajak Bulanan dan Pajak Tahunan (NPWP) 

d. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

e. Surat asuransi pekerja (ASTEK) 

f. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

g. Surat resmi tenaga ahli. 

3. Sesudah sosialisasi dan penjelasan tentang beberapa ketentuan dan data 

awal, para panitia beserta peserta akan melakukan tinjauan lokasi di mana 

proyek akan kelak berlangsung,  Istilah untuk tahap kunjungan dan 

tinjauan ini adalah Aanwijzing (pemberian penjelasan). 

4. Pada tahapan selanjutnya, para calon penyedia jasa pekerjaan akan 

membuat proposal tender yang berisi tentang rencana pengerjaan dan 

rangkaian Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

5. Setelah pengajuan proposal dari para peserta lelang, panitia dan owner 

akan memilih dan menetapkan pemenang lelang tersebut. Kriteria 

pemenang berbeda – beda tergantung pada kriteria owner. 

6. Kemudian akan ada masa sanggah, yaitu waktu yang disediakan bagi para 

peserta untuk melakukan sanggahan terhadap keputusan dari owner 

proyek. Tidak semua kegiatan lelang menyediakan masa sanggah. 

7. Tahapan terakhir adalah pembuatan Surat Perintah Kerja pada pemenang 

lelang proyek. 

8. Apabila semua sudah terpilih dengan baik, owner akan memproses 

beberapa perizinan seperti surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), supaya 

pengerjaan proyek dapat segera berlangsung. 
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Berikut merupakan proses pemilihan mitra kontraktor/subkon pada PT Total 

Bangun Persada untuk proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono 

Menteng Jakarta Pusat yang ditunjukan pada Gambar 2.9 (Lampiran L-01). 

 
Gambar 2.9 Proses Pemilihan Mitra Kontraktor PT Total Bangun Persada 

Sumber : Quality Surveyor Document 
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2.6 Organisasi Proyek 

Sebagai Kontraktor utama, Perusahaan PT Total Bangun Persada, Tbk 

mempunyai struktur organisasi dalam menyelesaikan proyek pembangunan 

apartemen ini sehingga dapat berjalan dengan baik serta dapat selesai dengan 

tepat waktu. Berikut struktur organisasi di perusahaan yang ditunjukan pada 

Gambar 2.9. (Lampiran L-02) 

 

 
Gambar 2.10 Struktur Organisasi PT Total Bangun Persada  

Sumber : Quality Sharing Session The Pakubuwono Menteng by Adrian Wijaya, S.T 

 

2.7 Pemilik Proyek 

Kegiatan proyek yang bersangkutan dengan konstruksi pasti memilik sebuah 

owner atau pemilik. Pemilik proyek atau pemberi tugas adalah prang atau 

badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak 

penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Pada dasarnya 

owner atau pemilik menunjuk penyedia jasa  konstruksi (kontraktor) dan 

memberikan pekerjaan pembangunan. Dalam hal ini owner/pemilik membuat 

keputusan dan kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak yang disebut 

dengan kontrak kerja. Dalam kontrak kerja juga berisi ketentuan-ketentuan 
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yang diberlakukan untuk proyek yang akan di kerjakan serta jangka waktu 

yang disepakati untuk menyelesaikan proyek yang dikerjakan.  

wewenang owner atau pemilik proyek antara lain: 

1. Menunjuk penyedia  jasa (konsultan dan kontraktor) 

2. Meminta laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 

telah dilakukan oleh penyedia jasa 

3. Memberikan fasilitas baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan 

4. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan 

5. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa 

sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan 

6. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan 

cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak 

atas nama pemilik 

7. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan 

8. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan 

oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang 

dikehendaki 

9. Memberikan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing kontraktor 

10.Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara 

memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-hal 

diluar kontrak yang ditetapkan. 

 

2.8 Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk 

melaksanakan tugas konsultasi dalam bidang perencanaan (planning) 

lingkungan, perancangan (designing) bangunan beserta kelengkapannya, 

berfungsi membantu pengelola projek untuk melaksanakan pengadaan 

dokumen perancangan, dokumen lelang, dokumen pelaksanaan konstruksi 

dan memberikan penjelasan pada waktu pelelangan serta memberikan 
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penjelasan terhadap persoalan-persoalan perancangan yang timbul selama 

tahap konstruksi serta bertanggung jawab secara konstruksi kepada pemimpin 

projek atau pemimpin bagian projek (Keputusan Direktur Jenderal Cipta 

Karya No. 295/KPTS/CK/1997, Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan 

Gedung Negara yang Penyelenggaraannya diberikan Bantuan Teknis, 1997). 

Konsultan perencana bekerja sebagai bagian yang merencanakan bangunan 

seperti perhitungan, analisis bangunan, pengambilan keputusan untuk 

material yang digunakan serta soft drawing bangunan perencana. 

Konsultan perencana memiliki tugas penting yaitu sebagai perencana 

pembangunan suatu desain bangunan itu sendiri, anggaran biaya yang 

diperlukan dan mengkalkulasi waktu penyelesaian suatu proyek tersebut. 

Pada penyusunan anggaran biaya yang diperlukan, seorang Konsultan 

perencana dibantu oleh QS (Quantity Surveyor). Di dalam konsultan 

perencana, terdapat beberapa bidang lagi, yaitu Konsultan Perencanaan 

Struktur, Arsitektur dan MEP. 

2.8.1 Tugas Konsultan Pengawas 

a. Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah 

ditetapkan 

b. Membimbing dan mengadakan pengawasan dalam pelaksanaan 

pekerjaan 

c.  Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan 

d. Mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran 

informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan 

lancar  

e. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta 

menghindari pembengkakan biaya. 

 

 

 

2.8.2 Tugas Konsultan Perencana 
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 a. Merencanakan desain suatu pembangunan serta bertanggung 

jawab terhadap perhitungan struktur yang dikerjakan. 

 b. Menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

 c. Mengkalkulasi waktu penyelesaian suatu proyek. 

 d. Membuat shop drawing dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) 

yang berguna untuk pedoman dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan. 

 

2.9. Kontraktor  

Kontraktor merupakan salah satu badan dalam pekerjaan konstruksi. 

Pengeksekusian dan penyelenggaraan pelaksanaan dilapangan merupakan 

pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Kontraktor melakukan 

pekerjaan di lapangan dari hasil penghitungan bangunan oleh konsultan. 

Kontraktor memiliki tugas dan pekerjaan untuk dilaksanakan antara 

lain : 

1. Melaksanakan proyek yang berpacu pada acuan perencanaan 

bangunan pemilik proyek yang sudah direncanakan oleh 

konsultannya 

2. Menjaga setiap mutu bahan material yang digunakan, RAB, 

peralatan yang digunakan pada pekerjaan realisasi dan kurva S 

3. Pelaporan setiap pekerjaan realisasi dilapangan yang di hasilkan 

laporan harian, mingguan dan bulanan untuk setiap pekerjaan 

4. Menjaga keselamatan pekerja dengan melakukan Toolbox Meeting 

setiap paginya 

5. Menyerahkan proyek konstruksi yang sudah selesai kepada 

owner/pemilik proyek.  

Kontraktor adalah pihak atau instansi yang ditunjuk oleh pihak 

pemilik (owner) untuk melaksanakan suatu proyek pembangunan 

konstruksi sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak serta berdasarkan kontrak kerja. Kontraktor memiliki tanggung 
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jawab yang penuh terhadap pemilik (owner). Kontraktor pada saat 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan diawasi oleh tim pengawas yang 

ditunjuk oleh owner. 

Bila terjadi perubahan desain master plan, sesegera mungkin harus 

dibicarakan kepada pihak Manajemen Konstruksi (MK) sebelum pekerjaan 

dilakukan. Apabila perubahan desain yang diperbarui sudah ada, 

kontraktor dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Selain itu juga, apabila 

terjadi permasalahan selama pekerjaan proyek di lapangan, pihak 

kontraktor harus bisa menyelesaikan masalah itu dan memberikan jalan 

keluar yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pihak kontraktor 

pada Proyek The Pakubuwono Menteng yaitu PT Total Bangun Persada 

Tbk. 

2.9.1 Tugas Kontraktor 

a. Bertanggung jawab dan memegang kendali seutuhnya terhadap 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan aturan serta 

kesepakatan kedua belah pihak di dalam kontrak kerja.  

b.Selalu memastikan bahwa segala peralatan, alat, bahan, sumber 

daya manusia selalu ada untuk menunjang proses pekerjaan 

konstruksi, jangan sampai ada yang kekurangan pekerja atau 

kehabisan stok alat dan bahan tertentu. 

   c. Memiliki keselematan (safety) serta pihak keamanan yang 

memiliki tugas untuk memastikan setiap pekerja harus 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap serta 

memberikan asuransi apabila terjadi kecelakaan kerja. 

  d.Memberikan laporan harian atau update progress harian, 

mingguan, serta bulanan kepada pemilik (owner) yang berisi 

tentang kemajuan proyek.  

 

 

2.10. Rekanan Kerja  
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Rekanan Kerja merupakan hubungan kerja dalam pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi harus dilandasi dengan 

baiknya hubungan antara pemegang peran dalam suatu proyek. Dalam 

hubungan kerja suatu proyek dilandasi oleh adanya peraturan-peraturan 

yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak baik dari segi teknis dan 

administratif. Hubungan kerja proyek bisa terjadi pada pemilik proyek 

(owner) dan konsultan perencana, kontraktor serta konsultan pengawas. 

Proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng juga 

mempunyai masing-masing pelaksana yang menjalin rekanan kerja demi 

kelancaran dan keberhasilan proyek. Berikut merupakan rekanan kerja 

yang bekerja sama dengan PT Total Bangun Persada dalam pembangunan 

apartemen The Pakubuwono Menteng yang ditunjukan pada tabel 2.2 serta 

CV pada tabel 2.3 dibawah ini. 

 

Tabel 2.2 Rekanan Kerja PT Total Bangun Persada Pekerjaan Khusus 

Nama Perusahaan Alamat Pekerjaan 

PT Jagat Prima Utama Gedung Jaga, Jl. Tomang Raya 
No. 40 – Jakarta Barat, 11430 

Struktur Baja & Plant 
Construction 

PT Putra Mataram 
Bangkit 

Jalan Kemandoran 1 No. 32 
RT. 001 RW. 003 kal. Grogol 
Utara Kec. Kebayoran 

Dewatering 

PT PP Presisi Plaza PP, Wisma Robinson, Lt. 
3. Jl. TB Simatupang No. 57 
Pasar Rebo-Jakarta 

Bekisting system alumunium 

CV Bangun Mulia 
Persada 

Jln. Kemiri No. 3, Kebon 
Jeruk, Jakarta Selatan 

Galian, urugan dan buang tanah 

PT Indopora Jalan Pegangsaan Dua Km. 4,5 
Jakarta 

Bore pile pondasi TC 

PT Terminix Indonesia Jalan Kalibata Utara No. 7, 
Kalibata Jakarta Selatan 

Anti tayap 

PT Indra Maju 
Indonesia 

Jalan Metro Permata 2 Blok 
D3/15 Tangerang 

Throwel Finish 

PT Adhigana Jaya 
Sentosa 

BSD Sektor XI G 1 No. 31 
Tangerang Selatan 

Water proofing area Basement 

 
PT Geothechnical 
Engineering Consultan 

Jalan Lembah Sukaresmi I/11 – 
Bandung-40162 

Kajian galian top down 
terhadap bangunan 

PT Fujibolt Indonesia Jalan Danau Sunter Barat Blok 
AIII No. 38-39 L1. IV, Jakarta 

Supply Coupler 

Sumber : Daftar Sub-Kontraktor Proyek 
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Tabel 2.3 Rekanan Kerja PT Total Bangun Persada Pekerjaan Umum 

Nama Perusahaan Pekerjaan 

CV Windu Pratama Cor, gali, lantai kerja dll 

CV Laba Jaya Pembesian 

CV Subur Karya Persiapan Temporary  

CV Inti Karya  Persiapan/strukur baja 

CV Hikmah Sentosa Abadi Bobokan bore pile 

CV Citra Bangun Mandiri Finishing 

CV Bersama Bangun Karya Chem anchor 

CV Sarwo Asri Persiapan/ struktur baja 

CV Tirtoring Suci Finishing (skimcoat/ 
pasangan dinding) 

CV Rafa Putra Mandiri Finishing (skimcoat/ 
pasangan dinding) 

Sumber : Daftar Sub-Kontraktor Proyek 
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BAB III 

PELAKSANAAN PROYEK 

 
3.1. Metode Pelaksanaan 

3.1.1. Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan untuk proyek pembangunan apartemen The 

Pakubuwono Menteng sudah dimulai sejak bulan Maret 2018. Pada 

pekerjaan persiapan ini, PT Total Bangun Persada bukan pelaku utama dalam 

melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan persiapan dilakukan oleh PT Indonesia 

Pondasi Raya (Indopora) yang melakukan investigasi untuk lapangan (site) 

sebelum dilakukan pembangunan. PT Indonesia Pondasi Raya (Indopora) 

melakukan tinjauan untuk tanah yang meliputi boreholes, permeabilitas 

tanah, CPT, SPT serta tes laboratorium yang berhubungan dengan tanah pada 

lapangan proyek (site works). 

Pekerjaan sondir pada proyek ini dilakukan pada 5 titik dan pekerjaan 

bor pada 2 titik dengan kedalaman 50 meter dan 120 meter. Pada gambar 3.1 

dibawah ditunjukkan letak pekerjaan sondir dan pekerjaan bor pada lapangan 

proyek (site) untuk pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng. 

Begitu juga pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 menunjukan hasil investigasi pada 

laboratorium untuk tanah site (Lampiran L-03). 
Tabel 3.1 Pekerjaan Persiapan Lapangan Tahap 1 

 
Sumber : Factual Report on Soil Investigation for The Pakubuwono Development by PT Pondasi 

Kisocon Raya  
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Tabel 3.2 Pekerjaan Persiapan Lapangan Tahap 2 (Tes Permeabilitas) 

 
Sumber : Factual Report on Soil Investigation for The Pakubuwono Development  

by PT Pondasi Kisocon Raya  
 

 

 
 

Gambar 3.1 Letak Titik Pekerjaan Sondir pada site 
Sumber : Factual Report on Soil Investigation for The Pakubuwono Development 

by PT Pondasi Kisocon Raya  
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Pada penelitian laboratorium pada proyek ini diambil pada sempel 

undisturbed soil. Tes laboratorium dilakukan dengan 2 tipe yaitu Index 

Property Test dan Mechanical Property Test. Masing-masing tes dilakukan 

di tempat yang berbeda. Untuk Index Property Test dilakukan pada 

laboratorium lokal dan Mechanical Property Test dilakukan di laboratorium 

lokal dan Singapore (Factual Report on Soil Investigation for The 

Pakubuwono Development by PT Pondasi Kisocon Raya).  Mechanical 

Property Test meliputi Unconfined Compressive Test (UCT), Triaxial 

Unconsolidated-Undrained Compression Test, Triaxial Consolidated-

Undrained Compression Test dan One Dimensional Consolidation Test.  
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Gambar 3.2 Ringkasan Tes Laboratorium untuk Tanah pada Site (Lampiran L-04) 

Sumber : Factual Report on Soil Investigation for The Pakubuwono Development 
by PT Pondasi Kisocon Raya  

 
Pada hasil tes laboratorium untuk tanah pada lapangan pembangunan 

apartemen The Pakubuwono Menteng dihasilkan bahwa tanah merupakan 

tanah lembek yang terdiri dari tanah lanau (silty clay) dan level groundwater 

pada permukaan hingga 15 meter kebawah (berdasarkan Appendix D-

Groundwater Level Monitoring). 
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3.1.2. Pekerjaan Struktur Bawah  

Pekerjaan struktur bawah pada proyek pembangunan 

apartemen The Pakubuwono Menteng dilakukan dari permukaan 

tanah hingga pondasi bangunan. Metode konstruksi harus 

berhubungan dengan biaya, kualitas dan waktu. Metode pekerjaan 

struktur bawah proyek ini dilakukan dengan cara semi Top Down. 

Pada dasarnya metode Top Down yaitu struktur basemen dilaksanakan 

bersamaan dengan pekerjaan galian basemen, urutan penyelesaian 

balok dan pelat lantainya dimulai dari atas ke bawah dan selama 

proses pelaksanaan struktur pelat dan balok didukung oleh tiang baja 

yang disebut King Post (yang dipasang bersamaan dengan bored pile) 

sedangkan dinding basemen dicor terlebih dahulu dengan sistem 

diaphragm wall yang sekaligus berfungsi sebagai cut off dewatering 

(Maksum Tanubrata, 2015). Berikut ilustrasi untuk metode Top-Down 

pada basemen : 

 
Gambar 3.3 Ilustrasi Metode Top-Down Tahap 1 

Sumber : Metode Konstruksi Basement Bottom-Up dan Top-Down by Teknik Sipil Dopp 
 

Pada Gambar 3.3 di gambarkan permukaan Ground Floor sudah 

dilakukan pegecoran dan pondasi serta kolom dengan king postnya. 

Bagian dinding penahan tanah pun telah dikerjakan dengan 

menggunakan konstruksi secant pile. 
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Gambar 3.4 Ilustrasi Metode Top-Down Tahap 2 

Sumber : Metode Konstruksi Basement Bottom-Up dan Top-Down by Teknik Sipil Dopp 
 

Pada Gambar 3.4 dijelaskan penggalian sudah bisa dilakukan dengan 

menggunakan alat berat. Hal ini menunjukan bahwa lapisan Ground 

Floor telah berumur 28 hari dan beton telah mencapai kekuatan 

penuhnya. Pada Gambar 3.4 dijelaskan: 

1. Pondasi 

2. Secant pile 

3. King Post 

4. Lantai kerja Basement 1 

5. Penggalian Basement 2 

6. Excavator 

Kegiatan ini terus dilakukan hingga mencapai kedalaman tanah yang 

diinginkan seperti pengecoran lantai kerja (menunggu 28 hari) 

kemudian dilakukan penggalian berikutnya. Sambil menunggu 

penggalian berikutnya, pekerja bisa mulai melakukan pengecoran 

kolom dan finishing pada kolom balok serta langit-langit bangunan. 
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Gambar 3.5 Ilustrasi Metode Top-Down Tahap 3 

Sumber : Metode Konstruksi Basement Bottom-Up dan Top-Down by Teknik Sipil Dopp 

 

Beikutnya, setelah melakukan penggalian dan pengecoran sampai 

lantai yang diinginkan, pekerjaan Matt Fondation mulai dilakukan.  

Metode Top-Down di lakukan pada lapangan (site works) karena 

berdasarkan hasil laboratorium tanah proyek dihasilkan tanah lanau 

(weak soil) sehingga metode lainnya seperti open cut tidak dapat 

diaplikasikan. Metode Top-Down pada konstruksi dimulai dengan 

beberapa komponen seperti bored piles, secant piles dan king post. 

Kemudian pekerjaan konstruksi dilanjutkan dengan pekerjaan beton 

dan struktur atas.  

 

3.1.2.1.Retaining Wall - Secant Pile  

Pekerjaan struktur bawah merupakan pekerjaan yang harus 

dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan bagian vital dari bangunan 

struktur merupakan struktur bawah dari bangunan karena terdapat 

komponen penting dalam menunjang bangunan diatasnya. Retaining 

wall – Secant Pile atau yang biasa di sebut dengan dinding penahan 

tanah merupakan struktur tiang yang disusun rapat sehingga 

membentuk struktur dinding yang padat.  
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Struktur dinding penahan tanah pada proyek ini pada dasarnya 

mempunyai 2 opsi pilihan yaitu diaphragm wall dan secant pile. 

Tetapi karena letak proyek berada pada pemukiman warga, perkotaan 

serta bangunan toko, hotel dan restoran, pemilihan diputuskan untuk 

memakai secant pile. Hal ini dikarenakan diaphragm wall dikenal 

dengan struktur yang menggunakan “jangkar tanah” dan jika 

digunakan pada lingkungan perkotaan dan pemukiman warga akan 

merusak struktur yang ada didekatnya.  

Pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono 

Menteng ini terdapat dua jenis ukuran secant pile yang digunakan 

yaitu dengan diameter 1180 mm dan 880 mm. Perbedaan dari ukuran 

secant pile ini dipengaruhi oleh letak penggunaannya. Untuk ukuran 

secant pile dengan dimeter 1180 mm digunakan untuk area Sewage 

Treatment Plant (STP) dimana STP adalah bangunan instalasi sistem 

pengolah limbah rumah tangga atau limbah cair domestik termasuk 

limbah dari dapur, air bekas, air kotor, limbah maupun kotoran (Data 

Industrial, 2018). Penggunaan secant pile dengan diameter 1180 mm 

juga dipengaruhi oleh area STP yang mempunyai kedalaman 13,95 

meter dari Ground Floor. 

 
Gambar 3.6 Gambar Potongan Horizontal Secant Pile 880 mm (Lampiran L-05) 

Sumber : Engineering field files 
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Secant pile dengan diameter 880 mm digunakan untuk bagian 

diluar STP pada apartemen The Pakubuwono Menteng ini. Realisasi 

lapangan untuk secant pile dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Realisasi Secant Pile 880 mm di Basement 

 

3.1.2.2. Bored Pile 

Bored Pile merupakan salah satu unsur dalam pekerjaan struktur 

bawah. Bentuk dari Bored Pile seperti tabung yang berfungsi untuk 

meneruskan beban struktur bangunan diatasnya dari permukaan tanah 

sampai lapisan tanah keras dibawahnya (Anton, 2014). Pekerjaan 

Bored Pile pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono 

Menteng tidak dikerjakan oleh PT Total Bangun Persada tetapi oleh 

PT Indonesia Pondasi Raya (Indopora). Berikut informasi mengenai 

bored pile yang ditunjukan pada Gambar 3.8 dan Gambar 3.9. 
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Gambar 3.8 Denah Bored Pile pada lantai basement 3 (Lampiran L-06) 

Sumber : The Pakubuwono Menteng Arsip 

 

 
Gambar 3.9 Spesifikasi Bored Pile pada The Pakubuwono Menteng Project 

Sumber : The Pakubuwono Menteng Arsip 
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3.2. Peralatan Kerja dan Alat Berat  

3.2.1. Peralatan Kerja 

a. Concrete Bucket  

Concrete Bucket adalah tempat yang digunakan untuk 

mengangkut beton. Pengangkutan bisa dari truck mixer concrete 

dan lain-lain. Biasanya, setelah dilakukan pengetesan slump dan 

memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka beton dari truck 

mixer concrete dituangkan kedalam concrete bucket. Concrete 

bucket kemudian dilakukan pengangkutan menggunakan tower 

crane. Pada pekerjaan ini dibutuhkan satu sampai dua orang 

sebagai operator concrete bucket yang bertugas untuk 

mengarahkan, membuka dan mengunci agar beton tidak tumpah 

serta dapat ditempatkan di tempat yang diinginkan. Concrete 

bucket yang digunakan pada proyek ini mempunyai kapasitas 

sebesar 0,8 m3 dan beratnya mencapai 300 kg. 

 
Gambar 3.10 Concrete Bucket 

b. Pipa Tremie 

Pipa Tremie yaitu alat yang digunakan untuk mengatur tinggi 

jatuhnya beton pada saat pengecoran. Pipa tremie biasanya 

dipasang pada ujung bawah concrete bucket, jadi beton yang 

keluar dari concrete bucket tidak langsung jatuh pada lokasi 
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pengecoran. Pada pekerjaan ini, diusahakan jatuh beton pada 

pipa tremie dekat dengan lokasi pengecoran sehinga 

menghindari kesalahan pengecoran. Pipa tremie yang digunakan 

pada proyek ini adalah jenis hoist tremie pipe dengan diameter 

8”. 

 
Gambar 3.11 Pipa Tremie 

c. Concrete Vibrator 

Concrete Vibrator merupakan alat yang digunakan pada proyek 

The Pakubuwono Menteng yang berfungsi untuk menggetarkan 

beton pada saat pengecoran agar beton dapat mengisi seluruh 

area pengecoran sehingga nantinya tidak ada rongga udara yang 

ada pada beton karena dapat membuat kekuatan beton menjadi 

menurun. Concrete vibrator dilakukan oleh 1 orang pekerja dan 

digerakkan oleh mesin listrik dan mempunyai lengan fleksibel 

sepanjang beberapa meter untuk dapat menyambungkan antara 

vibrator dengan mesin. Alat ini digunakan sebagai pemadat pada 

saat pengecoran, bisa dilakukan pada pengecoran kolom, 

mattfond, corewall dan shear wall. Alat ini juga penting 
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perannya karena untuk volume pengecoran yang besar seperti 

konstruksi Mattfond, penggunaannya tidak boleh miring dan 

terlalu lama pada satu tempat saja dan tidak boleh mengenai 

tulangan karena dapat menggeser letak tulangan. Tipe vibrator 

yang digunakan yaitu Electric Concrete Vibrator. 

 
Gambar 3.12 Concrete Vibrator 

 

d. Pompa Hidrolik “Fuji Bolt” 

Pompa Hidrolik merupakan alat pendukung dari thereading 

mechine untuk membuat besin (baja) sesuai dengan ukuran yang 

kita inginkan. Pompa hidrolik juga bisa dipasang dua roda 

dibawahnya sehingga mudah dipindahkan. Pekerjaan ini 

biasanya dilakukan oleh satu operator. Pada proyek The 

Pakubuwono Menteng, penggunakan pompa hidrolik juga 

digunakan untuk penyambungan.  
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Gambar 3.13 Pompa Hidrolik Equipment Inspection 

 
Gambar 3.14 Pompa Hidrolik 
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e. Gerinda (Power Tool) 

Setiap peralatan kerja bisa berbahaya bagi siapa saja jika 

digunakan secara tidak tepat bahkan ada beberapa alat yang bisa 

menimbulkan bahaya yang serius salah satunya power tool atau 

alat listrik. Oleh karena itu, penggunaan Gerinda pada proyek 

The Pakubuwono Menteng digunakan agar pekerja dapat 

bekerja dengan aman serta melindungi kerusakan listrik pada 

penggunakan alat tangan seperti bore tangan dan lain-lain. 

 
Gambar 3.15 Gerinda 

f. Mesin Clamping 

Mesin clamping merupakan alat penyokong dan pendukung 

untuk kegiatan pembesian. Biasanya pekerjaan ini digunakan 

untuk membuat besi sama ukurannya dengan coupler. Pekerjaan 

ini pada proyek The Pakubuwono Menteng dilakukan oleh dua 

orang pekerja. Laporan hasil clamping dapat dilihat pada 

Lampiran L-07. 
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Gambar 3.16 Mesin Clamping 

 
Gambar 3.17 Izin Operasional Mesin Clamping 
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g. Air Compressors 

Compressor adalah suatu mesin mekanik yang berfungsi sebagai 

tempat fluida gas atau udara. Compressor biasanya 

menggunakan diesel atau bensin atau listrik sebagai 

penggeraknya. Udara yang dihasilkan mempunyai tekanan yang 

berbeda-beda. Alat ini juga berfungsi sebagai sistem pneumatic 

yaitu tekanan udara untuk menggerakan silinder kerja dan 

mengubah tekanan udara tersebut menjadi tenaga kerja mekanik 

(maju mundur). 

 
Gambar 3.18 Air Compressor 

h. Scaffolding  

Scaffolding merupakan alat bantu yang digunakan pada proyek 

The Pakubuwono Menteng. Scaffolding pada konstruksi 

berfungsi sebagai konstruksi pembantu dalam pekerjaan 

pembangunan gedung. Biasanya penggunaan scaffolding mulai 

digunakan jika bangunan sudah mencapai ketinggian 1 lantai. 

Konstruksi ini bersifat sementara sehingga scaffolding bisa di 

bongkar pasang serta dapat dipindahkan secara berkala.  



 
 
 

Laporan Magang Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen, The Pakubuwono, Menteng 

Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 
 

 
 Sebastian Romansaputra - 15.B1.0084 Universitas Katolik Soegijapranata | 40 
 

 
Gambar 3.19 Scaffolding 

 
Gambar 3.20 Scaffold tag 

i. Alat Pemadam Api 

Alat pemadam api merupakan alat yang digunakan untuk 

kepentingan krusial jika terjadi kebakaran. Pada proyek The 

Pakubuwono Menteng ini, alat pemadam api ini diletakan pada 
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kantor mekanik dan selalui dilakukan pemeriksaan berkala. Hal 

ini dilakukan agar jika terjadi sesuatu seperti kebakaran, alat ini 

dapat berfungsi sebaik mungkin. 

 
Gambar 3.21 Alat Pemadam Api 

 
Gambar 3.22 Inspeksi Alat Pemadam Api 

j. Rebar Cutter 

Rebar cutter atau bar cutter adalah alat pemotong besi (baja) 

sehingga ukuran besi yang diinginkan dapat diproduksi. Pada 

proyek The Pakubuwono Menteng digunakan rebar cutter yang 
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berjalan dengan arus listrik. Jika dibandingkan dengan rebar 

cutter manual, mesin rebar cutter  lebih bisa memotong besi 

tulangan dengan diameter besar, mutu baja tinggi serta lebih 

cepat sehingga dapat mengefektifkan waktu. Pada proyek ini 

diameter tulangan paling maksimal yaitu 32 mm. Cara kerja dari 

alat ini yaitu dengan memasukan besi ke gigi bar cutter, 

kemudian pedal pengendali dipijak dan kemudian baja tulangan 

akan terpotong. Jika dilihat pada kegiatan magang penulis 

lakukan, pemotongan baja tulangan dengan diameter yang besar 

dilakukan satu per satu. Pekerjaan ini dioperatori oleh satu orang 

yang sudah bersertifikat karena bila operator tidak mengerti alat 

ini maka alat ini dapat membahayakan keselamatan kerja.  

 
Gambar 3.23 Spesifikasi Rebar Cutter 

k. Bar Bender  
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Bar bender atau rebar bender pada proyek The Pakubuwono 

Menteng merupakan alat yang berfungsi sebagai alat untuk 

membengkokan baja tulangan dalam berbagai macam sudut 

sesuai dengan perencanaan. Cara kerja alat ini yaitu dengan 

meletakan baja tulangan pada tempat yang disediakan diantara 

poros tekan dan poros pembengkok kemudian diatur sudut yang 

ingin diproduksi. Ujung tulangan diporos pembengkok dipegang 

dengan kunci pembengkok. Kemudian pedal ditekan sehingga 

roda pembengkok akan berputar sesuai dengan sudut yang 

diinginkan. Pada proyek ini diameter tulangan paling maksimal 

yaitu 32 mm. 

 
Gambar 3.24 Bar Bender 

l. Mesin Cut Off Besi 
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Pada proyek The Pakubuwono Menteng, mesin Cut Off Besi 

yang digunakan menggunakan merek Hitachi CC 14SF wheel. 

Mesin ini sama seperti mesin-mesin pemotong besi lainnya, 

tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu mesin ini hanya 

memotong besi dengan diameter yang tergolong kecil.  Mesin 

ini dijalankan menggunakan listrik dan dioperatori oleh satu 

orang operator. 

 
Gambar 3.25 Mesin Cut Off Besi 

 
Gambar 3.26 Cut Off Mechine Information 

m. Mesin Las 
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Pada proyek The Pakubuwono Menteng, mesin Las yang 

digunakan menggunakan merek DC Inverter MMA Welder. 

Seperti yang diketahui, mesin las ini dapat menghasilkan daya 

yang besar dibadingkan dengan mesin las konvensional. Mesin 

ini dijalankan menggunakan listrik dan dioperatori oleh satu 

orang.  

 
Gambar 3.27 Mesin Las 

n. Percussion Hammer 

Pada proyek The Pakubuwono Menteng, mesin Hammer yang 

digunakan menggunakan merek Percussion Hammer DZ G10. 

Alat ini berfungsi untuk mempermudah menghancurkan aspal, 

beton, batu dan lain-lain. Mesin ini dijalankan menggunakan 

listrik dan dioperatori oleh satu orang operator. 

 
Gambar 3.28 Percussion Hammer Mechine Information 
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Gambar 3.29 Percussion Hammer 

o. Concrete Pump  

Concrete pump truck yaitu alat berat yang dilengkapi dengan 

pompa dan lengan (boom) untuk memompa ready mix ke tempat 

yang sulit dijangkau. Pada proyek The Pakubuwono Menteng, 

pekerjaan pengecoran pada basement di gunakan alat bantu 

concrete pump dengan spesifikasi 24 m panjang F.17. tentunya 

nilai slump sangat perlu diperhatikan dari ready mix yang akan 

dipompa. Sebab jika nilai slump kecil maka kerja pompa akan 

menjadi semakin berat. Pada pekerjaan ini tentu saja penggunaan 

concrete vibrator sangat diperlukan. Penjelasan concrete 

vibrator sudah dijelaskan pada poin c. 
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Gambar 3.30 Concrete Pump 

p. Trowel Finish 

Pada proyek The Pakubuwono Menteng terdapat pekerjaan yang 

menggunakan mesin trowel finish. Trowel finish adalah alat 

yang berfungsi sebagai pemerataan permukaan beton serta 

menghaluskan permukaan beton yang masih dalam proses 

pengerasan. Penggunaan mesin trowel finish ini lebih efisien jika 

dibandingkan dengan trowel konvensional dengan tangan. 

Permukaan yang diselesaikan dengan mesin trowel kebih kuat. 

Operator yang menjalankan trowel finish juga harus 
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bersertifikasi untuk menghindari adanya kesalahan pekerjaan 

pada proyek. 

 
Gambar 3.31 Trowel Finish 

q. Alat Pengaduk Bahan 

Pekerjaan finishing kolom diperlukan dengan adanya alat 

pengaduk bahan. Pada alat ini berfungsi sebagai pengaduk 

bahan-bahan material yang digunakan sebagai lapisan akhir 

pada finishing kolom dan skim coat. Alat ini dijalankan 

menggunakan mesin dan dioperatori oleh satu orang operator 

saja.  

 
Gambar 3.32 Alat Pengaduk Bahan Bangunan 
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r. Waterpass & Theodolit 

Pekerjaan basement tiga pada proyek The Pakubuwono Menteng 

yang sedang dikerjakan, mengharuskan kontraktor unruk selalu 

mengukur elevasi tanah bersamaan dengan pekerjaan basement. 

Alat yang digunakan untuk pekerjaan ini yaitu waterpass. 

Waterpass sendiri adalah alat ukur tanah yang berfungsi untuk 

mengukur beda tinggi antara titik titik saling berdekatan. Alat ini 

juga tidak bisa bekerja sendirian, harus ada alat bantu untuk 

mengukur elevasi seperti penggaris ukuran besar. Alat ini 

dioperatori oleh dua orang dalam pekerjaannya. Inspeksi berkala 

Theodolite dapat dilihat pada Lampiran L-08. 

 
Gambar 3.33 Waterpass & theodolite  
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Gambar 3.34 Penggunaan Waterpass di Lapangan 

s. Alat Las 

Alat las merupakan alat bantu dari mesin las. Mesin las seperti 

yang sudah dijelaskan pada poin (n). Alat las yaitu kabel las, palu 

las, pemegang kawat las, sikat kawat, klem massa dan penjepit. 

Hal ini mengharuskan juga untuk menyiapkan kawat las sebagai 

elektroda nya. Pada proyek The Pakubuwono Menteng ini, 

pekerjaan las dilakukan oleh satu orang operator. 
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Gambar 3.35 Alat Las 

t. Stemper 

Alat pemadat tanah pada proyek The Pakubuwono menteng 

digunakan untuk mendukung kegiatan proyek. Kegiatan proyek 

tersebut yaitu pemadatan tanah sebelum dilakukan pemasangan 

wiremesh dan terpal hingga pengecoran lantai kerja.  

 
Gambar 3.36 Stemper 



 
 
 

Laporan Magang Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen, The Pakubuwono, Menteng 

Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 
 

 
 Sebastian Romansaputra - 15.B1.0084 Universitas Katolik Soegijapranata | 52 
 

3.2.2. Alat Berat 

Pada setiap pembangunan sebuah proyek, selalu memerlukan 

Alat Berat dalam setiap pekerjaan nya. Dengan adanya alat berat, 

dapat menggantikan tugas manusia sehingga dapat menyelesaikan 

suatu pembangunan proyek dengan lebih cepat. Berikut kegunaan 

secara umum alat berat, misalnya untuk kegiatan penggalian 

(digging, breaking, loosening), pemuatan (loading), pengangkutan 

(hauling, transporting), penimbunan (dumping, filling), perataan 

(spreading, leveling) dan pemadatan (compacting) tanah atau 

batuan. Pada bab ini akan dijelaskan berbagai alat berat yang 

digunakan pada Proyek Pembangunan Mal, Ruko, Hotel dan 

Apartemen Chadstone. Alat berat yang digunakan seperti Tower 

Crane (TC), Excavator, dan Generator Set (Genset). 

  

a. Tower Crane 

Tower Crane merupakan salah satu alat berat yang digunakan 

dalam proyek-proyek berskala besar. Tower Crane dalam setiap 

proyek memiliki ketinggian, jumlah dan spesifikasi yang berbeda-

beda. Tower Crane atau yang biasa disebut dengan TC berstruktur 

dari baja yang kuat dengan posisi yang naik tegak ke atas. Fungsi 

dari TC sendiri yaitu membantu proyek dalam pengangkutan bahan 

dan material dari tempat A ke tempat B atau sebaliknya dengan 

waktu yang cepat dan efisien. Bahan-bahan dan material yang 

diangkat oleh TC sendiri antara lain besi penulangan, material-

material sisa dan lain-lain. 



 
 
 

Laporan Magang Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen, The Pakubuwono, Menteng 

Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 
 

 
 Sebastian Romansaputra - 15.B1.0084 Universitas Katolik Soegijapranata | 53 
 

 

 
Gambar 3.37 Bagian-bagian Komponen Penting Tower Crane 

Sumber : Crane Handbook by Construction Safety Association of Ontario 

 

 Keterangan : 

1. Pondasi (Foundation) à Terdapat pondasi beton yang berukuran 

besar dan pasti nya sudah dicor terlebih dahulu. Pondasi ini 

berfungsi untuk menahan TC supaya tidak jatuh, serta meneruskan 

beban dari TC ke tanah. Pada bagian pondasi ini lah, kaki dari TC 

dibaut yang besar, keras dan kencang.  

2. Tiang menara (Mast Section) à berfungsi sebagai menentukan 

suatu ketinggian dari sebuah TC. Pada pemasangan mast section ini 

dibutuhkan alat-alat hidrolik yang disusun secara vertikal serta bisa 
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terus bertambah tinggi sesuai dengan kebutuhan suatu proyek. Pada 

tiang menara ini juga, terdapat tangga yang dibagi setiap (section) 

bagian, untuk operator supaya dapat naik ke atas.  

3. Pemberat Penyeimbang (Counter Weight) à pemberat 

penyeimbang yang dimaksudkan disini berupa beton untuk 

pemberat yang letaknya pada bagian belakang lengan dari TC. Beton 

disini berfungsi untuk alat pemberat, supaya TC selalu dalam 

keadaan stabil, kuat dan seimbang dalam mengangkut berbagai 

material. 

4. Lengan TC (Horizontal Jib / Jib) à merupakan bagian dari TC yang 

panjang dan dapat berputar secara horizontal. Pada bagian inilah, 

berfungsi untuk mengangkat beban material dengan bantuan tali 

pengangkat yang terbuat dari kabel baja. 

5. Ruangan Operator (Joint Pin) à berfungsi sebagai tempat operator 

untuk mengendalikan mesin dari sebuah TC. Ruangan operator ini 

berupa tempat duduk kecil untuk 1 (satu) penumpang, jendela besar 

untuk menentukan arah gerakan suatu TC agar tidak berbenturan 

atau mengenai sesuatu di dalam proyek pembangunan.  

Penggunaan Tower Crane pada proyek pembangunan apartemen The 

Pakubuwono Menteng karena proyek membutuhkan alat yang dapat 

membantu jalannya proyek dalam pengangkatan material berat 

kelapangan. Tower Crane berjenis GHP7524-16 yang dibuat oleh BQ 

Shen Yang Bao Quan (Shenyang Baoquan Business Co., Ltd.) Brosur 

Tower Crane dapat dilihat pada Lampiran L-07. Selain itu, Inspeksi 

dapat dilihat pada Lampiran L-09 dan L-10. 
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Gambar 3.38 Tower Crane  

b. Excavator 

Excavator adalah alat berat yang digunakan untuk menggali dan 

mengangkut material seperti tanah, pasir dan lainnya. Jika dilihat dari 

jenis penggeraknya, excavator dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Crawler excavator atau excavator roda kelabang, excavator jenis 

ini menggunakan roda kelabang pada bagian undercarriage. 

Excavator jenis ini menggunakan powertrain hydrostatic 

transmission dimana tenaga dari motor hidraulik dialirkan kesistem 

planetary gear yang terdapat pada final drive, sprocket sampai ke 

track shoe sehingga excavator dapat bergerak 
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2. Wheel excavator atau excavator menggunakan roda, excavator 

jenis ini menggunakan roda dimana excavator ini tidak 

membutuhkan bagian undercarriage sebagaimana crawler 

excavator. Untuk selanjutnya excavator yang dimaksud oleh 

penulis adalah wheel excavator dengan sistem manual. 

 
Gambar 3.39 Wheel Excavator 

Sumber : Irdam 
 

1. Fungsi Excavator 

Fungsi dari excavator secara umum yaitu : 

a. Mengerjakan kegiatan pertambangan  

b. Pembukaan lahan hutan untuk lahan pertanian dan 

perkebunan 

c. Meratakan permukaan tanah 

d. Pembuatan parit, saluran irigasi, lubang dan pondasi 

e. Mengeruk, mengisi serta memindahkan material 

2. Sistem Penggerak Excavator 

Pada dasarnya tenaga penggerak excavator ada dua yaitu engine 

type (diesel) dan battery type (motor listrik). Secara umum 

tenaga penggerak utama hydraulic excavator adalah mesin 

diesel yang merubah energi mekanik menjadi energi hiraulik 

melalui tekanan pompa yang kemudian didistribusikan ke 

silinder hidraulik untuk menghasilkan gerakan. Sedangkan 

motor listrik untuk menghidupkan dan menyuplai energi 
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komponen-komponen elektrik seperti dynamo, lampu, alat-alat 

ukur operator, monitor/panel dan sebagainya.  

3. Bagian Utama Excavator 

Secara umum konstruksi excavator terdiri dari attachment, 

upper structure dan lower structure (undercarriage /wheel) 

yang masing-masing meliputi: 

1. Attachment yaitu : 

a. Boom adalah attachment yang menghubungkan base 

frame ke arm dengan panjang tertentu untuk menjangkau 

jarak loading/unloading. 

b. Arm adalah attachment yang menghubungkan boom ke 

bucket 

c. Bucket adalah attachment yang berhubungan langsung 

dengan material pada saat loading 

d. Track shoe adalah attachment yang berfungsi sebagai 

penggerak akhir pada crawler excavator 

e. Cabin adalah attachment yang berfungsi sebagai tempat 

sekaligus pelindung operator pada saar mengoperasikan 

excavator 

2. Upper Structure terdiri dari : 

a. Cabin (untuk pusat operasional operator) 

b. Mesin/engine 

c. Swing motor 

d. Counter weight  

e. Komponen lainnya diatas frame 

3. Undercarriage terdiri dari: 

a. Track frame adalah komponen yang terdiri dari center 

frame, crawler frame, front idler, sprocket, track rollers, 

carrier rollers yang menjadi tumpuan operasional 

excavator. 
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b. Track shoe adalah komponen yang berfungsi seperti roda 

pada kendaraan, untuk menggerakan excavator. Untuk 

memperjelas konstruksi excavator beserta bagiannya 

dapat dilihat pada Gambar 3.40. 

 
 

Gambar 3.40 Bagian Excavator 
Sumber : Irdam dkk 

 
4. Jenis Bucket Berdasarkan Fungsinya 

Setiap proyek mempunyai kebutuhan jenis bucket yang 

digunakan untuk membantu pekerjaan. Oleh karena itu terdapat 

beberapa jenis bucket berdasarkan fungsinya itu: 

1. Standart bucket merupakan jenis yang paling banyak 

digunakan karena penggunaannya yang fleksible untuk 

beberapa kondisi pekerjaan 

2. Ripper bucket, jenis ini digunakan untuk menggali bagian 

tanah yang terdapat lapisan bebatuan atau tanah yang keras. 

Bucket jenis ini memiliki penetrasi yang cukup dalam. 

3. Trapezoidal bucket yang digunakan untuk membuat saluran 

atau kanal irigasi 

4. Slope finishing bucket digunakan meratakan permukaan 

tanah karena memiliki bucket yang datar dan lebar. Biasanya 
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digunakan untuk meratakan jalan, kanal, sisi lereng, sisi 

sungai dan lain-lain 

5. Ditch cleaning bucket cocok digunakan untuk 

membersihkan sungai atau mengeruk lumpur dari dasar 

sungai. Bucket ini memiliki beberapa lubang yang berfungsi 

sebagai tempat keluarnya air. 

6. Single shank ripper digunakan untuk mempersiapkan lahan 

untuk digali terutama yang memiliki lahan bebatuan dan 

digunakan juga untuk mencabut akar atau batang pohon. 

7. Three shank ripper merupakan alat yang efisien untuk 

menggali batu pada lereng, menghancurkan dan mengangkat 

pondasi beton dan juga untuk mencabut akar atau batang 

pohon 

8. Clamshell bucket digunakan untuk memindahkan material 

9. Coal bucket dan chip bucket sangat efisien dan aman ketika 

digunakan untuk menangani material batubara, pecahan batu 

dan lain-lain.  

10. Spike hammer cocok digunakan untuk menghancurkan 

struktur beton, lereng, bendungan dan lain-lain 

11. Grapple digunakan untuk mengangkat batang kayu 

12. Lifting magnet digunakan untuk mengangkat dan 

menindahkan bahan-bahan yang terbuat dari logam 

13. Scrap grapple digunakan untuk mengangkat dan 

memindahkan material dengan bentuk yang tidak beraturan. 

Memiliki empat buah cakar yang dapat membuka dan 

menutup dengan silinder hidrolik masing-masing.  

14. Magnet fork yang didasarkan pada lifting magnet dan fork 

yang memberikan performa pengoperasian dalam 

penanganan potongan-potongan material yaitu dengan 

mengkombinasikan gaya magnet dan gaya penekanan fork. 
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5. Mekanisme Kerja 

Mekanisme kerja pada excavator yang digerakan secara 

hidraulik adalah antara lain: 

a. Mesin diesel memutar pompa yang kemudian mengalirkan 

fluida hidraulik dari tangka kedalam sistem dan kembali lagi 

ke tangka 

b. Komponen-komponen yang mendapat distribusi fluida 

hidraulik dan pompa adalah bucket cylinder, arm cylinder, 

boom cylinder, swing motor dan travel motor untuk 

menghasilkan suatu kondisi kerja tertentu. Kondisi kerja 

excavator dibagi menjadi enam bagian : 

1. Swing 

Pergerakan pada saat body dan attachment excavator 

berputar sampai 360 derajat. Sistem gerakan ini adalah 

dengan menggerakan lever yang dibuka kutup pada 

control valves yang berisi fluida hydraulic agar mengalir 

ke swing motor sehingga excavator akan berputar 

dengan putaran tertentu. 

2. Traveling Left Shoe 

Pergerakan ini dibagi menjadi dua gerakan yaitu gerakan 

maju dan gerakan mundur yang digerakan oleh kutup 

yang ada di control valves. Energi hidraulik dari pompa 

akan diubah lagi menjadi energi mekanis melalui travel 

motor. Travel motor memutar sprocket selanjutnya 

menggerakan track shoe sehingga menghasilkan gerakan 

pada excavator. Traveling left shoe merupakan gerakan 

track shoe yang sebelah kiri. 

3. Traveling Right Shoe 

Pergerakan ini dibagi menjadi dua gerakan yaitu gerakan 

maju dan gerakan mundur yang digerakan oleh katup 
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yang ada di control valves. Energi hidraulik dari pompa 

akan diubah lagi menjadi energi mekanis melalui travel 

motor. Travel motor memutar sprocket selanjutnya 

menggarakan track shoe sehingga menghasilkan gerakan 

pada excavator. Traveling right shoe merupakan gerakan 

track shoe yang disebelah kanan. 

4. Boom (Raise-Down) 

Pergerakan boom dilakukan oleh boom cylinder. Sistem 

gerakan ini dilakukan dengan menggerakkan lever 

diruangan operator sehingga katup boom raise dan katup 

boom down pada control valve yang berhubungan 

dengan boom cylinder akan membuka. Boom akan 

melakukan gerakan mengangkat jika katup boom raise 

terbuka sedangkan katup boom down tertutup. Fluida 

akan mengalir dari katup boom raise dan menekan piston 

dari cylinder boom sedangkan untuk gerakan arm. 

5. Arm (In-Out) 

Pergerakan arm dilakukan oleh arm cylinder. Sistem 

gerakan ini diatur oleh katup arm in dan katup arm out. 

Arm akan melakukan gerakan mengangkat jika katup 

arm out terbuka sedangkan katup arm in tertutup. 

Sedangkan untuk gerakan arm turun. Kondisi katup arm 

in dan arm out berlaku sebaliknya. 

6. Bucket (Crawl-Dump) 

Pergerakan bucket dilakukan oleh bucket cylinder. 

Sistem gerakan ini diatur oleh pergerakan katup bucket 

crawl dan katup bucket dump. Bucket akan melakukan 

gerakan mengangkat (dump) jika katup bucket dump 

terbuka sedangkan katup crawl tertutup. Pada saat itu, 
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akan mengalir dari katup bucket dump dan menekan 

piston bucket cylinder.  

Excavator yang digunakan menggunakan jenis PC70UU 

Komatsu, Kobelco dan Hitachi. 

 
Gambar 3.41 Excavator  

 

c. Generator Set 

Generator Set atau biasa disebut dengan Genset adalah sebuah 

perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik. Alat ini disebut 

dengan generator set karena satu set peralatan gabungan dari dua 

perangkat berbeda yaitu engine dan generator atau alternator. Engine 

biasanya mesin diesel sebagai perangkat pemutar sedangkan generator 

atau alternator sebagai perangkat pembangkit listrik (Tumilaar, 2015). 

Engine dapat berupa perangkat mesin diesel berbahan bakar solar atau 

bensin, sedangkan generator atau alternator merupakan kumparan atau 

gulungan tembaga yang terdiri dari stator (kumparan statis) dan rotor 

(kumparan berputar). 

 

1. Cara Kerja Generator Set 
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Cara kerja generator set adalah dengan menyalakan diesel engine 

dari generator set. Penggerak mula (Prime Mover) merupakan 

peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis 

yang diperlukan untuk memutarrotor generator. Pada mesin diesel 

terjadi penyalaan sendiri, karena proses kerjanya berdasarkan udara 

murni yang dimampatkan didalam silinder pada tekanan tinggi. 

Ketika bahan bakar disemprotkan dalam silinder yang bertemperatur 

pada dan bertekanan tinggi melebihi titik nyala bahan bakar maka 

bahan bakar akan menyala secara otomatis (Tumilaar, 2015). 

Terdapat dua langkah proses kerja pendek dari diesel : 

1. Tindakan pemasukan dan penghisapan. Disini udara dan bahan 

bakar masuk sedangkan poros engkol berputar ke bawah. 

Kemudian kompresi, poros engkol terus berputar menyebabkan 

piston naik dan menekan bahan bakar sehingga terjadi 

pembakaran. 

2. Selanjutnya langkah ekspansi, disini katup isap dan buang 

tertutup sedangkan proses engkol terus berputar dan menarik 

kembali piston ke bawah. Dilanjutkan dengan langkah 

pembuangan, disini katub buang terbuka menyebabkan gas sisa 

pembakaran terbuang keluar. Gas keluar karena pada ini piston 

kembali bergerak naik dan membuka katub pembuangan yang 

berada diatas tabung silinder piston. Setelah proses ini, maka 

proses berikutnya akan mengulang kembali proses pertama yaitu 

proses pembakaran sampai proses pembuangan. 

Pada kegiatan diatas, mesin akan menyala dan poros dari mesin 

terhubung langsung dengan poros rotor pada generator set sehingga 

poros mesin dan poros rotor berputar secara bersamaan. Ketika 

terjadi putaran diporos rotor, maka akan terjadi induksi medan 

magnet dan akan membangkitkan gaya gerak listrik. 

2. Bio Diesel Fuel (Biosolar) 



 
 
 

Laporan Magang Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen, The Pakubuwono, Menteng 

Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 
 

 
 Sebastian Romansaputra - 15.B1.0084 Universitas Katolik Soegijapranata | 64 
 

Biosolar adalah salah satu bahan bakar untuk motor diesel yang di 

pakai di Indonesia namun memiliki angka cetane terendah. Biosolar 

merupakab salah satu jenis bahan bakar cair yang digunakan dalam 

proses pembakaran pada motor bakar. Biosolar yang dipakai oleh 

PT Total Bangun Persada dalam pengisian untuk Generator set yaitu 

menggunakan Bio diesel fuel yang disediakan oleh PT Pertamina 

(Persero). Komposisi yang digunakan dalam biodiesel ini yaitu 

Hidrokarbon dan FAME 812. Gambar 3.42 menerangkan detail 

mengenai biosolar PT Total Bangun Persada. 

 
Gambar 3.42 Detail Biodiesel 
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Gambar 3.43 Generator Set 

 

d. Threading  

Alat Thereading merupakan alat yang digunakan dalam suatu proyek 

untuk melakukan penempaan pada besi. Penempaan (forging) yaitu 
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gaya tekan untuk mengubah bentuk atau ukuran dari logam yang 

dikerjakan. Pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono 

Menteng ini, sebagai kontraktor utama, PT Total Bangun Persada 

menggunakan supplier Fuji Bolt dalam melakukan hal ini. Fuji Bolt 

menggunakan alat thereading dengan GZL-45 (GZL-45 straight screw 

thread wind cutting machine). Berikut merupakan Tabel 3.3 detail alat 

GZL-45 : 

Tabel 3.3. Detail Alat Threading 
CHANGZHOU JIANLIAN REINFORCING BAR CONJUNCTION CO., LTD 

Kisaran diameter Ø16 – Ø40 mm 

Kecepatan berputar 32r/menit 

Reserve gear (gigi) 46r/menit 

Daya Listrik Mesin 2,4/3 kW 

Nomor Paten ZL 97 2 47900.7 

Berat 590 kg 

Nomor Barang pada pabrik Y161116T 

Sumber : Mechine Tag 
 

Pada kegiatan Thereading ini, PT Total Bangun Persada 

mempercayakan semua kegiatan penampaan (forging) dilakukan dan 

dilaksanakan oleh Fuji Bolt. Fuji Bolt memilih dan menentukan 

pekerjanya dalam pekerjaan ini. Pekerja yang ditempatkan pada 

pekerjaan ini diharuskan memiliki sertifikat karena PT Total Bangun 

Persada ingin memastikan bahwa hasil produk yang dihasilkan 

merupakan hasil yang benar dan maksimal. Pada Gambar 3.44 dan 

Gambar 3.45 ditunjukan pekerja dengan nomor sertifikat yang sudah 

dimiliki serta detail alat. Selain itu, Gambar 3.46 juga menunjukan alat 

pada site. Laporan threading dari Fuji Bolt dapat dilihat pada Lampiran 

L-11. 



 
 
 

Laporan Magang Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen, The Pakubuwono, Menteng 

Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 
 

 
 Sebastian Romansaputra - 15.B1.0084 Universitas Katolik Soegijapranata | 67 
 

 
Gambar 3.44 Detail Alat Threading 

 
Gambar 3.45 Izin Operasional Pekerja Threading 
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Gambar 3.46 Alat Threading 

 

e. Mesin Upset  

Pada dasarnya setiap proyek membutuhkan alat berat dalam membantu 

pekerjaan proyek. Mesin Upset ini merupakan salah satu alat berat yang 

digunakan untuk menggenduti besi. Pada website resmi Zhongtuo 

Mining Equipment, terdapat deskripsi mengenai alat ini. Teknologi 

koneksi benang lurus yang upsetting, adalah mesin tempa yang 

membuat penekanan permukaan pada ujung besi (baja) sehingga 

diameter pada permukaan baja menjadi lebih besar dan tebal dari 

sebelumnya. Pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono 

Menteng ini, sebagai kontraktor utama, PT Total Bangun Persada 

menggunakan supplier Fuji Bolt dalam melakukan hal ini. Fuji Bolt 

menggunakan alat/mesin Upset dengan GD-150 (GD-150 upset 

Forging Machine). Berikut merupakan tabel detail alat GD-150 : 

 

 

Tabel 3.4. Detail Mesin Upset 
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CHANGZHOU JIANLIAN REINFORCING BAR CONJUNCTION CO., LTD 

Nama Produk GD-150 

Working Range besi (diameter) Ø12 – Ø40 mm 

Daya Listrik Mesin 4 kW 

Berat 540 kg 

Inspektor 1 

Nomor Manufaktur Y160606D 

Sumber : Mechine Tag Conformity Certificate 
 

Pada kegiatan Thereading ini, PT Total Bangun Persada 

mempercayakan semua kegiatan ini dilakukan dan dilaksanakan oleh 

Fuji Bolt. Fuji Bolt memilih dan menentukan pekerjanya dalam 

pekerjaan ini. Pekerja yang ditempatkan pada pekerjaan ini diharuskan 

memiliki sertifikat karena PT Total Bangun Persada ingin memastikan 

bahwa hasil produk yang dihasilkan merupakan hasil yang benar dan 

maksimal. Pada Gambar 3.47 dan Gambar 3.48 ditunjukan pekerja 

dengan nomor sertifikat yang sudah dimiliki serta detail alat.. Selain 

itu, Gambar 3.49 juga menunjukan alat pada site. 

 
Gambar 3.47 Izin Operasional Pekerja Mesin Upset 
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Gambar 3.48 Detail Mesin Upset 

 

 
Gambar 3.49 Mesin Upset Besi 
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f. Dump Truck 

Dump Truck adalah alat berat yang berfungsi untuk mengangkut dan 

memindahkan material-material pada jarak yang jauh. Material-

material yang diangkut oleh Dump truck bisa batu, pasir, dan material-

material sisa lainnya dari lapangan dan proyek. Pertama-tama material 

diangkat oleh alat berat seperti excavator backhoe yang kemudian 

diangkut menggunakan Dump Truck.  

 
Gambar 3.50 Dump Truck 

Sumber : http://eprints.polsri.ac.id/1672/3/BAB%20II.pdf 
 

Cara kerja Dump Truck yaitu gerakan traveling. Gerakan yang 

dimaksud disini adalah gerakan dari dump truck untuk berjalan 

mengangkut muatan dari satu tempat menuju tempat lain untuk 

memindahkan material muatan. Dump truck menggunakan mesin 

penggerak dan mesin ini akan memutar poros penggerak lalu melalui 

kopling akan menggerakan roda gigi. Selanjutnya gerakan Dumping, 

gerakan ini yaitu gerakan menumpahkan material muatan yang telah 

diangkut sebelumnya melalui bak yang ada di belakang. Penggerakan 

bak menggunakan sistem hidrolis. Sistem ini seperti pemindah daya 

dengan menggunakan zat cair atau fluida sebagai perantaranya. Dengan 
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gerakan dumping, muatan akan dengan mudah meluncur ke bawah. 

Saat memiringkan muatan, sistem hidrolis didapatkan dari mesin 

penggerak kemudian diteruskan pada mekanisme roda gila untuk 

menggerakan pompa hidrolik. Pompa akan mengalirkan fluida menuju 

katup pengontrol. Kemudian dari katub ini, alirab fluida akan diatur 

oleh tekanan minyak oli yang masuk kedalam silinder hidrolik. 

Tekanan minyak yang telah diatur tersebut akan mendorong silinder 

hidrolik untuk menumpahkan muatan material yang ada dalam bak 

truck. 

 
Gambar 3.51 Simulasi Penumpahan Material Dump Truck 

Sumber : Muhammad Ecki, 2015 
 

 
Gambar 3.52 Bagian Dump Truck 

Sumber : Muhammad Ecki, 2015 
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Pada Gambar 3.48 di gambarkan beberapa bagian dari Dump Truck 

yaitu : 

1. Canopy Spill Guard 

2. Dump Body 

3. Rock Ejector 

4. Final Drive 

5. Rear Wheel 

6. Hoist Cylinder 

7. Hydraulic Tank 

8. Front Wheel 

Pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng, 

penggunaan Dump truck berfungsi untuk memindahkan material tanah 

galian pada basement ke tempat pembuangan. Dump truck yang 

digunakan dioperatori oleh satu operator untuk masing-masing.  

 
Gambar 3.53 Dump Truck pada Site 

 
g. Truck Mixer 

Truck Mixer yaitu alat berat yang digunakan untuk mengangkut ready 

mix dari batching plant menunju lokasi pengecoran pada proyek. Truck 

mixer ini menampung bahan material kering dan air dalam proses 
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pengadukan (pencampuran) bahan material selama waktu transportasi 

ke lokasi pengecoran pada proyek. Untuk mempertahankan stabilitas 

kekentalan beton cor yang berada dalam truck mixer melalui proses 

atigasi atau memutar drum (tangki yang berada diatas truck mixer) yang 

bagian dalam drum tersebut dilengkapi dengan spiral pisau satu arah 

rotasi putaran, sebagai pengaduk material beton cor selama waktu 

transportasi ke lokasi pengecoran (Wior, 2015). 

Ada bebebrapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan beton. 

Yang pertama adalah segregasi. Segregasi dapat terjadi pada saat 

pengangkutan beton plastis. Untuk menghindari segregasi, maka tinggi 

jatuh beton pada saat dikeluarkan dana tau dimasukkan kedalam drum 

mixer harus lebih kecil dari 1.5 m, kecuali jika menggunakan pipa. 

Faktor lainnya yaitu jarak tempuh pengangkutan (Rostiyanti, 2008). 

Untuk menghitung siklus truck mixer hamper sama dengan truck jenis 

lainnya dengan menghitung waktu-waktu yang diperlukan 

(Rochmanhadi, 1984) yaitu : 

1. Waktu muat, yang diperlukan batching plant memuat beton ke 

mixer (Cms) 

2. Waktu angkut beton kelokasi proyek dan kembali dalam keadaan 

kosong ke lokasi produksi beton (tam) (tk) 

3. Waktu bongkar muatan didaerah bongkaran yaitu waktu penuangan 

beton kedalam pompa beton untuk selanjutnya dituang ketempat 

pengecoran (tb) 

4. Waktu yang dibutuhkan truck mixer untuk mengambil posisi 

pembongkaran muatan dan menunggu untuk beton dituang ke 

pompa (tt) 

Jadi waktu siklus adalah : 

Cm = Cms + tam + tk + tb + tt (menit) 
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Produktivitas truck mixer yaitu menghitung produksi per jam total dari 

beberapa truck mixer yang mengerjakan pekerjaan yang sama secara 

simultan dapaat dihitung dengan rumus berikut (Jawat, 2018) : 

P = {(60 x Et)/Cmt} x M 

Dimana : 

P  = Produksi 

Et  = Efisiensi kerja truck Mixer (menit) 

Cmt = waktu siklus truck mixer (menit) 

M  = Jumlah truck mixer yang bekerja 

Pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng, 

sebagai kontraktor utama, PT Total Bangun Persada menunjuk 

Pionirbeton sebagai supplier untuk produksi ready mix. Pionirbeton 

mempunyai truck mixer sendiri yang berfungsi untuk mengantarkan 

ready mix dari batching plant menuju lokasi proyek The Pakubuwono 

Menteng. Sebagai gambaran, truck mixer Pionirbeton mempunyai 

spesifikasi sebagai berikut : 

 

Berat Kosong Kendaraan 11,640 kg 

Panjang Kendaraan 8230 mm 

Lebar Kendaraan 2500 mm 

Tinggi Kendaraan 3700 mm 

Jumlah Berat yang di Bolehkan (JBB) 

Gross vehicle Weight (GVW) 

26000 kg 

Jumlah Berat yang di Izinkan (JBI) 

Gross Permit Weight (GPW) 

22800 kg 

Muatan Sumbu Terberat (MST) 

Mass Axie Loading (MAL) 

9792 kg 

Daya Angkut Orang 60 kg/person 

Daya Angkut Barang 180 kg 

Tabel 3.5. Detail Truck Mixer 



 
 
 

Laporan Magang Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen, The Pakubuwono, Menteng 

Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 
 

 
 Sebastian Romansaputra - 15.B1.0084 Universitas Katolik Soegijapranata | 76 
 

Sumber : Truck Mechine Tag  

 
Gambar 3.54 Masa Berlaku Uji Berkala Truck Mixer 
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Gambar 3.55 Truck Mixer 

3.3.Bahan Bangunan 

a. Baja  

Baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan 

kabron sebagai unsur paduan utamanya. Penggunaan logam baja (besi) 

digunakan pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono 

Menteng sebagai besi tulangan pada konstruksi. Seperti Sengkang, 

tulangan balok, tulangan kolom dan lain-lain.  

 
Gambar 3.56 Besi 
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Gambar 3.57 Kingpost dan tulangan 

b. SikaGrout 214-11 

Bahan yang digunakan untuk keperluan grouting pada basement 

pembangunan proyek apartemen The Pakubuwono Menteng yaitu 

SikaGrout 214-11. Penggunaan SikaGrout 214-11 cukup mudah, hanya 

dengan menambahkan Material Utama (MU) dan air lalu kemudian 

dicampur pada satu bucket. Detail mengenai SikaGrout 214-11 terdapat 

brosur yang ditampilkan pada Lampiran L-12.  

 
Gambar 3.58 SikaGrout 214-11 
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c. Sika Antisol S 

Setelah dilakukan pengecoran pada konstruksi Mattfond, langkah yang 

harus di ambil yaitu pelapisan beton dengan antisol. Kegunaan antisol 

sendiri yaitu sebagai aditif beton sebagai pelapis permukaan sehingga 

beton mempunyai proteksi anti bocor. Lampiran L-13 menunjukan 

brosur antisol Sika 901-175047. 

 
Gambar 3.59 Sika Antisol S detail 
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Gambar 3.60 Letak Sika Antisol S pada site 

d. Sika Waterbar 

Sika waterbar merupakan bahan yang dibentuk dari termoplastik PVC 

yang fleksibel. Sika waterbar juga berfungsi dan dirancang untuk 

menghentikan aliran air melalui konstruksi dan sambungan ekspansi 

dalam struktur beton. Bahan ini biasanya digunakan untuk konstruksi 

basement, reservoir air, dinding penahan, terowongan dan gorong-

gorong. Pada pembangunan proyek apartemen The Pakubuwono 

Menteng, penggunaan waterbar dilakukan pada kegiatan konstruksi 

basement 3. Pemasangan waterbar juga dilakukan pada saat H-1 atau H-

2 mendekati hari pengecoran. Pastinya supervisor dari Quality Control 

dan Owner sudah melakukan checklist pada tulangan pembesian. 

Lampiran L-14 menjelaskan brosur dari bahan tersebut. 

 
Gambar 3.61 Sika Waterbar 
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Gambar 3.62 Pemasangan Waterbar 

e. Mortar Utama (MU-202) Acian Plesteran & Beton 

MU-202 digunakan pada proyek pembangunan The Pakubuwono 

Menteng untuk keperluan acian plesteran dan beton. Yang dimaksud 

adalah untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan 

digunakan di interior basement. MU-202 berbahan dasar semen, filter 

dan aditif yang tercampur secara homogen. Berdasarkan website, 

kebutuhan air untuk satu sak MU-202 adalah 13-14 liter. Keunggulan 

dari MU-202 yaitu daya rekat tinggi dan plastis saat di aplikasikan pada 

permukaan yang halus dan licin dan didesain khusus untuk mencegah 

penguapan air dengan cepat sehingga adukan tidak cepat mengering saat 

di aplikasikan. 

 
Gambar 3.63 (MU-202) Acian Plesteran & Beton 
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f. Mortar Utama (MU-302) Pasangan Bata & Plester 

MU-302 pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono 

Menteng digunakan untuk pekerjaan pasangan bata merah, bata ringan 

dan pekerjaan plester dengan ketebalan 10 mm pada dinding interior. 

MU-302 berbahan dasar semen, pasir pilihan, filter dan aditif yang 

tercampur sebagai homogen. Pekerjaan plesteran untuk batu merah 

kurang lebih 1,9 m2 / sak 40 kg / tebal aplikasi 10 mm dan untuk bata 

ringan kurang lebih 2,1 m2 / sak 40 kg / tebal aplikasi 10 mm. 

Keunggulan dari MU-302 yaitu daya rekat tinggi dan plastis saat di 

aplikasikan dan waktu pengerjaan lebih cepat sehingga menghemat 

biaya dan waktu. 

 
Gambar 3.64 MU-302 Pasangan Bata & Plester 
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g. Mortar Utama (MU-402) Perekat Keramik 

MU-402 merupakan semen instan untuk pekerjaan pemasangan keramik 

pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan, filter dan 

aditif yang tercampur secara homogen.  

 
Gambar 3.65 MU-402 Perekat Keramik 

3.4.Perencanaan dan Penjadwalan Proyek 

3.4.1. Perencanaan Tenaga Kerja 

Proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng 

merupakan proyek besar yang dijalankan oleh kontraktor PT Total 

Bangun Persada. Tentunya, proyek sebesar ini tidak lepas dari 

tenaga kerja yang di pakai. Pekerjaan seperti pembesian, finishing 

kolom, pemasangan bekisting, pengendalian alat berat merupakan 

beberapa contoh pekerjaan yang dijalankan oleh tenaga kerja 

(manpower) dalam suatu proyek. Pada proyek ini, keputusan jumlah 

tenaga kerja dilakukan oleh koordinator subkon. Dalam hal ini, bisa 

dibilang sebagai mandor. PT Total Bangun Persada mempunyai 

kerjaa sama dengan beberapa rekanan kerja seperti pada penjelasan 

pada bab sebelumnya Sub-bab 2.10 tentang rekanan kerja dan pada 

Tabel 2.2 serta 2.3 tentang Rekanan kerja PT Total Bangun Persada 

pekerjaan khusus dan umum. Tentu saja, PT Total Bangun Persada 



 
 
 

Laporan Magang Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen, The Pakubuwono, Menteng 

Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 
 

 
 Sebastian Romansaputra - 15.B1.0084 Universitas Katolik Soegijapranata | 84 
 

juga melakukan tinjauan mengenai jumlah manpower yang 

digunakan pada proyek ini. Pada Lampiran L-15 menunjukan tabel 

dan grafik yang digunakan PT Total Bangun Persada dalam 

memutuskan jumlah manpower yang digunakan untuk lantai dua 

sampai lantai empat. Dari sini, koordinator sub-kon akan 

menghubungi pegawainya untuk menjadi manpower pada proyek 

ini.  

3.4.2. Perencanaan Alat 

Sebagai kontraktor utama, PT Total Bangun Persada juga 

memperhatikan perencanaan alat yang digunakan pada proyek 

pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng. Seperti yang 

dijelaskan pada sub bab 3.2 mengenai peralatan kerja dan alat berat, 

terdapat penjelasan mengenai peralatan dan alat berat yang 

digunakan pada proyek ini seperti alat thereading, upset, dump 

truck, tower crane dan lain-lain. Sebagai pengalaman penulis dalam 

proyek ini yang bekerja untuk bagian Engineering dan Quality 

Surveyor, perencanaan alat dan bahan pada proyek ini dilakukan 

penyaringan oleh Quality Surveyor dengan tendering. Pada bagian 

tendering ini, terdapat beberapa supplier yang memberikan proposal 

untuk bahan pertimbangan PT Total Bangun Persada. Biasanya 

dalam kegiatan tendering ini, terdapat tiga supplier yang akan di 

review. Review yang dilakukan mencakup track record supplier dari 

proyek sebelumnya, nilai Supplier dari Kementrain Indonesia dan 

lain-lain. Baru setelah tendering ini, PT Total Bangun Persada akan 

memilih satu supplier yang akan menjadi rekanan kerjanya dalam 

penyuplai alat berat.  

3.4.3. Penjadwalan Kurva “S” Rencana 

Kurva S merupakan suatu perencanaan dan penjadwalan yang ada 

dalam suatu proyek konstruksi. Secara grafis, kurva S menyajikan 

kemajuan komulatif pada suatu sumbu tegak terhadap waktu pada 
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sumbu mendatar (Prawira, 2014). Kemajuan dapat diukur menurut 

jumlah nilai uang yang telah dikeluarkan, survei kuantitas dari 

pekerjaan, jam orang yang telah dijalani atau setiap ukuran lainnya 

yang memberikan suatu manfaat. Kurva S yaitu gambaran diagram 

persen komulatif biaya yang diplot pada suatu sumbu koordinat 

dimana sumbu absis (X) menyatakan waktu sepanjang masa proyek 

dan sumbu (Y) menyatakan nilai persen kumulatif biaya selama 

masa proyek. Tujuan dari kurva S sendiri yaitu untuk mengetahui 

pengeluaran biaya yang dikeluarkan per satuan waktu dan progress 

pekerjaan yang didasarkan pada volume yang dihasilkan di 

lapangan. Kurva s dapat dilihat pada Lampiran L-16. 

3.5.Pengendalian Proyek 

3.5.1. Pengendalian Biaya 

Pengendalian biaya pada proyek pembangunan apartemen The 

Pakubuwono Menteng dilakukan oleh bagian Quality Surveyor. 

Dalam hal ini mencakup jumlah pemesanan besi, tendering pada sub 

kon dan supplier dan kebutuhan pengeluaran lainnya untuk 

keperluan proyek. Seperti proyek pada umumnya, PT Total Bangun 

Persada dalam membangun apartemen The Pakubuwono Menteng 

membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga tahu total 

pengeluaran yang akan dikeluarkan dalam membangun dan 

menjalankan proyek ini. Sebagai Quality Surveyor, salah satu tugas 

utama adalah menghasilkan Bill of Quantity (BoQ-RAB). RAB 

adalah dokumen yang disiapkan Quantity Surveyor yang 

mencantumkan jumlah item pekerjaan yang diperlukan untuk 

proyek berdasarkan gambar dan spesifikasi selama tender. RAB 

haris tepat dan didokumentasikan dan akan diserahkan kepada 

owner. Biaya-biaya konstruksi proyek perlu dikelompokkan dalam 

Analisa perhitungan. Menurut Asiyanto (2005), Biaya konstruksi 

memiliki unsur utama dan faktor yang perlu dipertimbangkan 
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dengan waktu penyelesaian rencana agar waktu penyelesaian dapat 

terkontrol setiap periodenya.  

3.5.2. Pengendalian Mutu 

Pengendalian mutu pada proyek pembangunan apartemen The 

Pakubuwono Menteng dilakukan oleh bagian Quality Control. 

Bagian Quality Control mempunyai tugas utama untuk selalu 

memastikan aktualisasi rencana proyek dengan mengadakan atau 

melaksanakan pemeriksanaan dari sertiap pekerjaan yang sudah 

dilaksanakan pada pembangunan yang sedang berlangsung. Selain 

itu pekerjaan Quality Control juga mendampingi dan bertanggung 

jawab pada setiap tes laboratorium atau tes alat dan material yang 

digunakan dalam setiap proyek untuk memastikan bahwa 

material/alat yang digunakan mempunyai kualitas yang sudah 

ditetapkan dalam perencanaan proyek awal. Oleh karena itu, penting 

perannya supervisor dalam pekerjaan Quality Surveyor dalam 

semua pekerjaan aktualisasi di lapangan karena mereka harus 

memperhatikan dan bertanggungjawab dalam kualitas serta masalah 

yang terjadi selama proyek berlangsung. 

3.5.3. Pengendalian Waktu 

Lamanya waktu penyelesaian proyek berpengaruh besar dengan 

penambahan biaya proyek secara keseluruhan. Maka dari itu 

dibutuhkan laporan progress harian/ mingguan dan bulanan untuk 

melaporkan hasil pekerjaan dan waktu penyelesaian untuk setiap 

item pekerjaan proyek serta dibandingkan dengan waktu 

penyelesaian rencana agar waktu penyelesaian dapat terkontrol 

setiap periodenya. Supervisor Quality Control juga memperhatikan 

dengan sangat setiap perkembangan dan kemajuan proyek yang 

sedang berlangsung. Supervior QC akan memberikan laporan 

“Berita Acara Check List” kepada owner. Contoh Formulir berita 

acara dapat dilihat pada Lampiran L-17. 
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3.6.Permasalahan pada Proyek 

Setiap proyek pembangunan konstruksi tidak terhindar dari adanya suatu 

permasalahan atau kendala. Setiap proyek pekerjaan konstruksi pasti terjadi 

suatu kesalahan, baik itu kesalahan besar atau kesalahan kecil. 

Permasalahan yang terjadi bisa bermacam-macam, seperti permasalahan 

dilapangan, biaya, waktu dan alat berat yang digunakan. Hal ini juga terjadi 

pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng. Pada 

faktanya, permasalahan dalam proyek akan dirundingkan dan didiskusikan 

dengan pihak lapangan dan Quality Control Supervisor sehingga ditemukan 

suatu titik terang dan pemecahan masalah yang terjadi. Berikut merupakan 

faktor masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada 

lapangan. 

3.6.1. Faktor Alam 

Permasalahan pada proyek tidak lepas dari adanya hambatan yang 

diakibatkan oleh faktor alam. Selama perkembangan proyek, 

pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng mengalami 

kendala yang diakibatkan oleh alam seperti hujan. Sejak penulis 

melakukan magang kerja yang dimulai sejak Januari 2019, tingkat 

hujan dinilai tinggi karena seringnya hujan yang terjadi pada siang 

hari dan malam hari. Hal ini menyebabkan banyaknya genangan air 

dan memperlambat pekerjaan yang ada di luar. Memang pekerjaan 

masih difokuskan pada basement, tetapi penyuplai beton dilakukan 

diluar basement, yang mengakibatkan lambatnya pekerjaan. Selain 

itu, hujan mengakibatkan para tukang terlambat menuju proyek. 

Oleh karena itu, sedikit orang yang mengikuti Tool Box Meeting 

(TBM). Tool Box Meeting yaitu kegiatan pengarahan pekerjaan yang 

harus dilakukan oleh pekerja dari Supervisor Quality Control, HSE 

dan beberapa pihak PT Total Bangun Persada dalam pembangunan 

apartemen The Pakubuwono. 
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Gambar 3.66 Genangan Air 

 
Gambar 3.67 Hujan pada Basement 
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3.6.2. Faktor Sumber Daya Manusia 

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu masalah 

yang terjadi pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono 

Menteng. Hal ini dikarenakan kurangnya manpower dalam 

mengerjakan pekerjaan proyek. Hambatan juga terjadi jika ada 

pekerja yang mengalami kecelakaan proyek dan mengharuskan 

perawatan pada rumah sakit. Berkurangnya manpower seperti ini 

juga mengakibatkan lambatnya progress yang ada pada proyek. 

Selain itu, salahnya pemasangan besi tulangan pada kolom dan 

balok karena melakukan pekerjaan tanpa dampingan koordinator 

lapangan juga menjadi permasalahan yang ada pada checklist oleh 

Supervisor Quality Control dan Owner sehingga pekerjaan menjadi 

terlambat.  

 
Gambar 3.68 Manpower 

3.6.3. Faktor Alat dan Material 

a. Bekisting  

PT PP Presisi sebagai sub kon PT Total Bangun Persada dalam 

penyuplai bekisting melakukan kesalahan pada bekisting yang 
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akan digunakan untuk tempat pengecoran beton. Hal ini antara 

lain, tidak lurusnya permukaan bekisting sehingga 

mengakibatkan bekisting tidak dapat membuat permukaan 

kolom menjadi lurus. Selain itu, kurang rapatnya penutupan 

bekisting mengakibatkan udara dapat masuk dan mengakibatkan 

terjadinya rongga pada beton yang sudah di cor. Hal ini menjadi 

permasalahan yang terjadi pada proyek pembangunan apartemen 

PT Total Bangun Persada. Gambar 3.69 Menggambarkan tidak 

lurusnya beton yang diakibatkan oleh bekisting.  

 
Gambar 3.69  Kesalahan Beton akibat Bekisting 
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Gambar 3.70 Perakitan Bekisting 

b. Bocornya Pipa penyalur Concrete Pump 

Pengecoran merupakan pekerjaan yang ada dan dilakukan pada 

suatu proyek. Tidak menutup kemungkinan, kontraktor utama 

PT Total Bangun Persada menggunakan concrete pump dalam 

pengecoran di basement karena sulitnya area lokasi kolom pada 

basement. Tetapi, concrete pump juga memerlukan pipa 

penyalur untuk menyambungkan pipa concrete pump ke kolom 

yang akan dicor. Pipa ini disambung satu sama lain sehingga 

dapat mencapai lokasi area pengecoran yang diinginkan. Pada 

sambungan pipa ini biasanya terjadi kesalahan atau bocor beton 



 
 
 

Laporan Magang Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen, The Pakubuwono, Menteng 

Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 
 

 
 Sebastian Romansaputra - 15.B1.0084 Universitas Katolik Soegijapranata | 92 
 

karena kuatnya dorongan beton oleh concrete pump. Hal ini 

menjadi permasalahan proyek karena menghambat waktu untuk 

pengecoran. Tetapi hal ini daapat dilakukan perbaikan sehingga 

pengecoran dapat dilakukan. Gambar 3.71 Menggambarkan 

situasi bocornya pipa pada saat pengecoran kolom basement 1. 

 
Gambar 3.71 Bocor Pipa Concrete Pump 

 
Gambar 3.72 Perbaikan Pipa Concrete Pump Tahap 1 
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Gambar 3.73 Perbaikan Pipa Concrete Pump Tahap 2 

c. Truck Mixer  

Kesalahan pekerjaan juga dilakukan alat berat Dump Truck 

dalam pengiriman ready mix dari batching plant menuju proyek 

apartemen The Pakubuwono Menteng pada saat pekerjaan 

pengecoran Mattfond. Kesalahan terjadi saat kebutuhan beton 

yang harus dipenuhi meningkat karena menghindari coldjoint 

pada Mattfond. Pihak Pionirbeton mencoba melakukan jalan 

pintas (shortcut) tetapi terjadi kesalahan. Truck Mixer dengan 

ketinggian 3,7 meter, tidak dapat menghindari gantungan kabel 

listrik yang ada pada daerah proyek. Gambar 3.74 dan Gambar 

3.75 Menggambarkan situasi kesalahan truck mixer yang tidak 

dapat menghindari gantungan listrik di sekitar proyek.  
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Gambar 3.74 Hambatan Kabel Listrik 

 
Gambar 3.75 Detail Kecelakaan Kabel Listrik 
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d. Kerusakan Sliper pada Alat Threading 

Hambatan pekerjaan pembangunan proyek apartemen The 

Pakubuwono Menteng juga terjadi pada peralatan yang 

digunakan. Pada alat threading terdapat bagian sliper. Sliper 

berfungsi sebagai pengatur pembesaran atau pengecilan ukuran 

pisau threading ketika pisau digunakan untuk membuat ulir. 

Ketika pembuatan ukuran ulir pada alat threading, sliper berada 

di ukuran yang pas untuk ulir dan ketika ujung besi sudah 

menjadi ulir, secara otomatis sliper tersebut akan terbuka dan 

berada di titik paling besar dari ulirnya. Bisa dikatakan dua kali 

ukuran besi tersebut. Gambar 3.76 Menggambarkan letak sliper 

pada alat Threading yang belum mengamali kerusakan. Gambar 

3.77 Menggambarkan kerusakan/pecahnya sliper akibat 

lamanya penggunaan dalam pekerjaan pembuatan ulir.  

 
Gambar 3.76 Sliper Pada Alat Threading 
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Gambar 3.77 Pecahnya Sliper 

 
Gambar 3.78 Detail Sliper Pecah 

e. Tumpulnya Gerinda Potong 

Hambatan pada pekerjaan pembesian juga terjadi. Bulan Maret 

2019, pekerjaan proyek apartemen The Pakubuwono Menteng 

sudah mulai memasuki pekerjaan area tower. Pada pekerjaan ini, 

besi dilakukan perakitan awal dan akan disambung 

menggunakan coupler. Pemasangan dan penyambungan coupler 

mengharuskan sambungan besi sebelumnya mempunyai 

ketinggian yang homogen atau sama. Peran alat Gerinda potong 

ini berfungsi untuk memotong besi sehingga dihasilkan 

ketinggian yang sama. Tetapi karena tumpulnya Pisau Gerinda 
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mengakibatkan susahnya pemotongan pada besi. Jadwal yang 

seharusnya dijadwalkan mengalami kemunduran hingga dua jam 

pada site.  

 
Gambar 3.79 Tumpulnya Mata Pisau Gerinda 

 
Gambar 3.80 Sambungan Besi 
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Gambar 3.77 Coupler 
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BAB IV 

KEGIATAN MAGANG 

 
4.1.Quality Control  

Quality Control (QC) merupakan salah satu bagian penting dalam pekerjaan 

proyek yang ada di pembangunan The Pakubuwono Menteng, Jakarta. 

Tugas utama dari Quality Control yaitu memastikan aktualisasi rencana 

proyek dengan mengadakan/melaksanakan pemeriksaan dari setiap 

pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada pembangunan yang sedang 

berlangsung. Selain itu, pekerjaan Quality Control juga mendampingi dan 

bertanggung jawab pada setiap tes laboratorium atau tes alat dan material 

yang digunakan dalam setiap proyek untuk memastikan bahwa material/alat 

yang digunakan mempunyai kualitas yang sudah ditetapkan dalam 

perencanaan proyek awal. Oleh karena itu, penting perannya supervisor 

dalam pekerjaan Quality Surveyor dalam semua pekerjaan aktualisasi di 

lapangan karena mereka harus memperhatikan dan bertanggungjawab 

dalam kualitas serta masalah yang terjadi selama proyek berlangsung. Pada 

internship (magang) yang penulis lakukan ditetapkan untuk melakukan 

tugas dalam Quality Surveyor selama 2 minggu awal. Berikut merupakan 

penjelasan lebih lanjut mengenai pekerjaan dan pengalaman yang saya 

dapatkan selama magang kerja di The Pakubuwono Menteng. 

a. Pembesian  

Pada bagian pembesian merupakan pekerjaan pertama yang harus 

penulis lakukan pada kegiatan magang kerja pada pembangunan 

apartemen The Pakubuwono Menteng. Pada kegiatan pembesian ini, 

penulis di dampingi oleh Pak Adi dan Pak Niko sebagai supervisor 

lapangan dari Quality Control. Kegiatan yang dilakukan sebagian besar 

ada di lapangan/basement 3. Hal ini dikarenakan pembesian merupakan 

salah satu komponen penting dalam konstruksi mattfond yang harus 

selesai dalam bulan januari. Topik yang penulis dapatkan merupakan 
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pembesian arah-x dan pembesian arah-y yang di tampilkan dalam 

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.  

 
Gambar 4.1 Pembesian Arah-X (Lampiran L-18) 

Sumber : Forcon design – The Pakubuwono Menteng 
 

 
Gambar 4.2 Pembesian Arah-Y (Lampiran L-19) 
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Gambar 4.3 Pemasangan Pembesian pada konstruksi Mattfond 

 
Gambar 4.4 Pembesian arah X dan Y layer 1 dan 2 

Seperti yang diketahui, pembesian pada proyek pembangunan 

apartemen The Pakubuwono Menteng Jakarta dilakukan oleh CV 

Laba Jaya. Kegiatan lain yang dilakukan yaitu checklist pembesian 



 
 
 

Laporan Magang Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen, The Pakubuwono, Menteng 

Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 
 

 
 Sebastian Romansaputra - 15.B1.0084 Universitas Katolik Soegijapranata | 102 
 

yang dilakukan oleh pihak PT Total Bangun Persada dan pihak 

owner yaitu Pakubuwono di tampilkan pada Gambar 4.5. Pada 

kegiatan checklist pembesian ini owner akan meninjau kembali 

mengenai ukuran, jarak serta banyaknya jumlah besi yang 

digunakan pada pekerjaan aktualisasi dengan perencanaan yang 

sudah di rencanakan serta di setujui oleh pihak owner dan 

kontraktor.  

 
Gambar 4.5 Kegiatan Checklist Pembesian  

 
Gambar 4.6 Area Basement 3 (Lampiran L-20) 

Sumber : The Pakubuwono Menteng arsip 
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b. Tes besi 

Kegiatan tes besi atau pembesian pada proyek pembangunan The 

Pakubuwono Menteng dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian 

Bahan DKI Jakarta. Diameter besi yang dipakai pada proyek ini 

yaitu D-13, D-15, D-19, D-22, D-25 dan D-32 yang ditunjukan pada 

Gambar 4.7. Tes pembesian dilakukan agar kualitas dari besi 

terjamin. Pada kesempatan ini, terdapat beberapa alat yang 

digunakan untuk melakukan pengujian pada besi salah satunya yaitu 

Universal Test Mechine yang ditunjukan pada Gambar 4.8. Sama 

dengan koneksi penghubung material, area failure biasa terjadi 

dalam material atau biasanya disebut dengan kegagalan material. 

Seperti yang sudah dijelaskan, hasil pada tes pembesian ini 

ditunjukan Gambar 4.9. 

 

 
Gambar 4.7 Besi pada proyek The Pakubuwono Menteng 
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     Gambar 4.8 Alat pengujian Besi dan hasil pengujian tes Tarik Besi 

 
Gambar 4.9 Hasil dari tes Tarik pada besi 

 

Pada saat pengujian dilakukan, terdapat grafik yang menunjukan 

berapa besar kekuatan yang dimiliki oleh besi dengan tarikan yang 

diberikan. Pada pekerjaan ini secara langsung di lihat oleh petugas 

dari Laboratorium Balai Penelitian Bahan DKI Jakarta yang 

ditunjukan pada Gambar 4.10. Selain itu grafik kekuatan tertinggi 

pada besi pada tes Tarik dapat di lihat pada Gambar 4.11. 
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Gambar 4.10 (a) Monitoring Tes Tarik pada Besi oleh Petugas  
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Gambar 4.10 (b) Monitoring Tes Tarik pada Besi 

Pada pengujian tes besi dilakukan kurang lebih satu sampai dua 

menit tergantung dari kekuatan besi tersebut. Selain itu, beban 

(loads) yang diberikan pada pengujian besi juga berbeda. Jika 

diperhatikan dalam Gambar 4.10 dapat terlihat bahwa beban (loads) 

yang diberikan sebesar 15920 Kg/f dan waktu yang digunakan 100,5 

detik. Setelah pengujian selesai, terdapat pesan dari sistem aplikasi 

yang menunjukan Panjang kegagalan yang ditunjukan pada Gambar 

4.11. Lampiran L-21 Hasil tes Besi. 

 
Gambar 4.11. Hasil pengujian tes Tarik Besi 
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c. Trial Mix Beton 

Pengujian Trial Mix Beton pada proyek pembangunan apartemen 

The Pakubuwono Menteng dilakukan untuk mengetahui kekuatan 

beton, workability beton, kepadatan beton dan sifat dari campuran 

material beton tersebut. Pengujian Trial Mix beton biasanya 

dilakukan ketika terdapat penambahan atau penggantian material 

beton. Proses ini bisa juga digunakan untuk mengetahui kinerja 

beton setelah beberapa waktu truck mengirim beton dari batching 

plant selama beberapa jam. Pada kesempatan ini, saya melakukan 

Trial Mix beton yang dilakukan di Pionirbeton Pulo Gading plant 

yang didampingi oleh owner dan supervisor Quality Control PT 

Total Bangun Persada. Proses pengujian ini meliputi slump test, 

pengecheckan temperature (suhu), air content test dan tes kepadatan 

beton. Kegiatan saya memakan waktu selama 6 jam untuk 

menghasilkan beton dengan target nilai slump 14+3/-1. Berikut 

beberapa Gambar mengenai Trial Mix beton yang dilakukan pada 

Pionirbeton Plant Pulo Gading.  

       
             Gambar 4.12    Gambar 4.13 
           Test Air Content           Pengukuran Suhu 
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              Gambar 4.14                                        Gambar 4.15 
       Tes Kepadatan Beton                                   Slump Test 
 

 
Gambar 4.16 Mix Design (Lampiran L-22) 

Sumber : Engineering Field – PT Total Bangun Persada  
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d. Monitoring Beton dan Mattfond 

Pada bagian monitoring beton dan realisasi stroring Mattfond, 

penulis ditunjuk untuk membuat aplikasi monitoring jumlah banyak 

kubik beton yang sudah terealisasi dan kubik beton yang belum 

tercukupi. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengalaman penulis 

terhadap google drive dan google excel and form online monitor 

yang penulis gunakan untuk research program Student Of The Year 

(SOTY) 2017. Persiapan untuk konstruksi Mattfond sudah 

dilakukan sejak awal Januari termasuk dengan pembesian, 

pemasangan expamet dan kaki onta. Pada bagian ini, detail dan 

monitor sudah dirundingkan antara penulis, Bapak Robin dan Bapak 

Andrian seperti tanggal kedatangan truck, jam loading pada plant, 

jam kedatangan truck pada proyek, asal truck, slump test 

diterima/tidak dan readymix merupakan benda uji/tidak.  

 
Gambar 4.17 Penginputan Online form Mattfondation 

 
Gambar 4.18 Penginputan Manual form Mattfondation (Lampiran L-24) 
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Gambar 4.19 GPS Track untuk Truck Mixer pada konstruksi 

Mattfondation 

 

Penginputan pada online form dan manual dilakukan agar data yang 

telah terkumpul nantinya dapat di cross-check dan di validasi ke 

akurasiannya, sehingga nantinya jika ada suatu kesalahan data dalam 

penginputan dapat dilakukan komparasi antara kedua data. Selain 

itu, pihak dari sub-con yang merupakan PionirBeton juga 

melakukan rekap data yang juga nantinya dilakukan cross-check dan 

pemvalidasian data dengan pihak PT Total Bangun Persada, Tbk. 

Hal lain yang penulis lakukan yaitu melakukan suatu sistem 

pemonitoringan online selama jalannya proses konstruksi Mattfond 

yang ditampilkan pada Gambar 4.20. Penampilan ini dilakukan 

dengan menggunakan rumus pada google excel sheet yaitu 

penggunaan rumus pada waktu sekarang (current time), persen 

realisasi beton dan persen yang belum dilakukan serta waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan konstruksi Mattfond ini. 

Monitoring ini ditujukan kepada semua staff termasuk dari Project 
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Manager dan dari pihak Pionirbeton (sub-con) serta dari pihak 

owner sendiri yaitu The Pakubuwono. 

 
Gambar 4.20 Monitoring Online Google Excel Sheet 

e. Report Besi 

Pada kegiatan yang penulis lakukan pada Quality Control Section 

yaitu melakukan laporan pada setiap Report Besi yang telah 

dilakukan pengujian sebelumnya pada tempat-tempat yang sudah 

ditunjuk langsung oleh kontraktor utama yaitu PT Total Bangun 

Persada.  

 
Gambar 4.21 Rekap Data Tes Besi 
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Kegiatan ini lebih dilakukan pada pendataan setiap pengujian besi 

yang dilakukan pada Microsoft Excel. Manager dari Quality Control 

secara langsung membimbing penulis dalam melakukan perekapan 

data besi. Terdapat beberapa jenis besi yang digunakan dan di uji 

yaitu D10, D13, D16, D19, D22, D25, D29 dan D32. Pengujian 

direkap dengan melihat nilai dari Yield Strength (kgf/mm2), Tensile 

Strength (kg/mm2) dan Elongation (%). 

f. Admin Storing Beton Mattfond 

Pada kegiatan Mattfond, semua anak magang diharuskan untuk 

mengambil peran dalam pelaksanaan storing Mattfond yang 

dilakukan pada satu Februari sampai empat Februari 2019. Kegiatan 

ini dilaksanakan pada pukul sembilan malam pada tanggal satu 

Februari 2019. Tetapi karena tingginya kemacetan dan kepadatan 

jalan raya menuju proyek yang terletak di Jakarta pusat, 

mengakibatkan terlambatnya waktu truck mixer (TM) hingga 2 jam 

lamanya. Pekerjaan mengenai admin pada stroring Mattfond ini 

lebih tepatnya merekap data secara online dan secara manual pada 

stand yang disediakan oleh pihak kontraktor.  

 

 

 
Gambar 4.22. Persiapan Mattfond The Pakubuwono Menteng 
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Gambar 4.23. Situasi Stand Admin Mattfond 

g. Crushing Test 

Kegiatan ini sama dilakukan dengan kegiatan Rekap data Tes Besi. 

Secara umum, semua beban yang diberikan akan ditopang oleh 

beton dan beban tarik oleh baja. Dengan demikian, uji kekuatan 

beton merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 

kuat lemah nya beton. Biasanya uji beton dibuat dengan sebuah 

kubus ukuran 15 x 15 cm yang setidaknya berjumlah 2 biji. Pada 

sempel kubus tersebut akan dilakukan pengujian pada hari ke 7, 14 

dan 28 untuk mengetahui kekuatan dari beton. Pada proyek 

pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng yang 

dikerjakan oleh PT Total Bangun Persada ini, pengujian tes 

kompresi beton dilaksanakan di Laboratorium Beton Universitas 

Trisakti Jakarta.  

 
Gambar 4.24. Hasil Uji Kuat Tekan Beton (Lampiran L-25) 
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Gambar 4.25. Rekap Data Uji Kuat Tekan Beton 1 

Sumber : The Pakubuwono Menteng Report 

 
Gambar 4.26. Rekap Data Uji Kuat Tekan Beton 2 

Sumber : The Pakubuwono Menteng Report 
 

4.2.Engineering 

a. Progress Mapping 

Pada pekerjaan awal yang penulis dapatkan di engineering yaitu 

melakukan pemetaan pekerjaan realisasi yang ada pada basement 

satu hingga basement tiga. Umumnya, hasil dari pemetaan ini yaitu 

softfile powerpoint yang di rangkum tiap minggunya. Kegiatan ini 

dilakukan agar pihak kontraktor dan owner mengetahui kemajuan 

proyek yang tercapai tiap minggunya. Penulis didapati 

tanggungjawab untuk melakukan pemetaan selama 4 minggu di 

proyek. Pemetaan perkembangan proyek dapat dilihat pada Gambar 

4.27 hingga Gambar 4.29. 
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Gambar 4.27 Realisasi Pekerjaan Basement 1 

Sumber : Weekly Report The Pakubuwono Menteng 
 
 

 
Gambar 4.28 Dokumentasi Pekerjaan Basement 1 

Sumber : Weekly Report The Pakubuwono Menteng 
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Gambar 4.29 Dokumentasi Pekerjaan Basement 3 

Sumber : Weekly Report The Pakubuwono Menteng 
 

b. Penggunaan SAP2000  

Bagian engineering sangat memperhatikan juga perkembangan dan 

kemajuan anak magang dengan memberikan berbagai macam tugas 

salah satunya belajar menghitung dan menganalisis bangunan dua 

lantai yang didesain sedemikian rupa dan diberikan beban gempa. 

Pada bagian ini, penulis secara langsung di bimbing oleh Pak Aris 

selaku staff bagian engineering. Dengan perkiraan waktu satu 

hingga dua minggu, penulis mendapatkan waktu untuk melakukan 

perhitungan selama 2 jam tiap harinya. Penggunaan SAP2000 

diputuskan karena penulis hanya memiliki aplikasinya selain 

ETABS yang menjadi pertimbangan utamanya. Berikut merupakan 

hasil desain SAP2000 yang ditunjukan pada Gambar 4.30.  
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Gambar 4.30 Desain SAP2000 Rumah Dua Lantai 

 

Pada kesempatan ini penulis juga di berikan ilmu untuk menghitung 

bangunan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku seperti 

SNI untuk Beban Minimum untuk Perencanaan Bangunan Gedung 

dan Struktur Lain hingga Pedoman Perencanaan untuk Rumah dan 

Gedung (PPPURG) 1987. Ilmu baru yang penulis dapatkan juga 

yaitu perhitungan gaya gempa yang lebih praktis dalam menemukan 

spektrum gempa pada lokasi bangunan di bangun. Penggunaan 

website Desain Spektra Indonesia yang dapat diakses 

http://puskim.pu.go.id/ mempermudah penulis dalam menemukan 

koordinat bujur dan lintang. Selain itu, website ini juga 

menghasilkan perhitungan dengan menghasilkan nilai Ss dan S1 

yang dimasukan dalam aplikasi SAP2000 untuk perhitungan gaya 

gempa. Gambar 4.31 menunjukan hasil yang didapatkan dengan 

menggunakan website Desain Spektra Indonesia untuk bangunan 

yang menjadi contoh perhitungan. Selain itu, pada Gambar 4.32 juga 

menunjukan grafik respon spektra desain yang didapatkan pada 

website Desain Spektra Indonesia. 
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Gambar 4.31. Hasil Running Desain Spektra Indonesia 

 
Gambar 4.32. Spektral Percepatan Tanah Sedang 

Perhitungan lebih umum mengenai gaya gempa dilakukan 

menggunakan program software Microsoft Excel. Setelah dihitung 

sedemikian rupa, penginputan hasil hitungan ke aplikasi SAP2000 

kembali dilakukan. Kombinasi beban pun dimasukan dan 

didapatkan hasil yang ditunjukan pada Gambar 4.33. Penggabungan 

kombinasi beban menjadi beban “ENVELOPE” juga harus 

dilakukan agar kombinasi beban yang ada dapat disatukan dan 

mendapatkan hasil yang maksimal. 
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Gambar 4.33. Hasil Running Program SAP2000 

 

c. Meeting Client 

Bagian engineering selalu memberikan pengalaman baru bagi anak 

magang salah satunya untuk mengikuti pertemuan dengan client 

pada tanggal 4 Januari 2019. Hari itu PT Total Bangun Persada 

dikunjungi oleh PT Wahana Solarhat Sejahtera (WSS) untuk 

mempromosikan precast composite concrete wall. Pada rencananya, 

Cement Wall digunakan untuk dinding pada basement. Sama dengan 

produk precast lainnya, Cement Wall juga sangat efisien dalam 

pemasangannya yang mereka klaim produktivitasnya mencapai 50 

m2/hari (6 m2/jam). Informasi yang didapatkan melalui brosur 

perusahaan, WSS Cement Wall memiliki ketebalan 100 mm, 2440 

mm panjang dan 610 mm lebar. Keunikan dari produk ini yaitu 

menggunakan Polystyrene (EPS) pada Cement Wall nya. Sebagai 

tambahan, efisiensi dari produk ini yaitu tidak di butuhkannya tindak 

lanjut seperti mem-plester dan melapisi untuk finishingnya.  
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Gambar 4.34 Suasana Meeting dengan WSS Cement Wall 

 
Gambar 4.35 Precast WSS Cement Wall 

d. Menghitung pekerja 
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Menghitung pekerja atau biasa disebut dengan Manpower juga 

menjadi pekerjaan penulis saat masuk dalam engineering. Pada 

kegiatan ini penulis didampingi oleh Pak Robin selaku perwakilan 

dari Engineering untuk mementori penulis. Perhitungan manpower 

dilakukan untuk pembangunan bagian tower lantai dua sampai 

empat. Pada pekerjaan yang harus dilakukan tukang / manpower 

pada konstruksi lantai dua sampai empat sama yaitu pasangan 

dinding dan rangka partisi, instalasi MEP di dinding dan atas plafon, 

waterproofing, finishing gypsum plafond dan lain-lain. Penjadwalan 

dapat ditunjukan pada Gambar 4.36. 

 
Gambar 4.36 Perhitungan Manpower  

 

e. Mattfond Detail Meeting  

Sebelum konstruksi Mattfond dilaksanakan, pematangan konsep dan 

rencana untuk konstruksi ini harus sempurna. Hal ini dikarenakan 

konstruksi Mattfond mengeluarkan banyak biaya. Banyaknya beton 

yang harus di storing menjadi alasan utama. Pada pertemuan ini, 

penulis secara langsung di ajak oleh perwakilan engineering yaitu 

Pak Robin dan Manager dari Quality Control yaitu Pak Andrian 

untuk ikut membahas konsep dan tindakan lebih lanjut untuk 

konstruksi Mattfond ini. Tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada 

penulis salah satunya yaitu revisi powerpoint yang akan digunakan 
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untuk meeting utama dengan owner dan Project Manager. Berikut 

merupakan beberapa Gambar tentang konsep konstruksi Mattfond 

yang dikerjakan penulis. Tindak lanjut dari pertemuan ini yaitu 

pembuatan aplikasi google form yang sudah dibahas pada bagian sub 

bab 4.1.4. 
 

 

 
Gambar 4.37 Konsep Jalur Keluar Masuk Truck Mixer 

Sumber : Mattfond Presentation by Engineering  
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Gambar 4.38 Konsep Zona Cor untuk Konstruksi Mattfond 

Sumber : Mattfond Presentation by Engineering  
 

 
Gambar 4.39 Metode Persiapan Cold Joint 

Sumber : Mattfond Presentation by Engineering 
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4.3.Quality Surveyor 

a. Penghitungan Volume Besi Kolom 

Pekerjaan pada Quality Surveyor yaitu mengulas kembali nilai 

kontrak dan memastikan bahwa uang yang keluar pada proyek 

digunakan tepat pada sasaran. Pada kesempatan ini penulis 

mendapatkan tugas untuk menghitung volume besi pada kolom di 

basement satu sampai tiga. Penjelasan dilakukan oleh staff Quality 

Surveyor yaitu Pak Heru Purwanto. Pekerjaan ini dilakukan agar 

pemesanan pasokan besi tidak terlalu berlebih sehingga dapat 

menjaga keuangan pada proyek. Pada Gambar 4.40 ditunjukan 

denah Kolom dan pembesiannya yang harus penulis hitung. 

Perhitungan besi ini bervariasi yaitu besi dengan D22, D13 dan lain-

lain. 

 
Gambar 4.40 Forcon drawing Kolom Basement (Lampiran L-26) 

Sumber : Forcon Drawing Pakubuwono Menteng 
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Gambar 4.41 Perhitungan Excel Volume Besi Kolom Basement  

(Lampiran L-27) 

b. Penghitungan Volume Besi Balok 

Perhitungan volume dilanjutkan kembali dengan meninjau pada 

konstruksi Balok. Tugas yang diberikan masih sama dengan 

perhitungan volume besi pada kolom basement. Penjelasan juga 

kembali dilakukan oleh Pak Heru Purwanto. Pada perhitungan ini 

penulis mendapatkan ilmu baru dan ilmu yang didapatkan selama 

kuliah dapat direalisasikan pada pekerjaan mengenai perhitungan 

volume ini. Perhitungan besi pada sambungan (overlap) dan 

mengidentifikasi sambungan pada besi. 

 
Gambar 4.42 Forcon Drawing Balok Basement (Lampiran L-28) 



 
 
 

Laporan Magang Kerja 
Proyek Pembangunan Apartemen, The Pakubuwono, Menteng 

Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 
 

 
 Sebastian Romansaputra - 15.B1.0084 Universitas Katolik Soegijapranata | 126 
 

Sumber : Forcon Drawing Pakubuwono Menteng 
 
 

 
Gambar 4.43 Perhitungan Excel Volume Besi Balok Basement 

(Lampiran L-29) 

 

c. Penjelasan Tendering Sub-con 

Pada kesempatan ini, penulis Bersama dengan anak magang lainnya 

mendapatkan ilmu mengenai tendering PT Total Bangun Persada 

pada proyek The Pakubuwono Menteng dengan sub-kon. Penjelasan 

ini dilakukan oleh Manager Quality Surveyor yaitu pak Heppi 

sendiri. Pak Heppi menjelaskan bahwa pada posisi Quality Surveyor 

harus mengetahui kinerja dari subkon tersebut seperti track record 

pada proyek sebelumnya, memperhatikan nilai kinerja mitra 

kontraktor dari Department Logistic Pusat serta kontrak yang 

dijalani. Gambar 4.44 menunjukan gambaran tendering pada PT 

Total Bangun Persada. 
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Gambar 4.44 Proses Pemilihan Mitra Kontraktor  

 
4.4.Lapangan 

a. Penghitungan Volume Beton untuk Podium  

Pada pekerjaan di Site Management penulis mendapatkan pekerjaan 

untuk menghitung bersama pihak Pionirbeton akan volume beton 

yang akan dibutuhkan untuk storing. Penulis mendapatkan tugas 

dari staff Lapangan yaitu Pak Rizal Muttaqin. Pada pekerjaan ini 

penghitungan volume dilakukan dengan mencari angka aktualisasi 

pada ketinggian, lebar dan Panjang area yang akan di cor. Sebagai 

tambahan, pekerjaan penghitungan volume ini dilaksanakan setelah 

adanya Checklist pembesian yang dilakukan oleh Quality Control 

supervisor dan dari pihak owner. Gambar 4.45, Gambar 4.46 dan 

Gambar 4.47 menunjukan pengukuran pada site oleh pihak 

Pionirbeton dan penulis dalam mencari aktualisasi angka untuk 

mencari volume yang dibutuhkan dalam pengecoran beton 

menggunakan meteran.  
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Gambar 4.45 Pengukuran Panjang Area Kolom 

 
Gambar 4.46 Pengukuran Volume Area Kolom 
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Gambar 4.47 Pengukuran Ketinggian Area Kolom 

b. Kebersihan Site Podium Area 

Pekerjaan lapangan yang penulis dapatkan yaitu memantau 

kebersihan Site Podium Area sebelum dilakukan pengecoran. 

Faktanya walaupun sudah dilakukan checklist pembesian oleh pihak 

PT Total Bangun Persada dan The Pakubuwono, terdapat beberapa 

sampah yang masih tertinggal. Walaupun sedikit jumlah sampah 

yang tertinggal tetapi ditakutkan akan mengurangi penurunan 

kekuatan beton jika beton sudah dituangkan ke area tersebut. Tetapi, 

melalui pekerjaan ini penulis mendapatkan pelajaran bahwa 

kebersihan pada area site pengecoran sangat penting, bukan hanya 

untuk kesehatan tetapi juga untuk keamanan kekuatan beton. Selain 

memperhatikan kebersihan sampah, penulis juga diberi kewenangan 

dalam mengatur manpower yang digunakan untuk masuk kedalam 

rangkaian besi untuk mengambil sampah yang masih tersisa.  

 

c. Pemasangan Waterstop dan stop cor 
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Pekerjaan lapangan yang diberikan penulis berfokus pada 

pengecoran yang akan dilakukan. Persiapan pengecoran terus 

dilakukan untuk mengejar waktu selesai yang sudah di tetapkan. 

Terdapat beberapa langkah pekerjaan sebelum dimulainya pekerjaan 

pengecoran. Salah satunya pemasangan waterstop pada area 

pengecoran. Pemasangan waterstop sendiri melingkupi pemasangan 

waterstop PVC, pemasangan waterstop dodol, kebersihan sebelum 

pemasangan dan harus terpasang kuat tidak lepas. Selain itu perlu 

diperhatikan juga pemasangan stop cor, diharapkan tidak ada celah, 

terpasang lurus dan hallow stop cor level yang baik.  

        
Gambar 4.48.a. Sika Waterstop PVC 

 

Pemasangan waterstop dan stop cor dilakukan jika pembesian sudah 

dilakukan pengecheckan atau checklist oleh supervisor PT Total 

Bangun Persada dan pihak owner. Pada gambar 4.48.b terlihat 

penggunaan dan pemasangan stop cor harus mengikuti alur bentuk 

dari secant pile. Stop cor sendiri terbuat dari bahan yang kenyal dan 

sedikit lengket serta berwarna hitam.  
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Gambar 4.48.b Stop Cor dan Pemasangannya 

d. Progress Mapping Realisasi Kepala Kolom 

Penulis bertanggungjawab akan update nya data untuk progress 

mapping realisasi kepala kolom pada basement. Pekerjaan ini sama 

halnya dengan pekerjaan pada engineering untuk melakukan 

progress kemajuan proyek tiap hari/minggu nya. Pada pekerjaan ini 

penulis bekerja sama dengan Pak Damar yang bertanggungjawab 

akan progress kepala kolom dan finishing kolom pada basement. 

Hal ini ditujukan kepada owner sebagai laporan harian maupun 

mingguan yang harus dilaporkan oleh kontraktor sebagai bukti 

meningkatnya progress proyek yang sedang berlangsung.  

 
Gambar 4.49 Update Data Kepala Kolom Basement 1 

Sumber : Mapping Realisasi Cor Kepala Kolom Arsip 
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Gambar 4.50 Update Data Kepala Kolom Basement 2 

Sumber : Mapping Realisasi Cor Kepala Kolom Arsip 
4.5.Health, Safety and Environment  

a. Pemberkasan Audit Pusat dan Kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

Pekerjaan pertama penulis pada HSE yaitu melengkapi 

pemberkasan yang digunakan untuk Audit Pusat dan Kementrian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada pekerjaan ini penulis 

melakukan pertemuan dengan Manager HSE serta staff HSE. 

Pembahasan mengenai target nilai yang dicapai oleh PT Total 

Bangun Persada dalam penilaian menjadi topik utama dalam 

pertemuan ini. Penulis mendapatkan tugas untuk melengkapi data 

pemeliharaan peralatan dan material. Dalam hal ini penulis harus 

mengunjungi kantor mekanik proyek untuk meninjau alat-alat yang 

ada serta perawatan. Manager HSE dipimpin oleh Pak Justhanto 

Mongan. Beliau menjelaskan bahwa audit melingkupi prosedur, 

dokumen pelaksanaan dan foto sebagai bukti. Bagian HSE biasa 

menyebut ketiga pilar tersebut dengan Plan, Do and Check. Inilah 

yang dinamakan Triangulasi Data. Pekerjaan yang dilakukan yaitu 
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wawancara, berkas dokumen implementasi dan kunjungan 

lapangan. Rencananya audit dilaksanakan pada 6 hari (9 Februari 

hingga 15 Februari 2019). 

 
Gambar 4.51 HSE Meeting Board 

 
Gambar 4.52 HSE Meeting list and target (Lampiran L-30) 
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b. Dokumentasi Simulasi Fire Drill dan Gempa 

Pekerjaan HSE penulis berlanjut untuk melakukan dokumentasi 

simulasi Fire Drill dan gempa sebagai syarat yang harus dipenuhi 

untuk audit Pusat. Pada kegiatan ini, penulis menggunakan 

handphone pribadi sebagai alat yang digunakan untuk merekam 

kejadian simulasi Fire Drill dan gempa. Dalam kesempatan ini 

penulis dibimbing secara langsung oleh Billy sebagai staff HSE. 

Simulasi ini mengharuskan semua staff untuk mengambil tindakan 

jika terdapat suara Fire Drill dan melakukan tindakan efektif jika 

terjadi gempa yaitu dengan masuk kebawah meja. Berikut 

merupakan beberapa Gambar mengenai kegiatan tersebut.  

 
Gambar 4.53 Simulasi Gempa 

 

 
Gambar 4.54 Simulasi Fire Drill 
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Gambar 4.55 Pengarahan HSE Officer 

 
c. Meeting P2K3 (Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja) 

Kegiatan HSE untuk melakukan tinjauan bersama dilakukan untuk 

mengetahui kinerja tukang di lapangan. Kegiatan ini dilakukan oleh 

semua staff dan Project manager. Pada kesempatan ini, penulis 

mendapatkan bagian basement 3 untuk meninjau lapangan secara 

langsung yang di dampingi oleh Billy sebagai HSE Officer. Pada 

peninjauan langsung ini ditemukan bahwa masih ada tukang yang 

melanggar peraturan yang sudah di tetapkan oleh PT Total Bangun 

Persada yaitu tidak boleh merokok dan tidak boleh membawa 

minuman berwarna pada basement. Pada sanksi yang diberikan 

kepada tukang, HSE Officer mengambil ID Card tukang yang 

bersangkutan dan dibawa pada rapat setelah peninjauan. Selain itu, 

penemuan sampah dan adanya beberapa tukang yang tidak memakai 

Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Gambar 4.56, Gambar 4.57 dan 

Gambar 4.58 menunjukan suasana kegiatan Meeting P2K3 serta 

tinjauan pada lapangan Bersama. 
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Gambar 4.56 Suasana Meeting pada P2K3 

 
Gambar 4.57 Detail Pembangian Jobdesk dan Intern serta Lokasi 

Inspeksi Kunjungan Lapangan 
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Gambar 4.58 Inspeksi Lapangan Bersama 

 

d. Pembuatan ID Card subkon 

Pekerjaan pembuatan ID Card untuk subkon dilakukan penulis 

bersama dengan anak magang lainnya. Pekerjaan ini merupakan 

tindak lanjut induction yang telah di berikan oleh Missy sebagai 

HSE Officer. Kegiatan foto masing-masing tukang serta penggunaan 

APD yang benar harus dilakukan untuk membuat ID Card. Proses 

selanjutnya data diolah pada komputer dan hasil dapat di lihat pada 

Gambar 4.56. 
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Gambar 4.59 Kartu Pengenal Pekerja The Pakubuwono Menteng 

4.6.Additional works 

a. Dokumentasi Mattfondation 

Pendokumentasian dilakukan untuk melakukan laporan hasil dari 

kegiatan konstruksi Mattfond. Pada kegiatan ini penulis hanya 

menggunakan handphone pribadi sebagai alat dalam 

pendokumentasian gambar dan video. Penulis melakukan tinjauan 

langsung kelapangan beberapa waktu untuk mengambil gambar 

yang nanti nya dibuat video untuk dilaporkan kepada Project 

Manager.  

b. Pembuatan Video Mattfondation 

Tindak lanjut dari pendokumentasian foto dan video terhadap 

konstruksi Mattfond yaitu pembuatan video. Dalam hal ini penulis 

diberikan tanggungjawab untuk membuat dua video berdurasi 

pendek dan panjang untuk dilaporkan kepada Project Manager dan 

Komisaris dari PT Total Bangun Persada. Penulis menggunakan 

aplikasi iMovie dalam hal pengeditan video. Gambar 4.57 
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menunjukan pengeditan sederhana oleh penulis melalui aplikasi 

iMovie. 

 
Gambar 4.60 iMovie Application Video Editor 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman kerja magang yang penulis lakukan pada 

pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng Jakarta Pusat dapat 

disimpulan bahwa : 

a. The Pakubuwono Menteng mempunyai 3 lantai basement, 1 lantai 

podium dan 36 lantai pada area tower. 

b. Konstruksi basement Apartemen The Pakubuwono Menteng 

menggunakan Top-Down Method. Hal ini dikarenakan tanah pada 

lapangan merupakan clay dan mempunyai air tanah pada kedalaman 15 

meter kebawah. 

c. Tulangan baja yang digunakan pada konstruksi untuk kolom dan balok 

menggunakan mutu baja Fy-420. Diameter yang digunakan juga 

beragam yaitu D-13, D-15, D-19, D-22, D-25 dan D-32.  

d. Konstruksi Mattfond pada basement 3 menggunakan tulangan dengan 

diameter 32 untuk semua konstruksinya. 

e. Ready mix yang digunakan dalam pengecoran pada proyek 

menggunakan mutu yang beragam, yaitu Fc 25 MPa, Fc 27.5MPa,  Fc 

30 MPa, Fc 40, dan Fc 55 MPa. Hal ini dikarenakan perbedaan 

pengecoran pada site. Seperti Lantai kerja menggunakan Beton mutu Fc 

25 MPa, Slab pelat menggunakan mutu beton 27.5 MPa, Pelat lantai 

Basement 1 menggunakan beton mutu 40 MPa dan Shearwall pada 

basement menggunakan mutu beton Fc 55 MPa. 

f. Nilai slump yang dipakai berbeda-beda berdasarkan mutu yang 

digunakan pada pengecoran. Seperti nilai slump 14+3/-1 pada 

pengecoran pelat lantai dan nilai slump 16+3 pada pengecoran 

shearwall. 
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g. Pengujian kuat tekan menggunakan balok (MPa) menggunakan silinder 

ukuran 15 x 30 cm pada saat 7 hari dan 28 hari.  

h. Pengujian Trial Mix oleh Pionirbeton didampingi oleh Supervisor QC 

dan owner meliputi air content, pengukuran temperature, slump test, 

dan tes kepadatan beton (density test). 

i. PT Total Bangun Persada melakukan program kegiatan pemeriksaan 

dan perawatan alat tiap bulannya. Ada pula beberapa alat seperti bar 

cutter, generator set, air compressor dan bar bender dengan metode 

pemeriksaan berkala selama 2 minggu sekali yang dilakukan oleh 

bagian Mekanik. 

j. Checklist pembesian dilakukan oleh Supervisor QC dan owner 

selambat-lambatnya H-1 hari pengecoran beton. 

k. Konstruksi Mattfond menggunakan 3 level bawah pembesian arah x dan 

y dan 3 level atas pembesian arah x dan y. selain itu, penompang antara 

besi atas dan besi bawah menggunakan “kaki onta” yang di pasang 

sejajar dengan besi arah y dan disambungkan menggunakan expamet. 

l. Finishing pada basement untuk dinding menggunakan precast Cement 

Wall yang di supply oleh PT Wahana Solarhat Sejahtera (WSS) yang 

produktivitasnya mencapai 50 m2/hari (6 m2/jam). Selain itu bahan yang 

digunakan WSS Cement Wall yaitu menggunakan Polystyrene (EPS). 

m. Pemasangan Waterstop dan Stop Cor dilakukan untuk menghindari air 

tanah yang menembus beton. Pemasangan ini biasanya dilakukan 

setelah checklist oleh Supervisor QC dan owner dan area tersebut siap 

dilaksanakan pengecoran. 

n. Progress Mapping Realisasi selalu dilakukan setiap harinya untuk 

dilaporkan kepada owner mengenai perkembangan dan kemajuan 

proyek. Progress Mapping meliputi realisasi kepala kolom, realisasi 

kolom, realisasi finishing skim coat, pemasangan batu kali dan lainnya. 
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5.2.Saran 

Berdasarkan pengalaman kerja magang yang penulis lakukan pada 

pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng Jakarta Pusat, terdapat 

beberapa saran bagi kemajuan dan keberhasilan proyek untuk kedepannya 

yaitu : 

a. Pengawasan terhadap perakitan bekisting oleh PT PP Presisi harus 

dilakukan agar kedepannya tidak ada masalah sepele pada bekisting 

yang mengkibatkan kolom tidak rata karena adanya gelembung udara 

pada beton yang masuk melalui lubang pada bekisting dan tidak ratanya 

permukaan kolom. 

b. Peningkatan kesadaran dan perhatian untuk staff sub kon dan pekerja 

PT Total Bangun Persada akan adanya Tool Box Meeting (TBM) harus 

di tingkatkan karena pentingnya kegiatan TBM akan pekerjaan yang 

harus dicapai pada hari tersebut. 

c. Kedisplinan pekerja dalam menaati peraturan juga harus di tingkatkan 

karena walaupun dilarang membawa minuman berwarna ke dalam 

basement dan rokok, masih terdapat beberapa pekerja yang melakukan 

hal tersebut.  
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BAB I

PENDAHULUAN

 1.1. Latar Belakang Magang Kerja

Magang kerja adalah mata kuliah yang ada dalam kurikulum Universitas Katolik Soegijapranata yang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh mahasiswanya. Menurut

UUD No. 13 tahun 2003, Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja

serta langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan,

dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Kegiatan magang kerja di Universitas Katolik Soegijapranata terbagi menjadi beberapa segmen pekerjaan yaitu, jembatan, konstruksi gedung bertingkat, konstruksi

Bandar udara, Jalan raya dan transportasi, bendungan dan lainnya. Kegiatan magang ini juga memberikan mahasiswa tinjauan pemfokusan/konsentrasi dalam proyek yang

dijalani. Konsentrasi magang kerja terdiri dari bahan-bahan proyek, alat proyek, Manajemen proyek, struktur dan Keselamatan Kerja (K3).

Pelaksanaan kegiatan magang kerja dilakukan di Proyek The Pakubuwono Menteng yang berlokasi di Jalan KH Wahid Hasyim No. 110-112 Kb. Sirih Meteng, Jakarta

Pusat. Kegiatan magang kerja dilaksanakan selama 60 hari kerja (2 bulan) dan mahasiswa diharapkan dapat ikut serta dalam pelaksanaan proyek berlangsung.

Kegiatan magang kerja diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang sudah di terima dari Universitas. Selain itu mahasiswa juga

dimohon untuk mempelajari hal-hal dalam pekerjaan proyek dan standar kerja professional. Kedepannya mahasiswa akan mampu mengerjakan dan menyelesaikan masalah

dalam pekerjaan dan mengingkatkan keteramplan dan keahlian praktek kerja.

 1.2. Tujuan Magang Kerja

Kegiatan Magang Kerja sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah wajib bagi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Tujuan dari pelaksanaan Magang Kerja yang ingin dicapai antara lain:

 1. Mengembangkan pola pikir mahasiswa, agar siap untuk menghadapi dunia kerja kelak,

 2. Menerapkan ilmu yang di dapat mahasiswa selama di bangku kuliah, dan mengaplikasikan nya dalam dunia kerja,

 3. Mengajak mahasiswa untuk mengetahui lingkungan kerja sebenarnya,

 4. Mahasiswa dituntut untuk memiliki tanggung jawab lebih serta tingkat kedisiplinan dalam dunia kerja,

 5. Mendapatkan pengalaman, ilmu baru dalam dunia kerja kelak, sehingga setelah pelaksanaan magang, mahasiswa nantinya tidak akan kaget atau bingung,

 6. Melatih kemampuan Mahasiswa, untuk menghadapi kondisi lingkungan, situasi pada saat di dunia kerja dan bangku kuliah sangatlah berbeda,

 7. Mahasiswa dilatih untuk bisa bersosialisasi, berkomunikasi, dan bekerja sama di kawasan lingkungan proyek,

 8. Menanamkan sikap yang rendah hati, baik ke semuanya, baik ke atasan ataupun bawahan,

 9. Mempersiapkan diri menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, bermartabat demi kemajuan dunia kerja kelak,

 10. Mahasiswa  dapat  fokus  melakukan  pembahasan  dan  pengamatan  sesuai  dengan  Konsentrasi  masing-masing  yang  diberikan  oleh  Dosen  Universitas  Katolik

Soegijapranata,

 11. Memperoleh peluang agar dapat bekerja di perusahaan magang, setelah mendapatkan Ijazah S1 dari Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata.

 1.3. Pembatasan Masalah

Terbatasnya  waktu  serta lokasi  magang di  luar  Semarang,  membuat  kami tidak  bisa melihat  pembangunan proyek  ini  secara  keseluruhan.  Masing-masing

mahasiswa terfokus pada konsentrasi yang diberikan. Pelaksanaan Magang Kerja yaitu selama 60 hari kerja.

Berikut batasan-batasan masalah untuk Magang Kerja:

 1. Tinjauan Umum

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran umum Proyek The Pakubuwono Menteng, Jakarta Pusat

 2. Tinjauan Khusus

  Pada bagian ini, setiap mahasiswa akan  terfokus pada konsentrasi masing-masing. Pada konsentrasi ini, penulis akan membahas  tentang berbagai Alat Berat yang

digunakan pada Proyek The Pakubuwono Menteng, Jakarta Pusat.

 1.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan akhir Magang Kerja ini, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperoleh data – data serta informasi. Metode-

metode yang digunakan yaitu:

1. Metode observasi (pengamatan)

 Metode   (pengamatan) ini, mahasiswa dituntut untuk turun terjun langsung ke proyek. Mahasiswa mengamati langsung pekerjaan di lapangan, melihatobservasi

langsung bagaimana proses penggunaan alat berat tersebut, cara kerjanya, serta melihat permasalahan yang timbul dari alat berat tersebut.

 2. Metode interview

Metode  (wawancara) ini, mahasiswa mengumpulkan data dengan cara bertanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang terkait pada bidang alat berat ini.interview

Pihak tersebut antara lain: Kepala peralatan dan mekanik,   (SPV), operator alat berat dan pengawas. Mahasiswa dapat memberikan pertanyaan berupaSupervisor

manfaat, pengaplikasian di lapangan, cara pemasangan, perawatan serta permasalahan yang ditimbulkan.

 3. Metode pustaka
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Metode pustaka ini, mahasiswa mengumpulkan data yang berhubungan dengan alat berat, dari berbagai lampiran yang di dapat dari QHSE (Quality, Health, Safety &

Evironment Staff) , buku perpustakaan serta internet.

 4. Metode instrumen

 Metode instrumen ini, mahasiswa mengumpulkan data dengan menggunakan alat bantu, misalnya   ,  , kamera dan alat tulis.  Data yang dihandphone handycam

dapatkan dari alat bantu di atas berupa gambar, video, rekaman suara, tulisan yang berhubungan dengan Alat berat pada laporan Magang Kerja ini.

 1.5. Sistematika Penulisan Laporan

 Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang Magang Kerja, tujuan Magang Kerja, batasan masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan

laporan.

 Bab II Pengelolaan Proyek

Bab ini berisi tentang data dan tinjauan proyek secara umum, mulai dari maksud dan tujuan proyek, lokasi proyek, data umum proyek, pengelolaan proyek,

tata cara pelelangan, konsultan perencana, konsultan pengawas, rekanan kerja dan kontraktor.

 Bab III Pelaksanaan Proyek

Bab ini berisi mengenai pekerjaan yang  ada di  lapangan, pekerjaan  persiapan, pekerjaan struktur  bawah, peralatan kerja, alat berat,  perencanaan dan

penjadwalan, bahan bangunan, pengendalian proyek, permasalahan pada proyek serta pekerjaan pada saat magang kerja.

 Bab IV Kegiatan Magang

Bab ini berisi tentang pekerjaan yang dilakukan dan dikerjakan oleh penulis dalam pelaksanaan magang di lapangan. Pekerjaan ini meliputi Quality Control,

Engineering, Lapangan, ,  dan Health, Safety and Environment Quality Surveyor Additional Works.

 Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat untuk PT Total Bangun Persada dan pembaca kedepannya.

BAB II

PENGELOLAAN PROYEK

 2.1 Uraian Umum Proyek

Permasalahan suatu negara berkembang saat ini  tidak lain karena  meningkatnya jumlah kepadatan  penduduk  yang signifikan. Kepadatan penduduk sering

meningkat di kota-kota besar atau metropolitan, salah satunya Jakarta sebagai ibu kota dari Negara Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah

penduduk Jakarta pada tahun 2017 mencapai 10,37 juta jiwa dan akan bertambah ditahun kedepannya. 

Kota Jakarta memiliki luas 661,5 km  dan dikenal sebagai ibu kota dengan penduduk terbanyak ke 7 sedunia. Meningkatnya jumlah kepadatan penduduk akan2

mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain, negara harus menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kesejahteraan penduduk dari negara tersebut

salah satunya tempat tinggal. Keterkaitan antara laju peningkatan penduduk akan mempengaruhi laju peningkatan pembagunan struktur dan infrastruktur karena semakin

banyak penduduk disuatu negara maka semakin banyak pula pembangunan yang akan terjadi untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat. Melihat permasalahan

tersebut, maka proyek-proyek seperti hotel,  dan  meningkat dari tahun ke tahun.apartment real estate

Proyek The Pakubuwono Menteng merupakan proyek yang sedang berlangsung dan mempunyai 1 tower dimana terdapat 36 lantai ke atas dan lantai dasar

podium. Fasilitas lain dari proyek The Pakubuwono menteng ini yaitu adanya 3  dan layanan “ ” pada  1. Apartment ini dilengkapi denganbasement car wash basement

fasilitas penunjang kolam renang pada lantai dasar, lapangan tenis pada rooftop gym garden kantor pemasaran dan , Jacuzzi spa ,  serta kolam renang pada towernya. 

Disamping fasilitas-fasilitas kelas hotel berbintang yang di tawarkan oleh  The Pakubuwono Menteng ini, pemandangan dan  juga menjadiApartment view sight

nilai jual dari bangunan ini dimana terletak di Pusat Kota Jakarta yang menyuguhkan pemandangan Monumen Nasional atau yang biasa disebut dengan “Monas” serta

city lights yang memukau. Selain itu, hal yang ditonjolkan dari Apartemen ini yaitu pemandangan yang memukau mengenai bangunan-bangunan tinggi khas Jakarta yang

ditunjukan pada Gambar 2.3.  Sebagai catatan yang  menarik  yaitu  penghijauan  bangunan Apartemen  ini akan terus dilakukan sepanjang pembangunan secara  terus

menerus yang ditunjukan pada Gambar 2.4. 

 Proyek The Pakubuwono Menteng ini di miliki oleh PT Intergraha Eka Makmur dan bangunan ini memiliki luasan lahan ± 11.600 m . Kotraktor dari The2

Pakubuwono Menteng yaitu PT Total Bangun Persada, Tbk dan pembangunan proyek ini dimulai pada akhir tahun 2017 dan di perkirakan akan selesai pada awal tahun

2021. Pada proyek ini, dipimpin langsung oleh 1 Project Manager Site Manager Engineering Manager HSE Manager Quality Control Manager dan di bantu oleh , ,  ,  ,

Quality Surveyor Manager General Affairs dan  dan masing-masing manager mempunyai staff serta subkon.

 2.2 Lokasi Proyek

Lokasi Proyek The Pakubuwono Menteng berada di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 110-112 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. 

 Seperti yang telah diketahui sebelumnya, The Pakubuwono Menteng juga merupakan lingkup dari Jakarta Pusat dimana menyuguhkan pemandangan   dancity lights

Monumen Nasional (Monas) yang akan di tunjukan pada Gambar 2.6.

 2.3 Fungsi Bangunan
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Fungsi dari bangunan The Pakubuwono Menteng ini yaitu sebagai tempat hunian ( ). Bangunan ini memiliki jumlah total 40 Lantai dimana terbagi menjadi 36Apartment

lantai area tower, 1 lantai area podium dan 3 lantai area basement. Ringkasan fungsi bangunan The Pakubuwono Menteng  tiap lantai didominasi oleh kegunaanApartment

sebagai kamar.

 2.4 Data Proyek

2.4.1 Uraian Proyek

Berikut merupakan data proyek The Pakubuwono Menteng yang sedang berjalan.

 Nama Proyek The Pakubuwono Menteng
 Jumlah Tower 1 Tower

 Jumlah Lantai
3 Basement, 1 Lantai Podium GF
Tower (36 Lapis)

 Type Bangunan Apartment

 Pemberi Tugas (Owner) PT Intergraha Eka Makmur (IEM/TPD)
 Manajemen Konstruksi PT Monstera Cipta Manajemen (MCM)

 Konsultan Struktur Davy Sukamta & Partners 
 Konsultan Arsitek PT AIRMAS ASRI

 Konsultan Lanscape PT AIRMAS ASRI

 Konsultan Interior D-Associates Architects
 Konsultan MEP PT Sigmatech Tatakarsa

 Quantity Surveyor PT Arcadis Indonesia
 Luasan Lahan ± 11.600 m2

 Luasan Arsitek ± 67.600 m2

 Luasan Struktur ± 73.400 m2

Sumber : Quality Sharing Session The Pakubuwono Menteng by Adrian Wijaya, S.T

2.4.2 Formasi Pengelola Proyek

 Pemberi Tugas : PT INTERGRAHA EKA MAKMUR

 Manajemen Konstruksi : PT MONSTERA CIPTA MANAJEMEN

 Konsultan Struktur : DAVY SUKAMTA & PARTNERS

Jln. Ciputat raya No. 18 RT.1/RW.5, 7, Pd. Pinang, Kby Laman Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 

12310

Indonesia 

+62217511525

contact@davysukamta.com

  Konsultan Arsitek : PT AIRMAS ASRI

Jln. Cikini IV No. 6 Jakarta, 10330

Indonesia

+622131906688 ; +622131906767

career@airmasasri.com

  Konsultan Landscape : PT AIRMAS ASRI

Jln. Cikini IV No. 6 Jakarta, 10330

Indonesia

+622131906688 ; +622131906767

career@airmasasri.com

  Konsultan MEP : PT SIGMATECH TATAKARSA

Jln. Pengadegan Barat No. 2 Jakarta 12770

Indonesia

+622179190954-55 ; +622179195787

mail@sigmatech.co.id

  Konsultan QS : PT ARCADIS INDONESIA

Kav. 9, Jln. Jendral Sudirman Np.9, RT.1/RW.3, Gelora, Central Jakarta City, Jakarta 10270

Indonesia

+62217397550

  Kontraktor Pelaksana : PT TOTAL BANGUN PERSADA, TBK

Jln. Letjen S parman Kav. 106

Jakarta Barat, 11440

Indonesia

+62215666999 ; +62215663069
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totalbp@totalbp.com

 2.5 Organisasi Proyek

Sebagai Kontraktor utama, Perusahaan PT Total Bangun Persada, Tbk mempunyai struktur organisasi dalam menyelesaikan proyek pembangunan apartemen ini sehingga

dapat berjalan dengan baik serta dapat selesai dengan tepat waktu. Berikut struktur organisasi di perusahaan yang ditunjukan pada Gambar 2.9. (Lampiran L-02)

 2.6 Pemilik Proyek

 Kegiatan proyek yang bersangkutan dengan konstruksi pasti memilik sebuah   atau pemilik. Pemilik proyek atau pemberi tugas adalah prang atau badan yangowner

memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut (Ervianto, 2005). Pada dasarnya  atau pemilikowner

  menunjuk penyedia jasa  konstruksi (kontraktor) dan memberikan pekerjaan pembangunan. Dalam hal ini  /pemilik membuat keputusan dan kesepakatan yangowner

disepakati oleh kedua pihak yang disebut dengan kontrak kerja. Dalam kontrak kerja juga berisi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan untuk proyek yang akan di

kerjakan serta jangka waktu yang disepakati untuk menyelesaikan proyek yang dikerjakan. 

 2.7 Konsultan Perencana

Konsultan perencana adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas konsultasi dalam bidang perencanaan ( ) lingkungan, perancanganplanning

(designing) bangunan beserta kelengkapannya, berfungsi membantu pengelola projek untuk melaksanakan pengadaan dokumen perancangan, dokumen lelang, dokumen

pelaksanaan konstruksi dan memberikan penjelasan pada waktu pelelangan serta memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan perancangan yang timbul selama

tahap konstruksi  serta bertanggung jawab secara konstruksi kepada pemimpin projek  atau  pemimpin  bagian projek (Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No.

295/KPTS/CK/1997,  Petunjuk  Pelaksanaan  Pembangunan  Gedung  Negara  yang  Penyelenggaraannya  diberikan  Bantuan  Teknis,  1997).  Menurut  Ervianto  (2002),

Konsultan perencana yaitu orang atau badan hokum yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil maupun bidang lain yang melekat

erat dan membentuk sebuah sistem bangunan.

Konsultan perencana memiliki tugas penting yaitu sebagai perencana pembangunan suatu desain bangunan itu sendiri, anggaran biaya yang diperlukan dan

mengkalkulasi waktu penyelesaian suatu proyek tersebut. Pada penyusunan anggaran biaya yang diperlukan, seorang Konsultan perencana dibantu oleh QS (Quantity

Surveyor). Di dalam konsultan perencana, terdapat beberapa bidang lagi, yaitu Konsultan Perencanaan Struktur, Arsitektur, MEP ( )Mechanical, Electrical dan Plumbing

 2.9. Kontraktor 

Kontraktor adalah orang atau badan hokum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan  sesuai dengan biaya yang telah

ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan (Ervianto, 2005).

Kontraktor memiliki tugas (Ervianto, 2005) untuk dilaksanakan antara lain :

 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, syarat-syarat, risalah penjelasan, yang ditetapkan oleh pemilik proyek 

 2. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan manajemen konstruksi

 3. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan kepada konsultan manajemen konstruksi

 4. Menyediakan alat keselamatan kerja dan keamanan di lokasi proyek

 5. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan keketapan yang berlaku.

Kontraktor adalah pihak atau instansi yang ditunjuk oleh pihak pemilik ( ) untuk melaksanakan suatu proyek pembangunan konstruksi sesuai denganowner

 waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak serta berdasarkan kontrak kerja. Kontraktor memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pemilik ( owner).

Kontraktor pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan diawasi oleh tim pengawas yang ditunjuk oleh owner.

Bila terjadi perubahan desain master plan, sesegera mungkin harus dibicarakan kepada pihak Manajemen Konstruksi (MK) sebelum pekerjaan dilakukan.

Apabila perubahan desain yang diperbarui sudah ada, kontraktor dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Selain itu juga, apabila terjadi permasalahan selama

pekerjaan proyek di lapangan, pihak kontraktor harus bisa menyelesaikan masalah itu dan memberikan jalan keluar yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak kontraktor pada Proyek The Pakubuwono Menteng yaitu PT Total Bangun Persada Tbk.

2.9.1 Tugas Kontraktor

 a. Bertanggung jawab dan memegang kendali seutuhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan aturan serta kesepakatan kedua belah

pihak di dalam kontrak kerja. 

b.Selalu memastikan bahwa segala peralatan, alat, bahan, sumber daya manusia selalu ada untuk menunjang proses pekerjaan konstruksi, jangan sampai ada

yang kekurangan pekerja atau kehabisan stok alat dan bahan tertentu.

   c. Memiliki keselematan   serta pihak keamanan yang memiliki tugas untuk memastikan setiap pekerja harus menggunakan Alat Pelindung Diri(safety)

(APD) lengkap serta memberikan asuransi apabila terjadi kecelakaan kerja.

d.Memberikan laporan harian atau update progress owner harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik ( ) yang berisi tentang kemajuan proyek. 

 2.10. Rekanan Kerja 
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Rekanan Kerja merupakan hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi harus dilandasi dengan baiknya hubungan antara

pemegang peran dalam suatu proyek. Dalam hubungan kerja suatu proyek dilandasi oleh adanya peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak

baik dari segi teknis dan administratif. Hubungan kerja proyek bisa terjadi pada pemilik proyek ( ) dan konsultan perencana, hubungan pemilik proyek ( )owner owner

dengan kontraktor, hubungan pemilik ( ) dengan konsultan pengawas dan hubungan konsultan pengawas dengan kontraktor.owner

Proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng juga mempunyai masing-masing pelaksana yang menjalin rekanan kerja demi kelancaran dan

keberhasilan proyek. Berikut merupakan rekanan kerja yang bekerja  sama  dengan  PT Total Bangun Persada dalam pembangunan apartemen  The Pakubuwono

Menteng yang ditunjukan pada tabel 2.2 serta CV pada tabel 2.3 dibawah ini.

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK

 3.1. Metode Pelaksanaan

 3.1.1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan untuk proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng sudah dimulai sejak bulan Maret 2018. Pada pekerjaan persiapan ini, PT

Total Bangun Persada bukan pelaku utama dalam melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan persiapan dilakukan oleh PT Indonesia Pondasi Raya (Indopora) yang melakukan

investigasi untuk lapangan ( ) sebelum dilakukan pembangunan. PT Indonesia Pondasi Raya (Indopora) melakukan tinjauan untuk tanah yang meliputi  ,site boreholes

permeabilitas tanah, CPT, SPT serta tes laboratorium yang berhubungan dengan tanah pada lapangan proyek (site works).

Pekerjaan sondir pada proyek ini dilakukan pada 5 titik dan pekerjaan bor pada 2 titik dengan kedalaman 50 meter dan 120 meter. Pada gambar 3.1 dibawah

ditunjukkan letak pekerjaan sondir dan pekerjaan bor pada lapangan proyek ( ) untuk pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng. Begitu juga pada Tabel 3.1site

dan Tabel 3.2 menunjukan hasil investigasi pada laboratorium untuk tanah (Lampiran L-03).site 

Pada penelitian laboratorium pada proyek ini diambil pada sempel . Tes laboratorium dilakukan dengan 2 tipe yaitu undisturbed soil Index Property Test dan Mechanical

   Property  Test Index Property Test Mechanical Property Test. Masing-masing  tes dilakukan di  tempat yang berbeda. Untuk   dilakukan pada laboratorium  lokal dan  

 dilakukan di laboratorium lokal dan Singapore ( ).  Factual Report on Soil Investigation for The Pakubuwono Development by PT Pondasi Kisocon Raya Mechanical

Property Test Unconfined Compressive Test (UCT) Triaxial Unconsolidated-Undrained Compression Test riaxial Consolidated-Undrained Compression Test meliputi , , T

dan One Dimensional Consolidation Test. 

Pada hasil tes laboratorium untuk tanah pada lapangan pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng dihasilkan bahwa tanah merupakan tanah lembek

yang terdiri dari tanah lanau ( ) dan level  pada permukaan hingga 15 meter kebawah (berdasarkan silty clay groundwater Appendix D-Groundwater Level Monitoring).

 3.1.2. Pekerjaan Struktur Bawah 

Pekerjaan  struktur  bawah pada  proyek  pembangunan  apartemen The Pakubuwono Menteng  dilakukan  dari  permukaan  tanah  hingga pondasi

 bangunan. Metode konstruksi harus berhubungan dengan biaya, kualitas dan waktu. Metode pekerjaan struktur bawah proyek ini dilakukan dengan cara semi

Top Down Top Down. Pada dasarnya metode  yaitu struktur basemen dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan galian basemen, urutan penyelesaian balok dan

pelat lantainya dimulai dari atas ke bawah dan selama proses pelaksanaan struktur pelat dan balok didukung oleh tiang baja yang disebut   (yangKing Post

dipasang bersamaan dengan bored pile diaphragm wall ) sedangkan dinding basemen dicor terlebih dahulu dengan sistem yang sekaligus berfungsi sebagai cut

off dewatering Maksum Tanubrata, 2015 ( ). Berikut ilustrasi untuk metode Top-Down pada basemen

Pada Gambar 3.3 di gambarkan permukaan Ground Floor king post sudah dilakukan pegecoran dan pondasi serta kolom dengan nya. Bagian dinding penahan

tanah pun telah dikerjakan dengan menggunakan konstruksi .secant pile

Pada Gambar 3.4 dijelaskan penggalian sudah bisa dilakukan dengan menggunakan alat berat. Hal ini menunjukan bahwa lapisan Ground Floor telah berumur

28 hari dan beton telah mencapai kekuatan penuhnya. Pada Gambar dijelaskan bahwa :

1. Pondasi

 2. Secant pile

 3. King Post

 4. Lantai kerja  1Basement

 5. Penggalian  2Basement

6. Excavator
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Kegiatan ini terus dilakukan hingga mencapai kedalaman tanah yang diinginkan seperti pengecoran lantai kerja (menunggu 28 hari) kemudian dilakukan

penggalian berikutnya. Sambil menunggu penggalian berikutnya, pekerja bisa mulai melakukan pengecoran kolom dan pada kolom balok serta langit-finishing 

langit bangunan.

 Beikutnya, setelah melakukan penggalian dan pengecoran sampai lantai yang diinginkan, pekerjaan Matt Fondation mulai dilakukan.  Metode Top-Down di

lakukan pada lapangan ( ) karena berdasarkan hasil laboratorium tanah proyek dihasilkan tanah lanau ( ) sehingga metode lainnya sepertisite works weak soil

open cut tidak dapat diaplikasikan. Metode  Top-Down pada konstruksi dimulai dengan beberapa komponen seperti  bored piles secant piles king post,   dan .

Kemudian pekerjaan konstruksi dilanjutkan dengan pekerjaan beton dan struktur atas. 

 3.1.2.1. Retaining Wall - Secant Pile 

Pekerjaan struktur bawah merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan bagian vital dari bangunan struktur merupakan

struktur bawah dari bangunan karena terdapat komponen penting dalam menunjang bangunan diatasnya.  atau yang biasa di sebutRetaining wall – Secant Pile

dengan dinding penahan tanah merupakan struktur tiang yang disusun rapat sehingga membentuk struktur dinding yang padat. 

Struktur dinding penahan tanah pada proyek ini pada dasarnya mempunyai 2 opsi pilihan yaitu  dan . Tetapi karena letakdiaphragm wall secant pile

      proyek  berada  pada  pemukiman warga,  perkotaan serta  bangunan toko,  hotel  dan  restoran, pemilihan  diputuskan  untuk  memakai  . Hal  inisecant  pile

dikarenakan  dikenal dengan struktur yang menggunakan “jangkar tanah” dan jika digunakan pada lingkungan perkotaan dan pemukiman wargadiaphragm wall

akan merusak struktur yang ada didekatnya. 

Pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng ini terdapat dua jenis ukuran  yang digunakan yaitu dengan diameter 1180secant pile

mm dan 880 mm. Perbedaan dari ukuran  ini dipengaruhi oleh letak penggunaannya. Untuk ukuran  dengan dimeter 1180 mm digunakansecant pile secant pile

untuk area Sewage Treatment Plant (STP) dimana STP adalah bangunan instalasi sistem pengolah limbah rumah tangga atau limbah cair domestik termasuk

limbah dari dapur, air bekas, air kotor, limbah maupun kotoran ( ). Penggunaan  dengan diameter 1180 mm juga dipengaruhiData Industrial, 2018 secant pile

oleh area STP yang mempunyai kedalaman 13,95 meter dari .Ground Floor

Secant pile dengan diameter 880 mm digunakan untuk bagian diluar STP pada apartemen The Pakubuwono Menteng ini. Realisasi lapangan untuk

secant pile dapat dilihat pada Gambar 3.7.

 3.1.2.2. Bored Pile

Bored Pile merupakan salah satu unsur dalam pekerjaan struktur bawah. Bentuk dari Bored Pile seperti tabung yang berfungsi untuk meneruskan beban

struktur bangunan diatasnya dari permukaan tanah sampai lapisan tanah keras dibawahnya ( ). Pekerjaan Bored Pile pada proyek pembangunanAnton, 2014

apartemen The Pakubuwono Menteng tidak dikerjakan oleh PT Total Bangun Persada tetapi oleh PT Indonesia Pondasi Raya (Indopora). Berikut informasi

mengenai bored pile yang ditunjukan pada Gambar 3.8 dan Gambar 3.9.

 3.2. Peralatan Kerja dan Alat Berat 

 3.2.1. Peralatan Kerja

 a. Concrete Bucket 

Concrete Bucket truck mixer adalah tempat yang digunakan untuk mengangkut beton. Pengangkutan bisa dari  concrete dan lain-lain. Biasanya, setelah

dilakukan pengetesan  dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka beton dari slump truck mixer concrete concrete bucket dituangkan kedalam .

Concrete bucket tower crane kemudian dilakukan pengangkutan menggunakan . Pada pekerjaan ini dibutuhkan satu sampai dua orang sebagai operator

 concrete bucket  yang bertugas untuk  mengarahkan,  membuka dan mengunci  agar  beton  tidak  tumpah serta  dapat  ditempatkan di tempat  yang

diinginkan. Concrete bucket yang digunakan pada proyek ini mempunyai kapasitas sebesar 0,8 m  dan beratnya mencapai 300 kg.3

 b. Pipa Tremie

Pipa Tremie tremie yaitu alat yang digunakan untuk mengatur tinggi jatuhnya beton pada saat pengecoran. Pipa  biasanya dipasang pada ujung bawah

concrete bucket concrete bucket, jadi beton yang keluar dari  tidak langsung jatuh pada lokasi pengecoran. Pada pekerjaan ini, diusahakan jatuh beton

pada pipa tremie tremie dekat dengan lokasi pengecoran sehinga menghindari kesalahan pengecoran. Pipa  yang digunakan pada proyek ini adalah jenis

hoist tremie pipe dengan diameter 8”.

Concrete Vibrator

 Concrete Vibrator merupakan alat yang digunakan pada  proyek  The Pakubuwono Menteng yang berfungsi untuk menggetarkan beton pada saat

pengecoran agar beton dapat mengisi seluruh area pengecoran sehingga nantinya tidak ada rongga udara yang ada pada beton karena dapat membuat

kekuatan beton menjadi menurun.  dilakukan oleh 1 orang pekerja dan digerakkan oleh mesin listrik dan mempunyai lengan fleksibelConcrete vibrator

sepanjang beberapa meter untuk dapat menyambungkan antara  dengan mesin. Alat ini digunakan sebagai pemadat pada saat pengecoran, bisavibrator

dilakukan pada pengecoran kolom,  mattfond, corewall   shear walldan . Alat ini juga penting perannya karena untuk volume pengecoran yang besar

seperti konstruksi , penggunaannya tidak boleh miring dan terlalu lama pada satu tempat saja dan tidak boleh mengenai tulangan karena dapatMattfond

menggeser letak tulangan. Tipe  yang digunakan yaitu vibrator Electric Concrete Vibrator.
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 c. Pompa Hidrolik “Fuji Bolt”

Pompa Hidrolik merupakan alat pendukung dari thereading mechine untuk membuat besin (baja) sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Pompa

hidrolik juga bisa dipasang dua roda dibawahnya sehingga mudah dipindahkan. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh satu operator. Pada proyek The

Pakubuwono Menteng, penggunakan pompa hidrolik juga digunakan untuk penyambungan. 

Setiap peralatan kerja bisa berbahaya bagi siapa saja jika digunakan secara tidak tepat bahkan ada beberapa alat yang bisa menimbulkan bahaya yang

serius salah satunya  atau alat listrik. Oleh karena itu, penggunaan Gerinda pada proyek The Pakubuwono Menteng digunakan agar pekerjapower tool

dapat bekerja dengan aman serta melindungi kerusakan listrik pada penggunakan alat tangan seperti bore tangan dan lain-lain.

 d. Mesin Clamping

Mesin  merupakan alat penyokong dan pendukung untuk kegiatan pembesian. Biasanya pekerjaan ini digunakan untuk membuat besi samaclamping

ukurannya dengan . Pekerjaan ini pada proyek The Pakubuwono Menteng dilakukan oleh dua orang pekerja. Laporan hasil clamping dapatcoupler

dilihat pada Lampiran L-07.

 e. Air Compressors

Compressor adalah suatu mesin mekanik yang berfungsi sebagai tempat fluida gas atau udara. Compressor biasanya menggunakan diesel atau bensin

atau listrik sebagai penggeraknya. Udara yang dihasilkan mempunyai tekanan yang berbeda-beda. Alat ini juga berfungsi sebagai sistem  pneumatic

yaitu tekanan udara untuk menggerakan silinder kerja dan mengubah tekanan udara tersebut menjadi tenaga kerja mekanik (maju mundur).

 f. Scaffolding 

Scaffolding Scaffolding merupakan alat bantu yang digunakan pada proyek The Pakubuwono Menteng.  pada konstruksi berfungsi sebagai konstruksi

pembantu dalam pekerjaan pembangunan gedung. Biasanya penggunaan  mulai digunakan jika bangunan sudah mencapai ketinggian diatasscaffolding

1 lantai. Konstruksi ini bersifat sementara sehingga scaffolinding bisa di bongkar pasang serta dapat dipindahkan secara berkala. 

 g. Alat Pemadam Api

Alat pemadam api merupakan alat yang digunakan untuk kepentingan krusial jika terjadi kebakaran. Pada proyek The Pakubuwono Menteng ini, alat

pemadam api ini diletakan  pada kantor mekanik dan selalui  dilakukan  pemeriksaan berkala. Hal ini dilakukan agar jika terjadi sesuatu seperti

kebakaran, alat ini dapat berfungsi sebaik mungkin.

 h. Rebar Cutter

Rebar cutter bar cutter atau  adalah alat pemotong besi (baja) sehingga ukuran besi yang diinginkan dapat diproduksi. Pada proyek The Pakubuwono

   Menteng digunakan  rebar cutter cutter manual rebar cutter yang berjalan dengan arus listrik. Jika dibandingkan dengan  rebar , mesin     lebih bisa

memotong besi tulangan dengan diameter besar, mutu baja tinggi serta lebih cepat sehingga dapat mengefektifkan waktu. Pada proyek ini diameter

tulangan paling maksimal yaitu 32 mm. Cara kerja dari alat ini yaitu dengan memasukan besi ke gigi , kemudian pedal pengendali dipijakbar cutter

dan kemudian baja tulangan akan terpotong. Jika dilihat pada kegiatan magang penulis lakukan, pemotongan baja tulangan dengan diameter yang besar

dilakukan satu per satu. Pekerjaan ini dioperatori oleh satu orang yang sudah bersertfikat karena bila operator tidak mengerti alat ini maka alat ini dapat

membahayakan keselamatan kerja. 

 i. Bar Bender 

Bar bender rebar bender atau  pada proyek The Pakubuwono Menteng merupakan alat yang berfungsi sebagai alat untuk membengkokan baja tulangan

dalam berbagai macam sudut sesuai dengan perencanaan. Cara kerja alat ini yaitu dengan meletakan baja tulangan pada tempat yang disediakan

diantara poros tekan dan poros pembengkok kemudian diatur sudut yang ingin diproduksi. Ujung tulangan diporos pembengkok dipegang dengan

kunci pembengkok. Kemudian pedal ditekan sehingga roda pembengkok akan berputar sesuai dengan sudut yang diinginkan. Pada proyek ini diameter

tulangan paling maksimal yaitu 32 mm.

 j. Mesin  BesiCut Off

Pada proyek The Pakubuwono Menteng, mesin   Besi yang digunakan menggunakan merek Hitachi CC 14SF . Mesin ini sama sepertiCut Off wheel

mesin-mesin pemotong besi lainnya, tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu mesin ini hanya memotong besi dengan diameter yang tergolong kecil.

Mesin ini dijalankan menggunakan listrik dan dioperatori oleh satu orang operator.

 k. Mesin Las

Pada proyek The Pakubuwono Menteng, mesin Las yang digunakan menggunakan merek DC Inverter MMA Welder. Seperti yang diketahui, mesin las

ini dapat menghasilkan daya yang besar dibadingkan dengan mesin las konvensional. Mesin ini dijalankan menggunakan listrik dan dioperatori oleh

satu orang. Biasanya mesin ini diletakan dengan pabrikasi las. 

 l. Percussion Hammer

Pada proyek The Pakubuwono Menteng, mesin Hammer yang digunakan menggunakan merek Percussion Hammer DZ G10. Alat ini berfungsi untuk

mempermudah menghancurkan aspal, beton, batu dan lain-lain. Mesin ini dijalankan menggunakan listrik dan dioperatori oleh satu orang operator.

 m. Concrete Pump 

   Concrete pump truck   yaitu alat berat  truck  yang dilengkapi dengan pompa dan lengan ( ) untuk  memompa  boom ready mix ke tempat yang sulit

dijangkau. Pada proyek The Pakubuwono Menteng, pekerjaan pengecoran pada basement di gunakan alat bantu  dengan spesifikasi 24concrete pump

m panjang F.17. tentunya nilai slump sangat perlu diperhatikan dari ready mix yang akan dipompa. Sebab jika nilai slump kecil maka kerja pompa
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   akan menjadi semakin  berat. Pada pekerjaan  ini tentu saja  penggunaan  concrete vibrator concrete  vibrator sangat  diperlukan. Penjelasan    sudah

dijelaskan pada poin c.

 n. Trowel Finish

Pada proyek The Pakubuwono Menteng terdapat pekerjaan yang menggunakan mesin trowel finish Trowel finish.  adalah alat yang berfungsi sebagai

pemerataan permukaan beton serta menghaluskan permukaan beton yang masih dalam proses pengerasan. Penggunaan mesin trowel finish ini lebih

efisien jika dibandingkan dengan  konvensional dengan tangan. Permukaan yang diselesaikan dengan mesin trowel kebih kuat. Operator yangtrowel

menjalankan trowel finish juga harus bersertifikasi untuk menghindari adanya kesalahan pekerjaan pada proyek.

Alat Pengaduk Bahan

Pekerjaan finishing kolom  diperlukan  dengan adanya alat pengaduk bahan. Pada alat ini berfungsi sebagai pengaduk bahan-bahan material yang

digunakan sebagai lapisan akhir pada  kolom dan . Alat ini dijalankan menggunakan mesin dan dioperatori oleh satu orang operatorfinishing skim coat

saja. 

Pekerjaan   tiga pada proyek The Pakubuwono Menteng yang sedang dikerjakan, mengharuskan kontraktor unruk selalu mengukur elevasibasement

tanah bersamaan dengan pekerjaan . Alat yang digunakan untuk pekerjaan ini yaitu . basement waterpass Waterpass sendiri adalah alat ukur tanah yang

berfungsi untuk mengukur beda tinggi antara titik  titik  saling  berdekatan. Alat ini  juga  tidak bisa  bekerja sendirian, harus ada alat bantu untuk

mengukur elevasi seperti penggaris ukuran besar. Alat ini dioperatori oleh dua orang dalam pekerjaannya. Inspeksi berkala Theodolite dapat dilihat

pada Lampiran L-08.

 o. Alat Las

Alat las merupakan alat bantu dari mesin las. Mesin las seperti yang sudah dijelaskan pada poin (n). Alat las yaitu kabel las, palu las, pemegang kawat

  las,  sikat kawat,  klem  massa  dan  penjepit.  Hal  ini mengharuskan  juga untuk  menyiapkan kawat  las sebagai  elektroda nya.  Pada proyek  The

Pakubuwono Menteng ini, pekerjaan las dilakukan oleh satu orang operator.

p. Stemper

Alat pemadat tanah pada proyek The Pakubuwono menteng digunakan untuk mendukung kegiatan proyek. Kegiatan proyek tersebut yaitu pemadatan

tanah sebelum dilakukan pemasangan  dan terpal hingga pengecoran lantai kerja. wiremesh

 3.2.2. Alat Berat

Pada setiap pembangunan sebuah proyek, selalu memerlukan Alat Berat dalam setiap pekerjaan nya. Dengan adanya alat berat, dapat menggantikan

tugas manusia sehingga dapat menyelesaikan suatu pembangunan proyek dengan lebih cepat. Berikut kegunaan secara umum alat berat, misalnya untuk

kegiatan penggalian (digging, breaking, loosening hauling, transporting dumping, filling), pemuatan (loading), pengangkutan ( ), penimbunan ( ), perataan

(spreading, leveling) dan pemadatan (compacting)  tanah  atau batuan.  Pada  bab ini akan  dijelaskan  berbagai  alat  berat yang digunakan pada Proyek

Pembangunan Mal, Ruko, Hotel dan Apartemen Chadstone. Alat berat yang digunakan seperti Tower Crane ( Excavator, Generator SetTC), dan  (Genset).

 

 a. Tower Crane

Tower Crane merupakan salah satu alat berat yang digunakan dalam proyek-proyek berskala besar. Tower Crane dalam setiap proyek memiliki

ketinggian, jumlah dan spesifikasi yang berbeda-beda. Tower Crane atau yang biasa disebut dengan TC berstruktur dari baja yang kuat dengan posisi yang

naik tegak ke atas. Fungsi dari TC sendiri yaitu membantu proyek dalam pengangkutan bahan dan material dari tempat A ke tempat B atau sebaliknya

dengan waktu yang cepat dan efisien. Bahan-bahan dan material yang diangkat oleh TC sendiri antara lain besi penulangan, material-material sisa dan lain-

lain.

Penggunaan Tower Crane pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng karena proyek membutuhkan alat yang dapat membantu jalannya

proyek dalam pengangkatan material berat kelapangan. Tower Crane  Shen Yang Bao Quanberjenis GHP7524-16 yang dibuat oleh BQ  (Shenyang Baoquan

Business Co., Ltd.) Brosur Tower Crane dapat dilihat pada Lampiran L-07. Selain itu, Inspeksi dapat dilihat pada Lampiran L-09 dan L-10.

 1. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja pada  yang digerakan secara hidraulik adalah antara lain:excavator

a. Mesin diesel memutar pompa yang kemudian mengalirkan fluida hidraulik dari tangka kedalam sistem dan kembali lagi ke tangka

b. Komponen-komponen yang mendapat distribusi fluida hidraulik dan pompa adalah bucket cylinder, arm cylinder, boom cylinder, swing motor dan

travel motor untuk menghasilkan suatu kondisi kerja tertentu. Kondisi kerja excavator dibagi menjadi enam bagian :

1. Swing

Pergerakan pada saat   dan   berputar sampai 360 derajat. Sistem gerakan ini adalah dengan menggerakan  body attachment excavator lever

yang dibuka kutup pada control valves fluida hydraulic swing motor yang berisi  agar mengalir ke  sehingga excavator akan berputar dengan

putaran tertentu.

 2. Traveling Left Shoe
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Pergerakan ini dibagi menjadi dua gerakan yaitu gerakan maju dan gerakan mundur yang digerakan oleh kutup yang ada di .control valves

Energi hidraulik dari pompa akan diubah lagi menjadi energi mekanis melalui  .  travel motor Travel motor sprocket   memutar  selanjutnya

menggerakan  sehingga menghasilkan gerakan pada . track shoe excavator Traveling left shoe track shoe merupakan gerakan  yang sebelah

kiri.

 3. Traveling Right Shoe

 Pergerakan ini dibagi menjadi dua gerakan yaitu gerakan maju dan gerakan mundur yang digerakan oleh katup yang ada di .control valves

Energi hidraulik dari pompa akan diubah lagi menjadi energi mekanis melalui  .  travel motor Travel motor memutar  sprocket selanjutnya

menggarakan  track  shoe  sehingga  menghasilkan  gerakan pada  excavator.  Traveling  right shoe  merupakan  gerakan    yangtrack  shoe

disebelah kanan.

4. Boom ( )Raise-Down

 Pergerakan dilakukan oleh  . Sistem gerakan ini dilakukan dengan menggerakkan  diruangan operator sehinggaboom  boom cylinder lever  

  katup    dan  katup    pada  boom  raise boom  down control  valve boom  cylinder  yang  berhubungan dengan    akan  membuka.  Boom  akan

melakukan gerakan mengangkat jika katup  terbuka sedangkan katup  tertutup. Fluida akan mengalir dari katup boom raise boom down boom

raise piston arm dan menekan  dari  sedangkan untuk gerakan cylinder boom .

5. )Arm (In-Out

Pergerakan  dilakukan oleh . Sistem gerakan ini diatur oleh katup  dan katup .  akan melakukan gerakanarm arm cylinder arm in arm out Arm

mengangkat jika katup  terbuka sedangkan katup  tertutup. Sedangkan untuk gerakan turun. Kondisi katup  danarm out arm in arm arm in

arm out berlaku sebaliknya.

6. Bucket ( )Crawl-Dump

Pergerakan  dilakukan oleh . Sistem gerakan ini diatur oleh pergerakan katup  dan katup .bucket bucket cylinder bucket crawl bucket dump

Bucket ump crawl akan melakukan gerakan mengangkat (d ) jika katup  terbuka sedangkan katup bucket dump  tertutup. Pada saat itu, akan

mengalir dari katutp bucket dump dan menekan . Sedangkan gerakan  menekuk (  kondisi katup bucketpiston bucket cylinder bucket crawl)

crawl dan katup bucket dump sebaliknya.  yang digunakan menggunakan jenis PC70UU Komatsu, Kobelco dan Hitachi.Excavator

 c. Generator Set

Generator Set atau biasa disebut dengan Genset adalah sebuah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik. Alat ini disebut dengan generator set karena

satu set peralatan gabungan dari dua perangkat berbeda yaitu   dan  atau .  biasanya mesin diesel sebagai perangkat pemutarengine generator alternator Engine

sedangkan atau  sebagai perangkat pembangkit listrik (Tumilaar, 2015). dapat berupa perangkat mesin diesel berbahan bakar solargenerator alternator Engine 

atau bensin, sedangkan  atau merupakan kumparan atau gulungan tembaga yang terdiri dari  (kumparan statis) dan generator alternator stator rotor (kumparan

berputar).

d. Threading 

  Alat  Thereading forging merupakan alat yang digunakan dalam suatu proyek untuk melakukan penempaan pada besi. Penempaan ( ) yaitu gaya tekan untuk

mengubah bentuk atau ukuran dari logam yang dikerjakan. Pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng ini, sebagai kontraktor utama, PT

Total Bangun Persada menggunakan supplier   dalam melakukan hal ini.   menggunakan alat   dengan GZL-45 (GZL-45  Fuji Bolt Fuji Bolt thereading straight

screw thread wind cutting machine). Berikut merupakan Tabel 3.3 detail alat GZL-45 :

Pada kegiatan  ini, PT Total Bangun Persada mempercayakan semua kegiatan penampaan (Thereading forging Fuji) dilakukan dan dilaksanakan oleh . Fuji Bolt

Bolt memilih dan menentukan pekerjanya dalam pekerjaan ini. Pekerja yang ditempatkan pada pekerjaan ini diharuskan memiliki sertifikat karena PT Total

Bangun Persada  ingin memastikan  bahwa hasil produk yang dihasilkan merupakan hasil yang benar dan maksimal.  Pada Gambar 3.44 dan Gambar 3.45

ditunjukan pekerja dengan nomor sertifikat yang sudah dimiliki serta detail alat. Selain itu, Gambar 3.46 juga menunjukan alat pada . Laporan site threading dari

Fuji Bolt dapat dilihat pada Lampiran L-11.

 e. Mesin Upset 

Pada dasarnya setiap proyek membutuhkan alat berat dalam membantu pekerjaan proyek dilapangan. Mesin   ini merupakan salah satu alat berat yangUpset

digunakan untuk menggenduti besi. Pada  resmi , terdapat deskripsi mengenai alat ini. Teknologi koneksi benang lurus yangwebsite Zhongtuo Mining Equipment

upsetting, adalah mesin tempa yang membuat penekanan permukaan pada ujung besi (baja) sehingga diameter pada permukaan baja menjadi lebih besar dan

tebal dari sebelumnya. Pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng ini, sebagai kontraktor utama, PT Total Bangun Persada menggunakan

supplier  dalam melakukan hal ini.   menggunakan alat/mesin  dengan GD-150 (GD-150 Fuji Bolt Fuji Bolt Upset upset Forging Machine). Berikut merupakan

tabel detail alat GD-150 

Pada kegiatan Thereading ini, PT Total Bangun Persada mempercayakan semua kegiatan ini dilakukan dan dilaksanakan oleh .  memilih danFuji Bolt Fuji Bolt

menentukan pekerjanya dalam pekerjaan ini. Pekerja yang ditempatkan pada pekerjaan ini diharuskan memiliki sertifikat karena PT Total Bangun Persada ingin

memastikan bahwa hasil produk yang dihasilkan merupakan hasil yang benar dan maksimal. Pada Gambar 3.47 dan Gambar 3.48 ditunjukan pekerja dengan

nomor sertifikat yang sudah dimiliki serta detail alat.. Selain itu, Gambar 3.49 juga menunjukan alat pada .site

 3.3. Bahan Bangunan

 a. Baja 
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Baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan kabron sebagai unsur paduan utamanya. Penggunaan logam baja (besi) digunakan pada proyek

pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng sebagai besi tulangan pada konstruksi. Seperti Sengkang, tulangan balok, tulangan kolom dan lain-lain. 

 b. SikaGrout 214-11

Bahan yang digunakan untuk keperluan grouting basement pada  pembangunan proyek apartemen The Pakubuwono Menteng yaitu SikaGrout 214-11. Penggunaan

SikaGrout  214-11 cukup mudah, hanya dengan menambahkan  Material  Utama  (MU)  dan  air  lalu kemudian dicampur  pada  satu  .  Detail mengenaibucket

SikaGrout 214-11 terdapat brosur yang ditampilkan pada Lampiran L-12.

 c. Sika Antisol S

Setelah dilakukan pengecoran pada konstruksi , langkah yang harus di ambil yaitu pelapisan beton dengan antisol. Kegunaan antisol sendiri yaitu sebagaiMattfond

aditif beton sebagai pelapis permukaan sehingga beton mempunyai proteksi anti bocor. Lampiran L-13 menunjukan brosur antisol Sika 901-175047.

d. Sika Waterbar

Sika merupakan bahan yang dibentuk dari termoplastik PVC yang fleksibel. Sika  juga berfungsi dan dirancang untuk menghentikan aliran airwaterbar waterbar

 melalui konstruksi dan sambungan ekspansi dalam struktur beton. Bahan ini biasanya digunakan untuk konstruksi basement,  reservoir air, dinding penahan,

  terowongan dan gorong-gorong. Pada pembangunan proyek apartemen The Pakubuwono Menteng, penggunaan   dilakukan pada kegiatan konstruksiwaterbar

basement supervisor Owner 3. Pemasangan waterbar juga dilakukan pada saat H-1 atau H-2 mendekati hari pengecoran. Pastinya  dari  dan Quality Control  sudah

melakukan checklist pada tulangan pembesian. Lampiran L-14 menjelaskan brosur dari bahan tersebut.

 e. Mortar Utama (MU-202) Acian Plesteran & Beton

MU-202 digunakan pada proyek pembangunan The Pakubuwono Menteng untuk keperluan acian plesteran dan beton. Yang dimaksud adalah untuk pekerjaan

acian pada permukaan dinding plesteran dan digunakan di interior basement. MU-202 berbahan dasar semen, filter dan aditif yang tercampur secara homogen.

Berdasarkan , kebutuhan air untuk satu sak MU-202 adalah 13-14 liter. Keunggulan dari MU-202 yaitu daya rekat tinggi dan plastis saat di aplikasikanwebsite

   pada permukaan  yang  halus dan licin dan  didesain  khusus untuk mencegah  penguapan  air  dengan cepat sehingga adukan  tidak  cepat  mengering  saat di

aplikasikan.

 f. Mortar Utama (MU-302) Pasangan Bata & Plester

MU-302 pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng digunakan untuk pekerjaan pasangan bata merah, bata ringan dan pekerjaan plester

dengan ketebalan 10 mm pada dinding interior. MU-302 berbahan dasar semen, pasir pilihan, filter dan aditif yang tercampur sebagai homogen. Berdasarkan

website, untuk pekerjaan plesteran untuk batu merah kurang lebih 1,9 m2 / sak 40 kg / tebal aplikasi 10 mm dan untuk bata ringan kurang lebih 2,1 m2 / sak 40

kg / tebal aplikasi 10 mm. Keunggulan dari MU-302 yaitu daya rekat tinggi dan plastis saat di aplikasikan dan waktu pengerjaan lebih cepat sehingga menghemat

biaya dan waktu.

 g. Mortar Utama (MU-402) Perekat Keramik

MU-402 merupakan semen instan untuk pekerjaan pemasangan keramik pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan, filter dan aditif yang

tercampur secara homogen. 

 3.4. Perencanaan dan Penjadwalan Proyek

 3.4.1. Perencanaan Tenaga Kerja

Proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng merupakan proyek besar yang dijalankan oleh kontraktor PT Total Bangun Persada. Tentunya,

proyek sebesar ini tidak lepas dari tenaga kerja yang di pakai. Pekerjaan seperti pembesian, kolom, pemasangan bekisting, pengendalian alat beratfinishing 

merupakan beberapa contoh pekerjaan yang dijalankan oleh tenaga kerja ( ) dalam suatu proyek. Pada proyek ini, keputusan jumlah tenaga kerjamanpower

dilakukan oleh koordinator subkon. Dalam hal ini, bisa  dibilang sebagai mandor.  PT Total  Bangun Persada mempunyai kerjaa sama dengan  beberapa

rekanan kerja seperti pada penjelasan pada bab sebelumnya Sub-bab 2.10 tentang rekanan kerja dan pada Tabel 2.2 serta 2.3 tentang Rekanan kerja PT Total

Bangun Persada pekerjaan khusus dan umum. Tentu saja, PT Total Bangun Persada juga melakukan tinjauan mengenai jumlah  yang digunakanmanpower

pada proyek ini. Pada Lampiran L-15 menunjukan tabel dan grafik yang digunakan PT Total Bangun Persada dalam memutuskan jumlah manpower yang

digunakan untuk lantai dua sampai lantai empat. Dari sini, koordinator sub-kon akan menghubungi pegawainya untuk menjadi  pada proyek ini. manpower

 3.4.2. Perencanaan Alat

Sebagai kontraktor utama, PT Total Bangun Persada juga memperhatikan perencanaan alat yang digunakan pada proyek pembangunan apartemen The

Pakubuwono Menteng. Seperti yang dijelaskan pada sub bab 3.2 mengenai peralatan kerja dan alat berat, terdapat penjelasan mengenai peralatan dan alat

berat yang digunakan pada proyek ini seperti alat thereading, upset, dump truck, tower crane dan lain-lain. Sebagai pengalaman penulis dalam proyek ini

yang bekerja untuk bagian  dan , perencanaan alat dan bahan pada proyek ini dilakukan penyaringan oleh Engineering Quality Surveyor Quality Surveyor

dengan tendering. Pada bagian tendering ini, terdapat beberapa  yang memberikan proposal untuk bahan pertimbangan PT Total Bangun Persada.supplier

Biasanya dalam kegiatan tendering ini, terdapat tiga supplier yang akan di  . Review yang dilakukan mencakup track record supplier dari proyekreview

sebelumnya, nilai Supplier dari Kementrain Indonesia dan lain-lain. Baru setelah tendering ini, PT Total Bangun Persada akan memilih satu  yangsupplier

akan menjadi rekanan kerjanya dalam penyuplai alat berat. 

 3.4.3. Penjadwalan Kurva “S” Rencana

Kurva S merupakan suatu perencanaan dan penjadwalan yang ada dalam suatu proyek konstruksi. Secara grafis, kurva S menyajikan kemajuan komulatif

pada suatu sumbu tegak terhadap waktu pada sumbu mendatar (Prawira, 2014). Kemajuan dapat diukur menurut jumlah nilai uang yang telah dikeluarkan,
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survei kuantitas dari pekerjaan, jam orang yang telah dijalani atau setiap ukuran lainnya yang memberikan suatu manfaat. Kurva S yaitu gambaran diagram

persen komulatif biaya yang  diplot  pada suatu sumbu koordinat dimana sumbu  absis (X) menyatakan waktu sepanjang masa proyek dan sumbu (Y)

menyatakan nilai persen kumulatif biaya selama masa proyek. Tujuan dari kurva S sendiri yaitu untuk mengetahui pengeluaran biaya yang dikeluarkan per

satuan waktu dan progress pekerjaan yang didasarkan pada volume yang dihasilkan di lapangan. Kurva s dapat dilihat pada Lampiran L-16.

 3.5. Pengendalian Proyek

 3.5.1. Pengendalian Biaya

Pengendalian biaya pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng dilakukan oleh bagian  . Dalam hal ini mencakupQuality Surveyor

jumlah pemesanan besi,  pada sub kon dan  dan kebutuhan pengeluaran lainnya untuk keperluan proyek. Seperti proyek pada umumnya,tendering supplier

    PT Total  Bangun  Persada  dalam  membangun  apartemen  The  Pakubuwono Menteng  membuat  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) sehingga  tahu  total

pengeluaran yang akan dikeluarkan dalam membangun dan menjalankan proyek ini. Sebagai , salah satu tugas utama adalah menghasilkanQuality Surveyor

Bill of Quantity Quantity Surveyor (BoQ-RAB). RAB adalah dokumen yang disiapkan  yang mencantumkan jumlah item pekerjaan yang diperlukan untuk

 proyek  berdasarkan  gambar dan  spesifikasi  selama  tender. RAB  haris tepat  dan didokumentasikan  dan akan  diserahkan kepada  . Biaya-biayaowner

konstruksi proyek perlu dikelompokkan dalam Analisa perhitungan. Menurut Asiyanto (2005), Biaya konstruksi memiliki unsur utama dan faktor yang perlu

dipertimbangkan dengan waktu penyelesaian rencana agar waktu penyelesaian dapat terkontrol setiap periodenya. 

 3.5.2. Pengendalian Mutu

   Pengendalian mutu pada  proyek pembangunan  apartemen  The  Pakubuwono Menteng dilakukan  oleh bagian  Quality Control.  Quality ControlBagian  

mempunyai tugas utama untuk selalu memastikan aktualisasi rencana proyek dengan mengadakan atau melaksanakan pemeriksanaan dari sertiap pekerjaan

yang sudah dilaksanakan pada pembangunan yang sedang berlangsung. Selain itu pekerjaan  juga mendampingi dan bertanggung jawab padaQuality Control

setiap tes laboratorium atau tes alat dan material yang digunakan dalam setiap proyek untuk memastikan bahwa material/alat yang digunakan mempunyai

   kualitas yang sudah ditetapkan dalam perencanaan proyek awal. Oleh karena itu, penting perannya   dalam pekerjaan   dalamsupervisor Quality Surveyor

semua pekerjaan aktualisasi di lapangan karena mereka harus memperhatikan dan bertanggungjawab dalam kualitas serta masalah yang terjadi selama

proyek berlangsung.

 3.5.3. Pengendalian Waktu

 Lamanya waktu penyelesaian proyek berpengaruh besar dengan penambahan biaya proyek secara keseluruhan. Maka dari itu dibutuhkan laporan progress

harian/ mingguan dan bulanan untuk melaporkan hasil pekerjaan dan waktu penyelesaian untuk setiap  pekerjaan proyek serta dibandingkan denganitem

waktu penyelesaian rencana agar waktu penyelesaian dapat terkontrol setiap periodenya.  Supervisor Quality Control juga memperhatikan dengan sangat

setiap perkembangan dan kemajuan proyek yang sedang berlangsung.   akan memberikan laporan “Berita Acara ” kepada owner.Supervior QC Check List

Contoh Formulir berita acara dapat dilihat pada Lampiran L-17.

 3.6. Permasalahan pada Proyek

Setiap proyek pembangunan konstruksi tidak terhindar dari adanya suatu permasalahan atau kendala. Setiap proyek pekerjaan konstruksi pasti terjadi suatu kesalahan,

baik itu kesalahan besar atau kesalahan kecil. Permasalahan yang terjadi bisa bermacam-macam, seperti permasalahan dilapangan, biaya, waktu dan alat berat yang

digunakan. Hal ini juga terjadi pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng. Pada faktanya, permasalahan dalam proyek akan dirundingkan dan

didiskusikan dengan pihak lapangan dan  sehingga ditemukan suatu titik terang dan pemecahan masalah yang terjadi. Berikut merupakanQuality Control Supervisor

faktor masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada lapangan.

 3.6.1. Faktor Alam

Permasalahan pada proyek tidak lepas dari adanya hambatan yang diakibatkan oleh faktor alam. Selama perkembangan proyek, pembangunan apartemen

The Pakubuwono Menteng mengalami kendala yang diakibatkan oleh alam seperti hujan. Sejak penulis melakukan magang kerja yang dimulai sejak Januari

2019, tingkat hujan dinilai tinggi karena seringnya hujan yang terjadi pada siang hari dan malam hari. Hal ini menyebabkan banyaknya genangan air dan

memperlambat pekerjaan yang ada di luar. Memang pekerjaan masih difokuskan pada  , tetapi penyuplai beton dilakukan diluar , yangbasement basement

mengakibatkan lambatnya pekerjaan. Selain itu, hujan mengakibatkan para tukang terlambat menuju proyek. Oleh karena itu, sedikit orang yang mengikuti

Tool Box Meeting Tool Box Meeting Supervisor Quality Control (TBM).  yaitu kegiatan pengarahan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja dari , HSE

dan beberapa pihak PT Total Bangun Persada dalam pembangunan apartemen The Pakubuwono.

 3.6.2. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu masalah yang terjadi pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng. Hal ini

dikarenakan kurangnya dalam mengerjakan pekerjaan proyek. Hambatan juga terjadi jika ada pekerja yang mengalami kecelakaan proyek danmanpower  

mengharuskan perawatan pada rumah sakit. Berkurangnya  seperti ini juga mengakibatkan lambatnya manpower progress yang ada pada proyek. Selain itu,

salahnya pemasangan besi tulangan pada kolom dan balok karena melakukan pekerjaan tanpa dampingan koordinator lapangan juga menjadi permasalahan

yang ada pada  oleh  dan  sehingga pekerjaan menjadi terlambat. checklist Supervisor Quality Control Owner

 3.6.3. Faktor Alat dan Material

 a. Bekisting 
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PT PP Presisi sebagai sub kon PT Total Bangun Persada dalam penyuplai bekisting melakukan kesalahan pada bekisting yang akan digunakan untuk

tempat pengecoran beton. Hal ini antara lain, tidak lurusnya permukaan bekisting sehingga mengakibatkan bekisting tidak dapat membuat permukaan

kolom menjadi lurus. Selain itu, kurang rapatnya penutupan bekisting mengakibatkan udara dapat masuk dan mengakibatkan terjadinya rongga pada

beton yang sudah di cor. Hal ini menjadi permasalahan yang terjadi pada proyek pembangunan apartemen PT Total Bangun Persada. Gambar 3.69

Menggambarkan tidak lurusnya beton yang diakibatkan oleh bekisting. 

 b. Bocornya Pipa penyalur Concrete Pump

Pengecoran merupakan pekerjaan yang ada dan dilakukan pada suatu proyek. Tidak menutup kemungkinan, kontraktor utama PT Total Bangun Persada

                        menggunakan  concrete  pump dalam  pengecoran  di  basement karena  sulitnya  area  lokasi  kolom  pada  basement.  Tetapi,  concrete  pump juga

memerlukan pipa penyalur untuk menyambungkan pipa concrete pump ke kolom yang akan dicor. Pipa ini disambung satu sama lain sehingga dapat

mencapai lokasi area pengecoran yang diinginkan. Pada sambungan pipa ini biasanya terjadi kesalahan atau bocor beton karena kuatnya dorongan

 beton oleh  concrete pump. Hal ini menjadi permasalahan proyek karena  menghambat  waktu untuk  pengecoran.  Tetapi  hal ini daapat dilakukan

perbaikan sehingga pengecoran dapat dilakukan. Gambar 3.71 Menggambarkan situasi bocornya pipa pada saat pengecoran kolom  1.basement

 c. Truck Mixer 

             Kesalahan  pekerjaan  juga  dilakukan  alat  berat  Dump Truck ready  mix batching  plant  dalam  pengiriman   dari   menuju  proyek  apartemen  The

 Pakubuwono Menteng pada saat pekerjaan pengecoran  . Kesalahan terjadi  saat kebutuhan beton yang harus dipenuhi meningkat karenaMattfond

     menghindari  pada  . Pihak Pionirbeton mencoba melakukan jalan pintas ( ) tetapi terjadi kesalahan.  coldjoint  Mattfond shortcut Truck Mixer dengan

ketinggian 3,7 meter, tidak dapat menghindari gantungan kabel listrik yang ada pada daerah proyek. Gambar 3.74 dan Gambar 3.75 Menggambarkan

situasi kesalahan  yang tidak dapat menghindari gantungan listrik di sekitar proyek. truck mixer

 d. Kerusakan Sliper pada Alat Threading

 Hambatan pekerjaan pembangunan proyek apartemen The Pakubuwono Menteng juga terjadi pada peralatan yang digunakan. Pada alat  threading

terdapat bagian . berfungsi sebagai pengatur pembesaran atau pengecilan ukuran pisau sliper Sliper threading ketika pisau digunakan untuk membuat

ulir. Ketika pembuatan ukuran ulir pada alat threading, sliper berada di ukuran yang pas untuk ulir dan ketika ujung besi sudah menjadi ulir, secara

 otomatis  sliper tersebut  akan  terbuka dan berada di titik paling besar dari  ulirnya.  Bisa dikatakan dua  kali ukuran besi tersebut. Gambar  3.76

Menggambarkan letak pada alatsliper  Threading yang belum mengamali kerusakan. Gambar 3.77 Menggambarkan kerusakan/pecahnya sliper akibat

lamanya penggunaan dalam pekerjaan pembuatan ulir. 

Hambatan pada pekerjaan pembesian juga terjadi. Bulan Maret 2019, pekerjaan proyek apartemen The Pakubuwono Menteng sudah mulai memasuki

pekerjaan area tower. Pada pekerjaan ini, besi dilakukan perakitan awal dan akan disambung menggunakan . Pemasangan dan penyambungancoupler

coupler mengharuskan sambungan besi sebelumnya mempunyai ketinggian yang homogen atau sama. Peran alat Gerinda potong ini berfungsi untuk

memotong besi sehingga dihasilkan ketinggian yang sama. Tetapi karena tumpulnya Pisau Gerinda mengakibatkan susahnya pemotongan pada besi.

Jadwal yang seharusnya dijadwalkan mengalami kemunduran hingga dua jam pada . site

BAB IV

KEGIATAN MAGANG

 4.1. Quality Control 

Quality Control (QC) merupakan salah satu bagian penting dalam pekerjaan proyek yang ada di pembangunan The Pakubuwono Menteng, Jakarta. Tugas utama dari

Quality Control yaitu memastikan aktualisasi rencana proyek dengan mengadakan/melaksanakan pemeriksaan dari setiap pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada

pembangunan yang sedang berlangsung. Selain itu, pekerjaan Quality Control juga mendampingi dan bertanggung jawab pada setiap tes laboratorium atau tes alat dan

material yang digunakan dalam setiap proyek untuk memastikan bahwa material/alat yang digunakan mempunyai kualitas yang sudah ditetapkan dalam perencanaan

proyek awal. Oleh karena itu, penting perannya   dalam pekerjaan   dalam semua pekerjaan aktualisasi di lapangan karena mereka harussupervisor Quality Surveyor

memperhatikan dan bertanggungjawab dalam kualitas serta masalah yang terjadi selama proyek berlangsung. Pada  (magang) yang penulis lakukan ditetapkaninternship

untuk melakukan tugas dalam   selama 2 minggu awal. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai pekerjaan dan pengalaman yang sayaQuality Surveyor

dapatkan selama magang kerja di The Pakubuwono Menteng.

 a. Pembesian 

Pada bagian pembesian merupakan pekerjaan pertama yang harus penulis lakukan pada kegiatan magang kerja pada pembangunan apartemen The Pakubuwono

   Menteng. Pada  kegiatan pembesian ini, penulis di dampingi oleh Pak  Adi  dan  Pak  Niko  sebagai   lapangan dari  supervisor Quality  Control.  Kegiatan yang

dilakukan sebagian besar ada di lapangan/ 3. Hal ini dikarenakan pembesian merupakan salah satu komponen penting dalam konstruksi  yangbasement mattfond

harus selesai dalam bulan januari. Topik yang penulis dapatkan merupakan pembesian arah-x dan pembesian arah-y yang di tampilkan dalam Gambar 4.1 dan

Gambar 4.2. 
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Seperti yang diketahui, pembesian pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng Jakarta dilakukan oleh CV Laba Jaya. Kegiatan lain

  yang dilakukan yaitu checklist pembesian yang dilakukan oleh pihak PT Total Bangun Persada dan pihak   yaitu Pakubuwono di tampilkan padaowner

Gambar 4.5. Pada kegiatan  pembesian ini  akan meninjau kembali mengenai ukuran, jarak serta banyaknya jumlah besi yang digunakan padachecklist owner

pekerjaan aktualisasi dengan perencanaan yang sudah di rencanakan serta di setujui oleh pihak dan kontraktor. owner 

 b. Tes besi

Kegiatan tes besi atau pembesian pada proyek pembangunan The Pakubuwono Menteng dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian Bahan DKI Jakarta.

Diameter besi yang dipakai pada proyek ini yaitu D-13, D-15, D-19, D-22, D-25 dan D-32 yang ditunjukan pada Gambar 4.7. Tes pembesian dilakukan agar

kualitas dari besi terjamin. Pada kesempatan ini, terdapat beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pengujian pada besi salah satunya yaitu Universal

Test Mechine yang ditunjukan pada Gambar 4.8. Sama dengan koneksi penghubung material, area failure biasa terjadi dalam material atau biasanya disebut

dengan kegagalan material. Seperti yang sudah dijelaskan, hasil pada tes pembesian ini ditunjukan Gambar 4.9.                  

Pada saat  pengujian dilakukan, terdapat grafik  yang menunjukan berapa besar kekuatan yang dimiliki  oleh besi  dengan tarikan yang diberikan. Pada

pekerjaan ini secara langsung di lihat oleh petugas dari Laboratorium Balai Penelitian Bahan DKI Jakarta yang ditunjukan pada Gambar 4.10. Selain itu

grafik kekuatan tertinggi pada besi pada tes Tarik dapat di lihat pada Gambar 4.11.

Pada pengujian tes besi dilakukan kurang lebih satu sampai dua menit tergantung dari kekuatan besi tersebut. Selain itu, beban ( ) yang diberikan padaloads

pengujian besi juga berbeda. Jika diperhatikan dalam Gambar 4.10 dapat terlihat bahwa beban ( ) yang diberikan sebesar 15920 Kg/f dan waktu yangloads

digunakan 100,5 detik. Setelah pengujian selesai, terdapat pesan dari sistem aplikasi yang menunjukan Panjang kegagalan yang ditunjukan pada Gambar

4.11. Lampiran L-21 Hasil tes Besi.

Pengujian Trial Mix Beton pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng dilakukan untuk mengetahui kekuatan beton, workability beton,

              kepadatan  beton  dan  sifat  dari  campuran  material  beton  tersebut.  Pengujian  Trial  Mix  beton  biasanya  dilakukan  ketika  terdapat  penambahan  atau

penggantian material beton. Proses ini bisa juga digunakan untuk mengetahui kinerja beton setelah beberapa waktu  mengirim beton dari truck batching plant

selama beberapa jam. Pada kesempatan ini, saya melakukan Trial Mix beton yang dilakukan di Pionirbeton Pulo Gading plant yang didampingi oleh owner

dan  PT Total Bangun Persada. Proses pengujian ini meliputi , pengecheckan supervisor Quality Control slump test temperature (suhu),  danair content test

 tes kepadatan beton. Kegiatan saya memakan waktu selama 6 jam untuk menghasilkan beton dengan target nilai  14+3/-1. Berikut beberapa Gambarslump

mengenai Trial Mix beton yang dilakukan pada Pionirbeton Plant Pulo Gading. 

c. Monitoring Beton dan Mattfond

Pada bagian monitoring beton dan realisasi stroring , penulis ditunjuk untuk membuat aplikasi monitoring jumlah banyak kubik beton yang sudahMattfond

terealisasi dan kubik beton yang belum tercukupi. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengalaman penulis terhadap  dan google drive google excel and form

online monitor yang spenulis gunakan untuk research program Student Of The Year (SOTY) 2017. Persiapan untuk konstruksi Mattfond sudah dilakukan

sejak awal Januari termasuk dengan pembesian, pemasangan  dan kaki onta. Pada bagian ini, detail dan  sudah dirundingkan antara penulis,expamet monitor

      Bapak Robin dan Bapak Andrian seperti tanggal kedatangan  , jam   pada  , jam  kedatangan   pada proyek, asal truck,  truck loading plant truck slump test

diterima/tidak dan readymix merupakan benda uji/tidak. 

Penginputan pada  dan manual dilakukan agar data yang telah terkumpul nantinya dapat di online form cross-check dan di validasi ke akurasiannya, sehingga

nantinya jika ada suatu kesalahan data dalam penginputan dapat dilakukan komparasi antara kedua data. Selain itu, pihak dari   yang merupakansub-con

PionirBeton juga melakukan rekap data yang juga nantinya dilakukan  dan pemvalidasian data dengan pihak PT Total Bangun Persada, Tbk.cross-check

   Hal lain yang penulis lakukan yaitu melakukan suatu sistem pemonitoringan   selama jalannya proses konstruksi  yang ditampilkan padaonline Mattfond  

Gambar 4.20. Penampilan ini dilakukan dengan menggunakan rumus pada  yaitu penggunaan rumus pada waktu sekarang (google excel sheet current time),

persen realisasi beton dan persen yang belum dilakukan serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan konstruksi Mattfond ini. Monitoring ini ditujukan

kepada semua staff termasuk dari Project Manager dan dari pihak Pionirbeton ( ) serta dari pihak sendiri yaitu The Pakubuwono.sub-con owner 

d. Report Besi

   Pada kegiatan yang penulis lakukan pada   yaitu melakukan laporan pada setiap    Besi yang telah dilakukan  pengujianQuality  Control Section Report

sebelumnya pada tempat-tempat yang sudah ditunjuk langsung oleh kontraktor utama yaitu PT Total Bangun Persada. 

Kegiatan ini lebih dilakukan pada pendataan setiap pengujian besi yang dilakukan pada  Microsoft Excel.  Manager dari   secara langsungQuality Control

membimbing penulis dalam melakukan perekapan data besi. Terdapat beberapa jenis besi yang digunakan dan di uji yaitu D10, D13, D16, D19, D22, D25,

D29 dan D32. Pengujian direkap dengan melihat nilai dari Yield Strength Tensile Strength (kgf/mm ), 2  (kg/mm ) dan 2 Elongation (%).

 e. Admin  Beton Storing Mattfond

Pada kegiatan , semua anak magang diharuskan untuk mengambil peran dalam pelaksanaan  yang dilakukan pada satu FebruariMattfond storing Mattfond

sampai empat Februari 2019. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul sembilan malam pada tanggal satu Februari 2019. Tetapi karena tingginya kemacetan

  dan kepadatan jalan raya menuju proyek yang terletak di Jakarta pusat, mengakibatkan terlambatnya  waktu  truck mixer (TM) hingga  2 jam lamanya.

Pekerjaan mengenai admin pada  ini lebih tepatnya merekap data secara  dan secara manual pada  yang disediakan oleh pihakstroring Mattfond online stand

kontraktor. 
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Kegiatan ini sama dilakukan dengan kegiatan Rekap data Tes Besi. Secara umum, semua beban yang diberikan akan ditopang oleh beton dan beban tarik

oleh baja. Dengan demikian, uji kekuatan beton merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kuat lemah nya beton. Biasanya uji beton dibuat

dengan sebuah kubus ukuran 15 x 15 cm yang setidaknya berjumlah 2 biji. Pada sempel kubus tersebut akan dilakukan pengujian pada hari ke 7, 14 dan 28

untuk mengetahui kekuatan dari beton. Pada proyek pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng yang dikerjakan oleh PT Total Bangun Persada ini,

pengujian tes kompresi beton dilaksanakan di Laboratorium Beton Universitas Trisakti Jakarta. 

4.2. Engineering

 a. Progress Mapping

Pada pekerjaan awal yang penulis dapatkan di  yaitu melakukan pemetaan pekerjaan realisasi yang ada pada satu hingga  tiga.engineering basement basement

Umumnya, hasil dari pemetaan ini yaitu   yang di rangkum tiap minggunya. Kegiatan ini dilakukan agar pihak kontraktor dan  softfile powerpoint owner

mengetahui kemajuan proyek yang tercapai tiap minggunya.  Penulis didapati tanggungjawab untuk melakukan pemetaan selama 4 minggu di proyek.

Pemetaan perkembangan proyek dapat dilihat pada Gambar 4.27 hingga Gambar 4.29.

 b. Penggunaan SAP2000 

Bagian  sangat memperhatikan juga perkembangan dan kemajuan anak magang dengan memberikan berbagai macam tugas salah satunya belajarengineering

menghitung dan menganalisis bangunan dua lantai yang didesain sedemikian rupa dan diberikan beban gempa. Pada bagian ini, penulis secara langsung di

bimbing oleh Pak Aris selaku staff bagian  . Dengan perkiraan waktu satu hingga dua minggu, penulis mendapatkan waktu untuk melakukanengineering

   perhitungan  selama  2  jam  tiap harinya.  Penggunaan  SAP2000  diputuskan  karena  penulis  hanya  memiliki  aplikasinya  selain  ETABS  yang  menjadi

pertimbangan utamanya. Berikut merupakan hasil desain SAP2000 yang ditunjukan pada Gambar 4.30. 

Pada kesempatan ini penulis juga di berikan ilmu untuk menghitung bangunan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku seperti SNI untuk Beban

Minimum untuk Perencanaan Bangunan Gedung dan Struktur Lain hingga Pedoman Perencanaan untuk Rumah dan Gedung (PPPURG) 1987. Ilmu baru

yang penulis dapatkan juga yaitu perhitungan  gaya gempa yang lebih praktis dalam menemukan spektrum gempa pada lokasi bangunan di bangun.

Penggunaan website Desain Spektra Indonesia yang dapat diakses   mempermudah penulis dalam menemukan koordinat bujur danhttp://puskim.pu.go.id/

lintang. Selain itu,  website  ini  juga menghasilkan  perhitungan  dengan menghasilkan  nilai Ss dan S1 yang dimasukan dalam aplikasi SAP2000 untuk

perhitungan gaya gempa. Gambar 4.31 menunjukan hasil yang didapatkan dengan menggunakan website Desain Spektra Indonesia untuk bangunan yang

menjadi contoh perhitungan. Selain itu, pada Gambar 4.32 juga menunjukan grafik respon spektra desain yang didapatkan pada website Desain Spektra

Indonesia.

Perhitungan lebih umum mengenai gaya gempa dilakukan menggunakan program . Setelah dihitung sedemikian rupa, penginputansoftware Microsoft Excel

hasil hitungan  ke  aplikasi  SAP2000  kembali  dilakukan.  Kombinasi  beban pun dimasukan  dan didapatkan  hasil  yang  ditunjukan  pada Gambar 4.33.

Penggabungan kombinasi beban menjadi beban “ ” juga harus dilakukan agar kombinasi beban yang ada dapat disatukan dan mendapatkan hasilENVELOPE

yang maksimal.

 c. Meeting Client

Bagian  selalu memberikan pengalaman baru bagi anak magang salah satunya untuk mengikuti pertemuan dengan  pada tanggal 4 Januariengineering client

2019. Hari itu PT Total Bangun Persada dikunjungi oleh PT Wahana Solarhat Sejahtera (WSS) untuk mempromosikan precast composite concrete wall. Pada

              rencananya,  Cement  Wall  digunakan  untuk  dinding  pada  basement.  Sama  dengan  produk  precast lainnya,  Cement  Wall juga  sangat  efisien  dalam

pemasangannya yang mereka klaim produktivitasnya mencapai 50 m /hari (6 m /jam). Informasi yang didapatkan melalui brosur perusahaan, 2 2 WSS Cement

Wall Polystyrene memiliki ketebalan 100 mm, 2440 mm panjang dan 610 mm lebar. Keunikan dari produk ini yaitu menggunakan  (EPS) pada Cement Wall

nya. Sebagai tambahan, efisiensi dari produk ini yaitu tidak di butuhkannya tindak lanjut seperti mem-plester dan melapisi untuk nya. finishing

 d. Menghitung pekerja

  Menghitung pekerja  atau biasa disebut  dengan    juga  menjadi  pekerjaan  penulis  saat  masuk  dalam  .  Pada  kegiatan ini  penulisManpower engineering

didampingi oleh Pak Robin selaku perwakilan dari   untuk mementori penulis. Perhitungan   dilakukan untuk pembangunan bagianEngineering manpower

tower lantai dua sampai empat. Pada pekerjaan yang harus dilakukan tukang /   pada konstruksi lantai dua sampai empat sama yaitu pasanganmanpower

dinding dan rangka partisi, instalasi MEP di dinding dan atas plafon, waterproofing,  dan lain-lain. Penjadwalan dapat ditunjukanfinishing gypsum plafond

pada Gambar 4.36.

 e. Mattfond Detail Meeting 

Sebelum konstruksi  dilaksanakan, pematangan konsep dan rencana untuk konstruksi ini harus sempurna. Hal ini dikarenakan konstruksi Mattfond Mattfond

  mengeluarkan banyak biaya.  Banyaknya beton yang harus di   menjadi alasan utama. Pada pertemuan ini, penulis secara langsung di ajak olehstoring

perwakilan  yaitu Pak Robin dan  dari  yaitu Pak Andrian untuk ikut membahas konsep dan tindakan lebih lanjut untukengineering Manager Quality Control

  konstruksi   ini. Tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada penulis salah satunya yaitu revisi   yang akan digunakan untuk  Mattfond powerpoint meeting

utama dengan r dan owne Project Manager. Berikut merupakan beberapa Gambar tentang konsep konstruksi Mattfond yang dikerjakan penulis. Tindak lanjut

dari pertemuan ini yaitu pembuatan aplikasi  yang sudah dibahas pada bagian sub bab 4.1.4.google form
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 4.3. Quality Surveyor

 a. Penghitungan Volume Besi Kolom

Pekerjaan pada  yaitu mengulas kembali nilai kontrak dan memastikan bahwa uang yang keluar pada proyek digunakan tepat pada sasaran.Quality Surveyor

Pada kesempatan ini penulis mendapatkan tugas untuk menghitung volume besi pada kolom di  satu sampai tiga. Penjelasan dilakukan oleh staffbasement

Quality Surveyor yaitu Pak Heru Purwanto. Pekerjaan ini dilakukan agar pemesanan pasokan besi tidak terlalu berlebih sehingga dapat menjaga keuangan

pada proyek. Pada Gambar 4.40 ditunjukan denah Kolom dan pembesiannya yang harus penulis hitung. Perhitungan besi ini bervariasi yaitu besi dengan

D22, D13 dan lain-lain.

 b. Penghitungan Volume Besi Balok

Perhitungan volume dilanjutkan kembali dengan meninjau pada konstruksi Balok. Tugas yang diberikan masih sama dengan perhitungan volume besi pada

kolom  . Penjelasan juga kembali dilakukan  oleh  Pak  Heru  Purwanto.  Pada  perhitungan  ini  penulis  mendapatkan  ilmu  baru  dan ilmu yangbasement

                         didapatkan  selama  kuliah  dapat  direalisasikan  pada  pekerjaan  mengenai  perhitungan  volume  ini.  Perhitungan  besi  pada  sambungan  ( )  danoverlap

mengidentifikasi sambungan pada besi.

 c. Penjelasan Tendering Sub-con

Pada kesempatan ini, penulis Bersama dengan anak magang lainnya mendapatkan ilmu mengenai tendering PT Total Bangun Persada pada proyek The

Pakubuwono Menteng dengan sub-kon. Penjelasan ini dilakukan oleh   yaitu pak Heppi sendiri. Pak Heppi menjelaskan bahwaManager Quality Surveyor

pada posisi  harus mengetahui kinerja dari subkon tersebut seperti Quality Surveyor track record pada proyek sebelumnya, memperhatikan nilai kinerja mitra

kontraktor dari  Pusat serta kontrak yang dijalani. Gambar 4.44 menunjukan gambaran tendering pada PT Total Bangun Persada.Department Logistic

4.4. Lapangan

 a. Penghitungan Volume Beton untuk Podium 

Pada pekerjaan di  penulis mendapatkan pekerjaan untuk menghitung bersama pihak Pionirbeton akan volume beton yang akan dibutuhkanSite Management

untuk . Penulis mendapatkan tugas dari staff Lapangan yaitu Pak Rizal Muttaqin. Pada pekerjaan ini penghitungan volume dilakukan dengan mencaristoring

angka aktualisasi pada ketinggian, lebar dan Panjang area yang akan di cor. Sebagai tambahan, pekerjaan penghitungan volume ini dilaksanakan setelah

      adanya    pembesian  yang  dilakukan oleh  Checklist Quality  Control supervisor  dan  dari  pihak  owner.  Gambar 4.45,  Gambar  4.46  dan  Gambar 4.47

 menunjukan pengukuran pada   oleh pihak Pionirbeton dan penulis dalam mencari aktualisasi angka untuk mencari volume yang dibutuhkan dalamsite

pengecoran beton menggunakan meteran. 

 b. Kebersihan  Podium AreaSite

Pekerjaan  lapangan  yang penulis  dapatkan yaitu  memantau  kebersihan  Site  Podium Area  sebelum dilakukan  pengecoran.  Faktanya  walaupun sudah

 dilakukan   pembesian oleh pihak PT Total Bangun Persada dan The Pakubuwono, terdapat beberapa sampah yang masih tertinggal. Walaupunchecklist

sedikit jumlah sampah yang tertinggal tetapi ditakutkan akan mengurangi penurunan kekuatan beton jika beton sudah dituangkan ke area tersebut. Tetapi,

melalui pekerjaan ini penulis mendapatkan pelajaran bahwa kebersihan pada area site pengecoran sangat penting, bukan hanya untuk kesehatan tetapi juga

untuk keamanan kekuatan beton. Selain memperhatikan kebersihan sampah, penulis juga diberi kewenangan dalam mengatur   yang digunakanmanpower

untuk masuk kedalam rangkaian besi untuk mengambil sampah yang masih tersisa. 

 c. Pemasangan Waterstop dan stop cor

Pekerjaan lapangan yang diberikan penulis berfokus pada pengecoran yang akan dilakukan. Persiapan pengecoran terus dilakukan untuk mengejar waktu

 selesai yang sudah di tetapkan. Terdapat beberapa langkah pekerjaan sebelum dimulainya pekerjaan pengecoran. Salah satunya pemasangan  padawaterstop

area pengecoran. Pemasangan waterstop sendiri melingkupi pemasangan , pemasangan , kebersihan sebelum pemasangan danwaterstop PVC waterstop dodol

harus terpasang kuat tidak lepas. Selain itu perlu diperhatikan juga pemasangan , diharapkan tidak ada celah, terpasang lurus dan stop cor hallow stop cor

level yang baik. 

Pemasangan waterstop dan stop cor dilakukan jika pembesian sudah dilakukan pengecheckan atau checklist oleh supervisor PT Total Bangun Persada dan

pihak owner. Pada gambar 4.48.b terlihat penggunaan dan pemasangan  harus mengikuti alur bentuk dari .  sendiri terbuat daristop cor secant pile Stop cor

bahan yang kenyal dan sedikit lengket serta berwarna hitam. 

 Progress Mapping Realisasi Kepala Kolom

Penulis bertanggungjawab akan  nya data untuk update progress mapping realisasi kepala kolom pada basement. Pekerjaan ini sama halnya dengan pekerjaan

 pada   untuk  melakukan progress kemajuan proyek tiap hari/minggu nya. Pada pekerjaan ini penulis bekerja sama dengan Pak Damar yangengineering

    bertanggungjawab akan  progress owner kepala  kolom dan f kolom  pada basement. Hal ini  ditujukan  kepada  inishing    sebagai laporan  harian  maupun

mingguan yang harus dilaporkan oleh kontraktor sebagai bukti meningkatnya progress proyek yang sedang berlangsung. 
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 4.5. Health, Safety and Environment 

 a. Pemberkasan Audit Pusat dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pekerjaan pertama penulis pada HSE yaitu melengkapi pemberkasan yang digunakan untuk Audit Pusat dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada pekerjaan ini penulis melakukan pertemuan dengan Manager HSE serta staff HSE. Pembahasan mengenai target nilai yang dicapai oleh PT Total

Bangun Persada dalam penilaian menjadi topik utama dalam pertemuan ini. Penulis mendapatkan tugas untuk melengkapi data pemeliharaan peralatan dan

material. Dalam hal ini penulis harus mengunjungi kantor mekanik proyek untuk meninjau alat-alat yang ada serta perawatan.  HSE dipimpin olehManager

Pak Justhanto Mongan. Beliau menjelaskan bahwa audit melingkupi prosedur, dokumen pelaksanaan dan foto sebagai bukti. Bagian HSE biasa menyebut

ketiga pilar tersebut dengan  . Inilah yang dinamakan Triangulasi Data. Pekerjaan yang dilakukan yaitu wawancara, berkas dokumenPlan, Do and Check

implementasi dan kunjungan lapangan. Rencananya audit dilaksanakan pada 6 hari (9 Februari hingga 15 Februari 2019).

 b. Dokumentasi Simulasi Fire Drill dan Gempa

Pekerjaan HSE penulis berlanjut untuk melakukan dokumentasi simulasi  dan gempa sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk audit Pusat. PadaFire Drill

kegiatan  ini,  penulis  menggunakan  handphone pribadi sebagai  alat  yang  digunakan  untuk merekam  kejadian  simulasi  Fire  Drill  dan gempa. Dalam

kesempatan ini penulis dibimbing secara langsung oleh Billy sebagai staff HSE. Simulasi ini mengharuskan semua staff untuk mengambil tindakan jika

  terdapat suara  Fire  Drill dan melakukan tindakan efektif jika terjadi gempa yaitu dengan masuk kebawah meja. Berikut merupakan beberapa Gambar

mengenai kegiatan tersebut. 

c. Meeting P2K3 (Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Kegiatan HSE untuk melakukan tinjauan bersama dilakukan untuk mengetahui kinerja tukang di lapangan. Kegiatan ini dilakukan oleh semua staff dan

Project manager. Pada kesempatan ini, penulis mendapatkan bagian basement 3 untuk meninjau lapangan secara langsung yang di dampingi oleh Billy

sebagai . Pada peninjauan langsung ini ditemukan bahwa masih ada tukang yang melanggar peraturan yang sudah di tetapkan oleh PT TotalHSE Officer

Bangun Persada yaitu tidak boleh merokok dan tidak boleh membawa minuman berwarna pada . Pada sanksi yang diberikan kepada tukang, basement HSE

Officer mengambil  tukang yang bersangkutan dan dibawa pada rapat setelah peninjauan. Selain itu, penemuan sampah dan adanya beberapa tukangID Card

yang tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Gambar 4.56, Gambar 4.57 dan Gambar 4.58 menunjukan suasana kegiatan Meeting P2K3 serta

tinjauan pada lapangan Bersama.

 d. Pembuatan ID Card subkon

Pekerjaan pembuatan  untuk subkon dilakukan penulis bersama dengan anak magang lainnya. Pekerjaan ini merupakan tindak lanjut  yangID Card induction

telah di berikan oleh Missy sebagai . Kegiatan foto masing-masing tukang serta penggunaan APD yang benar harus dilakukan untuk membuatHSE Officer

ID Card. Proses selanjutnya data diolah pada komputer dan hasil dapat di lihat pada Gambar 4.56.

 4.6. Additional works

 a. Dokumentasi Mattfondation

Pendokumentasian dilakukan untuk melakukan laporan hasil dari kegiatan konstruksi . Pada kegiatan ini penulis hanya menggunakan Mattfond handphone

pribadi sebagai alat dalam pendokumentasian gambar dan video. Penulis melakukan tinjauan langsung kelapangan beberapa waktu untuk mengambil gambar

yang nanti nya dibuat video untuk dilaporkan kepada . Project Manager

 b. Pembuatan Video Mattfondation

Tindak lanjut dari pendokumentasian foto dan video terhadap konstruksi  yaitu pembuatan video. Dalam hal ini penulis diberikan tanggungjawabMattfond

untuk membuat dua video berdurasi pendek dan panjang untuk dilaporkan kepada  dan Komisaris dari PT Total Bangun Persada. PenulisProject Manager

menggunakan aplikasi  dalam hal pengeditan video. Gambar 4.57 menunjukan pengeditan sederhana oleh penulis melalui aplikasi iMovie.iMovie

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman kerja magang yang penulis lakukan pada pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng Jakarta Pusat selama 60 hari dapat disimpulan

bahwa :

 a. The Pakubuwono Menteng mempunyai 3 lantai , 1 lantai podium dan 36 lantai pada area .basement tower

   b. Konstruksi basement Apartemen The Pakubuwono Menteng menggunakan  Top-Down Method. Hal ini dikarenakan tanah pada lapangan merupakan  clay dan

mempunyai air tanah pada kedalaman 15 meter kebawah.

 c. Tulangan baja yang digunakan pada konstruksi untuk kolom dan balok menggunakan mutu baja Fy-420. Diameter yang digunakan juga beragam yaitu D-13, D-

15, D-19, D-22, D-25 dan D-32. 

 d. Konstruksi  pada 3 menggunakan tulangan dengan diameter 32 untuk semua konstruksinya.Mattfond basement 
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e. Ready mix yang digunakan dalam pengecoran pada proyek menggunakan mutu yang beragam, yaitu Fc 25 MPa, Fc 27.5MPa,  Fc 30 MPa, Fc 40, dan Fc 55 MPa.

Hal ini dikarenakan perbedaan pengecoran pada . Seperti Lantai kerja menggunakan Beton mutu Fc 25 MPa, Slab pelat menggunakan mutu beton 27.5 MPa,site

Pelat lantai  1 menggunakan beton mutu 40 MPa dan  pada basement menggunakan mutu beton Fc 55 MPa.Basement Shearwall

 f. Nilai  yang dipakai berbeda-beda berdasarkan mutu yang digunakan pada pengecoran. Seperti nilai   14+3/-1 pada pengecoran pelat lantai dan nilaislump slump

slump shearwall 16+3 pada pengecoran .

 g. Pengujian kuat tekan menggunakan balok (MPa) menggunakan silinder ukuran 15 x 30 cm pada saat 7 hari dan 28 hari. 

 h. Pengujian Trial Mix oleh Pionirbeton didampingi oleh dan  meliputi , pengukuran , , dan tes kepadatanSupervisor QC owner air content temperature slump test

beton (density test).

 i. PT Total Bangun Persada melakukan program kegiatan pemeriksaan dan perawatan alat tiap bulannya. Ada pula beberapa alat seperti bar cutter, generator set, air

compressor dan  dengan metode pemeriksaan berkala selama 2 minggu sekali yang dilakukan oleh bagian Mekanik.bar bender

j. Checklist pembesian dilakukan oleh  dan  selambat-lambatnya H-1 hari pengecoran beton.Supervisor QC owner

 k. Konstruksi  menggunakan 3 level bawah pembesian arah x dan y dan 3 level atas pembesian arah x dan y. selain itu, penompang antara besi atas dan besiMattfond

bawah menggunakan “kaki onta” yang di pasang sejajar dengan besi arah y dan disambungkan menggunakan .expamet

  l. Finishing pada   untuk dinding menggunakan  basement precast Cement Wall supply   yang di  oleh PT Wahana Solarhat Sejahtera (WSS) yang produktivitasnya

mencapai 50 m /hari (6 m /jam). Selain itu bahan yang digunakan WSS Cement Wall yaitu menggunakan 2 2 Polystyrene (EPS).

 m. Pemasangan Waterstop checklist dan   dilakukan untuk menghindari air tanah yang menembus beton. Pemasangan ini biasanya dilakukan setelah Stop Cor  oleh

Supervisor QC dan owner dan area tersebut siap dilaksanakan pengecoran.

n. Progress Mapping Progress Mapping Realisasi selalu dilakukan setiap harinya untuk dilaporkan kepada owner mengenai perkembangan dan kemajuan proyek. 

meliputi realisasi kepala kolom, realisasi kolom, realisasi , pemasangan batu kali dan lainnya.finishing skim coat

5.2. Saran

Berdasarkan pengalaman kerja magang yang penulis lakukan pada pembangunan apartemen The Pakubuwono Menteng Jakarta Pusat selama 60 hari, terdapat beberapa

saran bagi kemajuan dan keberhasilan proyek untuk kedepannya yaitu :

 a. Pengawasan terhadap perakitan bekisting oleh PT PP Presisi harus dilakukan agar kedepannya tidak ada masalah sepele pada bekisting yang mengkibatkan kolom

tidak rata karena adanya gelembung udara pada beton yang masuk melalui lubang pada bekisting dan tidak ratanya permukaan kolom.

 b. Peningkatan kesadaran dan perhatian untuk staff sub kon dan pekerja PT Total Bangun Persada akan adanya Tool Box Meeting (TBM) harus di tingkatkan karena

pentingnya kegiatan TBM akan pekerjaan yang harus dicapai pada hari tersebut.

 c. Kedisplinan pekerja dalam menaati peraturan juga harus di tingkatkan karena walaupun dilarang membawa minuman berwarna ke dalam basement dan rokok,

masih terdapat beberapa pekerja yang melakukan hal tersebut. 
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