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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS KERING 

(INSTALASI ARUS KUAT DAN INSTALASI ARUS LEMAH ) 

PEMBANGUNAN GEDUNG B. RSU.MUHAMMADIYAH METRO 

 
 

Oleh 

 

Ahmad Luthfian Sander 

 

Pengamatan pekerjaan utilitas yang meliputi instalasi arus kuat dan 

instalasi aarus lemah pada proyek pembangunan gedung B. RSU 

MUHAMMADIYAH METRO telah diselesaikan. Pengamatan ini bertujuan 

untuk dapat mengaplikasikan pengetahunan yang didapat selama di perkuliahan 

sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dihadapi di lapangan, memperoleh 

pengalaman dan keterampilan teknis dalam operasional kerja yang akan 

membentuk karakter dan sikap profesional, dapat mengetahui dan memahami 

tentang sistem pengelolaan dan pelaksanaan proyek pembangunan di lapangan, 

dapat mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan pembangunan gedung 

bertingkat dan mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan teknis 

maupun non teknis yang timbul di lapangan melalui pendekatan teoritis. Pekerjaan 

yang diamati mencakup pekerjaan utilitas kering (elektrikal) yaitu instalasi arus 

kuat (instalasi panel, penerangan dan stop kontak), dan instalasi arus lemah 

meliputi instalasi fire alarm, dan instalasi smoke detector. Secara garis besar 

pekerjaan utilitas pada proyek pembangunan gedung B. RSU 

MUHAMMADIYAH METRO sudah cukup baik. 

 

 

 

______ 

Kata Kunci: Utilitas Kering (Instalasi Arus Kuat dan Instalasih Arus Lemah) 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

 

Rumah Sakit adalah sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit memiliki peran yang sangat 

strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut 

undang-undang RI No. 44 Tahun 2009, Rumah Sakit merupakan institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat 

darurat.  

 

Feroz Arcadia adalah salah satu kontraktor yang mengambil ahli pekerjaan 

Gedung B RSU Muhammadiyah Metro. Dari latar belakang tersebut, 

pembangunan rumah sakit ini merupakan anggaran dari RSU muhammadiyah, 

Feroz Arcadia sebagai pelaksana merespon secara positif dengan membangun 

Gedung B RSU Muhammadiyah Metro yang terletak di Jl. Soekarno Hatta 

Mulyojati RSU Muhammadiyah Metro untuk memberikan institusi pelayanan 

kesehatan bagi para masyarakat. 

 

Adanya proyek ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk melaksanakan 

Kerja Praktek (KP), Kerja Praktek adalah kegiatan akademik terstruktur yang 

dilakukan di perusahaan, proyek, dan intansi yang dibpilih oleh mahasiswa dan 

disetujui oleh Dekan atas saran Komisi Studi Akhir. Penulis melaksanakan Kerja 

Praktek ini selama 3 (tiga) bulan, dimana fokus amatan yang diambil adalah 

pelaksanaan Struktrur Tengah. 
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1.2  Maksud dan Tujuan Proyek 

 

Adapun maksud dan tujuan di bangunnya Gedung B RSU Muhammadiyah Metro 

ini adalah menghadirkan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

kota Metro. Sarana pelayanan kesehatan yang berupa gedung rawat inap dan 

failitas penunjang seperti apotek, kafetaria, kantin, ATM centre dan fisioterapi 

serta ruang terbuka hijau yang dapat berfungsi sebagai area menunggu bagi 

keluarga pasien dan sarana outdoor fisioterapi. 

 

 Pengembangan umah sakit ini juga bertujuan untuk menambah jumlah tempat 

tidur rawat inap agar memenuhi kebutuhan sesuai standar, meningkatkan 

pelayanan rumah sakit sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, 

yang dilakukan dengan perluasan area rumah sakit dan penambahan beberapa 

fasilitas. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

 

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja praktek di proyek pembangunan 

Gedung B RSU Muhammadiyah Metro ini adalah: 

1. Memenuhi salah satu syarat akademis program studi DIII Arsitektur Bangunan 

Gedung Fakulats Teknik Universitas Lampung. 

2. Mengamati dan memahami pekerjaan instalasi arus kuat ,instalasi arus lemah pada 

proyek pembangunan Gedung B, RSU Muhammadiyah Metro. 

3. Mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi dan bagaimana proses 

penyelesaiannya pada proyek pembangunan Gedung B, RSU Muhammadiyah 

Metro. 

4. Meningkatkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan pengalaman 

mengenai proses kerja di lapangan pada proyek Gedung B, RSU 

Muhammadiyah Metro. 
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1.4 Ruang Lingkup Pengamatan dan Batasan Masalah 
 
Uraian Umum Pekerjaan instalasi arus kuat ,instalasi arus lemahSebelum mulai 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kontraktor wajib membuat Rencana Kerja 

Pelaksanaan dari bagian-bagian pekerjaan berupa Bar-Chart dan S-Curve Bahan 

dan Tenaga. 

Batasan masalah yang dibahas dalam laporan ini dibatasi sesuai dengan yang 

terlaksana pada lokasi Kerja Praktek selama 3 (tiga) bulan , yaitu pekerjaaan 

instalasi arus kuat dan arus lemah yang diamati berada pada lantai 1 sampai 

dengan lantai 3, Berikut adalah batasan masalah pekerjaan mekanikal elektrikal 

yang akan dibahas ; 

1 . Pekerjaan Instalasi Arus Kuat  

a. Pekerjaan Panel Listrik 

b. Pekerjaan sistem Penerangan dan Stop Kontak 

2 . Pekerjaan Instalasi Arus Lemah  

   a. Pekerjaan Instalasi Fire Alarm 

   b. Pekerjaan Instalasi Smoke Detector 

 

1.5  Metodelogi Pelaksanaan Kerja Praktik 
 

Kerja Praktik dilakukan di proyek pembangunan Gedung B, Rumah Sakit Umum 

Muhammadiyah Metro berada di Jl. Soekarno Hatta Mulyojati, RSU 

Muhammadiyah Metro, yang berlangsung sejak 01 Maret 2021 hingga 30 Mei 

2021. Adapun metodologi yang dipakai selama kegiatan kerja praktik berlangsung 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan secara langsung ke lokasi proyek berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

2. Pengarahan dan penjelasan oleh pembimbing kerja praktik di lapangan. 

3. Pengarahan dan penjelasan oleh kontraktor pelaksana di kantor proyek. 

4. Pengarahan dan konsultasi dengan dosen pembimbing kerja praktik. 
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5. Dokumentasi terhadap material, perlatan serta pekerjaan-pekerjaan yang 

berkaitan dengan kegiatan proyek. 

 
 
1.6  Metode Pengambilan Data 

 

Metode yang diperoleh dalam pengambilan data sebagai pelengkap untuk 

penyusunan laporan kegiatan kerja praktek ini digunakan dengan beberapa metode  

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

a. Pengamatan langsung di lapangan selama melaksanakan kerja praktek di 

Proyek Pembangunan Gedung B, RSU Muhammadiyah Metro 

b. Penjelasan langsung dari pembimbing kerja praktek di lapangan. 

c. Interview di lapangan selama kerja praktek dengan pembimbing lapangan, 

pihak kontraktor, pengawas lapangan, dan pekerja. 

d. Pengambilan dokumentasi yang diperlukan dalam pelaksanaan dalam 

proyek tersebut. 

 

2. Data Sekunder 

a. Pengambilan data berupa gambar-gambar teknis atau gambar kerja,Rencana 

Kerja dan Syarat (RKS) pada Feroz Arcadia 

b. Pengambilan data dari sumber buku-buku yang membahas segala suatu 

yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. 

c. Mencari sumber lain dari artikel-artikel di internet. 

d. Pengambilan data berupa gambar-gambar teknis atau gambar kerja, 

Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pada Feroz Arcadia 

e. Pengambilan data dari sumber buku-buku yang membahas segala suatu 

yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. 

f.   Mencari sumber lain dari artikel-artikel di internet. 

 
 
1.7   Sistematika Penulisan 

 

Berikut beberapa uraian secara singkat mengenai sistematika penulisan laporan 

kegiatan kerja praktek di RSU Muhammadiyah Metro, sebagai berikut : 
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1. Bab I Pendahuluan 
 

Pendahuluan menguraikan serta menjelaskan mengenai latar belakang dari 

pelaksanaan kegiatan kerja praktek serta latar belakang dari pelaksanaan kegiatan 

proyek pembangunan Gedung B. RSU Muhammadiyah Metro ini, maksud dan 

tujuan dari pelaksanaan proyek dan pelaksanaan kerja praktek. 

 

Bab II Gambaran Umum Proyek 
 

Berisikan tentang lokasi proyek, data umum, fungsi dan fasilitas pendukung 

bangunan yang akan tersedia, penjelasan mengenai pengertian proyek, tahap-

tahap pelaksanaan kegiatan proyek, definisi dan tujuan serta jenis-jenis pelelangan, 

definisi dan fungsi serta jenis-jenis dari surat perjanjian atau kontrak kerja, uraian 

mengenai sistem pembayaran proyek dan struktur organisasi proyek dan struktur 

organisasi dari pelaksana proyek .Berisikan tentang lokasi proyek, data umum, 

fungsi dan fasilitas pendukung bangunan yang akan tersedia, penjelasan 

mengenai pengertian proyek, tahap-tahap pelaksanaan kegiatan proyek, definisi 

dan tujuan serta jenis-jenis pelelangan, definisi dan fungsi serta jenis-jenis dari 

surat perjanjian atau kontrak kerja, uraian mengenai sistem pembayaran proyek 

dan struktur organisasi proyek dan struktur organisasi dari pelaksana proyek . 

 

Bab III Deskripsi Teknis Proyek 

 

Pada bab ini menguraikan tentang spesifikasi dan persyaratan- persyaratan 

material, persyaratan dan teknis pelaksanaan pekerjaan, serta uraian mengenai 

macam-macam dan spesifikasi peralatan yang akan digunakan. 

 

Bab IV Pelaksanaan Pekerjaaan dan Pembahasan 
 

Menjelaskan tentang metode pelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan dan 

pembahasan yang meliputi tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan instalasi arus 
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kuat ,instalasi arus lemah pada bangunan. Metode dari pelaksanaan kegiatan 

tersebut diawali dengan proses pembentukan tenaga kerja, perencanaan jadwal 

pelaksanaan kegiatan, dan proses dari pelaksanaan kegiataan pekerjaan beserta 

pembahasan mengenai pekerjaan tersebut. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

 

Berisikan tentang ringkasan atau kesimpulan serta saran dari hasil pengamatan 

kegiatan kerja praktek yang telah didapat mengenai pelaksanaan pekerjaan 

instalasi arus kuat ,instalasi arus lemah  pada proyek Gedung B. RSU 

Muhammadiyah Metro. 
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BAB II 
 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

2.1 Lokasi Proyek 

 

Proyek pembangunan Gedung B.RSU Muhammadiyah Metro ini perencanaannya 

dikelola oleh Feroz Arcadia sebagai konsultan perencana sekaligus 

pelaksanaannya dikelola oleh Feroz Arcadia yang menangani bagian-bagian 

pengelolaan keuangan dan pembangunan dan tentu saja memiliki tenaga ahli 

dalam bidang konstruksi maupun manajemen pembangunan yang diperlukan dan 

dana yang dipakai berasal dari dana Investor muhammadiyah. 

Batas-batas wilayah Proyek pembangunan Gedung B. RSU Muhammadiyah 

Metro  ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Sebelah Barat  : Rumah masyarakat. 

2. Sebelah Timur  : mini market MBC (Muhammadiyah 

   Bisnis Center) 

3. Sebelah Utara   : Jalan Soekarno Hatta  

4. Sebelah Selatan : Gedung A RSU Muhammadiyah Metro. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1.  Lokasi Proyek pembangunan Gedung B. RSU 

Muhammadiyah Metro 
  Sumber: Olah Studio Dari Google Earth 

 

 

 

 

 

Lokasi Proyek 
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2.2 Data Umum Proyek 

 

Data umum proyek pada  pembangunan Gedung B. RSU Muhammadiyah Metro 

ini sebagai berikut : 

1. Nama Proyek     : Pembangunan Gedung  B  

        RSU  Muhammadiyah  Metro  

2. Alamat Proyek       : Jl. Sekarno Hatta  Mulyojati   

3. Konsultan Struktur      : Feroz Arcadia 

4. Konsultan Lanskep                 : Feroz Arcadia 

5. Konsultan Arsitektur         : Feroz Arcadia 

6. Konsultan MEP       : Feroz Arcadia 

7. Konsultan Pelaksana 

a. Main Cone      : - 

b. Sub Cone     : PT.HBR Jaya 

8. Konsultan Pengawas               :  BPH RSU Metro 

9. Nomor Kontrak                       : 64/D-15/1MB/2020/Tanggal  24f ebruari 2020 

10.Nilai Kontrak        : Rp. 23.189.195.000 

11.Jumlah Lantai         : 7  L a n t a i  

12.Lantai Pengamatan : Lantai 1-3 

13.Luas Bangunan          : ± 7.467m² 

14.Luas Lahan                              : ±10.312 m² 

15.Jenis Pelelangan                      : Pelelangan Umum 

16.Jenis Kontrak       : Unit Price 

17.Sumber Dana       : Dana rumah Sakit / Mandiri 

18.Cara Pembayaran       : Termyn ( Bertahap) 

 

2.3 Data Struktur Proyek 

Data struktur proyek adalah data yang berkaitan langsung dengan keadaan 

struktur suatu proyek. Data struktur proyek pembangunan Gedung B RSU 

Muhammadiyah Metro ini adalah sebagai berikut: 
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1. Fungsi Bangunan 

Gedung B Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro adalah gedung yang akan 

difungsikan sebagai gedung rumah sakit yang terdiri dari 7 lantai, dimana masing-

masing lantai memiliki kegunaan sebagai berikut : 

a) Lantai Basement : Tempat parkir, ruang driver, lobby lift,  ruang server, dan            

ruang gas medis. 

b) Lantai Satu : hall, ruang persiapan, ruang bedah minor, ruang 

tindakan, PONEK, ruang observasi IGD, nurse station, 

ruang isolasi, ruang dokter jaga, pos satpam, ruang KA, 

ruang diskusi & coas, ruang admin, ruang linen, pantry 

lounge, ruang panel, toilet dan drop IGD. 

c) Lantai Dua : Ruang panel, Pantry, Lobby Kantor, Ruang BPH, Ruang 

TU & Personalia, Aula, Ruang secretariat BPH, Ruang 

Meeting Internal, Ruang Tunggu Keuangan, Ruang Staff 

Keuangan, Ruang Kabid & Kabag, Ruang Komite, Ruang 

SPI, Gudang Arsip, Ruang Wadir Bindatra, Ruang Dirut, 

Ruang Wadir lyn Medis Penunjang Medis, Ruang Wadir 

Umum & Keuangan, Ruang Staff Bindatra, dan Kantor 

Komite Ruang Meeting.  

d) Lantai Tiga : Ruang panel, Ruang Linen, Ruang Tindakan, Ruang KA, 

Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam (Kelas 1, Kelas 2, dan 

Kelas 3), Nurse Station,Ruang Tunggu, Ruang Alat, 

Loker, Pantry & Lounge, dan Ruang Medical Suply. 

e) Lantai Empat  : Ruang panel, Ruang Linen, Ruang Tindakan, Ruang KA, 

Ruang Rawat Inap Bedah (Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3), 

Nurse Station, Ruang Tunggu, Ruang Alat, Loker, Pantry 

& Lounge, dan Ruang Medical Suply. 

f) Lantai Lima : Ruang panel, Ruang Linen, Ruang Tindakan, Ruang KA, 

Ruang Rawat Inap Kebidanan (Kelas 1 dan Kelas 2), 

Nurse Station, Ruang Mandi Bayi, Ruang VK 1 & 2, 

Ruang Tunggu, Ruang Alat, Loker, Pantry & Lounge, dan 

Ruang Medical Suply. 
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g) Lantai Enam : Ruang Panel, Ruang Gudang Steril, Ruang Linen, Ruang 

Steril, Ruang Distribusi, Ruang Sterilisasi, Ruang Dokter, 

Ruang Labeling Packing, Ruang Cuci Dekontaminasi, 

Ruang KA, Ruang KA Konsult, Loker, Ruang Admin, 

Ruang RO CSSD, Ruang Obat, Loker PI, Ruang 

ICU/ICCU, Ruang Icu Isolasi, Nurse Station, Ruang 

Tunggu, Ruang Alat, Loker, dan Pantry. 

h) Lantai Tujuh : Ruang Panel, Ruang Depo Formasi, Gudang Steril, 

Ruang Linen, Ruang Obat, Ruang Instalasi Beda Sentral 

(IBS), Nurse Station, Ruang Alat, dan Scrub Up. 

i) Lantai 7 MEZ : Ruang Alat, Loker PA, Loker PI, Pantry, Ruang Coass, 

Ruang Dokter, Ruang Diskusi, Ruang UPS OK, dan 

Ruang Staff. 

j) Lantai amatan : Pada pengamtan kerja praktik yang Saya lakukan di 

proyek pembangunan Gedung B Rumah Sakit Umum   

Muhammadiyah Metro adalah Pengamatan di Lantai 1 - 3. 

 

2. Luas Bangunan 

Luas bangunan pada proyek pembangunan Gedung B Rumah Sakit Umum 

Muhammadiyah Metro adalah ± 7.467 m², dengan luas lahan yaitu ± 10.312 

m². Konstruksi yang dibangun terdiri dari 7 lantai dengan luas perlantai 

sebagai berikut: 

 

a) Luas Basement  : ± 725 m2 

b) Luas lantai 1  : ± 905 m2 

c) Luas lantai 2  : ± 950 m2 

d) Luas lantai 3  : ± 950 m2 

e) Luas lantai 4  : ± 951 m2 

f) Luas lantai 5  : ± 881 m2 

g) Luas lantai 6  : ± 881 m2 

h) Luas lantai 7 + MEZ : ± 1170 m2 
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3. Ketinggian Bangunan 

Ketinggian bangunan adalah sebagai berikut: 

 

a. Basement kelantai 1  : 3.2 meter 

b. Lantai 1 kelantai 2  : 4 meter 

c. Lantai 2 kelantai 3  : 4 meter 

d. Lantai 3 kelantai 4  : 4 meter 

e. Lantai 4 kelantai 5  : 4 meter 

f. Lantai 5 kelantai 6  : 4 meter 

g. Lantai 6 kelantai 7  : 4 meter 

h. Lantai 7 kelantai 7 MEZ  : 3,5 meter 

i. Lantai 7 MEZ kelantai atap : 3,5 meter 

 

 

 

2.4 Tata Cara Pelelangan 

Pelelangan atau tender adalah sebuah penawaran untuk melakukan pekerjaan 

dengan nilai tertentu atau penawaran dengan perhitungan keuntungan 

tertentu.Pelelangan atau tender bertujuan untuk memantau pihak pemilik proyek 

dalam melakukan penyeleksian kontraktor kontraktor potensial yang akan 

mengerjakan proyek tersebut. Secara umum pelelangan terbagi atas 4 jenis, yaitu: 

 

1. Pelelangan Umum / Terbuka 

2. Pelelangan Terbatas 

3. Penunjukan Langsung 

4. Pelelangan Swasta 

 

Jenis pelelangan yang digunakan dalam proses tender proyek pembangunan 

Gedung B.RS.Muhammadiyah ialah pelelangan umum atau terbuka, yaitu: 

metode pengerjaan kontruksi atau jasa lainya untuk semua pekerjaan yang dapat 

diikuti oleh semua penyedia barang atau pekerjaan kontruksi yang memenuhi 

syarat dan pelelangan yang bersifat tidak terbatas. Penentuan pemenang lelang 

berdasarkan kualifikasi dan persyaratan teknis kontraktor dan juga penawaran 

realitas. 
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2.5 Sarana dan Prasarana Pelaksanaan 
 

Pada pelaksanaan proyek pembangunan Gedung B.RSU Muhammadiyah Metro 

ini, pihak kontraktor menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang 

kelancaran proyek tersebut. 

Fasilitas-fasilitas yang tersedia sebagai berikut: 

1. Kantor sementara. 

2. Ruang Rapat. 

3. Gudang Logistik dan Alat. 

4. Pagar proyek. 

5. Pos jaga. 

6. Musholla. 

7. Mess pekerja. 

8. Jalan lingkungan proyek. 

9. Instalasi listrik. 

10. Kamar mandi/ WC 

11. Jaringan air bersih. 

12. Jaringan air kotor 

 

2.6 Pengertian Proyek 
 

Proyek merupakan suatu kegiatan usaha yang kompleks, sifatnya tidak rutin, 

memiliki keterbatasan terhadap waktu, anggaran dan sumber daya serta memiliki 

spesifikasi tersendiri atas produk yang akan dihasilkan. Kemudian wujud proyek 

yang telah berbentuk dua dimensi di implementasikan menjadi wujud tiga 

dimensi,yaitu wujud fisik yang merupakan hasil akhir dari gagasan dasar /ide 

dasar yang dikenal dengan proses.1 

 

 

 

 

 

____________________________ 

1Subekti, Husen, Abrar. (2009), Manajemen Proyek. Yogyakarta: Andi Offset. 
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2.7 Tahap-Tahap Pelaksanaan Proyek 
 

Tahap-tahap pelaksanaan proyek adalah tahapan yang dilakukan pada 

proyek dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan proyek. Tahap–

tahap Pelaksanaan proyek pembangunan itu adalah : 

 

1. Studi Kelayakan (Feasibility Study) 

2. Studi Pengenalan (Recounnainsance Study) 

3. Penjelasan (Briefing) 

4. Studi Perencanaan 

5. Pengadaan / Pelelangan ( Procurement / Tender ) 

6. Pelaksanaan ( Contruction ) 

7. Pemeliharaan dan Persiapan Penggunaan ( Maintenance and Star Up ) 

 

 

2.8 Sistem Kontrak.  

Pada proyek pembangunan Gedung B Rumah Sakit Umum Muhammadiyah 

Metro sistem kontrak yang dipakai adalah sistem kontrak Unit Price (Harga 

Satuan). Kontrak dengan harga satuan, yaitu Kontraktor selaku pelaksana, hanya 

menawarkan harga satuan pekerjaan kepada pemilik proyek. Hal ini karena 

volume pekerjaan atau yang biasa disebut Bill of Quantity (BQ) telah di hitung 

sebelumnya oleh konsultan perencana dan dicantumkan dalam dokumen tender.  

 

2.9 Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja 
 

Kontrak adalah perjanjian atau persetujuan oleh kedua belah pihak yang 

berkekuatan hukum dan saling mengikat antara pemilik proyek dengan pelaksana 

pekerjaan termasuk perubahan-perubahan yang disepakati bersama. Kontrak juga 

merupakan suatu landasan pihak dalam mengatur hubungan kerja dari kedua 

belah pihak dalam pelaksanaan pekerjaan proyek.  

Sistem kontrak yang diterapkan pada proyek pembangunan Gedung B, RSU 

Muhammadiyah Metro ini adalah kontrak dengan harga tetap Biasa dikenal 

dengan istilah kontrak borongan, dimana seluruh harga kontrak dianggap tetap, 

pemilik proyek tidak mengakui adanya fluktuasi biaya kontruksi di proyek. Maka 

bila terjadi fluktuasi biaya selama proses kontruksi berlangsung, sepenuhnya 
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menjadi resiko kontraktor. Sehingga kontraktor mau tidak mau harus bisa bekerja 

dengan mengendalikan biaya dan waktu pelaksanaan secara efektif dan efisien. 

 
2.10 Sistem Pembayaran Proyek 
 

Sistem pembayaran yang di sepakati antara Pihak RSU Muhammadiyah Metro 

dengan Feroz Arcadia adalah Termyn Progress pada proyek pembangunan 

Gedung B.RSU Muhammadiyah Metro. 

Sistem pembayaran proyek dilakukan sebagai berikut : 

a. Pembayaran Termyn (progres bulanan)  

b. Pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak yang akan dibayar setelah serah 

terima pertama atau terakhir. 

c. Denda keterlambatan pekerjaan adalah 1% dari nilai kontrak per hari, 

maksimum 5% dari nilai kontrak. 

d. Denda pelanggaran dan kelalaian Rp. 1.000.000,- per-hari per- pelanggaran 

dipotong langsung pada pembayaran prestasi kerja. 

e. Waktu proses sertifikasi pembayaran oleh manajemen konstruksi adalah 7 hari 

kalender terhitung sejak berkas pengajuan diterima lengkap dengan data 

pendukung. 

f. Waktu pembayaran oleh pemberi tugas adalah 14 hari kalender terhitung sejak 

tagihan lengkap diterima oleh bagian keuangan pemberi tugas. 

 

2.11 Struktur Organisasi Proyek 
 

Dalam pelaksanaan suatu proyek diperlukan struktur organisasi yang dapat 

bekerja dengan baik agar proyek dapat terlaksana sesuai target. Keberhasilan 

suatu organisasi dalam proyek konstruksi akan terlihat jika organisasi tersebut 

mampu mengendalikan beberapa hal diantaranya adalah mutu, waktu dan biaya.  
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Berikut adalah struktur organisasi proyek pada Pembangunan Gedung B RSU 

Muhammadiyah Metro adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   : Garis komando 

   : Garis tanggung jawab 

   : Garis koordinasi 

 

 

Gambar 2.2. Struktur organisasi proyek pembangunan Gedung B  

Rumah  Sakit Umum Muhammadiyah Metro. 

Sumber:  Feroz Arcadia 

 

 

2.12 Pemilik Proyek 
 

Pemilik proyek adalah orang atau badan hukum yang membiayai proyek dan 

mempunyai hak atas pembangunan proyek.2  Dalam hal ini pemilik proyek adalah 

RSU Muhammadiyah Metro.  

 

____________________________ 

2 Ervianto, I.W. (2005). Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.   
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2.13 Konsultan Perencana 
 

Perencana adalah suatu badan atau perorangan yang ditunjuk atau dipercayai oleh 

pemilik proyek untuk merencanakan proyek.3 Pembangunan Gedung B. RSU 

Muhammadiyah Metro. Perencana yang ditunjuk oleh pemilik proyek untuk 

proyek pembangunan adalah Feroz Arcadia sebagai perencana arsitek, Feroz 

Arcadia sebagai perencana struktur. 

 

2.14 Konsultan Pengawas 
 

Pengawas proyek adalah suatu badan atau perorangan yang ditunjuk oleh pemilik 

proyek untuk mengawasi jalannya proyek. Pengawas yang ditunjuk oleh pemilik 

proyek untuk menjadi pengawas pada proyek pembangunan Gedung B RSU 

Muhammadiyah Metro ini BPH RSU Muhammadiyah Metro.  

 

2.15 Kontraktor 
 

Kontraktor adalah pelaksana perorangan atau badan hukum yang telah 

memenangkan tender atau ditunjuk oleh pemilik proyek untuk melaksanakan 

pekerjaan konstruksi.4 Pada proyek Pembangunan Gedung B. RSU 

Muhammadiyah Metro, Feroz Arcadia sebagai kontraktor memenangkan tender 

proyek Pembangunan Gedung B. RSU Muhammadiyah Metro. 

 

2.16 Struktur Organisasi Pelaksana Lapangan 
 

Struktur organisasi pelaksana lapangan dibentuk untuk mendukung kelancaran 

pekerjaan sehingga ada kejelasan penyelesaian tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab masing-masing pelaksana dilapangan. 

 

 

 

 

____________________________ 

3 Ervianto, I.W. (2005). Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.  

4 Dimyati, H.A. Hamdan & Nurjaman, Kadar, 2014.    
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Berikut merupakan struktur organisasi pelaksana proyek pada proyek 

Pembangunan Gedung B. RSU Muhammadiyah Metro antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Garis Komando 

Gambar 2.3.  Bagan struktur organisasi ProyekPembangunan Gedung B 

Rumah Sakit  Umum Muhammadiyah Metro. 
Sumber:  Feroz Arcadia 
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Adapun struktur organisasi pelaksana lapangan beserta tugas-tugasnya adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Manager Pr;oyek 

Manager Proyek adalah orang yang mewakili pihak kontraktor yang     

bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan proyek agar proyek tersebut dapat 

selesai sesuai dengan batas waktu dan biaya yang telah direncanakan.  

 

 

 

2. Site Engineer 

 

Site Engineer adalah orang yang bertugas mengatur dan mengawasi 

pelaksanaan proyek sesuai kontruksi dan spesifikasi yang telah ditetapkan.. 

 
3. Administrasi Teknis 
 

Bertanggung jawab terhadap urusan administrasi, arsip-arsip dan 

dokumen-dokumen proyek. 

 
4. Logistik 
 

Tugas bagian logistik adalah: 

a. Bertanggungjawab terhadap sirkulasi barang dan peralatan. 

b.  Mencatat inventarisasi barang dan alat. 

c. Mengecek dan mencatat material yang masuk sesuai pesanan. 

d. Membuat laporan logistik untuk dilaporkan kepada pelaksana lapangan. 

 
5. Kepala Pelaksana 
 

Kepala pelaksana adalah orang yang mengepalai pelaksanaan fisik di 

lapangan,  

 
6. Mandor 
 

Mandor adalah orang yang mengatur dan mengawasi para pekerja agar 

kegiatan proyek dapat berjalan dengan lancar. Tugas mandor yaitu: 

a. Mengatur pekerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan benar. 



19 
 

b.  Meminta keterangan kepada pelaksana lapangan tentang hal yang tidak 

diketahui selama pelaksanaan. 

7. Kepala Tukang 
 

Memimpin para tukang agar bisa memahami dan bekerja sesuai dengan 

arahan mandor atau kepala pelaksana. 

 
8. Tukang/Pekerja 
 

Adalah orang yang bekerja pada proyek yang mempunyai keahlian/keterampilan 

pekerjaan bangunan, biasanya tukang atau pekerja di ambil dari luar kota pada 

proyek yang di kerjakan supaya dapat tinggal di barak yang di sediakan dan dapat 

fokus dengan pekerjaan, dengan sistem pembayaran perhari atau borongan 

berdasarkan volume pekerjaan. 
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BAB III 

DESKRIPSI TEKNIS PROYEK 

 

 

3.1 Macam dan Spesifikasi Peralatan Kerja 

 

Untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan proses pekerjaan pada 

proyek pembangunan maka kebutuhan akan peralatan bekerja yang baik 

merupakan prioritas paling mendasar. Kelengkapan peralatan dapat 

mempermudah proses kegiatan dilapangan dari awal hingga akhir pekerjaan 

proyek. Pemilihan alat dan penggunaan secara tepat akan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pekerjaan. Berikut adalah macam-macam peralatan yang 

digunakan pada pekerjaan Arus Kuat dan Arus lemah di proyek Pembangunan 

Gedung B RS . Muhammadiyah Gedung  Metro: 

 

Tabel 3.1 Peralatan dan Spesifikasi 

 

NO Nama Alat Pekerjaan Gambar 

1. Pipa Conduit 

berfungsi untuk 

Melindungi 

kabel dari 

kerusakan. 

a. Jenis : PVC 

b. Diameter:20mm 

 

a. Instalasi 

Arus Kuat 

b. Instalasi 

Arus Lemah 

 

 

 

Gambar 3.1 Pipa 

Conduit 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 
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2. Bor Beton 

Alat yang 

digunakan 

untuk 

melubangi 

dinding. 

 Tegangan: 

220 V 

 Frekuensi: 

50  Hz 

 

a. Instalasi 

Arus Kuat 

b. Instalasi 

Arus Lemah 

 

 

 

Gambar 3.2 Bor Beton 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

3. Kable Cutter 

Alat yang 

digunakan 

untuk 

memotong 

kabel. 

 

a. Instalasi 

Arus kuat 

b. Instalasi 

Arus Lemah 

 

 

 

Gambar 3.3 Kabel Cutter 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

3. Pemahat 

Alat yang 

digunakan 

untuk 

membobok dan 

melubangi 

dinding. 

 

a. Instalasi 

Arus Kuat 

b. Instalasi 

Arus Lemah 

 

 

 

Gambar 3.4 Pemahat 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

5. Palu  

Fungsi dari alat 

ini adalah untuk 

membantu 

proses 

pembobokan 

dan untuk 

 

a. Instalasi 

Arus Kuat 

b. Instalasi 

Arus Lemah 

 

 

 

Gambar 3.5 Palu  

Sumber: Dokumentasi 

Lapangan 
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memberikan 

tumbukan pada 

paku. 

6. Tang  

Fungsi dari alat 

ini adalah  

memotong dan 

menjepit pada 

pekerjaan 

instalasi 

electrical. 

 

a. Instalasi 

Arus Kuat 

b. Instalasi 

Arus Lemah 

 

 

 

Gambar 3.6 Tang 

Sumber: Dokumentasi 

Lapangan 

7. Gerinda 

Alat yang 

digunakan 

untuk pemotong 

pipa conduit 

pada pekerjaan 

instalasi kabel. 

 

 

 

 

 

a. Instalasi 

Arus Kuat 

b. Instalasi 

Arus Lemah 

 

 

 

Gambar 3.7 Gergaji Besi 

Sumber: Dokumentasi 

Lapangan 
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8. Schaffolding 

Scaffolding 

merupakan alat 

bantu. Pada 

pekerjaan  

elektrikal alat ini 

digunakan pada 

saat pemasangan  

kabel dan piping 

yang memiliki 

ketinggian 

tertentu. 

 

 

a. Instalasi 

perkabelan 

b. Instalasi 

penerangan 

 

 

 

Gambar 3.8 Schafolding 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 
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3.2 Spesifikasi Persyaratan Material 

3.2.1 Material Instalasi Listrik Arus Kuat 

  Tabel 3.2 Material Instalasi Listrik Arus Kuat 

 

NO Material Fungsi Dan Spesifikasi 

1. Panel Utama Tegangan  

Menengah (PUTM) 

 

 

Gambar 3.9 Panel PUTM 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

Panel ini berfungsi sebagai pemutus, 

pemisah dan menyalurkan tenaga 

listrik/tegangan sebesar 20kv dari 

panel / gardu PLN,  kemudian 

didistribusikan ke Trafo StepDown 

untuk diturunkan tegangan menengah 

menjadi tegangan rendah  

Spesifikasi : 

Tegangan Kerja : 11kv -30kv 

(11.000-30.000Volt) 

Pembuatan panel : plat besi : 1.6-2 

mm 

. 

2. Transformator 

(TRAFO) 

 

Gambar 3.10 Trafo 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

 

Transformator (Trafo) step down 

berfungsi untuk menurunkan 

tegangan listrik menengah dari 

PUTM menjadi tegangan rendah. 

Trafo step down langsung terhubung 

dengan cubicle tegangan menengah 

(PUTM) dan panel utama tegangan 

Rendah (PUTR). 

Spesifikasi : 

Tegangan Kerja : Trafo (2000kva)  
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3. Generator Set 

(GENSET) 

 

 
 

Gambar 3.11 GENSET 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

Genset Merupakan Sumber energi 

cadangan yang bisa menggantikan 

energi listrik PLN saat terjadi 

pemadaman atau trouble pada 

instalasi jaringan listrik. 

Spesifikasi : 

 Tegangan Kerja : 

Genset 1 (5000kva) ,  

 

 

 

 

 

4. Main Distribution 

Panel ( MDP ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 MDP 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

 

MDP adalah Line pembagi utama 

dengan MCCB yang mensuplay 

power ke panel lanjutan dan 

mendapatkan suplay dari panel 

LVMDP kemudian mendistribusikan 

ke pengguna bawahnya yaitu SDP  

( Sub Distribution Panel ). 

Spesifikasi : 

 

Tegangan Kerja : 220/380 Volt 

Pembuat Panel  : Plat besi 1.6 – 2mm 

Komponen Panel   : MCB,MCCB 
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5. BOX PANEL 

 

 
 

Gambar 3.13 

BOX PANEL 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

 

Box panel listrik memiliki peranan 

dan fungsi yang sangat penting 

karena berfungsi untuk menjaga 

keamanan pada saat terjadinya 

gangguan dalam aliran listrik, selain 

itu box panel berguna untuk 

melindungi panel listrik dari 

kerusakan baik itu yang disengaja 

ataupun tidak disengaja. 

6. Panel Capasitor Bank 

 

 

 

Gambar 3.14 MCB 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

 

MCB adalah Mini Circuit Breaker 

yang memiliki fungsi sebagai alat 

pengaman arus lebih. Dengan 

demikian prinsip dasar bekerjanya 

yaitu untuk pemutusan hubungan 

yang disebabkan beban lebih dengan 

relai arus lebih seketika digunakan 

electromagnet. MCCB adalah 

Moulded Case Circuit Breaker 

merupakan alat pengaman yang 

dalam proses operasinya mempunyai 

dua fungsi yaitu sebagai pengaman 

dan sebagai alat penghubung. 
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7. Kabel Tegangan Menengah  

 

 

 

 

Gambar 3.15 Kabel NYM 

Sumber: Dokumentasi 

Lapangan 

 

Kabel berfungsi sebagai konduktor 

pada hantaran listrik. Kabel yang 

digunakan pada proyek. Kabel yang 

digunakan pada proyek pembangunan 

Gedung B RS. Muhammadiyah 

adalah sebagai berikut : 

1. Kabel dari Gardu  Konsumen 

PLN menuju panel listrik 

LVMDP : Twisted 4 x 70 

mm2 x 3 power 

2. Kabel dari panel LVMDP 

menuju panel MDP : NYY 16 

x1 x 300 mm2 

3.   Kabel dari panel MDP menuju 

panel SDP : NYY 8 x 1 x 150 

mm2 

4.  Kabel dari SDP menuju titik 

instalasi : NYM 3 x 2,5 mm2 

8. Tray cable 

 

Gambar 3.16 Tray cable 

Sumber: Dokumentasi 

Lapangan 

 

Tray cable adalah rak kabel yang 

menjadi jalur sirkulasi kabel, baik 

secara vertical maupun horizontal. 

Spesifikasi :  

 Jenis : besi rangkai 

Dimensi Cable Tray  

 : 200 x 50 mm2  

 : 300 x 50 mm2  

 : 400 x 50 mm2 

  : 600 x 50 mm 
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9. Pipa conduid 

 

 

Gambar 3.17 Pipa conduid 

Sumber: Dokumentasi 

Lapangan 

 

Pipa PVC High Impact Conduit 20 mm 

berfungi untuk melindungi  kabel dari 

kerusakan dan untuk mempermudah 

dalam perbaikan jika terjadinya 

kerusakan pada suatu instalasi listrik. 
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3.2.2 Material Instalasi Listrik Arus lemah 

A. Material Sistem Fire Alarm 

  Tabel 3.3 Material Instalasi Listrik Arus Lemah 

 

NO Material Fungsi Dan Spesifikasi 

1. Smoke Detektor 

 

 

 

Gambar 3.18 Smoke 

Detector 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

 

Smoke Detector yang digunakan 

adalah tipe konvensional. Jenis 

yang digunakan adalah 

Photoelectric Smoke Detector. 

Detektor asap bekerja pada tahap 

dimana partikel besar terlihat, 

seperti asap, tetapi api belum 

terlihat dan suhu panas belum 

terasa. 

2. 

 

 

 

 

 

 

MCPFA (Master Control 

Panel Fire Alarm) 

 

 

      Gambar 3.19 MCPFA 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

 

Material Sistem Fire Alarm 

 

1.   MCPFA (Master Control Panel 

Fire Alarm) 

 

MCPFA adalah sistem yang 

berfungsi untuk memantau tanda-

tanda bahaya kebakaran melalui 

panel-panel yang diteruskan oleh 

detector melalui zona atau loop 

oleh sistem fire alarm. 
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Spesifikasi : 

Main Power : 220 VAC. 50/60Hz 

Power Consumption : max. 6A   

Standby power  : 24 VDC 

Material  : Steel plate 1.6 mm 

3. Terminal Box Fire Alarm  

 

 

 

Gambar 3.20 Terminal 

Box Fire Alarm 

Sumber : Dokumentasi 

Lapangan 

 

TB- FA  

(Terminal Box Fire Alarm) 

 

Terminal Box Fire Alarm adalah 

box panel pembagi yang berada 

pada tiap lantai yang 

menyalurkan daya dari MCPFA 

menuju perangkat-perangkat fire 

alarm. 

 

Spesifikasi : 

 

Tipe : Surface Mounting  

Material : Plat besi 2 mm di cat 

bakar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3.3 Persyaratan dan Teknik Pelaksanaan 

3.3.1 Pekerjaan Instalasi Listrik Arus Kuat 

A. Lingkup Pekerjaan 

Garis besar lingkup pekerjaan Instalasi Listrik pada proyek pembangunan 

Gedung B.RS.Muhammadiyah sebagai berikut : 

1. Penyediaan dan pemasangan kabel dari gardu induk ke LVMDP 

2. Penyediaan dan pemasangan dari MDP ke panel – panel power 

lainnya. 

3. Penyediaan dan pemasangan panel- panel : 

a) LVMDP 

b) MDP 

c) SDP  

d) Panel-panel penerangan 

e) Panel - panel daya lainnya (sesuai dengan gambar perencana) 

f) Instalasi distribusi dan SDP ke panel-panel penerangan. 

g) Penyediaan dan pemasangan instalasi penerangan luar , 

penerangan taman. 

4. Menyediakan dan memasang semua panel, kabel feeder dan 

perlengkapannya, sehingga semua sistem dan fungsinya dapat 

bekerja secara sempurna. Semua kabel feeder yang keluar dari panel 

MDP (Main Distribution Panel) harus dipasang diatas rak kabel dari 

bangunan generator ke bangunan baik untuk sistem listrik arus kuat 

maupun arus lemah dan Elektronika. 

 

5. Menyediakan dan memasang Cable tray, rak kabel dan hanger. 

a. Cable Tray 

1) Bahan dari besi siku atau standar pabrikasi (galvanized). 

2) Ukuran lebar disesuaikan dengan jumlah kabel yang  akan 

dipasang. 
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3) Kabel-kabel yang dipasang di tray kabel untuk mencegah 

geseran, harus diklem plat baja galvanized, tebal 2 mm, 50 

mm, pada setiap jarak 1,5 meter. 

4) Gantungan (supporting bar) memakai besi beton diameter 5/8”. 

5) Jalur dan tinggi tray kabel disesuaikan dengan kondisi 

lapangan. 

b. Rak Kabel Hanger pada shaft riser 

1) Untuk instalasi satu atau dua jalur digunakan hanger dari 

bahan besi plat yang diklem setiap jarak 100 cm. Gantungan ke 

plat dengan ikatan ramset atau fischer plug. 

2) Mur baut dan besi plat. 

3) Semua bahan atau besi plat harus galvanized, dimeni dan dicat 

warna abu-abu atau sesuai petunjuk Direksi Lapangan / MK. 

c. Memasang dan menyediakan armature lampu  

1) Down Light LED 24 watt. 

2) Tipe recessed mounting / terbenam ke plafon.. 

d. Mengurus penyambungan daya listrik PLN. 

e. Melakukan pengujian. 

f. Membuat gambar kerja dan menyerahkan gambar revisi. 

1) Setelah seluruh instalasi terpasang dan diuji dengan baik, 

Kontraktor wajib membuat gambar revisi, sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. 

g. Melaksanakan pemeliharaan dan jaminan. 

1) Penyerahan dilakukan dengan Berita Acara Proyek  

2) Kontraktor wajib melaksanakan masa pemeliharaan secara 

cuma-cuma selama jangka waktu sesuai yang ditentukan pada 

Persyaratan Umum atau Kontrak. 

3) Kontraktor wajib melatih dan membantu mengoperasikan 

instansi yang terpasang, sehingga operator pemilik bangunan 

mengetahui dengan lancar semua tugasnya. Lamanya petugas 

Kontraktor di proyek 30 Hari kalender selam jam kerja. 
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B. Persyaratan Teknik Pelaksanaan 

1. Semua bahan atau peralatan harus baru dan bukan bahan bekas atau 

hasil perbaikan.  

2. Perlengkapan listrik yang dipasang harus bermutu layak atau tidak 

untuk dipasang dan memenuhi persyaratan Teknis Bangunan. 

3. Harus sesuai dengan Spesifikasi Teknis / Persyaratan yang telah 

ditentukan.  

4. Kapasitas yang tercantum pada gambar atau spesifikasi adalah 

minimum. 

5. Kontraktor dapat memilih kapasitas yang lebih besar dari yang 

diminta dengan syarat : 

a. Tidak menyebabkan sistim menjadi lebih sulit.  

b. Tidak menyebabkan pertambahan bahan 

c. Tidak menyebabkan pertambahan ruang/space. 

d. Tidak menyebabkan penurunan mutu. 

e. Bahan atau peralatan dari kualifikasi atau bahan yang sama, atau 

dibuat oleh pabrik. 

f. Seluruh material dan peralatan harus dengan sebenarnya dan 

diproteksi secara memadai oleh pemborong, sebelum pengerjaan 

dan sesudah selesai instalasi (dalam masa garansi). 

g. Pemborong harus menyediakan acces opening (bukaan) untuk 

instalasi dan pemeliharaan dari instalasi listrik. Bukaan (acces 

opening ) yang terdapat pada konstruksi bangunan seperti dinding-

dinding , langit – langit, dan seterusnya begitu pembukaan harus 

dilengkapi dengan fasilitas = penutup yang tepat bagi permukaan 

peralatan, penutup harus dapat dilepaskan dan dipindahkan tanpa 

mengakibatkan kerusakan pada permukaan yang berdekatan. 

h. Apabila peralatan peralatan sudah dicat dari pabrik dantambahan 

pengecatan dilapangan tidak dispesifikasikan maka seluruh 

permukaan yang cacat harus diperbaiki ataupun pengecatan 

kembali untuk memperoleh hasil pengecatan uniform. 
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i. Pemborong harus melakukan seluruh pengetesan seperti yang 

disebutkan dan harus melakukan percobaan seperti operasi yang 

sesungguhnya secara tepat dari seluruh sistem. Seluruh 

pengkabelan , instalasi dan peralatan harus dicek dan dites oleh 

konsultan pengawas untuk mendapatkan sertifikat layak operasi 

,atau lembaga lain yang berwenang. 

j. Pemborong harus melengkapi buku petunjuk ( manual ) 

pemeliharaan dan manual cara mengoperasikan suatu equipment / 

peralatan / dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia serta 

instruksi yang jelas untuk seluruh sistem peralatan ini. 

k. Dalam setiap hal, suatu bagian atau suku-suku dari peralatan yang 

jumlahnya jelas ditentukan, maka jumlah tersebut harus tetap 

lengkap setiap kali peralatan itu diperlukan, sehingga merupakan 

unit yang lengkap. 

l. Apabila suatu bahan atau peralatan disebutkan pabrik pembuatnya 

atau mereknya, maka hal ini dimaksudkan untuk mengikat mutu, 

type perencanaan dan karakteristik. 

m. Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang 

dipersyaratkan sesuai fungsi Ruang Bangunan Rumah Sakit dengan 

mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi yang digunakan, 

dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan. 

n. Semua kabel yang digunakan untuk instalasi listrik harus memenuhi 

persyaratan PUIL / LMK . Semua kabel / kawat harus baru dan 

jelas ditandai mengenai ukurannya , jenis kabelnya, nomor dan 

jenis pintalanya.Semua kawat dengan penampang 6 mm2 keatas 

haruslah terbuat secara terpilih . Instalasi ini tidak boleh memakai 

kabel dengan penampang lebih kecil 2,5 mm2 kecuali untuk 

pemakaian remote control. 

o. Instalasi sakelar harus dari jenis rocker mekanisme dengan rating 

5A-10A 250 V, Sakelar pada umumnya dipasang inbow kecuali 

disebutkan lain pada gambar.Sakelar tersebut bingkainya harus 
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dipasang rata rata pada tembok pada ketinggian 150 cm diatas 

lantai yang sudah selesai. 

p. Instalasi Stop Kontak haruslah dengan type memakai earthing 

contact dengan rating 10 A , 16 A, 250 AC. Semua pasangan stop 

kontak dengan tegangan kerja 220 V harus diberi saluran ketanah ( 

grounding ). 

q. Fixtures penerangan harus dari jenis yang tertera dalam gambar. 

Harus dibuat dari bahan yang sesuai dan bentuknya harus menarik 

dan pekerjaannya harus rapi dan baik, tebal plat baja yang yang 

dipakai untuk fixtures minimum 0,7 mm. Pemborong harus 

menyediakan contoh contoh dari fixture yang akan dipasang 

kepada perencana /direksi lapangan untuk disetujui. 

r. Kabel-kabel untuk fixture harus ditutup asbestos dan tahan panas, 

tidak boleh ada kabel yang lebih kecil dari 2,5 mm2 , kawat kawat 

harus dilindungi dengan tape atau tubing disemua tempat mungkin 

ada brasi. Semua kabel kabel harus disembunyikan dalam 

konstruksi armature kecuali dimana diperlukan penggantungan 

rantai atau kalau pemasangan /perencanaan fixture menunjuk lain, 

tidak boleh ada sambungan kabel dalam suatu armature dan 

penggantungan. 

s. Semua fixture harus dilengkapi dengan lampu- lampu dan dipasang 

sesuai dengan persyaratan dan gambar. Untuk lampu pijar memakai 

lampu holder dan base type Edison screw , untuk lampu holder type 

Edison screw kabel metal tidak boleh dihubungkan ke centre 

control. Lampu Flourent haruslah dari jenis day laight. 
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C. Pengujian 

1. Prosedur pengujian 

a. Kontraktor bertanggung jawab atas pengadaan alat dan tenaga 

untuk pengujian. 

b. Direksi Lapangan berhak memerintahkan kepada Kontraktor setiap 

saat melakukan pengujian bila Direksi lapangan merasa bahwa 

pekerjaan tersebut sudah dapat diuji. 

c. Pengujian sebagian pekerjaan yang sudah selesai dapat merupakan 

bagian dari pengujian secara keseluruhan, sehingga Laporan Test 

harus ditanda tangani/disyahkan oleh pihak pemilik atau Direksi 

Lapangan. 

2. Tahap – Tahap Pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Semua pelaksanaan instalasi dan peralatan harus diuji, sehingga 

diperoleh hasil yang baik dan bekerja sempurna sesuai persyaratan 

PLN, spesifikasi dan pabrik. Bila diperlukan, bahan bahan instalasi 

dan peralatan dapat diminta oleh Direksi Lapangan untuk diuji ke 

laboratorium atas tanggungan biaya pihak Kontraktor. 

b. Setiap bagian instalasi yang akan tertutup harus diuji sebelum dan 

sesudah bagian tersebut tertutup sehingga diperoleh hasil baik 

sesuai persyaratan PLN, spesifikasi teknik perencanaan dan pabrik. 

c. Setiap satu lantai yang selesai dipasang harus dilakukan pengujian. 

d. Semua panel listrik sebelum dipasang dan sesudah dipasang harus 

diuji tegangan dan tahanan isolasi dalam kondisi baik, juga harus 

diuji sistem kerjanya sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. 

e. Semua armature lampu harus diuji dalam keadaan menyala 

sempurna. 

 

3. Hasil pengujian yang tidak baik 

a. Bila didapat hasil pengujian yang tidak baik, Kontraktor harus 

segera memperbaiki pekerjaannya. 
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b. Direksi Lapangan berhak memerintahkan kepada Kontraktor untuk 

membongkar pekerjaanya bila ternyata hasil uji tidak baik karena 

kecerobohan pekerjaan Kontraktor. 

c. Setelah diadakan perbaikan dan dianggap memuaskan oleh direksi 

lapangan, pengujian dapat diulangi atas tanggungan biaya pihak 

Kontraktor. 

d. Bila pengujian mendapatkan hasil buruk sebanyak (3) tiga kali 

setelah diperbaiki, Kontraktor wajib membongkarnya. 

4. Pengujian tahanan tanah 

a. Setelah diadakan penanaman pertanahan / ground rod, pengujian 

tahanan tanah dapat dilaksanakan.  

b. Pengujian untuk ini dapat digunakan alat uji tahanan tanah 

elektronic.  

c. Tahanan maximum yang diijinkan adalah 2 ohm. 

5. Hasil pengujian yang tidak baik 

a. Bila didapat hasil pengujian yang tidak baik, Kontraktor harus 

segera memperbaiki pekerjaannya. 

b. Direksi Lapangan berhak memerintahkan kepada Kontraktor untuk 

membongkar pekerjaanya bila ternyata hasil uji tidak baik karena 

kecerobohan pekerjaan Kontraktor. 

c. Setelah diadakan perbaikan dan dianggap memuaskan oleh direksi 

lapangan, pengujian dapat diulangi atas tanggungan biaya pihak 

Kontraktor. 

d. Bila pengujian mendapatkan hasil buruk sebanyak (3) tiga kali 

setelah diperbaiki, Kontraktor wajib membongkarnya. 

e. Pengujian dilakukan sampai mendapatkan hasil sesuai dengan 

pasal-pasal diatas. 
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3.3.2 Blok Diagram Satu Garis Sistem Distribusi Daya Listrik 

Tujuan dari blok diagram satu garis adalah deskripsi rencana isi sistem 

proteksi yang ada didalam panel, deskripsi rencana kabel yang akan 

menghubungkan panel dengan beban maupun deskripsi jenis penghantar 

yang akan digunakan antar panel atau transformator. Perancangan 

diagram rencana sistem distribusi listrik dibangunan bertipe hihgrises 

building adalah dimulai dengan merancang sistem dari sisi beban (load).  

Beban dapat berupa jenis elektrikal seperti beban penerangan, beban stop 

kontak, dan beban motor yang digunakan pada gedung. Beban juga ada 

dari jenis beban elektronik dan biasa diatur khusus dalam rencana 

diagram satu garis distribusi daya listrik tersendiri. Beban elektronik ini 

meliputi, sistem pemadam kebakaran (Fire Alarm System), sistem suara 

(Sound System), sistem telepon, sistem kamera keamanan (CCTV) 

sistem televisi kabel (MATV) maupun sistem control otomatis (building 

automatic system).  

 

Berikut adalah gambar Blok Diagram Satu Garis Ditribusi Daya Listrik 

pada Proyek Pembangunan RS . Muhammadiyah Gedung B Metro : 
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Gambar 3.21 Blok Diagram Sistem Distribusi Daya Listrik 

Sumber : PT.FEROZ ARCADIA 

 

 

Selanjutnya selain dari PLN, sistem suplai daya listrik pada Proyek Pembangunan 

Gedung B RS. Muhammadiyah juga mendapat sumber daya listrik cadangan dari 

Generator Set (Genset). Genset berfungsi sebagai sistem suplai back-up daya 

listrik dari PLN ketika padam. Genset juga terhubung dan dikontrol dengan Panel 

Kontrol Genset (PKG). PKG terhubung dengan unit Panel Utama Tegangan 

Rendah (PUTR),PKG akan menghidupkan genset secara otomatis dengan sistem 

Automatic Main Failure (AMF) dan Automatic Transfer Switch (ATS) untuk 

mensuplai tegangan ke PUTR apabila terjadi gangguan pada sumber PLN. 
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3.4 Persyaratan dan Pekerjaan Instalasi Listrik Arus Lemah 

3.4.1 Pekerjaan Sistem Alarm dan Detektor 

A. Lingkup Pekerjaan 

Lingkup pekerjaan pada instalasi fire alarm unit ini adalah 

menyediakan, memasang, mencoba/trial run dan mengisi dari semua 

instalasi fire alarm maupun yang terperinci dalam uraian pekerjaan 

dibawah ini serta yang tertera pada gambar kerja. 

1. Pengadaan dan pemasangan semua fire detector, MCFA (Master 

Control Fire Alarm) beserta instalasi wiringnya. 

2. Pengadaan serta pemasangan power supply untuk melayani 

sistem fire alarm tersebut. 

3. Pengadaan serta pemasangan unit unit fire extinguisher. 

4. Mengadakan tes/trial run dan pengujian untuk seluruh instalasi. 

5. Pengadaan dan pemasangan kabel kontrol dan MCFA menuju 

Central Sound System. 

 

B. Persyaratan Teknis Pelaksanaan 

1. Pemborong harus meyakinkan pemberi tugas , bahwa pekerjaan 

dilaksanakan oleh tenaga tenaga berpengalaman dan mengikuti 

standart yang telah ditentukan selama pemasangan , Kontraktor 

mengawasi harus menempatkan seorang ahli yang selalu 

mengawasi pelaksanaan. 

2. Pemborong harus mengganti kembali material material yang 

rusak , sehingga syarat- syarat fisik maupun teknis tetap dapat 

terpenuhi. 

3. Pemborong harus membersihkan kembali sisa / bekas – bekas 

pekerjaan yang berupa potongan kayu , kabel, metal, bekas 

bobokan baik tembok atau beton maupun pada dinding dan lantai. 

4. Pemborong harus mengadakan testing start up dan biaya 

pemborong. 

5. Manual operation , spare part dan instruksi sekurang kurangnya 3 

bulan sebelum proyek  diserahkan kepada pemberi tugas, 
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Pemborong wajib menyerahkan Manual Book keterangan spare 

part serta instruksi yang dianggap perlu terhadap semua peralatan 

yang dipasang. 

6. Built In Insert pemborong harus menyediakan semua insert serta 

peralatan-peralatan tambahan lain yang dibutuhkan , yang harus 

ditanam dalam beton maupun cara pemasangan lainnya. 

7. Semua peralatan – peralatan harus diketanahkan sesuai dengan 

peraturan peraturan yang ada untuk itu pemborong harus 

membuat gambar kerja /shop drawing untuk persetujuan Direksi 

Lapangan. 

8. Semua material yang dipasang harus sudah difinised dengan baik 

sesuai yang diisyaratkan , finishing setalah terpasang adalah 

diisyaratkan dan ini mencakup segala perbaikan material tersebut, 

maupun pekerjaan lain sebagai akibat pemasangan instalasi , 

termasuk didalamnya perbaikan , pengecatan kembali, 

pembersihan dan lain lain. 

9. Smoke Detektor  ( ionization  smoke detektor )  mempunyai cakup  

75 m2 . Smoke Detektor dilengkapi dengan lampu indikator yang 

berkedip kedip menyatakan detektor masih berfungsi dan tidak 

mengalami gangguan , sedangkan lampu indikator menyala terus 

menerus , smoke detektor tersebutlah yang mendeteksi adanya 

bahaya kebakaran. 

10. Fire Alarm Detektor maximum / fixed temperature detektor 

mempunyai daerah cakup : 

a. 40 m2 dengan temperature maximum 650 C 

b. 30 m2 dengan temperature maximum 750 C 

c. Kombinasi dengan rate of rise dan fixe temperatured 750 C 

mencakup daerah 30 m2. 

11. Alarm Bell supply tidak lebih dari 24 v, dc. Type Indoor , Bell 

dipasang didaerah kantor mempunyai frekuensi yang cukup, 

sehingga dapat mengatasi noise level denga tingkat sedang. 

Pemasangan Alarm Bell disesuaikan dengan keadaan penempatan 
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Alarm Bell itu sendiri yang telah mendapat persetujuan Direksi 

Lapangan. 

12. Manual Call Box Indoor type , Dipasang mounted pada dinding 

atau pada pintu panel, supply tidak lebih dari 24 v, dc. 

13. Portable Fire fighting extinguisher unit adalah dari type AF11 

non CFE merk : Vulcan, Chubb atau setara. 

14. MCPFA (Master Control Panel Fire Alarm) menggunakan type 

conventional yang harus mempunyai perlengkapan -perlengkapan 

yang memenuhi standar. 

15. Master Control Panel Fire Alarm diletakkan di ruang monitor 

pada lantai dasar menempel pada dinding . 

16. Auxilliary Monitor Panel / Annunciator Panel dipasang pada 

ruang operator. Annunciator panel terbuat dari rangka besi dan 

ditutup dengan plat baja, tebal 2,0 mm dan cat bakar.Kabel yang 

menghubungkan antara Master Control 48 Panel dan Remote 

Annunciator adalah kabel Twisted shielded AWG 22 , 2 Pair yang 

dimasukkan dalam pipa conduit GIP dan ditanam dibawah lantai. 

Auxilliary Monitor Panel / Annunciator Panel memiliki kapasitas 

minimal sesuai dengan gambar perencana dengan perlengkapan 

standar seperti : 

a. Indicator / signal zones 

b. Buzzer / horn 

c. Push button, push button untuk remote control 

17. Didalam bangunan setiap lantai dilayani oleh sebuah TB 

(Terminal Box) yang terletak pada ruang untuk panel-panel. 

Untuk menghubungkan tiap TB disetiap lantai dengan Master 

Control Fire Alarm, digunakan kabel NYM yang dimasukkan 

dalam pipa-pipa PVC, diklem pada dinding shaft. Semua kabel 

harus solid cable dan bukan stranded cable. 

18.  Dari Terminal Box ke fire detector, amnual call box ataupun bell 

dipergunakan kabel NYM ukuran 1 x 1,5 mm2 diletakkan dalam 

conduit pipa PVC High Super Impact yang di instalasi diatas 
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langit-langit dan dari MCFA ke Central Sound System 

menggunakan kabel NYYHy 4 x 1,5 mm. 

19. Untuk pipa conduit, junction box yang tertanam dalam beton, 

dinding atau pada lantai, Pemborong harus memasangnya 

sebelum pengecoran, dengan koordinasi MK. 

20.  Untuk fire extinguisher unit fixed type digantung pada dudukan 

penggantung, sedangkan dudukan penggantung dipasang 

menempel pada dinding dengan anchor, atau diletakkan dalam 

lemari fire hydrant panel yang telah disediakan dan ditentukan, 

atau diletakkan sesuai dengan ketentuan oleh Direksi Lapangan 

yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. 

21.Semua peralatan dari fire alarm yang dapat terlihat, seperti : pipa 

conduit yang tidak ditanam, manual call, bell, signal/location 

lamp, fire fighting unit dan lain-lain, harus difinished dengan cat 

merah, atau warna cat lainnya sesuai dengan persetujuan Direksi 

Lapangan. 

 

 

C. Pengujian 

Pengujian terhadap sistem instalasi Fire Alarm harus dilaksanakan 

sebelum dioperasikan untuk membuktikan bahwa pekerjaan 

pemasangan telah dilaksanakan sesuai “PEDOMAN INSTALASI 

ALARM KEBAKARAN OTOMATIK” (No.17 Th.1980) 

(Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan Peraturan / 

standar International seperti NFPA (National Fire Protection 

Association) dan Persyaratan tentang pemadam kebakaran dari 

Pemerintah Setempat. Aliran udara dan tahan api sesuai dengan 

persyaratan NFPA-20 standart. 
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Berikut adalah gambar Blok Diagram Satu Garis Sistem Fire Alarm 

pada Proyek Pembangunan Gedung B RS . Muhammadiyah  

Metro: 

 

Gambar 3.22 Diagram Skematik Fire Alarm 

  Sumber : PT.FEROZ ARCADIA 

 

: 
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BAB V 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 5.1 Kesimpulan 
 

Pada Kesimpulan pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung 

B.RS.Muhammadiyah Metro. 

1.  Arus Kuat 

a. Sumber listrik cadangan yang digunakan oleh  RS.Muhammadiyah 

adalah Genset (Generator set) yang menggunakan sistem ATS 

(Automatic Transfer Switch). 

b. Alur listrik pada Proyek Pembangunan Gedung B RS. 

Muhammadiyah METRO dari induk PLN kemudian ke PUTM (Panel 

utama tegangan menengah) lalu diturunkan melalui Trafo dan 

didistribusikan menuju panel PUTR (Panel utama tengan rendah) 

kemudian panel DP menuju panel box setiap lantai . 

c. Lampu yang dipakai sesuai dengan gambar rencana, didalam rencana 

instalasi penerangan terdapat banyak macam lampu yang digunakan 

namun saat di lapangan hanya 1 jenis lampu yang dipakai. 

2.  Arus Lemah 

a. Fire alarm pada Pembangunan Gedung B. RS. Muhammadiyah Metro 

menggunakan sistem semi addressable. 

b. Pada pengerjaan instalasi fire alarm dan detector dilakukan 

pengecetan warna merah pada klem pipa conduit fire alarm. 

c. Detector yang digunakan pada Proyek Pembangunan Gedung B. RS. 

Muhammadiyah Metro yaitu Smoke Detector. 
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5.2  Saran 

  Berdasarkan pelaksanaan kerja praktek pada Proyek Pembangunan Gedung 

B.RS.Muhammadiyah METRO, penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Pada pekerjaan Instalasi listrik seharusnya pihak penyelenggara 

pemasangan instalasi sesuai dengan standar yang sudah tertera dalam 

Rencana kerja, karna pada saat pemasangan dilapangan itu banyak 

perubahan gambar rencana kerja. 

2. Untuk pemasangan jalur kabel seharusnya pengerjaan dilakukan sebelum 

pekerjaan plesteran dan finishing dilakuakan agar lebih mudah pekerjaan 

untuk bekerja. 

3. Pada pekerjaan yg lain terdapat keterlambatan,dikarenakan pekerjaan 

struktur yang belum selesai dan itu akan merugikan juga akan berdampak 

seiring kegiatan pihak rumah sakit. 
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