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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Magang Kerja 

Program Magang Kerja yang terdapat di dalam kurikulum pembelajaran 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata adalah 

program pembelajaran yang wajib diambil, selain program kerja praktek, 

sebagai syarat untuk dapat mengambil program Tugas Akhir di akhir tahun 

pembelajaran. Tujuan mengambil dan mengikuti program Magang Kerja ini 

adalah supaya para peserta program magang kerja dapat diperlengkapi lebih 

dengan pengalaman kerja secara langung dan juga dapat merasakan serta 

terlibat langsung dalam keadaan lapangan yang sesungguhnya. 

Syarat proyek yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat Magang 

Kerja antara lain adalah proyek konstruksi gedung bertingkat, konstruksi 

bandara dan runway, konstruksi jalan raya ataupun jalan bebas hambatan, 

serta proyek – proyek lainya. Sedangkan konsentrasi pekerjaan selama berada 

dalam proyek meliputi pelaksanaan konstruksi struktur ataupun non-struktur, 

menejemen proyek, pembagian dan penggunaan alat serta bahan proyek, 

Quantity Surveyor, dan juga Quality Control. Dengan memilih salah satu dari 

beberapa konsentrasi yang tersedia, mahasiswa diharapkan dapat lebih 

mengerti dan mendalami subjek pekerjaan tersebut dan dapat 

membandingkannya dengan teori yang sudah didapatkan selama menjalani 

masa perkuliahan di kampus. 

Melihat himbauan dari Porgam Studi Strata Satu Fakultas Teknik Program 

Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta 

manfaat yang dapat saya terima dari program Magang Kerja ini, saya menjadi 

lebih termotivasi untuk melaksanakan Magang Kerja di Proyek 

Pembangunan Faber Castell International Indonesia. Di Jalan Tenggilis Raya 

no.55, Surabaya . Dalam  pelaksanaan Magang Kerja yang difokuskan pada 
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Struktur Atas pembangunan proyek selama kurang lebih 2 Bulan kalender 

kerja.  

1.2. Tujuan Magang Kerja 

Tujuan utama Magang Kerja adalah sebagai pelengkap dan pemenuh syarat 

mata kuliah wajib pada Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik 

Soegijapranata. Namun, selain tujuan utama tersebut, terdapat beberapa 

tujuan lain bagi para pelaksana program Magang Kerja, yaitu : 

1. Menyadarkan serta memicu mahasiswa akan pentingnya tanggung jawab 

serta kedisiplinan saat berada pada keadaan dunia kerja yang nyata setelah 

lulus kuliah; 

2. Memperoleh pengalaman kerja yang baru serta dapat lebih mengenal 

kondisi dan keadaan dunia kerja yang nyata, sehingga saat mahasiswa 

sudah lulus dari dunia perkuliahan, mahasiswa sudah tidak terlalu shock 

dan dapat beradaptasi dengan kondisi yang baru secara cepat; 

3. Menjadi tempat pengaplikasian hard skill yang sudah diperoleh selama 

dalam dunia perkuliahan; 

4. Menjadi salah satu media tolak ukur kemampuan mahasiswa; 

5. Melatih mahasiswa untuk lebih mengembangkan kemampuan hard skill, 

serta membuat mahasiswa dapat menjadi lebih fleksibel dalam 

menghadapi kondisi dan keadaan di dunia kerja yang sesungguhnya; 

6. Melatih mahasiswa untuk dapat bekerjasama dalam tim dan melatih 

kemampuan berkomunikasi kepada banyak orang di daerah proyek; 

7. Melatih mahasiswa untuk memiliki manner yang baik ke semua orang; 

8. Memperlengkapi mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) 

yang lebih berkompeten dan handal; 

9. Melatih mahasiswa untuk mengamati dan memberi pembahasan dalam 

pekerjaan struktur maupun non-struktur, tergantung dengan konsentrasi 

yang diterima tiap – tiap mahasiswa; 
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1.3. Metode Pengumpulan Data 

Selama menyusun laporan akhir Magang Kerja, terdapat beberapa metode 

pengumpulan data dan informasi. Beberapa metode tersebut adalah : 

1. Metode Observation (pengamatan) 

Metode pengumpulan data Observation adalah metode pengumpulan data 

dengan cara mengamati secara langsung proses serta prosedur pengerjaan 

pada bagian struktur maupun non-struktur, serta alat-bahan apa saja yang 

diperlukan. Selain itu, mahasiswa juga mengamati bagaimana pekerja lain 

menghadapi masalah serta bentuk penanganan dan solusi seperti apa yang 

diberikan; 

2. Metode Interview (wawancara) 

Metode pengumpulan data Interview adalah metode pengumpulan data 

dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa pekerja. Wawancara 

yang dilakukan berupa wawancara secara langsung (tatap muka). Pihak 

yang diwawancara antara lain adalah pekerja office, bagian General Affair, 

Engineer, Cost Control, Keuangan, dan Construction Manager. Hal-hal 

yang ditanyakan dapat berupa penanganan dan pemberian solusi saat 

terjadi permasalahan, ataupun seputar pelaksanaan tugas masing – masing; 

3. Metode Instrument (alat bantu) 

Metode pengumpulan data Instrument adalah metode pengumpulan data 

dengan menggunakan alat – alat bantu yang mendukung seperti contoh 

kamera digital, voice recorder, alat tulis, notes, dan laptop. Hasil data yang 

diperoleh dari beberapa alat bantu tersebut dapat berupa dokumentasi 

gambar dan video, dan juga soft file denah. Data-data tersebut dapat 

digunakan untuk bahan acuan dalam menyusun laporan akhir Magang 

Kerja. 
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BAB 2 

TINJAUAN UMUM PROYEK 

 

2.1. Uraian Umum Proyek 

Pada era sekarang ini, Negara berkembang dan Negara maju banyak 

mengalami permasalahan kepadatan penduduk adalah suatu permasalahan 

yang dialami banyak negara. Kepadatan penduduk yang semakin meningkat, 

sehingga berdampak pada kesejahteraan. Dibutuhkan solusi untuk mengatasi 

permasalahan kesejahtereaan tersebut. Inilah tuntutan bagi penduduk suatu 

Negara, sehingga Negara perlu menyediakan fasilitas yang dapat menunjang 

kesejahteraan mereka. 

Peningkatan kepadatan penduduk suatu Negara akan mempengaruhi 

perkemabangan pembangunan. Mengapa hal-hal itu sangat saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi? Semakin tinggi tingkat kepadatan 

penduduk suatu Negara, Perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas yang 

berdampak dengan kesejahteraan para penduduk. 

Kebutuhan yang diperlukan dengan meningkatnya kepadatan penduduk 

adalah tempat tinggal yang juga meningkat. Dampak yang ditimbulkan dari 

masalah ini, maka proyek-proyek High Rise Building seperti bangunan 

kantor, apartmen, hotel, banyak dilaksanakan di beberapa kota besar di 

Indonesia. 

Salah satu proyek High Rise Building yang sedang berlangsung adalah 

bangunan perkantoran Faber Castell International Indonesia. Proyek ini 

beralamat di Jalan Tengilis Raya no.55 Surabaya.,  

 

 

 

 

 



 

 

  
Laporan Magang Kerja 

Proyek Pembangunan Faber Castell International Indonesia 

Jalan Tenggilis Raya no.55, Surabaya 

 

 
 Chandra Jaya S - 15..B1.0041 Universitas Katolik Soegijapranata | 5 

2.2. Lokasi Proyek 

Lokasi Pembangunan  Kantor Faber Castell International Indonesia, berada 

di Jalan Tenggilis Raya no.55 Surabaya, Jawa Timur – Indonesia. 

 

Gambar 2.1 Peta Lokasi Proyek 

(Sumber: Google Maps , 2019) 

 

 

Gambar 2.2 Peta Lokasi Proyek 

(Sumber: Google Earth , 2019) 
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Gambar 2.3 Pelaksanaan Proyek 

 

 

 

Gambar 2.4 Tampak Depan Desain Proyek Faber Castell 

(Sumber: Gambar Autocad Surabaya FCII) 
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2.3. Fungsi Bangunan 

Proyek pembangunan Faber Castell International Indonesia digunakan 

sebagai kantor Faber Castell yang bercabang di Jawa Timur. Sehingga segala 

marketing tentang Faber Castel di Jawa Timur akan berpusat di sini. 

 

Tabel 2.1. Fungsi bangunan Gedung Faber Castell 

 

No. Elevasi Lantai Fungsi 

1 0,00 1  

Digunakan sebagai lahan parkir roda 4, 

R.meeting, R.lobby, dan toilet 

lobby/karyawan 

2 +3,96 2 

Digunakan untuk mayoritas sebagai 

gudang karton, lobby dan toilet 

karyawan 

3 +7,53 3 

Sebagai gudang retail, gudang lobby, 

dan gudang retail, dan juga ada toilet 

karyawan 

4 +11,10 4 

Terdapat R.promosi, R.meeting sales, 

R.arsip finance, R.kantor sales dan 

promosi, R.sales manager dan 

Supervisor, dan juga ada toilet karyawan 

5 +14,57 5 

R.meeting finance, R.pantry, Mushola, 

R.kantor finance, R.finance manager 

dan  supervisor dan juga ada toilet 

karyawan. 

6 +18,14 6 R.torn dan pompa 

7 +21,14 Atap - 
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2.4. Data Proyek 

2.4.1. Uraian Proyek 

Nama Proyek  :Pembangunan Kantor Faber Castell   

 International Indonesia 

Pekerjaan   : Struktur 

Lokasi Proyek  : Surabaya, Jawa Timur - Indonesia 

Alamat Proyek  : Jl. Tenggilis Raya  no.55 

Tahun   : 2018 - 2019 

Masa Konstruksi  : 25 Juni 2018 – 25 April 2019 

Total Luas Area  : ± 360 m² 

Total Luas Bangunan : ± 2032 m² 

 

2.4.2. Formasi Pengelola Proyek 

Pemberi Tugas  : PT. Faber Castel International Indonesia 

Jl. Jemur Handayani no.50 Ruko Surya Inti   

Permata 

  Blok A 72-76, Surabaya, Jawa Timur 

  60237 – Indonesia 

  Telp.  : +62 031 8438472 

 

Kontraktor Pelaksana 

 PT.Sekawan Triasa Kontraktor 

47 JL. Mentri Supeno 2-4, Mugassari, Semarang, Jawa Tengah 

Telp : +62 (024)8453121 
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2.5. Tata Cara Penunjukan Proyek 

Penunjukan proyek pada umumnya dilakukan dengan sistem lelang atau pun 

di tunjuk langsung oleh Owner. Jika lelang maka Owner akan melakukan 

seleksi sebelum menunjuk kontraktor yang akan digunakan. Sistem ditunjuk 

langsung oleh Owner, berarti Owner telah mempercayai kontraktor tersebut. 

Pada proyek tempat saya magang, Owner proyek sekaligus pemberi tugas 

yaitu PT. Faber Castell International Indonesia menunjuk langsung 

Perencana, Arsitektur,dan kontraktor pelaksana yaitu PT.Sekawan Triasa 

Kontraktor. Penunjukan didasarkan dari Track Record PT.Sekawan Triasa 

Kontraktor yang sebelumnya juga telah membangun Kantor Faber Castell di 

Semarang. Melihat hasil yang baik kemudian mendapatkan kepercayaan 

untuk membangun Kantor di Surabaya. 

2.6. Struktur Organisasi Proyek 

Dalam pengerjaan proyek konstruksi bangunan perkantoran ini, Banyak 

pihak yang akan terlibat dalam proyek ini. Salah satu contoh proyek Faber 

Castell ini, beberapa pihak yang saling berhubungan antara lain adalah 

pemilik proyek konstruksi (Owner) yaitu  Faber Castell, kemudian perencana 

dan arsitek ( Best Group) dam Pelaksana proyek (PT.Sekawan Triasa 

Kontraktor). 

Berikut penjelasan struktur organisasi di proyek ini. Pertama adalah Owner 

Faber Castell International Indonesia di Surabaya yang di pimpin oleh Bapak 

Hendrik selaku Pimpinan Cabang Di Surabaya. 

Kemudian pihak kontrakor ialah Bapak Ir. Andrianus Anggaputra selaku 

Direktur di PT.Sekawan Triasa. 

Project Manager di proyek adalah Bapak Ir.Ricky Umbul Pratomo beliau 2 

minggu 1x juga rutin melakukan pengecekan dan evaluasi pada proyek ini 

terkait kendala apa saja yang dihadapi selama pengerjaan proyek. 

Kemudian Site Manager ada Bapak Nuryanto yang bertugas untuk membuat 

keputusan di lapangan sesuai dengan persetujuan dari Bapak Ir.Ricky Umbul 

Pratomo, Bapak Nuryanto juga merupakan pembimbing di lapangan dan juga 
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Bapak Nuryanto yang membuat laporan bulanan dan melaporkanya ditiap 

awal bulan dikantor PT.Sekawan Triasa. Bapak Nuryanto juga yang 

memegang pelaksanaan tampak proyek ini. 

Kemudian Drafter di lapangan adalah Bapak Firli, Bapak Firli bertugas 

merevisi gambar jika ada perubahan-perubahan gambar dari Owner ke 

lapangan maupun dari lapangan akan mengusulkan perubahan ke Owner, 

selain itu Bapak Firli juga Admin didalam proyek tersebut. Tak hanya itu 

Bapak Firli juga merangkap sebagai Safety Officier atau pengawas K3 dalam 

proyek. 

Pelaksana di proyek ada 3, yang terdiri dari pelaksana struktur yaitu Bapak 

Teguh, dan Bapak Solikin, kemudian pelaksana MEP yaitu Bapak Rokim. 

Tugas pelaksana di bagi-bagi oleh Bapak Ir.Ricky Umbul Pratomo, Bapak 

Rokim memgang lantai.1, Bapak Teguh lantai.5-lantai.6, dan atap baja dan 

prasarana, kemudian Bapak Solikin lantai.2,lantai.3, dan lantai.4. 

Untuk Operator yaitu Bapak Apri  yang bertugas dalam menyediakan perlatan 

proyek, apabila ada alat yang bermasalah dia yang memperbaiki, kemudian 

Bapak Nuryanto Logistik dan Keuangan, beliau yang memesan segala 

kebutuhan material pada proyek Faber Castell International Indonesia, selain 

itu Bapak Nuryanto juga yang membuat pembekukan pengeluaran proyek, 

termasuk pembayaran tenaga melalui Bapak Nuryanto 

Subkon pada proyek ini ada beberapa subkon, yaitu subkon MEP, Subkon 

Bekisting, Subkon Lift, dan Subkon atap baja. 

Project Control pada proyek FCII adalah Bapak Ir.Lilik Logari, beliau 

bertugas mengontrol jalanya proyek agar hasil yang didapat memuaskan, dan 

jika ada kekurangan akan langsung di evaluasi. 

Kemudian ISO-DEPT  adalah bagian mutu yang di pegang oleh Bapak Ir. 

TriAgus, di PT.Sekawan Triasa ada 3 iso, yaitu ISO mutu, ISO lingkungan, 

dan ISO K3. 
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Faber Castel International  Indonesia 

Bapak Hendrik 

PT.Sekawan Triasa Kontraktor 

Ir. Andrianus Anggaputra 

Best Group 

1. Eric Hendrawan, ST 

2.Bevilia Indrati,   

   M.Ars. 

Ir. FX. Soehendro, MT 

Construction Engineering 

Ir.Tri Agustanto  

ISO - DEPT 
Ir.Lilik Logari 

Project Control 

               

  OFFICE         Ir. Ricky Umbul Pratomo           

 SITE PROJECT    Project Manager      

Nuryanto ( Sinoer ) 

Site Manager 

Firli 
  

 

      

Drafter/Adm.Tek/Sefaty Of.    

1. Solikin 

                   2. Teguh 

     3.Mat Rokim 

Pelaksana  

Nuryanto 

Logistik dan 

Keuangan 

Apri 

Operator 

Sub Kontraktor 

Tenaga Kerka 
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2.7. Pemilik Proyek 

Pemilik proyek adalah kedudukan yang tertinggi dalam suatu proyek, karena 

Pemiliki proyek yang menyediakan dana selama proses pengerjaan proyek. 

Di proyek Faber Castell International Indonesia Surabaya pemilik proyek 

atau penanggung jawab proyek adalah Bapak Hendrik sebagai Pimpinan 

Cabang Kantor PT. Faber Castell International Indonesia di Surabaya. Jl. 

Jemur Handayani no.50 Ruko Surya Inti Permata Blok A 72-76, Surabaya, 

Jawa Timur 60237 – Indonesia 

 

2.8. Perencana Proyek dan Arsitektur  

Perencana proyek sekaligus Arsitektur ditunjuk oleh Owner secara langsung, 

dalam proyek Faber Castel International Indonesia Surabaya adalah  Best 

Group. Dalam proyek ini ada dua nama yang menjadi bagian dalam proyek 

ini sekaligus bekerja pada Best Group yaitu pertama Eric Hendrawan, ST 

selaku perencana dan Bevilia Indrati, M.Ars. 

Tugas perencana sendiri adalah menghitung dan menentukan kebutuhan 

pembesian pada struktur bangunan proyek ini, sedangkan Arsitektur sendiri 

adalah menentukan desain dari denah, potongan, hingga tampak dan gambar-

gambar yang diperlukan dalam proses pelaksanaan proyek ini. 

 

2.9. Kontraktor 

Tugas Kontraktor adalah melaksanakan proyek berdasarkan gambar kerja 

yang telah didapat dan disepakati, selain itu kontraktor dituntut untuk 

menjaga Biaya, Mutu, dan Waktu 

Pada proyek ini Owner menunjuk langsung kontraktor untuk melaksanakan 

proyek Faber Castell International Indonesia di Surabaya adalah PT.Sekawan 

Triasa Kontraktor. Penunjukan PT.Sekawan Triasa sebagai pelaksana proyek 

berdasarkan pada track record. 
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PT.Sekawan Triasa berhasil melaksanakan proyek yang sama tetapi berkantor 

di Semarang, dengan hasil yang memuaskan sehingga diputuskan untuk 

melanjutkan melaksanakan proyek yang di Surabaya. 

2.9.1     Tugas Kontraktor 

a. Bertanggung jawab terhadap jalanya proyek dan memegang kendali 

sepenuhnya terhadap pekerjaan di lapangan. 

b. Membuat dan mematuhi peraturan yang di buat di area proyek. 

c. Memastikan ketersediaan bahan dan tenaga selama pengerjaan 

proyek. 

d. Menyediakan asuransi kepada tenaaga pekerja di proyek jika ada 

kecelakaan kerja. 

e. Melaporkan progres pengerjaan tiap hari kepada pihak Owner. 

f. Memastikan perlengkapan K3 ( helm,rompi,sepatu, kacamata las, 

dan kawat penggantung), dipakai oleh tamu, dan tenaga kerja 
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BAB 3 

PELAKSANAAN dan PERMASALAHAN 

 

Setiap tahap pelaksanaan konstruksi bangunan melewati beberapa tahapan. Tahap 

awal sebelum pelaksanaan sampai dengan tahap pelaksanaan di lapangan. 

Pekerjaan di lapangan dibagi menjadi 2 (dua tahap) antara lain : Pekerjaan langsung 

yaitu pekerjaan yang dilaksanakan langsung di lapangan. Pekerjaan langsung 

mempunyai beberapa contoh seperti pekerjaan persiapan lahan, penulangan, 

bekisting, dan terakhir pengecoran. Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan yang 

dilaksanakan di kantor terlebih dahulu, sebelum akhirnya memasuki tahapan 

pekerjaan langsung. Contoh pekerjaan persiapan yang harus di selesaikan dahulu 

ada surat perizinan pelaksanaan proyek, quality control, kuantitas pelaksanaan, dan 

terakhir ada logistik. 

 

3.1. Pelaksanaan Proyek 

Pelaksanaan pada proyek magang sudah pada tahap pekerjaan langsung, 

karena saat magang proyek sudah berjalan hingga persiapan pengecoran. 

Pelaksanaan proyek ini tidak memiliki manajemen konstruksi, yang bertujuan 

untuk mengawasi selama proses pelaksanaan di lapangan. Sehingga bila 

terjadi permsalahan di lapangan maka pelaksana akan melaporkan kepada  

Site Manajer kemudian beliau yang akan memutuskan, tetapi terlebih dahulu  

melaporkan segala keputusanya kepada Project Manager terlebih dahulu 

sebelum dilaksanakan. 

Sesuai dengan konsentrasi struktur atas, berikut tahapan – tahapan 

pelaksanaan struktur atas di proyek ini. Proyek ini memiliki 6 lantai dan atap 

menggunakan struktur baja. 
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    3.1.1 Penulangan Balok 

Pada proyek ini terdapat 6 tipe balok, seperti pada Tabel 3.1, dengan 

tebal selimut beton yaitu 2,5 cm. Tiap lantai memiliki  tipe balok 

yang sama dimensi dan letak. 

Tabel 3.1 Penulangan Balok 

No Nama Dimensi

(cm) 

Tumpuan Lapangan Sengkang 

Tumpuan 

Sengkang 

Lapangan 

1 B1 40/60 Atas 6D22 

Tengah 2D13 

Bawah 4D22 

Atas 4D22 

Tengah 2D13 

Bawah 4D22 

D10-100 D10-200 

2 B2 40/60 Atas 8D22 

Tengah 2D13 

Bawah 4D22 

Atas 4D22 

Tengah 2D13 

Bawah 6D22 

D10-100 D10-200 

3 B3 40/60 Atas 8D22 

Tengah 2D13 

Bawah 6D22 

Atas 4D22 

Tengah 2D13 

Bawah 6D22 

D10-100 D10-100 

4 B4A 20/60 Atas 3D16 

Tengah 2D13 

Bawah 3D16 

Atas 3D16 

Tengah 2D13 

Bawah 3D16 

D8-200 D8-200 

5 B5A 20/60 Atas 5D16 

Tengah 2D13 

Bawah 3D16 

Atas 3D16 

Tengah 2D13 

Bawah 3D16 

D8-200 D8-200 

6 B6T 20/60 Atas 5D16 

Tengah 2D13 

Bawah 3D16 

Atas 3D16 

Tengah 2D13 

Bawah 5D16 

D8-100 D8-100 

   

  Pada Gambar 3.1 adalah proses para pekerja melakukan  

                        kegiatan pembesian balok di lantai 3. 

 

         Gambar 3.1a Penulangan Balok  
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Pada Gambar 3.2 adalah hasil pembesian balok yang dilakukan 

para pekerja. 

 

Gambar 3.1b Penulangan Balok 

Setelah pembesian pada balok selesai, mulailah memasang 

bekisting balok tersebut, dengan memasang tahu-tahu setebal 

2,5cm sebagai tebal balok tersebut. Seperti pada Gambar 3.3 

 

Gambar 3.2 Pemasangan Bekisting Balok 
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 3.1.2 Penulangan Pelat 

Setelah pembesian balok selesai, berikutnya yaitu pelat, pada proyek 

ini   menggunakan pelat dengan tebal 12 cm dan menggunakan 2 

tipe penulangan yaitu menggunakan tulangan besi baja dan 

wiremesh. Untuk penulangan besi baja menggunakan D10-150 mm 

dan wiremesh menggunakan tipe M7—150 mm, dan antara tulangan 

baja dan wiremesh di beri cakar ayam setebal 5 cm.Sedangkan untuk 

tipe pelat lantai pada proyek ini adalah menggunakan tipe two way 

slab 

 

         Gambar 3.3 Desain Penulangan Pelat 

 

Pada Gambar 3.4 adalah pembesian pelat lantai yang telah jadi, di 

bawahmya adalah tulangan dengan D10 dan jarak 150 mm, dan di 

beri cakar ayam setebal 5 cm, selanjutnya ada wiremesh dengan 

tipe M7 dengan jarak 150 mm. 

 

      Gambar 3.4 Penulangan Pelat  
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    3.1.3 Penulangan Kolom  

             Proyek ini memiliki 8 tipe kolom pada tiap lantai, dan memiliki  

             dimensi yang bermacam-macam berikut  tebal penulangan kolom 

             pada proyek ini. Overlap atau panjang penyaluran  pada proyek ini 

             adalah 40D. Proyek ini memiliki 8 tipe kolom yang memanjang dari 

             lantai.1 sampai lantai.5, seperti pada Tabel 3.2  

Tabel 3.2 Penulangan Kolom 

No Nama Dimensi 

(cm) 

Tulangan Pokok Sengkang 

1 K1 40/110 18 D 25 D10-100 

2 K2 70/70 16 D25 D10-100 

3 K3 60/60 16 D 25 D10-100 

4 K4 15/30 6 D 13 D8-100 

5 K5 30/100 18 D 25 D10-100 

6 KL1 L 20/50 12 D 19 D8-100 

7 KL2 T 20/50 12 D 19 D8-100 

8 KL3 L 50/40 12 D 13 D8-100 

 

 

Gambar 3.5 Penulangan Kolom 
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   3.1.4 Penulangan Tangga. 

Tangga pada proyek ini memiliki lebar 180 cm dan step berjumlah 

22 dengan panjang 30 cm dan rise 15 cm dan ketinggian tangga yaitu 

rata-rata 3,5 m tiap lantainya.. Penulangan yang digunakan adalah 

D13-150 mm dan sengkang yang digunakan adalah D10-200 mm. 

Pada gambar 3.6 sampai gambar 3.9 adalah proses penulangan 

tangga, proses pemasangan tulangan pokok pada tangga dapat 

dilihat pada gambar. 

Pada Gambar 3.6 adalah memasang tulangan pada bordes. 

    

                            Gambar 3.6 Penulangan Tangga  

Pada Gambar 3.7 adalah pemberian sengkang pada tulangan 

pokok tangga 

          

                            Gambar 3.7 Penulangan Sengkang Tangga  
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                       Gambar 3.8 Penulangan Tangga Telah Selesai 

 

 

    Gambar 3.9 Penulangan Bordes Pada Tangga 
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3.1.5 Pengecoran 

Pengecoran pada proyek kami menggunakan truck mixer dan CP (conrete 

pump) jadi dengan mutu yang bermacam-macam, untuk kolom 

menggunakan mutu K-350, sedangkan untuk balok, pelat, dan tangga 

menggunakan mutu beton K-300. 

Pada Gambar 3.10 dan 3.11 adalah media yang digunakan untuk pengecoran 

yaitu readymix dari Pionir, dan Concrete Pump. 

  

                                               Gambar 3.10 Truck Mixer 3 Roda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Conrete Pump 



 

 ` 

  
Laporan Magang Kerja 

Proyek Pembangunan Faber Castell International Indonesia 

Jalan Tenggilis Raya no.55, Surabaya 

 

 

 
 Chandra Jaya S - 15..B1.0041 Universitas Katolik Soegijapranata | 22 

Pengecoran pelat dan balok sendiri menggunakan sistem zona, sistem 

zona ini di bagi 2 yaitu zona 1 dan zona 2, dalam pelaksanaanya zona 

1 di cor terlebih dahulu baru zona 2. Fungsi dari pembagian zona ini 

adalah memudahkan dalam pelaksanaan dengan tempat yang terbatas, 

dan juga di rasa lebih efektif. 

 Fungsi dari pembagian zona : 

a. Penghematan dari segi material bekisting, sehingga dapat 

digunakan berulang kali. 

b. Waktu pengerjaan karena sesuai perjanjian awal batas 

maximal pekerjaan adalah jam 18.00 selebihnya 

diperbolehkan tetapi pekerjaan yang tidak menimbulkan 

suara, karena mengecor zona 1 menghabiskan 7 jam dari 

pukul 11.00-18.00. 

c. Keterbatasan penyimpanan material, karena tempat 

penyimpanan material yang terbatas. 

 

 

 

  Gambar 3.12 Pembagian Zona 
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Sebelum pemasangan bekisting diperkuat oleh scaffolding, dengan 

tujuan adalah mempertahankan bentuk balok dan pelat agar tidak 

melendut setelah. 

 

    Gambar 3.13 Scaffolding Pelat dan Balok 

Gambar 3.14 adalah pelaksanaan pembesian balok dan pelat telah 

selesai, dan juga pemasangan bekisting telah selesai. 

 

Gambar 3.14 Bekisting Balok dan Pelat 
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Setelah pembesian dan pemasangan bekisting pelat dan balok 

selesai, berikutnya pekerjaan pembersihan sisa meterial seperti 

kawat dan kotoran lainya, agar saat pengecoran tempat sudah bersih 

dari kotoran yang dapat mempengaruhi mutu beton tersebut. 

 

Gambar 3.15 Pembersihan Pelat dan Balok 

Gambar 3.16 adalah koordinasi untuk persiapan pengecoran pelat 

dan balok, pipa concrete pump yang telat disetting kemudian di 

letakan di area yang akan dicor. Kemudian alat vibrator dan troller 

yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengecoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.16 Koordinasi Persiapan Pengecoran 
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Sebelum dilakukan pengecoran antar zona diberikan zat adiktif 

berupa sikabond yang bertujuan untuk merekatkan beton lama dan 

baru, pemberian zat adiktif ini berlaku pada semua proses 

pengecoran yang mempertemukan cor lama dengan cor baru. 

 

  Gambar 3.17 Sikabond 

Sebelum di cor akan dilakukan slump test dengan syarat 12 (±2cm), 

kegiatan sump test bertujuan agar kita dapat mengetahui workability 

pada beton yang akan kita gunakan. Workability bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kekentalan bata beton, semakin besar angka 

slump test maka akan semakin kental dan pekerja sulit mengerjakan 

pengecoran, dan semakin kecil angka slump test maka dapat 

disimpulkan banyak kandungan air pada beton tersebut sehingga 

mengakibatkan bleeding pada beton yang membuat beton keropos. 

 

Gambar 3.18 Slump Test  
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Pada Gambar 3.19 adalah benda uji silinder yang dituang dari truck 

mixer , benda uji ini nantinya akan di kirim ke Pionir dekat kota 

Gresik untuk dilakukan tes kuat tekan dan kuat tarik.  

 

Gambar 3.19 Benda Uji Silinder  

Gambar 3.20 adalah proses pengecoran pelat dan balok di lantai 3  

zona 1, dengan menggunakan beton dengan mutu K-300. Selama 

proses pengecora alat vibrator terus aktif digunakan menakan 

bagian dasar pelat dan balok sehingga saat pembongkaran bekisting 

tidak ada yang keropos. 

  

              Gambar 3.20 Pengecoran Pelat dan Balok Zona 1 
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Pekerjaan Troller seperti Gambar 3.21 bertujuan untuk 

memperhalus hasil dari pengecoran. 

 

Gambar 3.21 Pekerjaan  Troller 

 

Gambar 3.22 adalah hasil dari troller, dapat dilihat bersama ada 

perbedaan warna, warna yang terdapat bercak putih menandakan 

tidak di troller. Sedangkan yang disebalahnya yang tidak ada bercak 

putih adalah hasil setelah di troller. 

Hasil ini ada 2 karena faktor cuaca, saat proses troller hujan mulai 

turun sangat deras sehingga ada beberapa bagian yang tidak terkena 

troller. 

 

Gambar 3.22 Hasil Troller  
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Setelah pengecoran pelat dan balok selesai kemudian mulai 

menentukan as pada tiap kolom,  

Theodolite adalah alat yang digunakan untuk melihat apakah sudah 

tegak lurus atau belum garis pinjaman, garis pinjaman adalah garis 

yang tegak lurus untuk menarik as kolom, sehingga dapat akurat 

dalam menentukan as kolom. 

Gambar 3.23 adalah pengukuran as kolom, dimana pekerja membuat 

garis horisontal sebanyak dua lapis kemudian ditarik garis tegak lurus 

memotong garis horisontal tersebut agar garis vertikal tersebut tegak 

lurus dan juga menggunakan alat waterpass agar lebih akurat dalam 

membuat garis as tersebut. 

Tujuan dari pengukuran as kolom agar kolom memiliki jarak yang 

akurat dan sesuai dengan gambar kerja. Selain itu, sepatu kolom 

berfungsi untuk menahan bagian bawah bekesting kolom sehingga 

tetap vertikal  

 

Gambar 3.23 Pengukuran As Kolom. 
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Setelah melalui pengutkuran yang akurat kemudian diberitanda 

berupa warna untuk menandai as kolom tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3.24 As Kolom. 

Setelah as kolom telah dibuat, kemudian pemasangan sepatu kolom. 

Tujuan pemasangan sepatu kolom agar dimensi kolom tersebut 

dapat sesuai dengan gambar kerja. 

 

Gambar 3.25 Sepatu Kolom 
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Sebelum bekisting terpasangan terlebih dahulu diberi pelumas pada 

lapisan dalam, agar pada saat pembongkaran bekisting dapat lebih 

mudah dilaksanakan.                   

                 

      Gambar 3.26 Pelumas Bekisting Kolom 

Setelah pemasangan sepatu kolom selesai kemudian pemasangan 

bekisitng kolom seperti Gambar 3.27 ,  diberi perkuatan agar dapat 

menahan desakan beton ke arah luar, dan mempertahankan kolom 

agar tegak lurus. 

 

Gambar 3.27 Bekisting Kolom 
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Pada Gambar 3.28 adalah pemberian zat aditif berupa sikabond NV 

untuk merekatkan cor lama dengan cor baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Pemberian Zikadur 

Berikut Gambar 3.30 adalah proses pengecoran kolom di lantai.3  

zona 1 

 

               Gambar 3.29 Pengecoran Kolom Zona 1 



 

 ` 

  
Laporan Magang Kerja 

Proyek Pembangunan Faber Castell International Indonesia 

Jalan Tenggilis Raya no.55, Surabaya 

 

 

 
 Chandra Jaya S - 15..B1.0041 Universitas Katolik Soegijapranata | 32 

Berikut Gambar 3.30 adalah proses pengecoran tangga 

menggunakan mesin vibrator agar mengisi rongga di dasar tangga 

agar tidak keropos. 

 

Gambar 3.30 Pengecoran Tangga. 
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Setelah pekerjaan pengecoran selesai pelat, balok, tangga, dan 

kolom dapat dibongkar setelah memasuki umur 21 hari dari hari 

pertama di cor, 21 hari dianggap beton benar-benar telah matang 

sesuai instruksi dari Project Manager. 

 

Gambar 3.31 Pembongkaran Bekisting Pelat dan Balok 

 

Gambar 3.32 Pembongkaran Bekisting Tangga 
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Gambar 3.33 Pembongkaran Bekisting Kolom 

Material bekisting terbuat dari triplek yang sekiranya masih baik 

dapat digunakan lagi, tetapi jika sudah rusak tidak diperkenankan 

dipakai dan wajib mendatangkan material yang baru. 

3.2. Permasalahan Proyek 

Permasalahan pada proyek sering kita jumpai, permasalahan pada proyek 

bermacam-macam dari keterlambatan material, kurangnya pengawasan 

dalam pelaksanaan proyek dan mutu proyek.  

3.2.1 Tidak ada Manajemen Konstruksi 

Permasalahan yang terjadi pada proyek ini adalah kurang pengawasan 

karena Owner langsung menunjuk kontraktor, 

Pengawasan proyek bertujuan untuk menjaga mutu dalam proyek dan 

memastikan proyek berjalan dengan baik dan benar, tetapi di proyek 

ini tidak menggunakan manajemen konstruksi ataupun pengawas, 

sehingga semua keputusan diambil oleh kontraktor atas persetujuan 

Owner. 

Suatu kasus balok pada proyek ini kurang baik, maksud kurang baik 

adalah balok meleset dari as ada hitungan cm sedangkan perjanjian 

adalah 3 mm, oleh sebab itu subkon nanti yang akan mengganti sesuai 

dengan perjanjian. Tetapi perlu di cermati kenapa bisa terjadi, karena 
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kurangnya pengawasan pada pengerjaan bekisting balok ini, karena 

pihak konraktor fokus pada pelaksanaan saja, dan juga perkuatan 

bekisting yang kurang juga menyebabkan bisa terjadi. Perbaikan yang 

dilakukan yaitu dengan membobok balok tersebut sehingga tidak 

lebih dari perjanjian. Berikut ini adalah gambar balok yang kurang 

akurat dan penangananya pada Gambar 3.34 dan Gambar 3.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 3.34  Pemasangan Benang Balok 

 

 

  Gambar 3.35 Benang Pada Balok Expose 

  



 

 ` 

  
Laporan Magang Kerja 

Proyek Pembangunan Faber Castell International Indonesia 

Jalan Tenggilis Raya no.55, Surabaya 

 

 

 
 Chandra Jaya S - 15..B1.0041 Universitas Katolik Soegijapranata | 36 

Kemudian Gambar 3.36 adalah perbaikan yang dilakukan dengan 

membobok balok yang kurang akurat lalu dilakukan grouting. 

 

Gambar 3.36 Repair Balok 

Setelah balok kemudian tangga, tangga di proyek ini sebenarnya 

baik-baik saja tetapi ada kelalaian yaitu tepat di bordes ada balok 

yang cukup besar berdimensi 60/60 sehingga mengurangi ruang di 

bordes yang mengakibatkan pergerakan jadi terbatas, sehingga 

perbaikan yang di lakukan adalah menambahkan step pada tangga 

tersebut. Gambar 3.37 adalah gambar balok yang memangkas space 

ruang gerak di bordes.  

 

Gambar 3.37 Balok Tangga Mengurangi Space Bordes 
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Kemudian bawah balok tersebut membuat celah yang cukup besar 

sehingga diusulkan akan di tambah lemari untuk menaruh barang 

tetapi masih belum ada kepastian terkait keputusan final. Berikut 

adalah penamabahan step pada tangga. 

 

Gambar 3.38 Penambahan Step Tangga  

 

 

Gambar 3.39 Penambahan Step Tangga di Bordes 

Pada Gambar 3.39 dapat dilihat penambahan step pada bordes juga 

membuat luas pada bordes menjadi maksimal dan tidak sempit lagi 
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3.2.2 Tidak ada Keamanan dan Keselamatan Kerja ( K3 ) 

Dalam proyek K3 sangat penting, karena K3 menyangkut 

keselamatan jiwa para pelaksana konstruksi di lapangan, K3 adalah 

Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan kerja. 

Berikut Gambar 3.40 tukang tidak memakai sepatu, dan helm 

pengaman saat bekerja. 

  

            Gambar 3.40 Pekerja Tidak Menggunakan Helm 

Kurangnya keasadaran akan keselamatan jiwa saat bekerja masih 

kurang, mereka menggunakan alat keselamatan bekerja saat 

Project Manager datang ke lapangan. 

Pengawasan K3  juga kurang, dari Site Manager hingga pelaksana 

tidak pernah menegur para pekerja untuk memakai perlengkapan 

K3 atau Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja.  
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Pada Gambar 3.41 terlihat pekerja tidak menggunakan sabuk 

pengaman, dan helm pengaman saat pekerjaan sepatu kolom. 

 

Gambar 3.41 Pekerja Tidak Menggunakan Rompi  

 

3.3. Pemberian Tugas 

Pemberian tugas pada bab ini adalah pemberian tugas yang selama ini 

didapatkan di tempat magang, tugas pertama yang diberikan langsung di hari 

pertama adalah membuat laporan harian, kemudian seiring berjalaanya waktu 

mendapatkan 2 tambahan tugas, yaitu :  

3.3.1 Laporan harian 

3.3.2 Revisi Autocad kanopi atap 

3.3.3 Menghitung kebutuhan keramik. 

            Pada bab ini akan membahas satu per satu jobdesk yang diberikan      

            saat magang. 

3.3.1 Laporan harian 

Laporan harian yang dimaksud adalah laporan yang berisi absensi 

tukang, kedatangan material dan bahan, dan pekerjaan apa saja yang 

terjadi pada hari tersebut. Laporan harian dibuat dari hari senin hingga 

minggu sehinggu kita dapat mengetahui dengan rinci pekerjaan apa 

saja, material apa saja. Laporan yang dikerjakan dari minggu ke 28-

36 Laporan harian yang dibuat nantinya akan diserahkan kepada 

dratfter yang kemudian akan di rekap menjadi laporan mingguan, dari 
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laporan mingguan nantinya akan di serahkan ke Site Manager  yang 

kemudian akan direkap menjadi laporan bulanan, dari laporan 

bulanan maka akan terlihat apakah ada keterlambatan atau tidak. 

Laporan harian juga tidak sekedar menulis, tetapi juga harus 

berkeliling dan mengambil gambar untuk bukti pengerjaan pada hari 

itu, sehingga mengetahui perkembangan pekerjaan tiap harinya. 

Selagi berkeliling juga mengawasi pekerjaan tersebut jika ada 

keanehan langsung laporkan ke Site Manager.  

Dibawah ini adalah form dari laporan harian yang berisikan absen 

tukang yang hadir, alat dan bahan yang masuk dan keluar, dan juga 

pekerjaan tiap harinya 

 

Gambar 3.42 Laporan Harian 

(Sumber: Data PT.Sekawan Triasa) 

3.3.2 Revisi Kanopi Atap 

Pada pekerjaan ini mendapatkan tugas untuk merevisi gambar pada 

autocad yaitu kanopi atap baja ringan dengan profil CNP 15.50.20.1,5. 

Kesalahan yang terjadi adalah gambar arsitek tidak sesuai dengan 

jarak-jarak yang ada di lapangan waktu pengerjaan nanti, awal mula 

bagaimana bisa terlihat kesalahan adalah waktu drafter mereview 

kanopi karena akan di pesan. 



 

 ` 

  
Laporan Magang Kerja 

Proyek Pembangunan Faber Castell International Indonesia 

Jalan Tenggilis Raya no.55, Surabaya 

 

 

 
 Chandra Jaya S - 15..B1.0041 Universitas Katolik Soegijapranata | 41 

 

Gambar 3.43 AutoCad FCII Kanopi Atap 

(Sumber: Data PT.Sekawan Triasa) 

 

Gambar 3.44 AutoCad FCII Tampak Atas Kanopi Atap 

(Sumber: Data PT.Sekawan Triasa) 

Dapat kita lihat pada Gambar 3.43 dan Gambar 3.44, dimana Gambar 

sebelum di revisi dan sesudah di revisi. Garis hijau adalah gais bantu 

agar tegak lurus. Di Gambar 3.43 ada perbedaan dimana jumlah CNP 

pada Gambar 3.43 kurang bila kita melihat pada Gambar 3.44 ini. 

Maka dari itu mendapat revisi untuk membetulkan agar jumlah CNP 

pada Gambar potongan 3.45 bisa sama dengan Gambar 3.44. 

 

Gambar 3.45 AutoCad FCII Potogan Kanopi Atap 

(Sumber: Data PT.Sekawan Triasa) 

 

 



 

 ` 

  
Laporan Magang Kerja 

Proyek Pembangunan Faber Castell International Indonesia 

Jalan Tenggilis Raya no.55, Surabaya 

 

 

 
 Chandra Jaya S - 15..B1.0041 Universitas Katolik Soegijapranata | 42 

Pada Gambar 3.45 bisa dilihat perubahan dari pada Gambar 3.43. 

fungsi atap ini ada sebagai penutup dari air hujan kerena tepat di 

bawah kanopi pada lantai 1 ada pintu lobby samping.  

 

Gambar 3.46 AutoCad FCII Tampak Samping 

(Sumber: Data PT.Sekawan Triasa)Laporan Magang Kerja Proyek  

 

3.3.3 Menghitung Kebutuhan Keramik 

Tugas berikutnya adalah untuk menghitung kebutuhan keramik pada 

lantai 1, dan lantai 5. Cara menghitung kebutuhan keramik yaitu 

membagi luasan area kemudian dibagi dengan luasan keramik 

kemudian di tambahkan 5% disebut angka wes, jadi total keramik di 

tambah 5%. Luasan yang didapatkan dari gambar autocad, kemudian 

dibagi luasan dengan keramik, tipe keramik pun berbeda-beda 

sehingga harus melihat dengan teliti area mana yang dihitung. Selain 

itu yang perlu diperhatikan adalah tipe keramik pada gambar dan 

autocad ada yang berbeda tipe dari Rancangan Anggaran Biaya, 

kemudian lapor kepada Site Manager lalu beliau mengatakan bahwa 

sementara acuan pakai saja Rancangan Anggaran Biaya dan sedang di 

usulkan ke Project Manager untuk kelanjutanya. Dalam perhitungan 

keramik ini tidak menghitung semua lantai karena dibagi dengan 

mahasiswa Kerja Praktik dari Institut Ade Tama Surabaya yang 

berjumlah 3 orang, dibagi mereka lantai 2-lantai 4. 
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Gambar 3.47 List Perhitungan Kebutuhan Keramik 

 

Berikut ini adalah cara mencari luasan di AutoCad yaitu dengan 

comend area sehingga kita tinggal klik tiap sudut yang akan tinjau 

maka akan keluar luas dan keliling bangunan tersebut dalam satuan 

mm 

 

    Gambar 3.48 Area Keramik 

        Sumber: Data Autocad Proyek 

  

Selanjutnya adalah perbedaan tipe keramik di Autocad dan di 

Rancangan Anggaran Biaya, awal mula adalah ketika sedang 

mencari luasan ada yang tidak sesuai antara melihat tipe keramik di 

gambar dan di Autocad berbeda kemudian laporkan kepada drafter¸ 
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setelah mendengar laporan beliau memutuskan untuk melapor 

kepada Site manager akhirnya disepakati sementara gunakan RAB 

untuk tipe keramik. Setelah itu Site Manager melapor ke Project 

Manager hingga selesai magang belum ada keputusanya. 

 

  Gambar 3.49 List Perbedaan Keramik 
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BAB 4 

PERALATAN dan BAHAN 

 

4.1 Peralatan 

Peralatan yang digunakan pada setiap proyek sangat penting karena dapat 

memudahkan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan , peralatan yang 

digunakan bermacam-macam berikut adalah alat yang digunakan pada proyek 

ini : 

a. Bar bender j. Angkong 

b. Bar cutter k. Theodolite 

c. Las 

d. Vibrator 

e. Troller 

f. Scaffolding 

g. Waterpass 

h. Hand Bor 

i. Truck Mixer 

 

A. Bar bender 

Bar bender adalah alat yang digunakan untuk menekuk sebuah tulangan, 

tekukan tersebut bisa diatur sesuai keinginan, Gambar 4.1 adalah bar 

bender. 

 

Gambar 4.1 Bar Bender 
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Area A adalah tempat untuk menentukan panjang tulangan yang akan di 

tekuk, pertama pekerja akan mengukur panjangnya kemudian memberi 

paku untuk menjadi tanda panjang yang diinginkan, 

Area B adalah tempat menekuknya tulangan, d area tersebut ada seperti 2 

logam yang dimana 1 logam untuk mengunci tulangan agar tidak bergerak 

saat ditekuk, dan logam kedua adalah logam yang menekuk tulangan. 

Area C adalah area dimana tombol mulai menekuk dan menentukan sudut 

tekukan ada disana ssemua. 

 

B. Bar Cutter 

Bar cutter adalah alat yang digunakan untuk memotong tulangan, jadi 

pekerja memotong 1 tulangan dengan ukuran yang telah diinginkan, 

kemudian 1 tulangan tersebut dijadikan contoh untuk memotong tulangan 

yang lainya. 

Alat ini bisa memotong 5 tulangan sekaligus dengan D8-D10, semakin besar 

diameter tulangan semakin sedikit tulangan yang bisa dipotong dalam sekali 

memotong. 

 

Gambar 4.2 Bar Cutter 
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C. Las 

Las pada proyek ini memiliki tipe las listrik, cara kerjanya seperti las pada 

umumya  memiliki 2 kabel, satu kabel untuk dililitkan dengan besi 

kemudian di tempelkan dengan besi lainya, dan kabel satunya adalah alat 

las tersebut, 

Fungsi las pada proyek ini untuk mengerjakan sepatu kolom dan memasang 

relat, relat adalah alat bantuk untuk menentukan tebal selimut pada cor pelat. 

Berikut Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 adalah pengelasan sepatu kolom dan 

relat. 

 

Gambar 4.3 Pengelasan Sepatu Kolom 

 

 

Gambar 4.4 Pengelasan Relat 
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D. Vibrator 

Alat vibrator memiliki fungsi sama seperti merojok campuran beton agar 

homogen, semua partikel menyatu dan mengisi ruang-ruang yang masih 

terdapat udara. Alat ini diperlukan agar beton matang dan dibongkar akan 

terlihat bagus dan tidak keropos. 

Ujung selang ini berfungsi sebagai vibrator yang bergetar. Vibrator di tekan 

sehingga menyentuh dasar pelat dan balok sehingga ruang-ruang udara 

dapat hilang. Alat ini menggunakan bahan bakar bensin dengan kapastias 3 

liter sebagai bahan bakarnya 

 

Gambar 4.5 Vibrator 
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E. Troller 

Alat ini memiliki fungsi untuk memperhalus permukaan cor-coran pada 

pelat. Setelah pengecoran pelat selesai kemudian dihaluskan manual dengan 

tenaga manusia, kemudian troller disiapkan dengan tenaga manusia untuk 

mengarahkan baling-baling. Merk alat ini Strong dengan kapasitas bensin 3 

Liter. 

 

Gambar 4.6 Troller 

F. Scaffolding 

Scaffolding atau perencah adalah alat bantu yang digunakan untuk 

mempekuat bekisiting pada pelat dan balok agar tidak melendut, selain itu 

fungsi lain adalah untuk alat bantu memanjat ke lantai berikutnya jika 

tangga belum jadi, pada proyek ini tinggi Scaffolding 1,7 m. 

 

                                 Gambar 4.7 Scaffolding 
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G. Waterpass 

Waterpass adalah alat bantu yang digunakan pekerja untuk menarik garis 

secara vertikal, horisontal, maupun melintang dengan akurat. Karena ada 

nivo di tiap bagian vertikal, horisontal, dan melintang. 

Pada Gambar 4.8 bagian A untuk nivo vertikal, B horisontal, dan C 

melintang. 

 

           Gambar 4.8 Waterpass  

H. Bor 

Pada proyek ini bor dengan merek Makita digunakan untuk membobok, 

membuat sparingan, dan membuat lubang kecil untuk memasang tulangan 

pada kolom praktis. Mata bor yang digunakan biasa mata bor 8 mm dan 10 

mm. 

 

Gambar 4.9 Alat Bor 
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I. Truck Mixer 

Pada proyek ini truck mixer yang digunakan untuk mengecor adalah dari 

pionir dengan kapasitas volumenya adalah 7 m3.  

 

 

Gambar 4.10 Truck Mixer   
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4.2 Bahan  

Material atau bahan yang digunakan pada proyek ini bermacam-macam dan 

semuanya didatangkan dari Surabaya karena mencari yang terdekat dari proyek, 

berikut bahan yang digunakan : 

a. Semen 

b. Zat adiktif 

c. Beton 

d. Lem Beton 

 

A. Semen 

Pada proyek ini menggunakan bermaca,-macam semen tergantung 

fungsinya, yaitu semen untuk perekat bata ringan dan semen untuk 

plesteran, brand yang dipilih yaitu semen Mortar Utama Untuk plesteran 

menggunakan MU-100. 

 

Gambar 4.11 MU-100 

Sedangkan untuk perekat bata ringan menggunakan MU-382 

 

Gambar 4.12 MU-382 
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Kemudian untuk finishing balok dan kolom menggunakan Drymix 

Skimcoat. 

 

Gambar 4.13 Skimcoat 

 

Acian pada proyek ini menggunakan tipe semen Mortar Utama MU-202. 

 

Gambar 4.14 MU-202 
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Proyek ini sering melakukan grouting dengan cara pemakaian seperti 

membuat cor site mix  karena pekerja sering membobok pelat ataupun 

balok yang cacat tersebut, maka dari itu ditambal menggunakan 

SikaGrout. 

i 

Gambar 4.15 SikaGrout 

 

B. Zat Adiktif 

Proyek ini menggunakan beberapa zat adiktif untuk mengurangi kadar air 

atau water reducer, Gambar 4.16 adalah sisa dari penggunaan water reducer 

saat membuat parkiran karena memiliki  kedalaman –1 meter dari 

permukaan tanah. 

 

Gambar 4.16 Sika Vis Concrete 

Takaran Sika Vis Concrete telah ditentukan pada proyek ini yaitu 2 liter/m3 
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Kemudian untuk perekat beton lama dan beton baru di beri dengan sikabon 

NV  seperti pada Gambar 4.17 

 

Gambar 4.17 Sikabond NV 

C. Lem Beton 

Lem beton ini berfungsi untuk merekatkan antara beton pelat dengan 

tulangan kolom praktis. Dengan menggunakan Sikadur seperti Gambar 4.20 

bahan sikadur. 

 

Gambar 4.18 Sikadur 

Setekah itu untuk perbandingan sikadur yaitu seperti pada Gambar 21 

adalah A/B=1/2 

 

Gambar 4.19 Perbandingan Sikadur 
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D. Angkong 

Angkong adalah sebuah kereta yang memiliki 1 roda dan 2 kaki tumpuan 

dengan tenaga penggerak dari manusia, angkong pada proyek memiliki 

fungsi sebagai alat pemindah atau pengangkut. 

Barang yang diangkut beragam dari sisa material, adukan semen, dan lain-

lain. Untuk memudahkan pekerja dalam pelaksanaan proyek. 

 

Gambar 4.20 Angkong 

 

E. Theodolite 

Theodolite type TOPCON DT-200 adalah alat untuk mengukur sudut pada 

bidang vertikal dan horisontal, dan elevasi tanah. Theodolite pada proyek 

digunakan untuk menentukan garis pinjaman as kolom agar tegak lerus 

dengan garis BM. 

 

Gambar 4.21 Theodolite 
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BAB 5 

KEAMANAN, KESEHATAN dan KESELAMATAN KERJA 

Pada proyek konstruksi pada zaman sekarang K3 atau Keamanan, Kesehatan, dan 

Keselamatan Kerja sangat penting, Keamanan yang dimaksud adalah memastikan 

pekerja, staff¸atau tamu memakai helm,  sepatu proyek, rompi, dan lain – lain untuk 

menunjang keamanan diri saat berada diproyek, sedangkan kesehatan adalah 

memastikan pada proyek ini bahwa pekerja, staff  bekerja dalam keadaan sehat 

rohani dan jasmani dan keselamatan kerja yang dimaksud adalah meminimalisir 

kecelakaan kerja dengan cara memakai alat keselamatan kerja, 

Beriku pada K3 pada proyek ini 

      5.1 Proyek ini mengacu pada ISO OHSAS 18001:2007  

OHSAS memiliki arti Occupational Health and Safety Assesment Series 

adalah standar international dalam penerapan Sistem Manajemen Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja, yang didapat oleh PT.Sekawan Triasa pada 2007 

sebagai salah satu kontraktor yang menerapkan Sistem Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan kerja. 

 

Gambar 5.1 ISO OHSAS 18001:2007 

 

  5.1.1 Standar Penerapan OHSAS 18001 

Standar OHSAS mengandung beberapa komponen utama yang 

harus dipenuhi oleh perusahaan dalam penerapan Sistim Manajemen 

K3 dalam perusahaan secara berkesinambungan. Komponen utama 

standar OHSAS 18001 dalam penerapannya di perusahaan meliputi: 
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1. Adanya komitmen dari semua management perusahaan tentang 

Sistem Manajemen K3 . 

2. Adanya perencanaan/analisa tentang program-program Sistem  

Manajemen K3 dalam perusahaan 

3. Melakukan Implementasi/penerapan Sistem Manajemen K3  

dalam perusahaan itu sendiri 

4. Pemeriksaan dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Sistem 

Manajemen K3 di perusahaan 

5. Melakukan Review dari  manajemen perusahaan tentang 

kebijakan Sistem Manajemen K3 untuk di praktekkan dalam 

semua kegiatan perusahaan secara berkesinambungan. 

Berdasarkan 5 komponen utama diatas, tahapan dalam penyusunan 

Sistem Manajemen K3 menurut OHSAS 18001 dibagi menjadi 7 

tahapan yaitu : 

1. Melakukan indentifikasi resiko secara dini dan bahaya kepada 

lingkungan 

2. Menyesuaikan/melaksanakan ketetapan UU dan peraturan 

hukum yang berlaku 

3.  Menetapkan sebuah   target perusahaan dalam pelaksana program    

     tersebut nantinya 

3. Semua komponen dalam perusahaan Melaksanakan program  

perencanaan demi untuk tercapainya target dan objek yang telah 

ditentukan oleh perusahaan 

4. Mengharuskan adanya perencanaan terhadap kejadian darurat 

dalam operational 

5. Jangan Lupa untuk melakukan Review ulang terhadap target dan 

para pelaksana system 

6. Penetapan kebijakan sebagai usaha untuk mencapai kemajuan 

yang berkesinambungan. 
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Standart dalam proses penerapan Manajemen K3 Untuk 

menerapkan system Manajemen K3 ini dibutuhkan tiga tahapan 

proses, Sebagai berikut : 

1. Tahap Indentifikasi Awal Manajemen K3 – OHSAS 18001 

Analisa / Indentifikasi terhadap tingkat kecukupan terhadap 

sistem dan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja di 

organisasi / industri. 

2. Mencakup evaluasi proses sistem tersebut di organisasi 

sebelumnya Pemeriksaan terhadap prosedur yang ada (berikut 

dokumennya). Analisa tingkat kecelakaan pada masa lalu dan 

peraturan atau perundang-undangan  yang berlaku.  

3. Tahap Persiapan dan Implementasi Manajemen K3 – OHSAS 

18001 

Tahap ini merupakan tahap persiapan dokumen dan program kerja 

serta pelaksanaan implementasinya. Pada tahap ini ada beberapa 

elemen yang harus diperhatikan yaitu : 

1. Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja serta 

managementnya 

2.  Organisasi, sumber daya dan training 

3    Pengendalian operasional yang menjadi titik tolak 

 Prosedur proses, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja dan       

 perijinannya dilingkungan kerja. 

4. Tujuan dan target dari pelaksanaan  kesehatan dan keselamatan 

kerja 

5. Panduan sistem kesehatan dan keselamatan kerja dan 

dokumentasi 
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6. Pengendalian operasional yang mencakup adalah sebagai berikut: 

a. pemantauan kesehatan kerja, 

b. persiapan proyek, 

c. pembelian yang berhubungan dengan hal tersebut 

d. pemasok 

7. Pemeriksaan dan tindakan pencegahan 

8. Investigasi dan tindakan perbaikan secara terus menerus 

          Tahap Penilaian Kinerja Proses Manajemen K3 – OHSAS 18001 

Tahap ini merupakan tahap penilaian terhadap system yang telah   

diterapkan yang mencakup : 

1. Penilaian dokumentasi,  

2. Verifikasi penerapan  

3. Tindakan perbaikan / pencegahan yang diperlukan secara terus    

    menerus.  

       5.2 Atribut Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Kerja  

Tujuan pemasangan atribut ini adalah agar pekerja dan staff di 

lapangan senantiasa sadar akan keselamatan diri mereka sendiri, 

tidak menggunakan atribut K3 tentunya memiliki dampak yang 

buruk dari kecelakaan kerja hingga proyek dapat diberhentikan. 

 

Gambar 5.2 Atribute K3 
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Tetapi pada pelaksanaanya banyak pekerja yang tidak mematuhi peraturan tersebut, 

didukung dengan lemahnya pengawasan terhadap penerapan K3, berikut 

dokumentasi pekerja yang tidak menggunakan K3: 

A. Pekerja tidak menggunakan K3 

Pada Gambar 5.3a terlihat pekerja memanjat lift barang tidak 

menggunakan helm, sepatu, rompi, dan safety belt saat memanjat lift 

barang. 

              

Gambar 5.3a  Pekerja Tidak Menggunakan Alat Keselamatan 

 

Pada Gambar 5.3b terlihat pekerja memasang scaffolding balok tidak 

menggunakan atribut K3 padahal sangat beresiko saat terjatuh ke 

bawah. 

 

Gambar 5.3b  Pekerja Tidak Menggunakan Alat Keselamatan 
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5.3 Kecelakaan Kerja  

Pada proyek ini pernah terjadi kecelakaan kerja, awal mula 

terjadi saat pekerja melakukan pengecoran hingga pukul 19.00 

selesai ada salah satu pekerja yang tidak melihat lubang untuk 

lift sehingga kakinya sebelah kanan terpleset sehingga jatuh dari 

lantai 4 luntungnya pada lantai 3 ada susunan scaffolding  yang 

disusun untuk melewati lubang tersebut sehingga pekerja 

tersebut jatuh di lantai 3.  

Setelah jatuh luka yang dialami tidak parah karena pekerja 

tersebut sanggup jalan walaupun agak pincang dan terdapat luka 

lecet, saat jatuh mandor langsung mengambil peralatan 

Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan atau P3K. 

Keesokan harinya pekerja tersebut masih masuk bekerja namun 

oleh Site Manager dianjurkan untuk periksa di Rumah Sakit, 

setelah periksa pekerja tersebut diistirahatkan untuk pemulihan. 
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BAB 6 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

1. Proyek ini memiliki luas area 360 m², luas bangunan 2032 m², dan 

tinggi 21,14 m. Memiliki 5 lantai dan 1 lantai sebagai dak atap dengan 

ditutup dengan atap baja 

2. Proyek ini menggunakan pondasi borepile dengan kedalaman 27 m 

dengan tulangan pokok 10 D19 dan diameter 80 cm. Dimensi pilecap 

290 cm x 290 cm x 60 cm memakai tulangan D22-15. 

3. Pada kolom menggunakan D25 sedangkan pada balok, dan tangga 

menggunakan D22. Untuk pelat menggunakan wiremesh M7. 

4. Owner dari proyek ini adalah PT.Faber Castel International Indonesia 

cabang Surabaya, Jawa Timur. Owner menunjuk langsung 

PT.Sekawan Triasa Kontraktor sebagai pelaksana 

5. PT.Sekawan Triasa Kontraktor sebagai pelaksana sekaligus pengawas 

pada proyek ini. 

6. Proyek ini mulai 25 Juni 2018 hingga 25 April 2019 

7. Mutu beton pada proyek ini untuk tangga,pelat, dan balok K-300 

sedangkan kolom K-350 

8. Masalah yang terjadi pada proyek ini adalah beberapa balok tidak 

sesuai as, selanjutnya ada balok di tangga yang mengurangi ruang 

gerak pada bordes, kemudian ada perbedaan tipe keramik pada RAB 

dan Gambar. 

9. Semua masalah yang terjadi dikonsultasikan kepada Project Manager 

yang kemudian disampaikan kepada Owner. 

10. Kurangnya pengawasan terhadap Keselamatan, Keamanan dan 

Kesehatan Kerja pada proyek ini. 
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6.2 Saran 

1. Demi menjaga mutu dan kualitas pada proyek ini alangkah baiknya 

Owner menghadirkan pengawas guna mengawasi setiap pekerjaan 

yang dilakukan di lapangan. Sehingga kontraktor tidak memutuskan 

dan melaksanakan sendiri proyek tersebut. 

2. PT,Sekawan Triasa Kontraktor kedepan lebih tegas dalam penerapan 

Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan Kerja di lapangan. 

3. Slump test yang dilakukan seharusnya semua truck mix bukan hanya 

beberapa sampel saja 

4. Mengawasi setiap pekerjaan di lapangan sehingga balok yang meleset 

dari as bisa di minimalisir. 
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Laporan Magang Kerja

Proyek Pembangunan Kantor Faber Castell International Indonesia

Jalan Tenggilis Raya no.55, Surabaya

BAB 1

PENDAHULUAN

 1.1. Latar Belakang Magang Kerja

Program Magang Kerja yang terdapat di dalam kurikulum pembelajaran Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata adalah program
pembelajaran yang wajib diambil, selain program kerja praktek, sebagai syarat untuk dapat mengambil program Tugas Akhir di akhir tahun pembelajaran.
Tujuan mengambil  dan mengikuti  program Magang Kerja  ini  adalah supaya para peserta program magang kerja  dapat diperlengkapi  lebih  dengan
pengalaman kerja secara langung dan juga dapat merasakan serta terlibat langsung dalam keadaan lapangan yang sesungguhnya.
Syarat proyek yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat Magang Kerja  antara lain adalah proyek konstruksi gedung bertingkat, konstruksi

bandara dan runway, konstruksi jalan raya ataupun jalan bebas hambatan, serta proyek – proyek lainya. Sedangkan konsentrasi pekerjaan selama berada
dalam proyek meliputi pelaksanaan konstruksi struktur ataupun non-struktur,  menejemen proyek, pembagian dan penggunaan alat serta bahan proyek,

 Quantity Surveyor Quality Control,  dan juga  . Dengan memilih salah satu dari  beberapa konsentrasi  yang tersedia, mahasiswa diharapkan dapat lebih
                           mengerti  dan  mendalami  subjek  pekerjaan  tersebut  dan  dapat  membandingkannya  dengan  teori  yang  sudah  didapatkan  selama  menjalani  masa

perkuliahan di kampus.

 1.2. Tujuan Magang Kerja

Tujuan utama Magang Kerja adalah sebagai pelengkap dan pemenuh syarat mata kuliah wajib pada Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik
Soegijapranata. Namun, selain tujuan utama tersebut, terdapat beberapa tujuan lain bagi para pelaksana program Magang Kerja, yaitu :

 1. Menyadarkan serta memicu mahasiswa akan pentingnya tanggung jawab serta kedisiplinan saat berada pada keadaan dunika kerja yang nyata setelah

lulus kuliah;
 2. Memperoleh pengalaman kerja yang baru serta dapat lebih mengenal kondisi dan keadaan dunia kerja yang nyata, sehingga saat mahasiswa sudah

lulus dari dunia perkuliahan, mahasiswa sudah tidak terlalu  dan dapat beradaptasi dengan kondisi yang baru secara cepat;shock
 3. Menjadi tempat pengaplikasian  yang sudah diperoleh selama dalam dunia perkuliahan;hard skill
 4. Menjadi salah satu media tolak ukur kemampuan mahasiswa; 

 1.3. Metode Pengumpulan Data

Selama menyusun laporan akhir Magang Kerja, terdapat beberapa metode pengumpulan data dan informasi. Beberapa metode tersebut adalah :
 1. Metode  (pengamatan)Observation

Metode pengumpulan data  adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung proses serta prosedur pengerjaanObservation
pada bagian struktur maupun non-struktur, serta alat-bahan apa saja yang diperlukan. Selain itu, mahasiswa juga mengamati bagaimana pekerja lain

menghadapi problem serta bentuk penanganan dan solusi seperti apa yang diberikan;
 2. Metode  (wawancara)Interview

Metode pengumpulan data Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa pekerja. Wawancara
yang dilakukan berupa wawancara secara langsung (tatap muka). Pihak yang diwawancara antara lain adalah pekerja office, bagian General Affair,
Engineer, Cost Control, Keuangan, dan Construction Manager. Hal-hal yang ditanyakan dapat berupa penanganan dan pemberian solusi saat terjadi

permasalahan, ataupun seputar pelaksanaan tugas masing – masing;
BAB 2

TINJAUAN UMUM PROYEK

 2.1. Uraian Umum Proyek

Peningkatan kepadatan penduduk suatu Negara akan mempengaruhi perkemabangan pembangunan. Mengapa hal-hal itu sangat saling berhubungan dan
saling mempengaruhi? Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk suatu Negara, Perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas yang berdampak dengan
kesejahteraan para penduduk.

 Kebutuhan yang diperlukan dengan meningkatnya kepadatan penduduk adalah tempat  tinggal yang juga meningkat.  Dampak  yang ditimbulkan dari
 masalah  ini,  maka  proyek-proyek    seperti  bangunan  kantor,  apartment,  hotelr,  banyak  dilaksanakan di  beberapa  kota besar diHigh Rise  Building

Indonesia.
Salah satu proyek  yang sedang berlangsung adalah bangunan perkantoran Faber Castel International Indonesia. Proyek ini beralamatHigh Rise Building
di Jalan Tengilis Raya no.55 Surabaya., 

 2.2. Lokasi Proyek

Lokasi Pembangunan  Kantor Faber Castel International Indonesia berada di Jalan Tenggilis Raya no.55 Surabaya, Jawa Timur – Indonesia., 

 2.3. Fungsi Bangunan

 Proyek  pembangunan Faber  Castel  International Indonesia digunakan sebagai  kantor  Faber  Castel  yang bercabang di  Jawa Timur.  Sehingga segala

marketing tentang Faber Castel di Jawa Timur akan berpusat di sini.

 2.4. Data Proyek

 2.4.1. Uraian Proyek
 Nama Proyek :Pembangunan Kantor Faber Castell  

 Iternational Indonesia

 Pekerjaan : Struktur
 Lokasi Proyek : Surabaya, Jawa Timur - Indonesia
 Alamat Proyek : Jl. Tenggilis Raya  no.55

 Tahun : 2018 - 2019
 Masa Konstruksi : 25 Juni 2018 – 25 April 2019

 Total Luas Area : ± 360 m²
 Total Luas Bangunan : ± 2032 m²
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 2.4.2. Formasi Pengelola Proyek

 Pemberi Tugas : PT. Faber Castel International Indonesia
  Jl. Jemur Handayani no.50 Ruko Surya Inti Permata
  Blok A 72-76, Surabaya, Jawa Timur
  60237 – Indonesia

   Telp. : +62 031 8438472

Kontraktor Pelaksana
 PT.Sekawan Triasa Kontraktor

47 JL. Mentri Supeno 2-4, Mugassari, Semarang, Jawa Tengah
 Telp : +62 (024)8453121

 2.5. Tata Cara Penunjukan Proyek

Penunjukan proyek pada umumnya dilakukan dengan sistem lelang atau pun di tunjuk langsung oleh owner.  owner  Jika lelang maka akan melakukan
seleksi sebelum menunjuk kontraktor yang akan digunakan. Sistem ditunjuk langsung oleh owner, owner berarti telah mempercayai kontraktor tersebut.
Pada proyek tempat saya magang, proyek sekaligus pemberi tugas yaitu  PT.  Faber Castel International Indonesia menunjuk langsung Perencana,Owner 

Arsitektur,dan kontraktor pelaksana yaitu PT.Sekawan Triasa Kontraktor. Penunjukan didasarkan dari Track Record PT.Sekawan Triasa Kontraktor yang
sebelumnya juga telah membangun Kantor Faber Casstel di Semarang. Melihat hasil yang baik kemudian mendapatkan keperayaan untuk membangun
Kantor di Surabaya.

 2.6. Struktur Organisasi Proyek

Dalam pengerjaan proyek konstruksi bangunan perkantoran ini, Banyak pihak yang akan terlibat dalam proyek ini. Salah satu contoh proyek Faber Castel

ini, beberapa pihak yang saling berhubungan antara lain adalah pemilik proyek konstruksi (  yaitu  Faber Castel, kemudian perencana dan arsitek (owner)
Best Group) dam Pelaksana proyek (PT.Sekawan Triasa Kontraktor).

  Pada kesempatan ini  saya akan menjelaskan struktur organisasi di tempat  saya magang. Pertama iala  Faber  Castel  International Indonesia diowner  
Surabaya yang di pimpin oleh Bapak Hendrik selaku Pimpinan Cabang Di Surabaya.
Kemudian pihak kontrakor ialah Pak Yan selaku Direktur di PT.Sekawan Triasa, beliau rutin 1 bulan 1x atau 2x berkunjung ke proyek Faber Castel

International Indonesia untuk mengecek pekerjaan dilapangan, dan melakukan evaluasi setelahnya.
Project Manajer di proyek adalah Ir.Ricky Umbul beliau 2 minggu 1x juga rutin melakukan pengecekan dan evaluasi pada proyek ini terkait kendala apa
saja yang dihadapi selama pengerjaan proyek.
Kemudian Site Manajer ada Pak Nuryanto yang bertugas untuk membuat keputusan dilapangan sesuai dengan persetujuan dari Pak Ricky, Pak Nuryanto
juga merupakan pembimbing  saya  di  lapangan  dan juga  Pak Nur  yang membuat  laporan  bulanan  dan melaporkanya di  tiap awal bulan dikantor

PT.Sekawan Triasa. Pak Nur juga yang memegang pelaksanaan tampak proyek ini.
Kemudian Drafter di lapangan iala Mas Firli, Mas Firli bertugas merevisi gambar jika ada perubahan-perubahan gambar dari ke lapangan maupunowner 
dari lapangan akan mengusulkan perubahan ke owner, selain itu mas Firli juga Admin didalam proyek tersebut. Tak hanya itu Mas Firli juga merangkap
sebagai atau pengawas K3 dalam proyek.safety Officier 
Pelaksana di proyek FCII ada 3, yang terdiri dari pelaksana Struktur yaitu Mas Teguh, dan Pak Solikin, kemudian pelaksana MEP yaitu Mas Rokim.

Tugas pelaksana di bagi-bagi oleh Pak Ricky, Mas Rokim memgang lantai.1, Mas Teguh lantai.5-lantai.6, dan atap baja dan prasarana, kemudian Pak
Solikin lantai.2,lantai.3, dan lantai.4.
Untuk Operator  yaitu  Mas Apri  dia  yang  bertugas dalam menyediakan perlatan  proyek,  apabila ada alat  yang bermasalah  dia  yang memperbaiki,
kemudian Pak Nuryanto Logistik dan Keuangan, beliaulah yang memesan segala kebutuhan material pada proyek Faber Castel International Indonesia,
selain itu pak Nur juga yang membuat pembekukan pengeluaran proyek, termasuk pembayaran tenaga melalui pak Nuryanto

Subkon pada proyek ini ada beberapa subkon, yaitu Subkon MEP, Subkon Bekisting, Subkun Lift, dan Subkon atap baja.
 Project  control  pada proyek FCII adalah Pak Lilik,  beliau bertugas mengontrol jalanya proyek agar  hasial  yang didapat  memuaskan,  dan jika  ada

kekurangan akan langsung di evaluasi.
Kemudian ISO-DEPT  adalah bagian mutu yang di pegang oleh Pak Agus, di PT.Sekawan Triasa ada 3 iso, yaitu ISO mutu, ISO lingkungan, dan ISO K3.

 2.7. Pemilik Proyek

Pemilik proyek adalah kedudukan yang tertinggi dalam suatu proyek, karena Pemiliki proyeklah yang menyediakan dana selama proses pengerjaan
proyek. Di proyek Faber Castel International Indonesia Surabaya pemilik proyek atau penanggung jawab proyek adalah Bapak Hendrik sebagai Pimpinan
Cabang Kantor PT. Faber-Castel Internatioal indonesia di Surabaya. Jl. Jemur Handayani no.50 Ruko Surya Inti Permata Blok A 72-76, Surabaya, Jawa
Timur 60237 – Indonesia

 2.8. Perencana Proyek dan Arsitektur 

Perencana proyek sekaligus Arsitektur ditunjuk oleh secara langsung, dalam proyek Faber Castel International Indonesia Surabaya adalah owner  Best
Group.  Dalam proyek ini ada dua nama yang menjadi bagian dalam proyek ini sekaligus bekerja pada Best Group yaitu pertama Eric Hendrawan, ST
selaku perencana dan Bevilia Indrati, M.Ars.

Tugas perencana sendiri adalah menghitung dan menentukan kebutuhan pembesian pada struktur bangunan proyek ini, sedangan Arsitektur sendiri adalah
menentukan desain dari denah, potongan, hingga tampak dan gambar-gambar yang diperlukan dalam proses pelaksanaan proyek ini.

BAB 3

PELAKSANAAN dan PERMASALAHAN
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Setiap tahap pelaksanaan konstruksi bangunan melewati beberapa tahapan. Tahap awal sebelum pelaksanaan sampai dengan tahap pelaksanaan di lapangan.
Pekerjaan di lapangan dibagi menjadi 2 (dua tahap) antara lain : Pekerjaan langsung yaitu pekerjaan yang dilaksanakan langsung di lapangan. Pekerjaan langsung

     mempunyai  beberapa contoh seperti  pekerjaan persiapan lahan, penulangan, bekisting,  dan  terakhir  pengecoran.  Pekerjaan persiapan adalah  pekerjaan yang
dilaksanakan di kantor terlebih dahulu, sebelum akhirnya memasuki tahapan pekerjaan langsung. Contoh pekerjaan persiapan yang harus di selesaikan dahulu ada
surat perizinan pelaksanaan proyek,  dan kuantitas pelaksanaan, dan terakhir ada logistik.quality control

 3.1. Pelaksanaan Proyek

Pelaksanaan pada proyek magang sudah pada tahap pekerjaan langsung, karena saat magang proyek sudah berjalan hingga persiapan pengecoran.
Pelaksanaan proyek ini tidak memiliki manajemen konstruksi, yang bertujuan untuk mengawasi selama proses pelaksanaan di lapangan. Sehingga bila
terjadi permsalahan di lapangan maka pelaksana akan melaporkan kepada  kemudian beliau yang akan memutukan, tetapi terlebih dahulu site manajer 
melaporkan segala keputusanya kepada project manager terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.
Sesuai dengan konsentrasi  struktur atas,  berikut  tahapan –  tahapan pelaksanaan  struktur  atas  di  proyek ini.  Proyek  ini  memiliki  6  lantai  dan atap

menggunakan struktur baja.
     3.1.1 Penulangan Balok

Pada proyek ini terdapat 6 tipe balok, seperti pada Tabel 3.1, dengan tebal selimut beton yaitu 2,5 cm. Tiap lantai memiliki  tipe balok yang  

sama dimensi dan letaknya.
Tabel 3.1 Penulangn Balok

Pada gambar 3.1 adalah proses dimana para pekerja melakukan 

                        kegiatan pembesian pada balok di lantai 3.
Pada gambar 3.2 adalah hasil pembesian balok yang dilakukan para pekerja.
Setelah pembesian pada balok selesai, mulailah memasang bekisting balok tersebut, dengan memasang tahu-tahu setebal 2,5cm sebagai 
tebal balok tersebut. Seperti pada gambar3.3

3.1.2 Penulangan Pelat

Setelah pembesian balok selesai, berikutnya ada pelat, pada proyek ini   menggunakan pelat dengan tebal 12cm dan menggunakan 2 tipe
penulangan yaitu menggunakan tulangan besi baja dan wiremesh. Untuk penulangan besi baja menggunakan D10-150 mm dan wiremesh
menggunakan tipe M7—150 mm, dan antara tulangan baja dan wiremesh di beri cakar ayam setebal 5 cm.Sedangkan untuk tipe pelat lantai
pada proyek ini adalah menggunakan tipe two way slab

Pada gambar 3.5 adalah pembesian pelat lantai yang telah jadi, di bawahmya adalah tulangan dengan D10 dan jarak 150 mm, dan di beri 
cakar ayam setebal 5 cm, selanjutnya ada dengan tipe M7 dengan jarak 150 mm.wiremesh 

    3.1.3 Penulangan Kolom  
             Proyek ini memiliki 8 tipe kolom pada tiap lantai, dan memiliki 
             dimensi yang bermacam-macam berikut  tebal penulangan kolom

             pada proyek ini.  atau panjang penyaluran  pada proyek ini Overlap
             adalah 40D. Proyek ini memiliki 8 tipe kolom yang memanjang dari
             lantai.1 sampai lantai.5, seperti pada tabel 3.2

   3.1.4 Penulangan Tangga. 

Tangga pada proyek ini memiliki lebar 180 cm dan berjumlah 22 dengan panjang 30 cm dan 15 cm dan ketinggian tangga yaitustep rise 

rata-rata 3,5m tiap lantainya.. Penulangan yang digunakan adalah D13-150 mm dan sengkang yang digunakan adalah D10-200 mm.

Pada gambar 3.7 sampai gambar 3.10 adalah proses penulangan tangga, proses pemasangan tulangan pokok pada tangga dapat dilihat pada
gambar.

Pada gambar 3.7 adalah memasang tulangan pada bordes

3.1.5 Pengecoran 

                              Pengecoran  pada  proyek  kami  menggunakan  dan  CP  (  truck  mixer  conrete  pump  )jadi  dengan  mutu  yang  bermacam-macam,  untuk  kolom
menggunakan mutu K-350, sedangkan untuk balok, pelat, dan tangga menggunakan mutu beton K-300.
Pada Gambar 3.11 dan 3.12 adalah media yang digunakan untuk pengecoran yaitu dari Pioneer, dan readymix Concrete Pump.

zona, sistem zona ini  di  bagi  2  yaitu  zona 1 dan zona 2,  dalam pelaksanaanya  zona 1 di  cor  terlebih  dahulu baru zona 2.  Fungsi  dari
pembagian zona ini adalah memudahkan dalam pelaksanaanya dengan tempat yang terbatas, dan juga di rasa lebih efektif.

 Fungsi dari pembagian zona :

 a. Penghematan dari segi material bekisting, sehingga dapat digunakan berulang kali.

 b. Waktu  pengerjaan  karena  sesuai  perjanjian  awal  batas  maximal  pekerjaan adalah  jam  18.00  selebihnya  diperbolehkan tetapi
pekerjaan yang tidak menimbulkan suara, karena mengecor zona 1 menghabiskan 7 jam dari pukul 11.00-18.00.

 c. Keterbatasan penyimpanan material, karena tempat penyimpanan material yang terbatas.

   Sebelum pemasangan bekisting diperkuat  oleh  tujuan adalah mempertahankan bentuk balok dan pelat  agar tidakscafolding,  dengan  
melendut setelah.
Gambar 3.15 adalah pelaksanaan pembesian balok dan pelat telah selesai, dan juga pemasangan bekisting telah selesai.

Setelah pembesian dan pemasangan bekisting pelat dan balok selesai, ada pekerjaan pembersihan sisa meterial seperti kawat dan kotoran
lainya, agar saat pengecoran tempat sudah bersih dari kotoran yang dapat mempengaruhi mutu beton tersebut.

Gambar 3.17 adalah koordinasi untuk persiapan pengecoran pelat dan balok, pipa concrete pump yang telat di kemudian di letakan disetting 
area yang akan dicor. Kemudian alat vibrator dan troller yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengecoran.
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Sebelum dilakukan pengecoran antar zona diberikan zat adiktif berupa  yang bertujuan untuk merekatkan beton lama dan baru,sikabond
pemberian zat adiktif ini berlaku pada semua proses pengecoran yang mempertemukan cor lama dengan cor baru.

Sebelum di cor akan dilakukan dengan syarat 12 (±2cm),slump test 
kegiatan  bertujuan agar  kita  dapat mengetahui  pada  beton  yang  akan kita  gunakan.  sump test   workability  Workability  bertujuan untuk

    mengetahui  tingkat  kekentalan bata  beton,  semakin besar  angka  maka  akan semakin  kental  dan  pekerja  sulit  mengerjakanslump test  
                              pengecoran,  dan  semakin  kecil  angka  maka  dapat  disimpulkan  banyaknya  kandungan  air  pada  beton  tersebut  sehinggaslump  test  

mengakibatkan pada beton yang membuat beton keropos.bleeding 

Pada gambar 3.20 adalah benda uji silinder yang dituang dari , benda uji ini nantinya akan di kirim ke dekat kota Gresiktruck mixer Pioneer 
untuk dilakukan tes kuat tekan dan kuat tarik. 

Gambar 3.21 adalah proses pengecoran pelat dan balok di lantai 3  zona 1, dengan menggunakan beton dengan mutu K-300. Selama proses
pengecora alat terus aktif digunakan menakan bagian dasar pelat dan balok sehingga saat pembongkaran bekisting tidak ada yangvibrator 
keropos.

 

Pekerjaan Troller seperti gambar 3.22 bertujuan untuk memperhalus hasil dari pengecoran.

Gambar 3.23 adalah hasil dari  troller,  dapat dilihat bersama ada perbedaan warna, warna yang terdapat bercak putih menandakan tidak di
troller. Sedangkan yang disebalahnya yang tidak ada bercak putih adalah hasil setelah di troller.

 Hasil ini ada 2 karena faktor cuaca, saat proses  hujan mulai  turun  sangat  deras sehingga  ada beberapa bagian yang tidak terkenatroller  
troller.Setelah pengecoran pelat dan balok selesai kemudian mulai menentukan as padda tiap kolom, 
Theodolite adalah alat yang digunakan untuk melihat apakah sudah tegak lurus atau belum garis pinjaman, garis pinjaman adalah garis yang

tegak lurus untuk menarik as kolom, sehingga dapat akurat dalam menentukan as kolom.

Gambar 3.24 adalah pengukuran as kolom, dimana pekerja membuat garis horisontal sebanyak dua lapis kemudian ditarik garis tegak lurus
memotong garis horisontal tersebut agar garis vertikal tersebut tegak lurus dan juga menggunakan alat  agar lebih akurat dalamwaterpass  
membuat garis as tersebut.

Tujuan dari pengukuran as kolom agar kolom memiliki jarak yang akurat dan sesuai dengan gambar kerja. Selain itu, sepatu kolom berfungsi 

untuk menahan bagian bawah bekesting kolom sehingga tetap vertikal 

Setelah melalui pengutkuran yang akurat kemudian diberitanda berupa pilok warna untuk menandai as kolom tersebut.

Setelah as kolom telah dibuat, kemudian pemasangan sepatu kolom. Tujuan pemasangan sepatu kolom agar dimensi kolom tersebut dapat
sesuai dengan gambar kerja.

terlebih dahulu diberi pelumas pada lapisan dalam, agar pada saat pembongkaran bekisting dapat lebih mudah dilaksanakan.                          

Setelah pemasangan sepatu kolom selesai kemudian pemasangan bekisitng kolom seperti gambar 3.28 diberi perkuatan agar dapat menahan
desakan beton kearah luar, dan mempertahankan kolom agar tegak lurus.

Pada gambar 3.29 adalah pemberian zat aditif berupa  NV untuk merekatkan cor lama dengan cor barusikabond

Berikut gambar 3.30 adalah proses pengecoran kolom di lantai.3  zona 1

Berikut gambar 3.31 adalah proses pengecoran tangga menggunakan mesin  agar mengisi rongga di dasar tangga agar tidak keropos.vibrator

Setelah pekerjaan pengecoran selesai pelat, balok, tangga, dan kolom dapat dibongkar setelah memasuki umur 21 hari dari hari pertama di cor,
21 hari dianggap beton benar-benar telah matang sesuai instruksi dari Project Manager.

Material bekisting terbuat dari triplek yang sekiranya masih baik dapat digunakan lagi, tetapi jika sudah rusak tidak diperkenankan dipakai 
dan wajib mendatangkan material yang baru.

 3.2. Permasalahan Proyek

Permasalahan pada proyek sering kita jumpai, permasalahan pada proyek bermacam-macam dari keterlambatan material, kurangnya pengawasan dalam
pelaksanaan proyek dan mutu proyek. 

 3.2.1 Tidak ada Manajemen Konstruksi

Permasalahan yang terjadi pada proyek ini ialah kurangnya pengawasan karena langsung menunjuk kontraktor,owner 
Pengawasan proyek bertujuan untuk menjaga mutu dalam proyek dan memastikan proyek berjalan dengan baik dan benar, tetapi di tempat

magang tidak menggunakan manajemen konstruksi ataupun pengawas, sehingga  semua keputusan diambil oleh kontraktor atas persetujuan
owner.
Suatu kasus balok pada proyek ini kurang baik, maksud kurang baik adalah balok meleset dari as ada hitungan cm sedangkan perjanjian adalah
3 mm, oleh sebab itu subkon lah nanti yang akan mengganti sesuai dengan perjanjian. Tetapi perlu di cermati kenapa bisa terjadi, karena
kurangnya pengawasan pada pengerjaan bekisting balok ini, karena pihak konraktor fokus pada pelaksanaan saja, dan juga perkuatan bekisting

yang kurang juga menyebabkan  bisa terjadi.  Perbaikan yang dilakukan yaitu  dengan membobok balok tersebut sehingga tidak lebih dari
perjanjian. Berikut ini adalah gambar balok yang kurang akurat dan penanganya pada gambar 3.35 dan gambar 3.36

Kemudian gambar 3.27 adalah perbaikan yang dilakukan dengan mebobok balok yang kurang akurat lalu dilakukan grouting.
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Setelah balok adalah tangga, tangga di proyek ini sebenarnya baik-baik saja tetapi ada kelalaian yaitu tepat di bordes ada balok yang cukup
besar berdimensi  60/60  sehingga  memakan  ruang di  bordes yang  mengakibatkan  pergerakan jadi  terbatas  waktu  di  bordes,  sehingga

perbaikan yang di  lakukan adalah menambahkan pada tangga tersebut. Gambar 3.38 adalah gambar  balok yang memangkas  step .  space
ruang gerak di bordes. 

Kemudian bawah balok tersebut membuat celah yang cukup besar sehingga diusulkan akan di tambah lemari untuk menaruh barang tetapi
masih belum ada kepastian terkait keputusan finalnya. Berikut adalah penamabahan pada tangga.step 
Pada gambar 3.40 dapat dilihat penambahan step pada bordes juga membuat luas pada bordes menjadi maksimal dan tidak sempit lagi

3.2.2 Tidak ada Keamanan dan Keselamatan Kerja ( K3 )

Dalam proyek K3 sangatlah penting, karena K3 menyangkut keselamatan jiwa para pelaksana konstruksi di lapangan, K3 sendiri a
dalah kesehatan dan keselamatan kerja.
 tidak menggunakan alat keselamatan seperti sepatu pengaman, dan sebagainya.helm, 
Berikut gambar 3.41 tukang tidak memakai sepatu, dan pengaman saat bekerhelm 

Kurangnya keasadaran akan keselamatan jiwa saat bekerja masih kurang, mereka menggunakan alatkeselamatan bekerja saat PM datang ke 

lapangan.
Pengawasan K3  juga kurang, dari hingga pelaksana tidak pernah menegur para pekerja untuk memakai alat K3 atau Site Manager 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

Pada gambar 3.42 terlihat pekerja tidak menggunakan sabuk pengaman, dan pengaman saat pekerjaan sepatu kolom.helm 

 3.3. Pemberian Tugas

Pemberian tugas pada bab ini adalah pemberian tugas yang selama ini didapatkan di tempat magang, tugas pertama yang diberikan langsung di hari
pertama adalah membuat laporan harian, kemudian seiring berjalaanya waktu mendapatkan 2 tambahan tugas, yaitu : 

3.3.1 Laporan harian

3.3.2 Autocad kanopi atapRevisi 

3.3.3 Menghitung kebutuhan keramik.

            Pada bab ini akan membahas satu per satu yang diberikan     jobdesk 
            sewaku magang.

3.3.1 Laporan harian

Laporan harian yang dimaksud adalah laporan yang berisi absensi tukang, kedatang material dan bahan, dan pekerjaan apa saja yang terjadi
pada hari tersebut. Laporan harian dibuat dari hari senin-minggu sehinggu kita dapat mengetahui dengan rinci pekerjaan apa saja, material apa
saja. Laporan yang dikerjakan dari minggu ke 28-36 Laporan harian yang ibuat nantinya akan diserahkan kepada  yang kemudian akandratfter
di rekap menjadi laporan mingguan, dari laporan mingguan nantinya akan di serahkan ke  yang kemudian akan direkap menjadiSite Manager 
laporan bulanan, dari laporan bulanan maka akan terlihat apakah ada keterlambatan atau tidak. Laporan harian juga tidak sekedar menulis,

tetapi juga harus berkeliling dan mengambil gambar untuk bukti pengerjaan pada hari itu, sehingga mengetahui perkembangan pekerjaan tiap
harinya. Selagi berkeliling juga mengawasi pekerjaan tersebut jika ada keanehan lagsung laporkan ke Site Manager. 

  Dibawah ini  adalah  dari  laporan harian yang berisikan absen tukang yang hadir, alat  dan bahan yang masuk dan keluar, dan jugaform  
pekerjaan tiap harinya

3.3.2 Revisi Kanopi Atap

Pada pekerjaan ini mendapatkan tugas untuk merevisi gambar pada autocad yaitu kanopi atap baja ringan dengan profil CNP 15.50.20.1,5.
 Kesalahan yang terjadi  adalah gambar  arsitek tidak sesuai  dengan jarak-jarak yang ada di  lapangan waktu pengerjaan nanti ,  awal mula

bagaiman bisa terlihat kesalahan adalah waktu kanopi karena akan di pesan.drafter mereview 

Dapat kita lihat pada gambar 3.27 dan gambar 3.18, dimana gambar sebelum di revisi dan sesudah di revisi. Garis hijau adalah gais bantu agar
tegak lurus. Di gambar 3.16 ada perbedaan dimana jumlah CNP pada gambar 3.16 kurang bila kita melihat pada gambar 3.18 ini. Maka dari itu

mendapat revisi untuk membetulkan agar jumlah CNP pada potongan 3.19 bisa sama dengan gambar 3.18.

Pada gambar 3.19 bisa dilihat perubahan dari pada gambar 3.16. Gambar yang direvisi telah sesuai dengan jumlah CNP yang ditinjau pada
gambar 3.18 Kenapa gambar 3.16 dianggap salah, karena gambar 3.16 masih gambar kasarnya, jaraknya belum sesuai dengan gamba 3.18.
Letak dari atap kanopi ini pada lantai 2,
fungsi atap ini ada sebagai penutup dari air hujan kerena tepat di bawah kanopi pada lantai 1 ada pintu lobby samping. 

3.3.3 Menghitung Kebutuhan Keramik

   Tugas  berikutnya  adalah  untuk menghitung  kebutuhan keramik  pada  lantai  1, dan  lantai  5.  Cara  menghitung kebutuhan keramik  yaitu
membagi luasan area dibagi dengan luasan keramik kemudian di tambahkan 5% disebut angka wes,  jadi total keramik di tambah 5%. Luasan
yang didapatkan dari gambar autocad, kemudian dibagi luasan dengan keramik, tipe keramik pun berbeda-beda sehingga harus melihat dengan

teliti area mana yang dihitung. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah tipe keramik pada gambar dan autocad ada yang berbeda tipe dari
     Rancangan  Anggaran  Biaya, kemudian  lapor  kepada  lalu beliau mengatakan bahwa sementara  acuan  pakai saja  RancanganSite Manager

   Anggaran  Biaya dan sedang di  usulkan ke  Project Manager untuk kelanjutanya. Dalam perhitungan keramik ini  tidak menghitung semua
lantai karena dibagi dengan mahasiswa KP dari Institute Ade Tama Surabaya yang berjumlah 3 orang, dibagi mereka lantai 2-lantai 4.

Berikut ini adalah cara mencari luasan di AutoCad yaitu dengan  area sehingga kita tinggal klik tiap sudut yang akan tinjau makacomend
akan keluar luas dan keliling bangunan tersebut dalam satuan mm 
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Selanjutnya adalah perbedaan tipe keramik di AutoCad dan di Rancangan Anggaran Biaya, awal mula adalah ketika sedang mencari luasan
ada yang tidak sesuai antara melihat tipe keramik di gambar dan di AutoCad berbeda kemudian laporkan kepada  setelah mendengardrafter¸

laporan beliau memutuskan untuk melapor kepada akhirnya disepakati sementara gunakan RAB untuk tipe keramik. SetelahSite manager 
itu melapor ke Site Manager Project Manager hingga selesai magang belum ada keputusanya.

BAB 4

PERALATAN dan BAHAN

4.1 Peralatan

  Peralatan  yang digunakan pada  setiap  proyek sangatlah  penting  karena dapat  memudahkan  pekerja  dalam  melaksanakan  pekerjaan  ,  peralatan yang
digunakan bermacam-macam berikut adalah alat yang digunakan pada proyek ini :

  a. Bar bender j. Angkong

  b. Bar cutter k. Theodolite
c. Las
d. Vibrator
e. Troller
f. Scaffolding

g. Waterpass
 h. Hand Bor
 i. Truck Mixer

 A. Bar bender

Bar bender adalah alat yang digunakan untuk menekuk sebuah tulangan, tekukan tersebut bisa diatur sesuai keinginan, gambar 4.1 adalah bar bender.
Area A adalah tempat untuk menentukan panjang tulangan yang akan di tekuk, pertama pekerja akan mengukur panjangnya kemudian memberi paku
untuk menjadi tanda panjang yang diinginkan,
Area B adalah tempat menekuknya tulangan, d area tersebut ada seperti 2 logam yang dimana 1 logam untuk mengunci tulangan agar tidak bergerak
saat ditekuk, dan logam kedua adalah logam yang menekuk tulangan.

Area C adalah area dimana tombol mulai menekuk dan menentukan sudut tekukan ada disana ssemua.

 B. Bar Cutter

Bar cutter adalah alat yang digunakan untuk memotong tulangan, jadi pekerja memotong 1 tulangan dengan ukuran yang telah diinginkan, kemudian 1
tulangan tersebut dijadikan sampel untuk memotong tulangan yang lainya.

Alat ini bisa memotong 5 tulangan sekaligus dengan D8-D10, semakin besar diameter tulangan semakin sedikit tulangan yang bisa dipotong dalam
sekali memotong.

C. Las

Las pada proyek ini memiliki tipe las listrik, cara kerjanya seperti las pada umumya dimana memiliki 2 kabel, satu kabel untuk dililitkan dengan besi

kemudian di tempelkan dengan besi lainya, dan kabel satunya adalah alat las tersebut,
Fungsi las pada proyek ini untuk mengerjakan sepatu kolom dan memasang relatm relat adalah alat bantuk untuk menentukan tebal selimut pada cor
pelat. Berikut gambar 4.3 dan 4.4 adalah pengelasan sepatu kolom dan relat.

Kolom

D. Vibrator

Alat vibrator memiliki fungsi sama seperti merojok campuran beton agar homogen, semua partikel menyatu dan mengisi ruang-ruang yang masih
terdapat udara. Alat ini diperlukan agar setelah beton matang dan dibongkar akan terlihat bagus dan tidak keropos.
Alat ini memiliki selang dan ujung selang tersebut adalah yang bergetar. Ujung selang di tekan sehingga menyentuh dasar pelat dan balokvibrator  
sehingga ruang-ruang udara dapat hilang. Alat ini menggunakan bahan bakar bensin dengan kapastias 3 liter sebagai bahan bakarnya

E. Troller

Alat  ini  memiliki fungsi  untuk memperhalus permukaan cor-coran pada pelat.  Alat  ini  berbahan bakar  bensin, kemudian  memiliki baling-baling
dibawahnya yang berfungsi menghaluskan cor-coran tersebut.

F. Scaffolding

Scafolding atau perencah adalah alat bantu yang digunakan untuk mempekuat bekisiting ada pelat  dan balok agar tidak melendut, selain itu fungsi
lainya adalah untuk alat bantu memanjat ke lantai berikutnya jika tangga belum jadi, pada proyek ini tinggi 1,7 m.Scaffolding 

                                

G. Waterpass

Waterpass adalah alat bantu yang digunakan pekerja untuk menarik garis secara vertikal, horisontal, maupun melintang dengan akurat. Karena ada nivo
di tiap bagian vertikal, horisontal, dan melintang.

Pada gambar 4.8 bagian A untuk nivo vertikal, B horisontal, dan C melintang.

  

H. Bor

Pada proyek ini bor dengan merek Makita digunakan untuk membobok, membuat sparingan, dan membuat lubang kecil untuk memasang tulangan pada
kolom praktis. Mata bor yang digunakan biasa mata bor 8 mm dan 10 mm.

 I. Truck Mixer
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Pada proyek ini yang digunakan untuk mengecor adalah dari dengan kapasitas volumenya adalah 7 m . truck mixer pieoneer 3

Material atau bahan yang digunakan pada proyek ini bermacam-macam dan semuanya didatangkan dari Surabaya karena mencari yang terdekat dari proyek,

berikut bahan yang digunakan :
a. Semen

 b. Zat adiktif
c. Beton

 d. Lem Beton

A. Semen

Pada proyek ini menggunakan bermaca-macam semen tergantung fungsinya, yaitu semen untuk perekat bata ringan dan semen untuk pesteran, brand
yang dipilih yaitu semen Mortar Utama Untuk plesteran menggunakan MU-100.
Sedangkan untuk perekat bata ringan menggunakan MU-382

Kemudian untuk finishing balok dan kolom menggunakan Drymix Skimcoat.

Acian pada proyek ini menggunakan tipe semen Mortar Utama MU-202.

Proyek ini sering melakukan  karena pekerja sering mebobok pelat ataupun balok yang cacat tersebut, maka dariitu ditambal menggunakan grouting SikaGrout.
i

 B. Zat Adiktif

Proyek ini menggunakan beberapa zat adiktif untuk mengurangi kadar air atau water reducer, kemudian untuk menyatukan beton lama atau beton baru. 

Gambar 4.16 adalah sisa dari penggunaan saat membuat parkiran karena memiliki  kedalaman –1 meter dari permukaan tanah.water reducer 

Takaran Sika Vis Concrete telah ditentukan pada proyek ini yaitu 2 liter/m3

Kemudian untuk perekat beton lama dan beton baru di beri dengan  NV  seperti pada gambar 4.17sikabon

 C. Lem Beton

Lem beton ini berfungsi untuk merekatkan antara beton pelat dengan tulangan kolom praktis. Dengan menggunakan seperti gambar 4.20 bahanSikadur 
sikadur.

Setekah itu untuk perbandingan  yaitu seperti pada gambar 21 adalah A/B=1/2 sikadur

D. Angkong

Angkong adalah sebuah kereta yang memiliki dua roda dengan tenaga penggerak dari manusia, angkong pada proyek memiliki fungsi sebagai alat
pemindah atau pengangkut.
Barang yang diangkut beragam dari sisa material, adukan semen, dan lain-lain. Untuk memudahkan pekerja dalam pelaksanaan proyek.

E. Theodolite

Theodolite  type TOPCON DT-200 adalah alat untuk mengukur sudut pada bidang vertikal dan horisontal, dan elevasi tanah. pada proyek Theodolite  
digunakan untuk menentukan garis pinjaman as kolom agar tegak lerus dengan garis BM.

BAB 5

KEAMANAN, KESEHATAN dan KESELAMATAN KERJA

            Pada  proyek  konstruksi  pada  zaman  sekarang  K3  atau Keamanan,  Kesehatan,  dan  Keselamatan  Kerja  sangat  penting,  Keamanan  yang  dimaksud  adalah
 memastikan pekerja,  atau tamu memakai   sepatu proyek, rompi, dan lain – lain untuk menunjang keamanan diri saat  berada diproyek, sedangkanstaff¸ helm, 

kesehatan adalah memastikan pada proyek ini bahwa pekerja,  bekerja dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan keselamatan kerja yang dimaksud adalahstaff 

meminimalisir kecelakaan kerja dengan cara memakai alat keselamatan kerja,
Beriku pada K3 pada proyek ini
      5.1 Proyek ini mengacu pada ISO OHSAS 18001:2007 

OHSAS memiliki arti adalah   standar international dalam penerapan Sistem Manajemen KesehatanOccupational Health amd Safety Assesment Series 
dan Keselamatan Kerja, yang didapat oleh PT.Sekawan Triasa pada 2007 sebagai salah satu kontraktor yang menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan

dan Keselamatan kerja.

Gambar 5.1 ISO OHSAS 18001:2007

5.1.1 Standar Penerapan OHSAS 18001

Standar OHSAS mengandung beberapa komponen utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam penerapan Sistim Manajemen K3
dalam perusahaan secara berkesinambungan. Komponen utama standar OHSAS 18001 dalam penerapannya di perusahaan meliputi:

 1. Adanya komitmen dari semua management perusahaan tentang
Sistem Manajemen K3 .

2. Adanya perencanaan/analisa tentang pr      5.2 Atribut Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Kerja 

Tujuan pemasangan atribut ini  adalah  agar  pekerja  dan staf  di  lapangan senantiasa sadar akan  keselamatan diri  mereka  sendiri,  tidak
menggunakan atribut K3 tentunya memiliki dampak yang buruk dari kecelakaan kerja hingga proyek dapat diberhentikan.

Gambar 5.2 Atribute K3
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Tetapi  pada pelaksanaanya banyak pekerja yang tidak mematuhi  peraturan  tersebut,  didukung dengan lemahnya pengawasan terhadap penerapan K3, berikut

berikut dokumentasi pekerja yang tidak menggunakan K3:
 A. Pekerja tidak menggunakan K3

Pada gambar 5.3a terlihat pekerja memanjat lift barang tidak menggunakan helm, sepatu, rompi, dan saat memanjat safety belt lift barang.

             

Gambar 5.3a  Pekerja Tidak Menggunakan Alat Keselamatan

Pada gambar 5.3b terlihat pekerja memasang balok tidak menggunakan atribut K3 padahal sangat beresiko saat terjatuh ke bawah.scafolding 

Gambar 5.3b  Pekerja Tidak Menggunakan Alat Keselamatan

 a. Kecelakaan Kerja 

Pada proyek tempat saya magang pernah terjadi kecelakaan kerja, awal mula terjadi saat pekerja melakukan pengecoran hingga pukul
19.00 selesai ada salah satu pekerja yang tidak melihat lubang untuk lift sehingga kakinya sebelah kanan terpleset sehingga dia jatuh
dari lantai 4 luntungnya pada lantai 3 ada susunan  yang disusun untuk melewati lubang tersebut sehingga pekerja tersebutscaffolding 
jatuh di lantai 3. 
Setelah jatuh luka yang dialami tidak parah karena pekerja tersebut sanggup jalan walaupun agak pincang dan terdapat luka lecet, saat

jatuh mandor langsung mengambil perlatan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan atau P3K.
Keesokan harinya pekerja tersebut masih masuk bekerja namun oleh SM dianjurkan untuk periksa di Rumah Sakit, setelah periksa
pekerja tersebut diistirahatkan untuk pemulihan.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

 3. Proyek ini memiliki luas area 360 m², luas bangunan 2032 m², dan tinggi 21,14 m. Memiliki 5 lantai dan 1 lantai sebagai dak atap dengan ditutup 

dengan atap baja
4. Owner dari proyek ini adalah PT.Faber Castel International Indonesia cabang Surabaya, Jawa Timur. menunjuk langsung PT.Sekawan Owner 

Triasa Kontraktor sebagai pelaksana
 5. PT.Sekawan Triasa Kontraktor sebagai pelaksana sekaligus pengawas pada proyek ini.
 6. Proyek ini mulai 25 Juni 2018 hingga 25 April 2019

 7. Mutu beton pada proyek ini untuk tangga,pelat, dan balok K-300 sedangkan kolom K-350
 8. Masalah yang terjadi pada proyek ini adalah beberapa balok tidak sesuai as, selanjutnya ada balok di tangga yang mengurangi ruang gerak pada 

bordes, kemudian ada perbedaan tipe keramik pada RAB dan Gambar.
 9. Semua masalah yang terjadi dikonsultasikan kepada yang kemudian disampaiakan kepada .Project Manager Owner

10. Penyimpanan meterial ada proyek ini di letaka di area proyek yang terhindar dari matahari langsung dan hujan

11. Kurangnya pengawasan terhadap Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja pada proyek ini.

6.2 Saran

 1. Demi menjada mutu dan kualitas ada proyek ini alangkah baiknya Owner menghadirkan pengawas guna mengawasi setiap pekerjaan yang 

dilakukan di lapangan. Sehingga kontraktor tidak memutuskan dan melaksanakan sendiri proyek tersebut.
 2. PT,Sekawan Triasa Kontraktor kedepanya lebih tegas dalam penerapan Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan Kerja di lapangan.

3. Slump test truck mix yang dilakukan seharusnya semua bukan hanya beberapa sampel saja
 4. Mengawasi setiap pekerjaan di lapangan sehingga balok yang meleset dari as bisa di minimalisir.

5.
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