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I 

 

ABSTRAK  

 

PELAKSANAAN STRUKTUR TENGAH DI TOWER FRITZ 

APARTEMEN KINGLAND AVENUE TANGERANG SELATAN 

 

 

Oleh 

 

ASANKA HERKUMARA 

 

 

 

Proyek pembangunan Tower Fritz Apartemen Kingland Avenue di 

rencanakan selesai pada tahun 2023.  Dalam proses pembangunan terdapat sebuah 

pekerjaan struktur, utilitas dan finishing. Struktur bangunan merupakan sebuah 

elemen yang sangat penting pada suatu bangunan. Dalam pengerjaan nya struktur 

terbagi menjadi tiga yaitu, struktur bawah (pondasi, basement dan sloof), struktur 

tengah (kolom, balok, plat lantai dan shear wall), Struktur Atas (ring balok dan atap 

dak). 

Kerja praktik bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang didapat selama di perkuliahan sesuai kejadian sebenarnya yang 

dihadapi di lapangan, memperoleh pengalaman dan keterampilan teknis dalam 

operasional kerja yang akan membentuk karakter dan sikap profesional, 

mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan pembangunan gedung bertingkat dan 

mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan teknis maupun non teknis, 

memenuhi syarat kurikulum untuk menyelesaikan pendidikan diploma 3 (DIII). 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Struktur tengah (kolom, balok, plat lantai dan shear wall) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Serpong merupakan salah satu daerah terencana dan ternama yang memiliki 

julukan Bumi Serpong Damai (BSD City). Kota ini dipilih untuk menjadi kota 

mandiri dan kota berpenghuni bagi masyarakat karna letaknya yang sangat 

strategis. Banyak ragam fasilitas yang disediakan oleh kota ini dimulai dari tempat 

wisata, perumahan, perkantoran, perdagangan, maupun juga pendidikan. 

Dikarnakan banyaknya jumlah masyarakat yang menetap di BSD City maka 

dibutuhkannya sebuah hunian untuk menunjang beragam aktivitas. Salah satu 

tempat hunian terbaik yaitu Apartemen Kingland Avenue yang berlokasi di Jl. Raya 

Serpong, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 

Apartemen Kingland Avenue ini merupakan sebuah hunian yang disesuaikan 

dengan gaya hidup masyarakat urban saat ini. Apartemen Kingland Avenue satu-

satunya hunian ideal untuk keluarga dan investasi yang sangat menguntungkan di 

masa yang akan datang.  

Proyek pembangunan Apartemen Kingland Avenue ini dilaksanakan oleh PT. 

TOTALINDO EKA PERSADA yang dimulai pada tahun 2021 dan dijadwalkan 

selesai pada tahun 2023. Apartemen Kingland Avenue terbagi menjadi 2 Tower, 

yaitu Tower Venentia dan Tower Fritz. Pekerjaan struktur pembangunan Tower 

Fritz meliputi struktur bawah, struktur tengah dan struktur atas. Sesuai pembahasan 

diatas tema Kerja Praktik (KP) yang diambil adalah pelaksanaan struktur tengah.
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1.2. Rumusan Masalah 

Hal-hal yang akan dikaji pada pelaksanaan kerja praktik ini adalah bagaimana 

proses pelaksanaan pekerjaan kolom, balok, pelat lantai, dan shear wall di Tower 

Fritz Apartemen Kingland Avenue. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud dan Tujuan Proyek 

Maksud dan tujuan dibangunnya Apartemen Kingland Avenue adalah:  

a. Menciptakan sebuah wadah untuk menampung berbagai fungsi seperti 

hunian, kegiatan bisnis, serta kegiatan penunjang didalam suatu 

komplek. 

b. Menambah daya tarik penduduk kota Tangerang Selatan terhadap tempat 

tinggal vertikal dengan desain bangunan fungsional dan estetik disetiap 

detail pada bangunan. 

c. Mengembangkan pembangunan dan meningkatkan daya tarik daerah 

kota Tangerang Selatan. 

1.3.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

Maksud dan tujuan dilaksanakan Kerja Praktik di Apartemen Kingland 

Avenue adalah:  

a. Memenuhi salah satu syarat akademis Program Studi DIII Arsitektur 

Bangunan Gedung Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

b. Memperoleh pengalaman dan keterampilan teknis dalam operasional 

kerja yang akan membentuk karakter dan sikap professional. 

c. Mengetahui sarana, peralatan, material dan proses tahapan pelaksanaan 

pada pelaksanaan proyek pembangunan Apartemen Kingland Avenue. 

d. Mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan teknis maupun non 

teknis yang timbul di lapangan melalui pendekatan teoritis. 

e. Mengaplikasikan ilmu yang didapat perkuliahan dengan kondisi 

lapangan yang sebenarnya. 
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1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Secara keseluruhan ruang lingkup pekerjaan di tower Fritz Apartemen Kingland 

Avenue adalah pekerjaan persiapan, perkerjaan tanah, pekerjaan struktur bawah, 

pekerjaan struktur tengah, pekerjaan atap, pekerjaan arsitektur, pekerjaan instalasi 

sanitasi, pekerjaan Mechanical Electrical (M.E) dan pekerjaan finishing. 

Karena keterbatasan waktu dalam menjalankan kerja praktik, maka pada 

laporan kerja praktik penulis membatasi suatu pembahasan terkait pelaksanaan 

pekerjaan yang berada di tower Fritz Apartemen Kingland Avenue. Berikut batasan 

masalah yang masuk kedalam pembahasan kerja praktik: 

a. Pekerjaan Kolom. 

b. Pekerjaan Balok. 

c. Pekerjaan Pelat. 

d. Pekerjaan Shear Wall. 

 

1.5. Manfaat 

Pelaksanaan kerja praktik membawa dampak positif dan manfaat untuk 

beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

Salah satu sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dan memahami lebih 

dalam tentang dunia kerja dengan segala permasalahan yang dihadapi, 

berinteraksi sosial dengan pegawai dan pekerja, menambah pengalaman 

dan kemampuan mahasiswa dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan siap kerja dan 

menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka 

pengembangan pendidikan. 

c. Bagi Perusahaan 

Menjalin kerja sama antara dunia industri dengan dunia pendidikan, 

membantu menyiapkan tenaga terampil bagi mahasiswa yang akan terjun 

kedalam dunia kerja. 
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d. Bagi Masyarakat 

Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh 

selama kerja praktik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat 

merasakan dampak yang dihasilkan oleh mahasiswa. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Berikut beberapa uraian mengenai sistematika penulisan laporan kerja praktik 

sesuai dengan format yang berlaku di lingkungan Universitas Lampung sebagai 

berikut: 

a. Bab I Pendahuluan 

Menguraikan dan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

kerja praktik,ruang lingkup dan batsan masalah, manfaat, sistematika 

penulisan, metode pengambilan data.  

 

b. Bab II Gambaran Umum Proyek 

Berisikan tentang lokasi proyek, data umum, fungsi dan fasilitas 

pendukung bangunan yang akan tersedia, definisi dan fungsi, uraian 

mengenai sistem pembayaran proyek dan struktur organisasi proyek dan 

struktur organisasi dari pelaksana proyek. 

 

c. Bab III Dekripsi 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 

di lapangan. 

 

d. Bab IV Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembahasan 

Menjelaskan tentang metode pelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan 

dan pembahasan yang meliputi tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan 

struktur kolom, balok, dan pelat lantai pada bangunan. Metode dari 

pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan proses pembentukan tenaga 

kerja, perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan, dan proses dari 
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pelaksanaan kegiataan pekerjaan beserta pembahasan mengenai setiap 

masing-masing pekerjaan. 

 

e. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Berisikan tentang ringkasan atau kesimpulan serta saran dari hasil 

pengamatan kegiatan kerja praktik yang telah didapat mengenai 

pelaksanaan pekerjaan kolom, balok, dan pelat lantai pada proyek 

pembangunan Apartemen Kingland Avenue. 

 

1.7. Metode Pengambilan Data  

Metode pengambilan data digunakan sebagai bahan pelengkap pada laporan 

kerja praktik. Metode pengambilan data terbagi menjadi 2 yaitu:  

1.7.1. Data Primer 

a. Wawancara, yaitu menanyakan langsung ke beberapa pegawai dan 

karyawan yang bertugas untuk mendapatkan informasi dan sumber-

sumber data tertulis maupu tidak tertulis sebagai bahan dalam penulisan 

laporan kerja praktik. 

b. Observasi, yaitu melakukan sebuah kunjugan langsung ke lokasi proyek 

sehingga data yang di dapat aktual. 

1.7.2. Data Sekunder 

a. Studi Literatur, yaitu serangkaian kegiatan awal yang berkenaan dengan 

membaca, mencatat, dan memahami buku petunjuk pelaksanaan 

pekerjaan yang berkaitan dengan laporan yang akan di buat. 

b. Bimbingan dan Konsultasi, mendapatkan bimbingan dan saran yang 

berkaitan dengan hal penulisan dan laporan kerja praktik.  



BAB II 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

 

 

2.1. Lokasi Proyek 

Apartemen Kingland Avenue terletak di Jalan Raya Serpong Km. 08 

Pakulonan, kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325. 

Merupakan sebuah tempat hunian vertikal yang didesain dengan fungsional sebagai 

salah satu bagunan penunjang di daerah BSD City Tangerang Selatan.  

 

Gambar 2.1. Lokasi Proyek 

(Sumber: Dokumen Kontraktor PT. Totalimdo Eka Persada)  

Batas -batas wilayah pembangunan proyek Apartemen Kingland Avenue ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Barat : Grand Serpong Kitchen. 

b. Utara : Depo Bangunan. 

c. Timur : PT. Tugu Pakulonan. 

d. Selatan : Omni Hospital Alam Sutera dan Bunderan Alam Sutera. 
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2.2. Data Umum Proyek 

Data umum proyek adalah data informasi umum mengenai sebuah proyek yang 

akan dilaksanakan pembangunannya. Umumnya data proyek dapat berupa suatu 

gambar, keadaan, huruf, gambar, bahasa dan simbol-simbol yang digunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan. Adapun data umum proyek pembangunan 

Apartemen Kingland Avenue sebagai berikut:  

a. Nama Proyek  : Apartemen Kingland Avenue 

b. Lokasi Proyek  : Jl. Raya Serpong No.KM.8, Pakulonan, Kec.  

  Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten  

c. Pemilik Proyek (Owner) : PT. Hongkong Kingland  

d. Konsultan Struktur : PT. Cipta Sukses 

e. Konsultan Arsitektur : PT. Megatika Internasional 

f. Konsultan MK  : PT. Semesta Raya Internasional 

g. Konsultan M&E  : PT. Meltech Consultindo Nusa 

h. Kontraktor Utama : PT. Totalindo Eka Persada 

i. Luas Lahan  : ± 24.000 m2 

j. Luas Lantai Bangunan : ± 1.150 m2 

k. Luas Bangunan  : ± 32.200 m2 

l. Jumlah Lantai  : 32 Lantai + 2 Basement 

m. Sistem Pelelangan : Tender Langsung 

n. Jenis Kontrak  : Lump Sum Contract Fixed Priced 

o. Nilai Kontrak (PPN 10%) : Fritz Bawah = Rp.13.559.588.715 

: Fritz Atas  = Rp.59.400.000.000 

p. Waktu Pelaksanaan : Fritz Bawah = 11 Bulan (Jan 2021 – Nov 2021) 

: Fritz Atas  = 11  Bulan (Nov 2021 – Sep 2022) 

q. Sistem Pembayaran : Termin Progres 

 

2.3. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan proyek Apartemen Kingland Avenue, pihak kantor 

menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan dan 

kelancaran jalannya proyek. Berikut fasilitas-fasilitas yang tersedia yaitu, 
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a. Kantor sementara (direksi keet) 

b. Ruang rapat 

c. Pos jaga 

d. Mess pekerja 

e. Pagar proyek 

f. Perlengkapan APD (Alat Pelindung Diri) 

g. Gudang material 

h. Jalan lingkungan proyek 

i. Instalasi listrik 

j. Jaringan air bersih 

k. Jaringan air kotor  

l. Kamar mandi/WC 

m. Mushola 

n. Lahan parkir 

 

2.4. 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 

 

2.5. Tahap-Tahap Kegiatan Proyek 

Tahap-tahap kegiatan proyek adalah tahapan yang dilakukan pada proyek dari 

awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan proyek. Adapun tahap-tahap kegiatan 

proyek pembangunan Apartemen Kingland Avenue adalah: 

 

2.5.1. Studi Kelayakan (Feasibility Study) 

Pada tahap ini bertujuan meyakinkan pemilik proyek Apartemen Kingland 

Avenue bahwa proyek konstruksi yang di usulkan layak untuk dilaksanakan, 

 
1 Heizer, J. dan Render, B, Manajemen Operasi, Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal. 81. 
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baik dari aspek perencanan, perancangan, ekonomi dan lingkungan. Selain itu 

hasil dari studi kelayakan ini dapat di pertanggung jawabkan untuk 

mempermudah pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah:  

a. Menyusun rancangan proyek secara kasar dan mengestimasi biaya. 

b. Memikirkan pemanfaatan yang diperoleh jika proyek terlaksana. 

Pemanfaatan ekonomis dan fungsi sosial. 

c. Menyusun analisa kelayakan proyek, baik secara ekonomis maupun 

finansial. 

d. Menganalisa dampak lingkungan yang mungkin terjadi apabila proyek 

tersebut dilaksanakan. 

e. Bangunan memenuhi standar persyaratan teknis sehingga pembangunan 

dapat berjalan dengan lancar. 

 

2.5.2. Studi Pengenalan (Recounnainsance Study) 

Studi pengenalan merupakan tahapan awal suatu proyek. Kegiatan yang 

dilakukan adalah pengumpulan serta penyusunan data-data pendahuluan dari 

proyek yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan kegunaan proyek.  

 

2.5.3. Penjelasan (Briefing) 

Pada tahap ini manajer konstruksi yang bekerja sama dengan pemilik 

proyek Apartemen Kingland Avenue menjelaskan fungsi proyek dan biaya 

yang di ijinkan, sehingga konsultan arsitektur dan struktur dapat secara tepat 

menafsirkan keinginan pemilik proyek dan membuat taksiran biaya yang 

diperlukan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. Menyusun rencana kerja dan menunjukan para perencana dan tenaga ahli. 

b. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, 

merencanakan rancangan, taskiran biaya, persyaratan mutu. 

c. Menyiapkan ruang lingkup kerja, jadwal, serta rencana pelaksanaan. 

d. Membuat sketsa dengan skala tertentu sehingga dapat menggambar denah 

dan batasan proyek. 
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2.5.4. Studi Perencanaan 

Ditahap ini dimulai dengan dibuatnya perencanaan desain oleh konsultan 

arsitektur yang akan disesuaikan dengan keinginan pemilik proyek dan alokasi 

dana yang tersedia. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi: 

a. Program kerja. 

b. Penelitian dan pengukuran. 

c. Penentuan jenis konstruksi yang akan dipakai. 

d. Perhitungan bangunan. 

e. Metode pelaksanaan. 

 

2.5.5. Pelaksanaan (Contruction) 

Tujuan dari pelaksanaan konstruksi adalah untuk mewujudkan bangunan 

yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan 

arsitektur, dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, serta dengan 

mutu material dan peralatan serta pelaksanaan pekerjaan yang telah 

disyaratkan.  

Pada tahap ini semua kegiatan saling berkaitan, untuk mencegah 

keterlambatan pelaksanaan konstruksi proyek maka diperlukannya suatu 

perencanaan, pengendalian dan kordinasi yang tepat. 2 

 

2.5.6. Pemeliharaan dan Persiapan Penggunaan   

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah 

selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja 

sebagaimana mestinya. Kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Mempersiapkan data-data pelaksanaan berupa data selama pelaksanaan 

maupun gambar pelaksanaan (As Build Drawing). 

b. Meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan. 

c. Mempersiapkan petunjuk operasional/pelaksanaan serta pedoman 

pemeliharaan. 

 

  

 
2 Ervianto, I.W, Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi. Yogyakarta, 2005, hal. 5. 
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2.6.Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan menjelaskan jabatan beserta tingkatannya pada 

suatu perusahaan, sehingga diketahui kepada siapa seharusnya bertanggung jawab. 

Struktur organisasi PT. Totalindo Eka Persada, Tbk. dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi PT. Totalindo Eka Persada, Tbk. 

(Sumber: Dokumen Kontraktor PT. Totalimdo Eka Persada) 

 

2.7. Struktur Organisasi Proyek 

Struktur organisasi proyek merupakan sekelompok orang dari berbegai latar 

belakang ilmu, yang terorganisir dan terkordinir dalam wadah tertentu yang 

melaksanakan tugas dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan bersama.  

Tugas yang di maksud di sini adalah mengelola pelaksanaan proyek dengan 

harapan pekerjaan bisa berlangsung dengan lancar dan dapat mencapai tujuan atau 

sasaran yang ditetapkan. Prinsip dasar manajemen yang harus diperhatikan dalam 

struktur organisasi kerja adalah:  

a. Masing-masing Personil memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

wewenang yang diberikan. 

b. Uraian pekerjaan unutk masing-masing personil harus jelas dan terperinci. 

c. Iklim kerja harus disosalisakan agar personil dapat menyesuaikan kondisi 

pelaksanaan kerja di lapangan.  
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Berikut struktur organisasi proyek pembangunan Apartemen Kingland Avenue 

adalah: 

 

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Proyek  

(Sumber: Wawancara dengan Manager QC) 

 

  Keterangan:  = Perintah Langsung 

    = Koordinasi 

Dari Gambar 2.3. diatas dapat diketahui susunan pihak-pihak yang terlihat 

dalam pekerjaan Proyek Apartemen Kingland Avenue yaitu sebagai berikut: 

1. Pemilik Proyek  : PT Hongkong Kingland 

2. Konsultan Struktur : PT Cipta Sukses 

3. Konsultan Arsitektur : PT Megatika International 

4. Konsultan M&E  : PT Meltech Consultindo Nusa 

5. Manajemen Konstruksi : PT Semesta Raya International 

6. Kontraktor Utama : PT Totalindo Eka Persada 

7. Sub Kontraktor  : Sub-kontraktor untuk beton ready  

  mix, MEP, dan lainnya. 

 

2.7.1. Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik proyek adalah orang atau badan hukum yang membiayai proyek 

dan mempunyai hak atas pembangunan proyek. Dalam hal ini pemilik proyek 



13 

 

   

 

adalah PT. Hongkong Kingland. Hak dan kewajiban pemilik proyek sebagai 

berikut: 

a. Melakukan kontrak dengan konsultan perencana, konsultan pengawas, 

maupun kontraktor, yang memuat tugas dan wewenang masing-masing 

secara jelas. 

b. Menyediakan dana yang diperlukan untuk pembangunan proyek. 

c. Menerima atau menolak saran-saran kontraktor dalam kaitannya dengan 

pembangunan proyek. 

d. Menyetujui atau menolak penambahan, pengurangan dan perubahan 

pekerjaan diluar dokumen kontrak yang diusulkan kontraktor. 

e. Memberikan informasi dan penjelasan kepada kontraktor mengenai segala 

hal yang dibutuhkan untuk kepentingan proyek. 

f. Mencabut dan membatalkan kontrak terhadap kontraktor jika terjadi 

kontraktor menangguhkan pekerjaan proyek tanpa alasan yang jelas. 

 

2.7.2. KonsultanStruktur 

Konsultan struktur merupakan perencana dan perancang struktur untuk 

memastikan struktur yang dibuat efisien dan kuat dalam menerima dan 

menahan beban, serta sesuai dengan keinginan dari owner. Untuk perencanaan 

struktur bawah sampai struktur atas perlu dipertimbangkan kondisi tanah, 

fungsi bangunan, bentuk bangunan, dan beberapa kondisi lain sesuai di 

lapangan.  

Pada proyek Apartemen Kingland Avenue untuk Tower The Fritz, 

konsultan strukturnya yaitu PT. Cipta Sukses yang dipilih langsung oleh 

owner. Tugas dan tanggung jawab dari konsultan struktur yaitu sebagai berikut: 

a. Membuat perhitungan seluruh proyek sesuai dengan teknis yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 

b. Membuat rancangan detail yang berupa pembuatan gambar detail dan 

rincian volume pekerjaan. 

c. Mengurus dan memberi penjelasan terkait dengan permasalahan yang 

terdapat selama pengerjaan proyek konstruksi. 
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2.7.3. Konsultan Arsitektur 

Konsultan arsitek merupakan perencana dan perancang konsep awal 

mengenai desain bangunan yang akan dibangun agar didapatkan bentuk 

bangunan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh owner dari segi arsitektur 

dan keindahan ruangan.  

Pada proyek Apartemen Kingland Avenue untuk Tower The Fritz, 

Konsultan Arsiteknya yaitu PT. Megatika International yang dipilih langsung 

oleh owner. Tugas dan tanggung jawab dari konsultan arsitek yaitu sebagai 

berikut: 

a. Membuat gambar rencana dan syarat-syarat teknis secara administrasi untuk 

pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi. 

b. Membuat gambar desain dan dimensi bangunan secara detail. 

c. Menentukan spesifikasi bahan bangunan untuk  

d. Membuat perhitungan seluruh proyek sesuai dengan teknis yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 

e. Membuat rancangan detail yang berupa pembuatan gambar detail dan 

rincian volume pekerjaan. 

f. Mengurus dan memberi penjelasan terkait dengan permasalahan yang 

terdapat selama pengerjaan proyek konstruksi. 

 

2.7.4. Konsultan Mekanikal & Elektrikal (M&E) 

Konsultan mekanikal dan elektrikal (ME) merupakan organisasi atau badan 

yang ahli dalam bidang mechanical, electrical, dan plumbing. Pada proyek 

Apartemen Kingland Avenue untuk Tower The Fritz, Konsultan Mekanikal 

dan Elektrikalnya yaitu PT. Meltech Consultindo Nusa yang dipilih langsung 

oleh owner. Tugas dan tanggung jawab dari Konsultan Mekanikal dan 

Elektrikal yaitu sebagai berikut: 

a. Merencanakan instalasi yang didalamnya menggunakan tenaga mesin dan 

listrik serta beberapa perlengkapan lain seperti perlengkapan penerangan, 

plumbing, generator, pemadam kebakaran, dan lift sesuai dengan keadaan 

dan fungsi bangunan. 
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b. Menyusun dokumen mengenai pelaksanaan serta melakukan pengawasan 

berkala dan melaporkannya pada kontraktor utama yang didalamnya 

mengenai bidang mekenikal, elektrikal, dan plumbing. 

 

2.7.5. Pengawas Manajemen Konstruksi 

Pengawas Manajemen Konstruksi atau selanjutnya disebut pengawas MK 

merupakan suatu badan atau organisasi yang ditunjuk oleh owner untuk 

membantu owner mulai dari melaksanakan pengendalian proyek hingga 

mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek. Pengawas MK pada proyek 

Apartemen Kingland Avenue untuk Tower The Fritz yaitu PT. Semesta Raya 

International (Universe Group). Tugas dan tanggung jawab dari Pengawas 

Manajemen Konstruksi sebagai berikut: 

a. Sebagai wakil dari owner di lapangan, dimana Pengawas MK berhak untuk 

menegur dan menghentikan jalannya pekerjaan apabila tidak sesuai dengan 

rencana yang sudah disepakati. 

b. Mengawasi dan memberikan/menyetujui ijin pelaksanaan pekerjaan. Mulai 

dari pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan konstruksi 

termasuk merekomendasikan perubahan/subtitusi material apabila 

diperlukan tanpa merubah nilai kontrak pemborongan.  

c. Berhubungan langsung dengan owner atau wakil owner dalam 

menyampaikan segala sesuatu di proyek dan menyampaikan progres 

pekerjaan kepada owner langsung. 

d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi mulai dari segi kualitas, 

kuantitas dan laju pencapaian volume/realita fisik berdasarkan jadwal yang 

sudah disepakati sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai. 

  

2.7.6. Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor pelaksana bertugas melaksanakan pekerjaan konstruksi atau 

pembangunan berdasarkan data yang sudah direncanakan sebelumnya oleh 

konsultan perencana dan telah disetujui oleh manajemen konstruksi beserta 

owner. Kontraktor pelaksana bertanggung jawab kepada owner dengan diawasi 
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oleh MK. Tugas dan tanggung jawab dari kontraktor pelaksana yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan metode 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan time schedule yang telah disepakati. 

c. Melindungi semua perlengkapan, bahan, dan pekerjaan terhadap kehilangan 

dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan. 

d. Memelihara dan memperbaiki dengan biaya sendiri terhadap kerusakan 

jalan yang diakibatkan oleh kendaraan proyek yang mengangkut peralatan 

dan material ke tempat pekerjaan. 

e. Kontraktor mempunyai hak untuk meminta kepada pemilik proyek 

sehubungan dengan pengunduran waktu penyelesaian pembangunan 

dengan memberikan alasan yang logis dan sesuai dengan kenyataan di 

lapangan yang memerlukan tambahan waktu. 

f. Mengganti semua ganti rugi yang diakibatkan oleh kecelakaan sewaktu 

pelaksanaan pekerjaan, serta wajib menyediakan perlengkapan pertolongan 

pertama pada kecelakaan. 

g. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi 

yang telah direncanakan dan ditetapkan di dalam kontrak perjanjian 

pemborongan. 

h. Memberikan laporan kemajuan proyek yang meliputi laporan harian dan 

mingguan kepada pemilik proyek yang memuat pelaksanaan pekerjaan, 

prestasi kerja, jumlah tenaga kerja yang digunakan, jumlah bahan yang 

masuk, keadaan cuaca, dan lain-lain. 

i. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan, dan alat 

pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang 

telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan 

keamanan pekerjaan. 

2.8. Struktur Organisasi Pelaksana Lapangan 

Struktur organisasi pelaksana lapangan dibentuk untuk mendukung kelancaran 

pekerjaan sehingga ada kejelasan penyelesaian tugas, wewenang. 
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a. Apabila terjadi kebakaran dan kecelakaan saat kerja, kontraktor 

bertanggung jawab baik berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa.  

b. Apabila pekerjaan telah selesai, kontraktor harus segera mengangkut bahan 

bongkaran dan sisa-sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan 

lagi keluar lokasi pekerjaan. Segala pembiayaannya menjadi tanggungan 

kontraktor dan tanggung jawab masing-masing pelaksana dilapangan. 

 

 

Gambar 2.4. Struktur Organisasi Pelaksana Lapangan  

(Sumber : Dokumen Kontraktor PT. Totalindo Eka Persada Tbk) 

 

2.8.1. Project Manager (PM) 

Project Manager atau pemimpin proyek merupakan seorang yang 

bertanggung jawab atas kesuksesan dalam sebuah kegiatan proyek konstruksi 

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi tertentu. 

Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari project manager: 

a. Membuat perencanaan, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan agar 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

b. Mempelajari dengan seksama kontrak dan prosedur proyek baik internal 

maupun eksternal.  
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c. Mempelajari tentang kontrak dan prosedur proyek baik dalam rancah 

internal maupun eksternal. 

d. Mengajukan rencana anggaran biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. 

e. Merancang struktur organisasi dari proyek tersebut. 

f. Mempersiapkan/merencanakan dan mengoperasikan rencana dan metode 

pelaksanaan pekerjaan, personil dan kebutuhan proyek lainnya sesuai 

dengan jumlahnya.  

g. Koordinasi dengan pemilik proyek sebelum proyek dimulai guna membahas 

prosedur, schedule, perhitungan progres dan lain-lain.  

h. Koodinasi dengan personil proyek yang telah ditunjuk guna menentukan 

tugas masing-masing.  

i. Mengajukan kebutuhan uang muka dan pertanggung jawaban pemakaian.  

j. Melaksanakan pertemuan rutin dengan pemilik proyek ataupun personil 

proyek demi kelancaran jalannya proyek.  

k. Melaksanakan kontrol atas keuangan, administrasi, personil, peralatan, 

material dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek 

sehingga memperoleh mutu, waktu biaya pekerjaan sesuai dengan rencana.  

l. Melakukan tagihan sampai dengan menghasilkan seluruh pembayaran 

secara baik dan tuntas.  

m. Membuat laporan akhir proyek sesuai ketentuan dan menyerahkan semua 

berkas-berkas proyek ke perusahaan. 

 

2.8.2. Construction Manager (CM) 

Construction manager adalah wakil dari project manager yang memiliki 

tugas untuk membantu project manager dalam mengendalikan jalannya proyek 

di lapangan tertentu. Adapun tugas dan wewenang construction manager, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab kepada kepala proyek mengenai engineering proyek. 

b. Merencanakan teknik lapangan dan koordinasi dengan departemen terkait. 

c. Pemeriksaan di lapangan dan membuat progres lapangan. 

d. Koordinasi dengan logistik, kepala pelaksana, pelaksana dan man power. 
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e. Menyusun volume pekerjaan, membuat metode pelaksanaan pekerjaan, 

membuat rencana kerja mingguan dan bulanan, serta menyusun time 

schedule. 

f. Mengevaluasi hasil pekerjaan terhadap schedule yang sudah dibuat. 

g. Mengontrol dan bertanggung jawab atas terlaksananya laporan harian. 

h. Bekerjasama dengan staff dan perangkat urusan teknik yang lain agar 

terlaksananya tugas-tugas teknik terkait dengan yang bersangkutan maupun 

dengan staff yang lain. 

i. Membuat dan bertanggung jawab atas terlaksananya weekly progress 

report, monthly progress report, dan mendapatkan approval/persetujuan dari 

owner. 

j. Mempersiapkan perhitungan volume pekerjaan dan menyusun gambar 

revisi untuk memperoleh persetujuan pengawas/direksi pekerjaan. 

k. Mengkoordinir dan mengarahkan tentang mutu bahan. 

 

2.8.3. GA/HR Manager 

General affair adalah posisi pekerjaan yang berada di bawah pimpinan 

divisi umum atau kepala operasional dalam sebuah perusahaan. Pada 

perusahaan yang tidak terlalu besar, biasanya posisi yang juga biasa disebut 

GA ini tergabung dengan HRD atau menjadi satu bagian dengan purchasing 

atau pembelian. Tugas dan tanggung jawab GA/HR manager diantaranya yaitu 

sebagai berikut: 

a. Menjalin relasi dengan pihak-pihak yang terlibat seperti Pemda, 

Kecamatan, Kelurahan dan Kepolisian. 

b. Terlibat dalam kegiatan perizinan perusahaan seperti bangunan, reklame 

dan lainnya. 

c. Ikut bertanggung jawab terhadap kondisi instalasi listrik dan berbagai 

peralatan operasional yang dimiliki perusahaan. 

d. Melakukan kontrol terhadap pekerjaan security, cleaning service, driver dan 

staff lainnya. 

e. Menangani pengadaan alat-alat seperti ATK (seperti kertas, pulpen, kapur) 

dan alat kerja. 
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2.8.4. Senior Quantity Surveyor (QS) & Cost Control) 

Senior quantity surveyor & cost control memiliki tanggung jawab langsung 

kepada CM. Didalam divisi ini terbagi untuk quantity surveyor dan cost 

control. Quantity surveyor pada perusahaan bertugas menghitung volume dan 

kebutuhan material bangunan. Quantity surveyor memiliki tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut: 

a. Merencanakan kegiatan operasional quantity surveyor. 

b. Mengawasi pelaksanaan operasional quantity surveyor. 

c. Mengatur kegiatan operasional quantity surveyor. 

d. Melaksanakan kegiatan operasional quantity surveyor. 

Cost control adalah upaya pengontrolan atau pengendalian biaya yang 

dilakukan manajemen untuk mengendalikan biaya yang muncul dalam proyek. 

Bagian cost control bertugas untuk membuat ketentuan-ketentuan yang akan 

dicapai dalam melaksanakan pengendalian biaya. Hal tersebut dilakukan agar 

tidak terjadinya penyimpangan atau ketidakaturan dalam sistem keuangan. 

Adapun tugas dan tanggung jawab pada bagian cost control yang diantaranya: 

a. Mengkoordinasi proses inventory setiap bulan. 

b. Mengatur semua departemen agar sesuai dengan prosedur cost control dan 

memastikan hitungan inventory beserta bukti atau dokumen pendukung. 

c. Melakukan pengecekan dari setiap transaksi pembelian atau pengeluaran. 

d. Memastikan semua barang yang keluar atau masuk. 

e. Melakukan inventory atau perhitungan semua barang setiap bulan serta 

membuat laporan. 

 

2.8.5. Engineer Manager 

Engineer manager merupakan divisi yang memberikan bantuan dan 

pertimbangan teknis kepada project manager terhadap masalah teknis yang 

dihadapi dilapangan, serta mengawasi pekerjaan pada bidang masing-masing 

dilapangan. Berikut ini adalah beberapa tugas dari engineering manager: 

a. Mengkoordinasi pembuatan schedule material dan breakdown aktivitas 

bulanan dan mingguan. 
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b. Mampu mengkoordinasi pemantauan schedule material dan persetujuan 

dari owner. 

c. Mampu mengkoordinir pembuatan shop drawing. 

d. Mampu memaksimalkan kemungkinan pemanfaatan value engineering 

(VE) yaitu analisa untuk mengoptimalkan efisiensi biaya. 

e. Mengkoordinasi pembuatan laporan progress pelaksanaan proyek. 

 

2.8.6. Quality Control (QC) 

Quality control adalah orang yang mengontrol jalannya suatu pekerjaan 

sehingga setiap item pekerjaan dapat menghasilkan kualitas maksimal sesuai 

standar perusahaan. Quality control (QC) memiliki tugas dan tanggung jawab 

yaitu sebagai berikut: 

a. Merumuskan mutu rencana dan instruksi kerja di lingkungan proyek. 

b. Terumusnya rencana pengawasan dan pengujian yaitu sebagai berikut: 

1) Menetapkan titik kendali mutu sebagai acuan untuk proses pelaksanaan 

pekerjaan proyek. 

2) Menentukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai 

mutu yang diinginkan. 

3) Merumuskan dan mengawasi pengendalian mutu. 

4) Menentukan atau kendali mutu pada saat pengendalian mutu terlaksana. 

c. Mengawasi pengujian dan pemeliharaan alat-alatnya. 

d. Memeriksa kualitas dari material yang akan dipakai. 

e. Mengevaluasi kualitas pekerjaan yang telah selesai. 

f. Menyusun rekomendasi upaya peningkatan mutu. 

 

2.8.7. Site Manager 

Site manager proyek merupakan orang atau seseorang yang dipilih dengan 

kemampuan tertentu untuk memimpin orang-orang dalam proyek dengan 

berbagai karakteristik, dengan tujuan tertentu dari proyek tersebut. Adapun 

tugas dan wewenang site manager, yaitu sebagai berikut: 

a. Menerapkan sistem manajemen mutu dalam pekerjaan sehari-hari dan 

mensosialisasikannya kepada sesama rekan dalam 1unit kerja. 
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b. Bertanggung jawab secara umum terhadap proses transformasi gambar 

kerja ke hasil akhir pekerjaan sesuai metode pelaksanaan dan spesifikasi 

mutu produk yang ditetapkan. 

c. Pra konstruksi: mempelajari gambar kerja dan metode pelaksanaan kerja. 

d. Membuat dan memperbarui site lay-out plan, meminta pesetujuan PM 

kemudian menempelkannya pada dinding site office. 

e. Membuat detail perencanaan material, alat dan alokasi tenaga kerja 

berdasarkan dari jadwal mingguan. 

f. Mengajukan dan memastikan tersedianya ijin pelaksanaan pekerjaan yang 

disetujui pemberi tugas. 

g. Memastikan kesiapan lapangan, ketersediaan material serta alat kerja untuk 

pelaksanaan pekerjaan. 

h. Memastikan setiap proses konstruksi di lapangan sesuai dengan metode 

pelaksanaan yang tercantum dalam project quality plan.  

i. Melakukan pemesanan dan memonitor status pemesanan/permintaan 

material. 

j. Menentukan progres mingguan. 

k. Membuat laporan harian dan mingguan untuk diserahkan kepada atasan 

langsung. 

l. Bertindak tanpa melapor untuk mengatur urutan pekerjaan, tanpa mengubah 

kualitas akhir mutu produk termasuk penyesuaian/modifikasi pelaksanaan 

yang bertujuan meningkatkan efektifitas kerja. 

m. Bertindak tanpa melapor untuk menghentikan sementara pekerjaan yang 

menyimpang dari ketentuan, menentukan tindakan perbaikan serta 

melanjutkan pelaksanaan. 

 

2.8.8. Mekanik 

Bagian mekanik merupakan staff yang berhubungan dalam bidang 

elektrikal dan mekanikal. Adapun tugas dan wewenang mekanik, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh supporting equipment/peralatan 

proyek dalam hal kelancaran fungsi mekanikal dan elektrikal. 
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b. Melakukan pemeriksaan rutin alat setiap hari selama alat tersebut di pakai. 

c. Melakukan identifikasi potensial gangguan alat dan kemampuan melakukan 

corrective and preventive action. 

d. Melakukan laporan secara rutin kondisi alat, kerusakan/gangguan termasuk 

usulan penanganan. 

e. Memastikan tersedianya sumber daya listrik dan air pada lokasi proyek. 

 

2.8.9. Drafter 

Drafter berhubungan dengan menyiapkan gambar, peta topografi, dan peta 

timbul yang digunakan dalam pelaksanaan proyek. Adapun tugas dan 

wewenang drafter, yaitu sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab pada site engineer (Arsitek, Sipil, ME). 

b. Membuat gambar teknik berdasarkan perintah site engineer dalam waktu 

yang ditentukan. 

c. Menyimpan arsip gambar. 

d. Memberikan masukan kepada site engineer untuk penyajian gambar yang 

baik dan informatif. 

 

2.8.10. Healthy, Safety, Enviroment (HSE) 

HSE (Healthy, Safety, and Environment) memiliki fungsi untuk 

merencanakan dan mengendalikan keselamatan kesehatan kerja dan 

lingkungan (K3L). Kepala dari divisi HSE diberi wewenang untuk 

bertanggung jawab langsung kepada construction manager (CM). HSE 

(Healthy, Safety, and Environment) memiliki tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan sistem K3 bagi seluruh organisasi dan pekerja proyek. 

b. Memantau tertib administrasi berkaitan dengan penerapan K3. 

c. Membuat evaluasi K3 secara berkala. 

d. Membuat ijin pelaksanaan proyek kepada Koramil, Polsek, Polres, 

Denpaker, Rumah Sakit, dan lingkungan sekitar. 

e. Menyiapkan peraturan safety, spanduk, papan peringatan, kotak obat, 

sarana safety, serta alat pelindung diri (APD). 
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2.8.11. Supervisior 

Supervisor adalah pekerjaan seorang teknik sipil yang dapat menyelesaikan 

suatu masalah pekerjaan yang ada di lapangan. Tugas dan tanggung jawab 

supervisor yang diantaranya: 

a. Membuat rencana jadwal kerja harian. 

b. Menjadi penghubung antara manajemen dan mandor. 

c. Mengontrol dan mengevaluasi hasil kerja dilapangan. 

d. Melaporkan pembaruan aktivitas kepada manajemen. 

e. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. 

 

2.8.12. Surveyor 

Surveyor adalah seorang yang memeriksa, mengamati serta menentukan 

titik koordinat dan garis as pada pekerjaan dilapangan. Secara umum pekerjaan 

surveyor berhubungan dengan pengukuran bangunan. Adapun tugas dan 

tanggung jawab surveyor yang diantaranya: 

a. Menentukan titik-titik batas area proyek yang digunakan untuk pembuatan 

alur pagar proyek dan penentuan koordinat gedung. 

b. Menentukan titik BM pada suatu proyek dan dengan titik tersebut dapat 

dibuat grid. 

c. Membaca gambar dengan melihat bentuk dan ukuran bangunan untuk 

diaplikasikan dilapangan. 

d. Menentukan elevasi kedalaman galian pondasi. 

e. Memeriksa kerataan sebelum pengecoran, saat terjadinya pengecoran dan 

juga. 

f. Memantau kerataan saat pengecoran beton pada pekerjaan pelat lantai. 

g. Marking grid dan dimensi struktur. 

 

2.8.13. Sub Kontraktor 

Sebuah badan hukum atau orang yang mampu memborong pekerjaan pada 

bidang tertentu pada sebuah perusahaan kontraktor utama dan kontraktor 

khusus yang dipilih berdasarkan penawaran yang diajukan dan disetujui oleh 
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pemilik proyek. Sub kontraktor bertanggung jawab kepada kontraktor utama. 

Tugas dan tanggung jawab dari sub kontraktor pelaksana yaitu sebagai berikut:  

a. Melaksanakan pekerjaan yang dibebankan oleh kontraktor utama sesuai 

dengan gambar rencana, peraturan-peraturan, dan syarat-syarat yang 

ditetapkan. 

b. Bertanggung jawab langsung terhadap kontraktor utama mengenai hasil 

pekerjaan yang telah dilaksanakannya. 

c. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada kontraktor utama sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditetapkan. 

d. Menerima sejumlah biaya pelaksanaan biaya pelaksanaan pekerjaan dari 

kontraktor utama berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. 

 

2.8.14. Bidang Usaha Perusahaan  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bidang usaha 

memiliki arti bisnis. Bidang usaha juga memiliki arti lain usaha dagang. Bidang 

usaha merupakan suatu bentuk usaha atau bisnis yang kegiatannya dijalankan 

bedasarkan lingkup pekerjaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, saat ini kegiatan usaha utama 

Totalindo: 

a. Mengusahakan dan menjalankan usaha di bidang pembangunan 

b. Mengusahakan dan menjalankan usaha sebagai pengembang yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta 

fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan 

pembebasan, pembukaan, pengurungan dan pemerataan. 

c. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang pemborongan pada 

umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan 

perumahan (real estate), kawasan industri, rumah susun, hgedung 

apartemen, kondominium, perkantoran, kawasan perbelajaan (mal dan 

plaza), dst.



 BAB III 

DEKSRIPSI TEKNIS PROYEK 

 

 

 

3.1. Tinjauan Umum 

Penyediaan alat kerja dan material bangunan pada suatu proyek memerlukan 

sebuah manajemen yang baik untuk menunjang kelancaran pengerjaannya. 

Pengadaan alat kerja dan material disesuaikan dengan tahapan pekerjaan yang 

sedang berlangsung. Penyimpanan material yang baik dan efisien perlu 

diperhatikan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Alat 

kerja membantu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ahli sulit untuk dikerjakan 

dengan tenaga manusia. 

Seluruh proses pekerjaan, alat kerja dan material bangunan dilaksanakan 

dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang tertera dalam 

Persyaratan Normalisasi Indonesia (NI), Standar Industri Indonesia (SII), dan 

peraturan-peraturan nasional maupun peraturan-peraturan setempat lainnya.  

 

3.2. Jenis dan Spesifikasi Material 

Material merupakan unsur pembentuk sebuah masa yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan proyek pembangunan. Material yang digunakan harus memenuhi 

syarat yang telah ditentukan dan harus ditempatkan pada lokasi yang terlindungi 

dari hal-hal yang akan merusak mutu material, sehingga mutu atau kualitas dari 

hasil pekerjaan dapat sesuai dengan rencana.  

Pada waktu pelaksanaan proyek material harus sudah berada di lokasi proyek 

agar jalannya proyek tidak terkendala suatu apapun. Besar kecilnya jumlah material 

yang dibutuhkan dalam suatu proyek tergantung dengan proyek yang akan 

dilaksanakan. Kekuatannya pun tergantung pada kualitas dan perawatan dari 

material itu sendiri. Adapun material yang akan digunakan sebagai berikut: 
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3.2.1. Air 

Air merupakan bahan campuran dalam pembuatan beton. Air memiliki 

fungsi yaitu sebagai pelumas antara butir-butir agregat dan semen agar 

terciptanya proses hidrasi pada beton. Proses hidrasi pada beton segar 

membutuhkan air lebih dari 25% dari berat semen yang digunakan, namun 

pada kenyataannya jika nilai faktor air semen kurang dari 35% maka beton 

segar tidak dapat dikerjakan dengan sempurna sehingga setelah mengeras 

beton yang dihasilkan akan keropos. 3 

Air untuk pembuatan dan perawatan beton harus bersih, tidak boleh 

mengandung minyak, asam alkali, garam-garam, bahan organis atau bahan-

bahan lain yang dapat merusak beton serta baja tulangan atau jaringan kawat 

baja. Untuk mendapatkan kepastian kelayakan air yang akan dipergunakan, 

maka air harus diteliti pada laboratorium yang disetujui pengawas lapangan 

dan Manajemen Konstruksi.  

 

3.2.2. Agregat  

Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir atau 

mineral lainnya baik berupa hasil alam maupun buatan (SNI No: 1737-1989-

F).4 Agregat pada beton harus memenuhi ketentuan dan persyaratan 

diantaranya:  

a. Mutu dan Cara Uji Agregat Beton (SII 0052-80). 

b. Syarat dan Cara Penentuan Daya Aus dan Gesek Agregat kasar (SII 

0087-75). 

c. Peraturan Beton Indonesia (PBI 1971). 

d. Persyaratam Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI 1982). 

e. Standat Industri Indonesia (SII). 

f. Tidak mudah hancur dan tidak porous. 

 

 
3 Santoso, Air Bagi Kesehatan, 2018, hal. 7. 

4 Ika Sulianti, dkk, ANALISIS PENGARUH BESAR BUTIRAN AGREGAT KASAR TERHADAP 

KUAT TEKAN BETON NORMAL, Jurnal Forum Mekanika, Vol. 7 No.1, 2018, hal. 37. 
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1. Agregat Halus 

Agregat halus pada beton berupa pasir alam sebagai hasil disintegrasi 

alami dari batuan-batuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat 

pemecah batu. Agregat halus terdiri dari butiran-butiran tajam, keras, bersih, 

tidak mengandung lumpur lebih dari 5% apabila kadar lumpur melampaui 

5%, maka agregat halus harus dicuci dan tidak boleh mengandung bahan-

bahan organis terlalu banyak. Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat 

halus untuk semua beton. Agregat halus harus terlindungi dan disimpan 

dengan baik sehingga mutu dan kualitas bisa terjaga. 

Tabel 3.1. Gradasi Agregat Halus 

(Sumber: Dokumentasi PT.Totalindo Eka Persada.Tbk, 2022) 

Ukuran Saringan Presentase Berat (%) 

4 mm > 02 

2 mm > 10 

0.25 mm 80 - 90 

 

2. Agregat Kasar 

Agregat kasar pada beton berupa kerikil sebagai hasil disintegrasi alami 

dari batuan-batuan atau batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu 

dengan besar butir lebih dari 5mm.  

Agregat kasar terdiri dari butir-butir yang keras, bersih, tidak berpori, 

jumlah butir pipih maksimum 20%, tidak mengandung zat alkali yang dapat 

merusak beton, bersifat kekal, tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca 

dan disimpan dengan baik sehingga mutu dan kualitas bisa terjaga. Agregat 

kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% apabila kadar lumpur 

melalui 1% maka agregat kasar harus dicuci. 

Kekerasan butir-butir agregat kasar diperiksa dengan bejana penguji 

dari rudeloff dengan beban penguji 20 t harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:   

a. Tidak terjadi pembukaan sampai fraksi 9.5-19mm lebih dari 24% berat 
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b. Tidak terjadi pembukaan sampai fraksi 19-30mm lebih dari 22% atau 

dengan mesin pengaus Los Angeles tidak boleh terjadi kehilagan berat 

lebih dari 50%.  

Tabel 3.2. Gradasi Agregat Kasar 

(Sumber: Dokumentasi PT.Totalindo Eka Persada.Tbk, 2022) 

Ukuran Saringan Presentase Berat (%) 

31,5 mm 0 

Selisih antara 2 berikutnya 10 - 60 

4 mm 90 - 98 

 

3.2.3. Semen 

Mutu Semen 

a. Semen portland harus memenuhi persyaratan standard Intemasional 

atau Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A SK SNI 3-04-1989-F atau 

sesuai SII-0013-82, Type-1 atau NI-8 untuk butir pengikat awal 

kekekalan bentuk, kekuatan tekan aduk dan susunan kimia.  

b. Jika mempergunakan semen portland pozolan (campuran semen 

portland dan bahan pozolan) maka semen tersebut harus memenuhi 

ketentuan SII 0132 Mutu dan Cara Uji Semen Portland Pozoland atau 

spesifikasi untuk semen hidraulis campuran. 

c. Di dalam syarat pelaksanaan pekerjaan beton harus dicantumkan dengan 

jelas jenis semen yang boleh dipakai dan jenis semen ini harus sesuai 

dengan jenis semen yang digunakan dalam ketentuan persyaratan mutu. 

Penyimpanan Semen 

a. Penyimpanan semen harus dilaksanakan dalam tempat penyimpanan dan 

dijaga agar semen tidak lembab, dengan lantai terangkat bebas dari tanah 

dan ditumpuk sesuai dengan syarat penumpukan semen dan menurut 

urutan pengiriman. Semen yang telah rusak karena terlalu lama disimpan 

sehingga mengeras ataupun tercampur bahan lainnya tidak boleh 

dipergunakan dan harus disingkirkan dari tempat pekerjaan. Semen harus 

dalam zak-zak yang utuh dan terlindung baik terhadap pengaruh cuaca, 
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dengan ventilasi secukupnya dan dipergunakan sesuai dengan urutan 

pengiriman. Semen yang telah disimpan lebih 60 hari tidak boleh 

digunakan untuk pekerjaan. 

b. Curah semen harus disimpan di dalam konstruksi silo secara tepat untuk 

melindungi terhadap penggumpalan semen dalam penyimpanan. 

c. Semua semen harus baru, bila dikirim setiap pengiriman harus disertai 

dengan sertifikat test dari pabrik.  

 

3.2.4. Bahan Campuran Tambahan (Admixture) 

Admixture adalah bahan tambahan atau pembantu untuk memperbaiki sifat-

sifat tertentu dari campuran beton lunak dan keras. Admixture harus disimpan 

dan dilindungi agar kualitas percampuran untuk beton tidak terganggu. 

Admixture tidak boleh dipakai jika mengandung chloride atau nitrat. Admixture 

harus sesuai dengan ACI 212.2R-71 dan ACI 212 2R-64. Segala macam 

admixture yang akan digunakan dalam pekerjaan harus disetujui oleh 

pengawas lapangan dan Manajemen Konstruksi. 

 

3.2.5. Beton Ready Mix 

Beton ready mix merupakan beton yang sudah siap untuk digunakan tanpa 

perlu lagi pengolahan dilapangan. Didalamnya tercampur material-material 

seperti semen, air, agregat halus, agregat kasar dan bahan admixture. Proses 

pengolahan beton ready mix ini dilakukan di batching plant (pabrik beton) 

dengan mesin yang dirancang khusus untuk proses percampuran material 

penyusun beton.  

Tabel 3.3. Mutu dan Penggunaan Beton Ready Mix 

(Sumber: Dokumentasi PT.Totalindo Eka Persada.Tbk, 2022) 

No Beton Letak Mutu (MPa) 

1. Pile Cap Pondasi 35 

2. Bored Pile Pondasi 35 

3. Balok dan Pelat Lt. 1 - Atap 35 

4. Kolom dan Shear Wall Lt. 1 - Atap 50 
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Gambar 3.1. Beton Ready Mix 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.2.6. Beton Decking 

Beton decking adalah suatu material yang berfungsi untuk memberikan 

ruang (space) atau batas untuk tulangan ke bekising atau selimut beton. Tebal 

dari beton decking berbeda-beda, untuk pelaksanaan lapangannya sebagai 

berikut:  

a. 2 cm atau 20 mm untuk balok dan pelat lantai 

b. 4 cm atau 40 mm untuk kolom dan shear wall 

 

 

Gambar 3.2. Beton Decking 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

3.2.7. Baja Tulangan 

Baja tulangan yang digunakan di proyek Apartemen Kingland Avenue 

adalah Baja Tulangan Sirip (BJTS 520) dan adalah Baja Tulangan Sirip (BJTS 

420B). Diletakkan di tempat pabrikasi besi yang di area tersebut terdapat bar 

cutter dan bar bender sehingga memudahkan pekerja dalam proses pekerjaan 

pembesian. Adapun syarat-syarat baja tulangan sebagai berikut: 

a. Tulangan berulir mutu BJTD-40 (Baja Tulangan Deform) sesuai dengan 

SII0136-84. 

b. Tulangan polos mutu BJTP-24 (Baja Tulangan Deform) sesuai dengan 

SII0136-84. 
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c. Sertifikat dari percobaan hasil komposisi kimia dan sifat fisik baja 

tulangan. 

d. Bebas dari kotoran, lapisan minyak, karat dan bahan lainnya yang dapat 

mengurangi daya lekat. 

e. Pembuatan tulangan disesuaikan PBI 1971 

f. Toleransi pemasangan tulangan disesuaikan PBI 1971 atau A.C.I.135. 

g. Standar Pembengkokan harus sesuai dengan SKSNI-91 (Tata Cara 

Penghitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung). 

h. Toleransi Pembengkokan tulangan sesai PBI 1971. 

Besi yang digunakan di proyek Apartemen Kingland Avenue sebagai berikut:  

a. Baja tulangan ulir D10 mm. 

b. Baja tulangan ulir D13 mm. 

c. Baja tulangan ulir D16 mm. 

d. Baja tulangan ulir D19 mm. 

e. Baja tulangan ulir D22 mm. 

f. Baja tulangan ulir D25 mm. 

g. Baja tulangan ulir D29 mm. 

 

 

Gambar 3.3. Baja Tulangan 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.2.8. Kawat Bendrat 

Kawat bendrat adalah material yang digunakan para pekerja atau tukang 

untuk mengikat tulangan satu dan yang lainnya agar menjadi sebuah rangkaian 

struktur yang siap di cor. Kawat bendrat harus berkualitas baik, tidak mudah 

putus dan tidak karat. 
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Gambar 3.4. Kawat Bendrat 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.2.9. Minyak Bekisting 

Minyak bekisting adalah pelumas yang dibutuhkan dalam proses pekerjaan 

bekisting. Minyak bekisting memiliki fungsi untuk melicinkan permukaan 

bekisting agar pada saat pelepasan bekisting tidak sulit dan permukaan beton 

mulus dan bersih. 

 

Gambar 3.5. Minyak Bekisting 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.2.10. Calbond 

Calbond adalah lem beton yang digunakan untuk merekatkan beton yang 

sudah di cor sebelumnya dengan beton yang baru akan dicor. Calbond berwujud 

cair dan berwarna putih dengan komposisi bahan kimia. Calbond disiram ke 

kolom atau pelat secara merata sebelum kolom atau pelat ditambah adukan cor 

yang baru. 

 

Gambar 3.6. Calbbond 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 
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3.2.11. Tulangan Kaki Ayam 

Tulangan kaki/cakar ayam adalah tulangan besi yang dibuat bengkok 

menyerupai seperti dudukan yang berfungsi sebagai pengatur atau penjaga 

jarak antara tulangan atas dan tulangan bawah pada pelat. 

 

 

Gambar 3.7. Tulangan Kaki Ayam 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.2.12. Stop Cor 

Stop Cor merupakan material yang digunakan sebagai batas untuk mengecor 

pada pelat dan balok. Cara kerja dari maerial ini yaitu dengan menahan 

jalannya beton memasuki area yang belum ingin dicor. Hal ini dikarenakan 

untuk menghentikan pengecoran yang biasanya dilakukan di zonasi setiap 

lantai. 

 

 

Gambar 3.8. Stop Cor  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3. Jenis dan Spesifikasi Peralatan 

Alat kerja merupakan salah satu komponen pokok pelaksanaan proyek 

konstruksi selain material/bahan dan tenaga kerja. Penggunaan alat kerja harus 

dilakukan secara efektif dan efisien, agar dalam pelaksanaan proyek didapatkan 

hasil yang sesuai dengan perencanaan awal.  
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Kebutuhan jenis dan jumlah alat kerja ini bermacam-macam tergantung dari apa 

saja lingkup kerja proyek secara keseluruhan. Biasanya untuk pelaksanaan proyek 

konstruksi gedung bertingkat tinggi dengan basement ada beberapa kebutuhan jenis 

alat kerja termasuk alat berat. Berikut merupakan alat-alat kerja yang digunakan 

untuk Proyek Apartemen Kingland Avenue.  

 

3.3.1. Truck Mixer  

Truk mixer adalah sebuah kendaraan yang gunakan untuk mengangkut 

beton readymix (Beton Cair) dari batching plant. Kapasitas daya angkut truk 

mixer ini ada beberapa macam, namun yang umum di Indonesia ada 2 jenis 

yaitu truk standar yang dapat mengangkut dengan kapasitas 6 m³-7 m³ persekali 

angkut, dan ukuran mini berkisar 2,5-3 m³. Pada proyek Apartemen Kingland 

Avenue digunakan truk mixer denga kapasitas 6 m³. 

 

 

Gambar 3.9. Truck Mixer 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.2. Gerobak Tangan 

Gerobak Tangan adalah alat yang memiliki satu roda yang berfungsi untuk 

transportasi pengangkut material/beton dengan cara didorong dan dikendalikan 

oleh seseorang ke tempat yang ingin dituju. 

 

 

Gambar 3.10. Gerobak Tangan 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

  

https://pesanreadymix.com/blog/pengertian-batching-plant-dan-daftar-lokasinya-di-indonesia/
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3.3.3. Sekop Kecil 

Sekop kecil ini memiliki fungsi untuk mengais beton segar ke dalam 

kerucut abrams agar dilakukannya uji tes beton. 

 

 

Gambar 3.11. Sekop Kecil 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.4. Kerucut Abrams 

Kerucut Abrams merupakan alat yang digunakan pada uji slump dari beton. 

Tes ini menentukan kandungan air di dalam beton. Penggunaan alat ini dengan 

cara memasukkan beton kedalam kerucut abrams dan kemudian diukur 

menggunakan meteran. Terbuat dari logam yang berdiameter bawah sekitar 

200 mm, diameter atas 100 mm dan memiliki tinggi sekitar 30mm. 

 

 

Gambar 3.12. Kerucut Abrams 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.5. Tongkat Penusuk 

Tongkat penusuk digunakan pada saat melakukan uji tes beton. Cara kerja 

tongkat ini ketika beton sudah terisi lalu ditusuk guna memadatkan ruang di 

kerucut abrams. 

 

Gambar 3.13. Tongkat Penusuk 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 
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3.3.6. Plywood 

Plywood merupakan material yang berbahan kayu yang berlapis-lapis dan 

berbentuk panel. Plywood ini bisa dijadikan lantai kerja dalam uji tes beton. 

Pada Proyek Apartemen Kingland Avenue plywood yang digunakan memiliki 

dimensi panjang x lebar x tinggi yaitu 2440 x 1220 x 18 mm. 

 

 

Gambar 3.14. Plywood 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.7. Cetakan Beton  

Cetakan beton merupakan alat pencetak beton precast model tabung yang 

digunakan untuk pengujian kekuatan dan komposisi sebelum membuat 

konstruksi pada proyek. 

 

 

Gambar 3.15. Cetakan Beton 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.8. Concret Bucket 

Concrete Bucket adalah salah satu alat yang digunakan untuk proses 

pengecoran. Alat ini terpasang atau terkait oleh tower crane. Cara kerja alat ini 

yaitu alat ini akan di tuangkan beton dari truck mixer, kemudian concrete 

bucket ini akan di angkat menggunakan tower crane ke tempat yang ingin 

dilakukan pengecoran. Untuk Proyek Apartement Kingland Avenue concrete 

bucket ini digunakan untuk pengecoran kolom, shear wall, parafet, dan facade. 

Volume dari alat ini yaitu 0,8 m³. 
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Gambar 3.16. Concret Bucket 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.9. Tower Crane (TC) 

Tower crane merupakan mesin pengangkat beban yang digunakan untuk 

memudahkan proses konstruksi terutama pada gedung tinggi. Tower crane 

mempunyai tinggi hingga ketinggian 100 meter di atas tanah sehingga sering 

digunakan saat pembangunan apartemen, gedung tinggi, kantor perusahaan. 

Cara kerja tower crane terbagi dalam beberapa pergerakan, diantaranya : 

a. lifting: mengangkat muatan dari dasar ke atas. 

b. trolleying: perpindahan trolley secara horizontal. 

c. slewing: gerakan rotasi pada poros di bagian slewing machine. 

 

  

Gambar 3.17. Tower Crane 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.10. Tenda 

Dalam Proyek Apartemen Kingland Avenue, mandor besi memiliki 

inisiatif untuk menyediakan tenda untuk mengantisipasi turunnya hujan. 

Pemasangan tenda pada areal kerja sangatlah efektif, akibatnya meskipun 

cuaca sedang hujan tapi pekerjaan tetap bisa dilaksanakan. Sehingga item 

pekerjaan tidak tertinggal dari Time schedule yang dirancanakan. 
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Gambar 3.18. Tenda  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.11. Penerangan (Lampu) 

Lampu yang digunakan untuk proyek ini adalah tipe lampu sorot, yang 

berfungsi untuk menerangi area kerja pada malam hari ketika pekerja lembur, 

ataupun melakukan storing/pengecoran pada malam hari.  

 

 

Gambar 3.19. Penerangan (Lampu) 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.12. Vibrator 

Vibrator beton merupakan salah peralatan yang digunakan saat pengecoran 

yang fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam 

bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam 

campuran beton dapat keluar. Vibrator pada proyek Apartemen Kingland 

Avenue terbagi menjadi dua yaitu:  

a. Vibrator External 

Mesin vibrator external bisa disebut dengan shutter vibrator. Berfungsi 

untuk menutup setiap rongga didalam adukan beton dengan cara 

menggetarkan bekisting beton. 
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Gambar 3.20. Vibrator External 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

b. Vibrator Internal  

Vibrator yang digunakan pada proses pemadatan beton internal adalah 

needle vibrator (vibrator jarum) atau immersion vibrator (vibrator celup). 

Proses pemadatannya vibrator internal dengan cara memberikan getaran 

dari dalam adukan beton yang telah dituang. Pemberian getaran dilakukan 

di titik tertentu agar tidak menggangu seting bekisting yang telah 

ditentukan. 

 

Gambar 3.21. Vibrator Internal 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.13. Bekisting 

Bekisting merupakan cetakan beton pada proses pelaksanaan proyek 

konstruksi. Bekisting dapat bersifat sementara dan juga permanen, bekisting 

sementara akan dilepas setelah beton sudah mengeras dan dinilai mampu 

menahan berat sendirinya.  

Pada proyek Kingland Avenue ini terdapat jenis bekisting yaitu Aluco 

System dimana pelepasan bekisting untuk vertikal (kolom, shear wall, façade, 

dan dinding) dilakukan 8-12 jam setelah pengecoran. Sedangkan untuk 

horizontalnya adalah selama 32 jam. Bekisting memiliki bagian-bagian yang 

penting. Masing-masing bagian memiliki cara pemasangan sendiri. Berikut 

adalah bagian-bagian dari bekisting Aluco System. 
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Komponen:  

a. Wall Panel  

Wall panel merupakan panel panel-panel vertikal untul kolom, dinding, 

fasad dengan lebar panel maksimum 60 cm dan tinggi 2.5 m. Terdapat slab 

panel (meliputi pelat dan balok) serta bottom slab panel (bagian bawah dari 

balok atau bodeman) pada daerah horizontal yang dengan tinggi maksimum 

1.2 m dan lebar 60 cm. 

 

 

Gambar 3.22. Wall Panel 

(Sumber: PPT Alumunium Formwork Kingland Avenue, 2022) 

 

b. Slab Deck 

Slab deck merupakan komponen pertemuan antara panel horizontal dan 

panel vertikal. Slab deck berfungsi sebagai alat penyambung panel 

horizontal dan panel vertikal. 

 

 

Gambar 3.23. Slab Deck 

(Sumber: PPT Alumunium Formwork Kingland Avenue, 2022) 

 

c. Soffit Lengh 

Soffit Lengh merupakan bagian pertemuan antara pelat dan dinding di 

bagian dalam dan luar yang ukurannya variatif yang dapat disesuaikan 

dengan desain disetiap proyek. 
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Gambar 3.24. Soffit Lengh 

(Sumber: PPT Alumunium Formwork Kingland Avenue, 2022) 

 

d. Middle Beam 

Middle beam merupakan sambungan yang digunakan sebagai pelat 

dengan lebar maksimum sama dengan prophead yaitu 15 cm. 

 

 

Gambar 3.25. Middle Beam 

(Sumber: PPT Alumunium Formwork Kingland Avenue, 2022) 

 

e. Deck Drop 

Deck prop merupakan daerah kepala shoring dari bekisting yang 

dibantu dengan pipe support yang memiliki tinggi maksimum 4 meter. 

Ukuran prophead umumnya 15x30 cm. 

 

 

Gambar 3.26. Deck Drop 

(Sumber: PPT Alumunium Formwork Kingland Avenue, 2022) 

 

f. Beam Joint 

Beam joint merupakan bagian penyambung antara prophead dengan 

middle/end beam. 
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Gambar 3.27. Beam Joint 

(Sumber: PPT Alumunium Formwork Kingland Avenue, 2022) 

 

Aksesoris: 

a. Stub Pin / Wedge Pin / Long Pin 

Stub pun dan wedge pin merupakan aksesoris sambungan antara panel 

pelat atau dinding, sedangkan long pin merupakan aksesoris sambungan 

antara prophead dan middle/end beam. 

 

 

Gambar 3.28. Stub Pin / Wedge Pin / Long Pin 

(Sumber: PPT Alumunium Formwork Kingland Avenue, 2022) 

 

b. Reusable Flat Tie/PVC sleeve/Intgral Type/Alumunium Bracket 

Flat tie merupakan aksesoris yang berfungsi sebagai pengunci panel 

dinding, sedangkan PVC sleeve dapat dikombinasikan dengan flat tie untuk 

melindungi dari pembusukan yang disebabkan beton cor. 

 

 

Gambar 3.29. Reusable Flat Tie, PVC sleeve, Intgral Type dan Bracket 

(Sumber: PPT Alumunium Formwork Kingland Avenue, 2022) 

 

c. Steel Support 

Steel Support adalah alat Penyokong yang terbuat dari baja yang 

mempunyai spesifikasi tertentu. Pada umumnya, penyokong baja dapat 

menahan wall panel horizontal dengan maksimum ketinggian 4 m. 
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Gambar 3.30. Steel Support 

(Sumber: PPT Alumunium Formwork Kingland Avenue, 2022) 

 

d. System Support 

System support merupakan alat penyongkong yang terbuat dari baja, 

perbedaannya berada pada ujung permukaan bajanya. Dan fungsinya hanya 

untuk membantu steel support. 

 

 

Gambar 3.31. System Support 

(Sumber: PPT Alumunium Formwork Kingland Avenue, 2022) 

 

3.3.14. Compresor 

Air compressor adalah alat penghembus udara bertekanan tinggi yang 

digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang dapat mengurangi mutu 

dan daya lekatan tulangan pada beton seperti debu-debu, potongan kawat 

bendrat, dan kotoran-kotoran lainnya. Alat ini akan digunakan sebelum proses 

pengecoran dilakukan. 

 

 

Gambar 3.32. Compresor 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 
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3.3.15. Auto Level 

Automatic Level Waterpass merupakan alat yang berfungsi untuk 

mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik 

pengukuran secara vertikal maupun horizontal. 

 

 

Gambar 3.33. Auto Level 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.16. Total Station 

Total Station berfungsi untuk mengukur jarak horizontal dan kemiringan, 

sudut, dan ketinggian horizontal dan vertikal dalam kegiatan survei. Total 

station dapat melakukan pengkuran dengan rentang jarak yang jauh, cepat, dan 

akurat. 

 

Gambar 3.34. Total Station 

(Sumber: Gambar Google, 2022) 

 

3.3.17. Tripod 

Tripod adalah tempat dudukan alat dan untuk menstabilkan alat seperti 

Auto Level dan Theodolite. Alat ini mempunyai 3 kaki yang sama panjang dan 

bisa diubah ukuran ketinggiannya. 
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Gambar 3.35. Tripod 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.18. Bar Bender 

Bar bender atau Bar Bending digunakan untuk menekuk tulangan dengan 

derajat kemiringan tertentu. Mesin ini dipakai untuk membuat tekukan pada 

sengkang, membuat tekukan pada besi tulangan utama dan juga membuat 

tekukan pada kait pengikat. 

 

 

Gambar 3.36. Bar Bender 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.19. Bar Cutter 

Bar Cutter adalah mesin yang digunakan untuk memotong tulangan sesuai 

dengan ukuran yang dibutuhkan. Bar Cutter menggunakan tenaga listrik 

sehingga bisa dilakukan dengan lebih cepat dan bisa menghemat tenaga. 

 

 

Gambar 3.37. Bar Cutter 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 
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3.3.20. Pompa Kodok  

Pompa kodok adalah pompa yang digunakan untuk mendistribusikan 

campuran beton dengan cara mendorong campuran beton tersebut melalui pipa 

galvanis. Pompa kodok diletakkan pada dasar bangunan dan distribusinya 

menggunakan tiga cabang pipa galvanis sehingga alat tersebut dapat dipakai 

untuk pengecoran pelat pada tower 2. 

 

 

Gambar 3.38. Pompa Kodok 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.21. Gegep 

Gegep merupakan alat yang digunakan oleh para pekerja atau tukang besi 

untuk mengikatkan tulangan dengan kawat bendrat. 

 

 

Gambar 3.39. Gegep 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.22. Bor Listrik 

Bor listrik merupakan alat yang digunakan untuk bermacam tujuan, salah 

satunya yaitu untuk membobok beton yang kelebihan pada kepala kolom. 

 

 

Gambar 3.40. Bor Listrik 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 
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3.3.23. Las Gas 

Las gas adalah suatu alat yang digunakan untuk menyambungkan menjadi 

satu keasatuan antara dua atau lebih besi atau baja. 

 

 

Gambar 3.41. Las Listrik 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.24. Sikat 

Sikat adalah alat yang digunakan untuk membersihkan serpihan beton pada 

pelat saat akan membuat garis sipatan pada pelat. 

 

 

Gambar 3.42. Sikat 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.25. Bolt Cutter 

Bolt Cutter merupakan alat yang berbentuk seperti tang, alat ini berfungsi 

untuk memotong besi berdiameter kecil khususnya pelat. Diameter besi 

maksimal yang dapat dipotong oleh alat ini adalah 16 mm. 

 

 

Gambar 3.43. Bolt Cutter 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 
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3.3.26. Circular Saw 

Circular Saw adalah salah satu jenis gergaji mesin yang berbentuk bulat dan 

bergigi, alat ini dapat memotong objek dengan gerakan berputar. Alat ini 

digunakan untuk memotong panel bekisting, besi hollow dan lain-lain. 

 

 

Gambar 3.44. Circullar Saw 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.27. Jidar Kayu 

Jidar Kayu adalah alat bantu untuk mendukung kegiatan pengecoran. Jidar 

kayu berfungsi untuk meratakan pekerjaan pengecoran beton. 

 

 

Gambar 3.45. Jidar Kayu 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.28. Panel Listrik 

Panel listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk mengatur dan 

mengendalikan llistrik. Box listrik ini digunakan sebagai pengendali listrik 

untuk peralatan-peralatan pekerjaan seperti pencahayaan. 

 

 

Gambar 3.46. Panel Listrik 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 
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3.3.29. Pipa Cor  

Pipa cor merupakan pipa yang digunakan untuk mengalirkan beton ready 

mix dari truck mixer ke struktur horizontal yang akan di cor seperti pelat lantai. 

Pipa cor ini terbuat dari bahan galvanis, dimana pipa-pipa ini baru dirakit 

sebelum proses pengecoran. Pada proyek Apartemen Kingland Avenue, pipa 

cor baru digunakan apabila volume pengecoran < 50 m3. 

 

 

Gambar 3.47. Pipa Cor 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.30. Peralatan Pengukuran 

Peralatan pengukuran merupakan alat-alat yang digunakan dalam 

membantu pengukuran, baik pengukuran Panjang maupun jarak jari satu 

titik ke titik lainnya. Peralatan pengukuran adalah sebagai berikut: 

a. Meteran 

Meteran adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur panjang suatu 

benda. Pada proyek Apartemen Kingland Avenue, digunakan meteran 

dengan ukuran bervariasi, misalnya ukuran 5 m. 

 

 

Gambar 3.48. Meteran 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

b. Rambu Ukur 

Rambu ukur adalah alat untuk membaca ketinggian atau elevasi dari 

suatu bidang. Bak ukur ini dapat mempermudahkan pengguna untuk 
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mengetahui bahwa bidang yang di cek beda tinggi antara permukaan bidang 

dengan garis yang di bidik. 

 

 

Gambar 3.49. Rambu Ukur 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

c. Sipatan 

Sipatan merupakan suatu alat yang digunakan para surveyor untuk 

melakukan marking untuk kolom dan shear wall, marking untuk 

menentukan arah X dan Y, dan juga memperhitungkan garis pinjaman dari 

lantai sebelumnya. 

 

 

Gambar 3.50. Sipatan 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

3.3.31. Peralatan Perancah 

Peralatan perancah merupakan alat-alat yang digunakan saat memasang 

sebuah perancah bekisting agar bekisting tersebut tetap kokoh. Peralatan 

perancah adalah sebagai berikut:  

a. Palu 

Palu merupakan alat yang di butuhkan pada saat dilapangan. Berbagai 

fungsi palu contohnya yaitu, memalu paku pada saat pemasangan panel 
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bekisting dan juga palu dapat melakukan metode knik untuk tulangan kolom 

yang pada saat tidak mendapat selimut beton. 

 

 

Gambar 3.51. Palu 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

b. Jack Base 

Jack Base adalah alat yang berfungsi untuk alas atau dudukan untuk 

ring lock. Panjang maksimal dari jack base yaitu 60 cm. Jack base 

merupakan alat yang pertama digunakan saat pemasangan ring lock yang 

terletak pada kaki dari ring lock. 

 

 

Gambar 3.52. Jack Base 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

c. Pipa Support 

Pipa Support merupakan bagian dari perancah yang berada dibawah 

beton balok dan pelat yang bekistingnya sudah di buka saat umur beton 14 

hari. Fungsi alat ini untuk membantu beton pada balok dan pelat agar kuat 

sampai umur beton 28 atau 30 hari. 
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Gambar 3.53. Pipa Support 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

d. Ring Lock  

Ring lock merupakan bagian dari perancah yang berada dibawah 

bekisting, fungsi dari pipa tersebut adalah untuk meneruskan beban dari U 

head jack ke bagian perancah dibawahnya. 

 

 

Gambar 3.54. Ring Lock 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 

 

e. U Head Jack 

U head jack sambungan dari ring lock atau pipa support yang berfungsi 

sebagai penahan untuk bekisting. 

 

 

Gambar 3.55. U Head Jack 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022) 
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3.4. Rencana dan Syarat Pekerjaan Beton Bertulang 

3.4.1. Uraian Umum 

Pada tahap pelaksanaan diperlukan kerjasama dan koordinasi dari semua 

pihak, baik konsultan perencana, pemberi tugas, konsultan pengawas maupun 

kontraktor pelaksana. Kerja sama yang baik dapat menghasilkan suatu 

pekerjaan yang efektif dan efesien terutama dalam pengaturan sumber daya 

yang ada, meliputi: tenaga kerja, bahan-bahan, dan alat-alat yang digunakan di 

dalam pekerjaan pembangunan The Fritz Apartemen Kingland Avenue. 

Pelaksanaan pekerjaan didasarkan atas Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

yang telah disepakati dalam kontrak kerja.  

Dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi, 

sehingga didapati hasil bangunan yang terencana. Berikut syarat- syarat 

pelaksanaan pekerjaan: 

a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) 

b. Berita acara penjelasan pekerjaan 

c. Gambar rencana (Shop Drawing) 

d. Penjelasan dan petunjuk dari konsultan pengawas selama pelaksanaan 

pekerjaan proyek.  

 

3.4.2. Lingkup Pekerjaan 

Pekerjaan yang termasuk beton bertulang meliputi: 

a. Penyediaan dan pendayagunaan semua tenaga kerja, bahan-bahan, 

instalasi konstruksi dan perlengkapan-perlengkapan untuk semua 

pembuatan dalam mendirikan bangunan dengan semua pekerjaan 

pertukangan/keahlian lain yang ada hubungannya dengan itu lengkap 

sebagaimana diperlukannya. 

b. Tanggung jawab kontraktor atas instalasi semua alat-alat yang terpasang, 

selubung-selubung dan sebagainya yang tertanam didalam beton. Syarat-

syarat umum pada pekerjaan ini berlaku penuh Peraturan Beton 

Indonesia 1971 (PBI 1971). 
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c. Ukuran-ukuran (dimensi) dari bagian-bagian beton bertulang yang tidak 

termasuk pada gambar-gambar rencana pelaksanaan arsitektur adalah 

ukuran-ukuran dalam garis besar. Ukuran-ukuran yang tepat, begitu pula 

besi penulangannya ditetapkan dalam gambar-gambar struktur kontruksi 

beton bertulang. Jika terdapat selisih dalam ukuran antara kedua macam 

gambar itu, maka ukuran yang harus berlaku dikonsultasikan terlebih 

dahulu dengan perencana atau pengawas lapangan untuk mendapatkan 

ukuran yang sesungguhnya disetujui oleh perencana. 

d. Jika keadaan pasaran besi penulangan perlu diganti guna kelangsungan 

pelaksanaan, maka jumlah luas penampang tidak boleh kurang dengan 

memperhatikan syarat-syarat lainya yang termuat dalam PBI 1971. 

Dalam hal ini pengawas lapangan harus segera diberitahukan untuk 

persetujuannya. 

e. Penyediaan dan penempatan tulangan baja untuk semua pekerjaan beton 

yang berlangsung dicor ditempat, termasuk penyediaan dan penempatan 

batang-batang dowel ditanamkan didalam beton seperti terlihat dan 

terperinci didalam gambar atau seperti petunjuk pengawas lapangan dan, 

bila disyaratkan, penyedian penulangan untuk dinding blok beton. 

f. Pekerjaan-pekerjaan lain yang termasuk adalah: 

1) Semua pekerjaan beton yang terperinci diluar ini. 

2) Pemeliharaan dan finishing, termasuk grouting. 

3) Mengatur benda-benda yang ditanam didalam beton, kecuali tulangan 

beton 

4) Koordinasi dari pekerjaan ini dengan pekerjaan dari lain bagian. 

5) Landasan beton untuk peralatan ME 

6) Penyediaan dan penempatan stek tulangan pada setiap pertemuan 

dinding bata dengan kolom/beton struktural dan dinding bata dengan 

pelat beton structural seperti yang ditunjukan oleh pengawas 

lapangan. 
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3.4.3. Referensi dan Standar-Standar 

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan 

beton bertulang adalah: 

a. PBI-1971 tentang Peraturan Beton Bertulang Indonesia-1971. 

b. SKSNI-1991 tentang Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk 

Bangunan Gedung. 

c. PUBI-1982 tentang Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia. 

d. ACI 304.IR-79 tentang Preplaced Aggregate Concrete for Structural and 

Mass Concrete, Part 2. 

e. ACI 304.2R-71 tentang Placing Concrete by Pumping Methods, Part 2. 

f. ACI 304.304-71 tentang High Density Concrete: Measuring. Mixing, 

Transporting and Placing, Part 2. 

g. ASTM-C94 tentang Standard Specification for Ready-Mixed Concrete. 

h. ASTM-C33 tentang Standard Specification for Concrete Aggregates. 

i. ACI-318 tentang Building Code Requirements for Reinforced Concrete. 

j. ACI-301 tentang Specification for Structural Concrete of Building. 

k. ACI 212.IR-63 tentang Admixture for Concrete, Part. 

l. ACI 212.2R-71 tentang Guide for Use of Admixture in Concrete, Part1. 

m. ASTM-C143 tentang Standard Test Method for Slump of Portland 

Cement Concrete. 

n. ASTM-C231 tentang Standard Test Method for Air Content of Freshly 

Mixed Concrete by the Pressure Method. 

o. ASTM-C171 tentang Standard Specification for Sheet Materials for 

Curing Concrete. 

p. ASTM-C172 tentang Standard Method of Sampling Freshly Mixed 

Concrete. 

q. ASTM-C31 tentang Standard Method of Making and Curing Concrete 

Test Specimens in the Field. 

r. ASTM-C42 tentang Standard Method of Obtaining and Testing Drilled 

Cores and Sawed Beams of Concrete. 

s. ASTM-C309 tentang Standard Specification for Liquid Membrane 

Forming Compounds for Curing Concrete. 
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t. ASTM-D1752 tentang Standard Specificationfor Performed Spange 

Rubberand Cork Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and 

Structural Constrution. 

u. ASTM-D1751 tentang Standard Specification for Performed Expansion 

Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction (Non- 

extruding and Resilient Bituminous Types). 

v. SIII tentang Standard Industri Indonesia. 

w. ACI-315 tentang Manual of Standard Practice for Reinforced Concrete. 

x. ASTM-A185 tentang Standard Specification for Welded Steel Wire 

Fabric for Concrete Reinforcement. 

y. ASTM-A165 tentang Standard Specification for Deformed and Plain 

Billet Steel Bars for Concrete Reinforcement, Grade 40, deformed for 

reinforcing bars, Grade 40, for stirrups and ties. 

z. Petunjuk-petunjuk lisan maupun tetulis yang diberikan oleh pengawas. 

 

3.4.4. Penyerahan Tugas 

Kontraktor menyerahkan tugas kepada pengawas lapangan sesuai dengan 

jadwal yang telah disetujui sehingga tidak menyebabkan keterlambatan pada 

pekerjaan sendiri maupun pekerjaan lainnya.  

a. Gambar pelaksanaan 

Gambar tahapan pelaksanaan yang diserahkan oleh kontraktor kepada 

pengawas lapangan harus dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari 

sebelum jadwal pelaksanaan beton. 

b. Data dari pabrik/sertifikat 

Untuk mendapat jaminan atas mutu beton maka sebelum pengiriman 

kontraktor harus menyerahkan hasil percobaan laboraturium, baik hasil 

percobaan bahan maupun hasil percobaan campuran sedikitnya 5 hari kerja. 

 

3.4.5. Percobaan Bahan dan Campuran Beton 

a. Test bahan: Sebelum membuat campuran, test laboratorium harus 

dilakukan untuk test berikut, sehubungan dengan prosedur-prosedur 



58 

 

   

 

ditujukan ke standard referensi untuk menjamin pemenuhan spesifikasi 

proyek untuk membuat campuran yang diperlukan. 

b. Semen: Berat jenis semen. 

c. Agregat: Analisa tapis, berat jenis, prosentase dari void (kekosongan), 

penyerapan, kelembaban dari agregat kasar dan halus, berat kering dari 

agregat kasar, modulus terhalus dari agregat halus. 

d. Adukan/Campuran Beton 

1) Adukan beton harus didasarkan pada trial mix dan design mix masing-

masing untuk umur 7, 14 atau 21 dan 28 hari yang didasarkan pada 

minimum 20 hasil pengujian atau lebih sedemikian rupa sehingga 

hasil uji tersebut dapat disetujui oleh pengawas lapangan. Hasil uji 

yang disetujui tersebut sudah harus disertakan selambat-lambatnya 3 

minggu sebelum pengerjaan dimulai, dan selain itu mutu betonpun 

harus sesuai dengan mutu standard PBI 1971. Pekerjaan tidak boleh 

dimulai sebelum diperiksa pengawas lapangan tentang 

kekuatan/kebersihannya. Semua pembuatan dan pengujian trial mix 

dan design mix serta pembiayaannya adalah sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab Kontraktor. Trial mix dan design mix harus diadakan 

lagi bila agregat yang dipakai diambil dari sumber yang berlainan 

merk semen yang berbeda atau supplier beton yang lain. 

2) Campuran desain dan campuran percobaan harus proporsional semen 

terhadap agregat berdasarkan berat, atau proporsi yang cocok dari 

ukuran untuk rencana proposional atau perbandingan yang harus 

disetujui oleh pengawas lapangan. 

3) Percobaan adukan untuk berat normal beton 

Untuk perincian minimum dan maximum slump untuk setiap jenis dan 

kekuatan dari berat normal beton, dibuat empat (4) adukan campuran 

dengan memakai nilai faktor air-semen yang berbeda-beda. 

4) Pengujian mutu beton ditentukan melalui pengujian sejumlah benda 

uji silinder beton diameter 15 cm x tinggi 30 cm sesuai PBI 1971, atau 

ACI 304-73, ACI Committee-304, ASTM C 94-78a.  
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5) Benda uji (setiap pengambilan terdiri dari 4 set dengan pengetesan 

dilakukan pada hari yang tercantum pada item 6) dari satu adukan 

dipilih acak yang mewakili suatu volume rata-rata tidak lebih dari 30 

m³. 

6) Hasil uji untuk setiap pengujian dilakukan masing-masing untuk umur 

7, 14, 28 dan 50 hari 

7) Pembuatan benda uji harus mengikuti ketentuan PBl'71, dilakukan di 

lokasi pengecoran dan harus disaksikan oleh pengawas lapangan. 

Apabila digunakan metoda pembetonan dengan menggunakan pompa 

(concrete pump), maka pengambilan contoh segala macam jenis 

pengujian lapangan harus dilakukan dari hasil adukan yang diperoleh 

dari ujung pipa (concrete pump) pada lokasi yang akan dilaksanakan. 

8) Pengujian bahan dan beton harus dilakukan dengan cara yang 

ditentukan dalam Standard Industri Indonesia (SII) dan PBl'71 NI 2 

atau metoda uji bahan yang disetujui oleh pengawas lapangan. 

9) Rekaman lengkap dari hasil uji bahan dan beton harus disediakan dan 

disimpan dengan baik oleh tenaga pengawas ahli, dan selalu tersedia 

untuk keperluan pemeriksaan selama pelaksanaan pekerjaan dan 

selama 5 tahun sesudah proyek bangunan tersebut selesai 

dilaksanakan. 

e. Pengujian Slump 

1) Kekentalan adukan beton diperiksa dengan pengujian slump, dimana 

nilai slump harus dalam batas-batas yang diisyaratkan dalam PBI 

1971, kecuali ditentukan lain oleh pengawas lapangan. 

2) Pelaksanaan dari persetujuan kontrak adalah bahwa kontraktor 

bertanggung jawab penuh untuk produksi dari pencapaian mutu beton 

dan kekuatan penyelesaian yang memenuhi syarat batas slump. Bila 

dipakai pompa beton (concret pump) maximum slump harus 100 mm 

sampai 150 mm. 

3) Rekomendasi slump untuk variasi beton konstruksi pada keadaan atau 

kondisi normal:  
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Tabel 3.4. Nilai Pengujian Slump 

(Sumber: Dokumentasi Proyek, 2022) 

Elemen Struktur Nilai Slump (cm) 

Kolom 16 ± 2 

Shear wall 16 ± 2 

Balok 12 ± 2 

Pelat 12 ± 2 

Bore pile 18 ± 2 

Pile cap 12 ± 2 

 

f. Mutu dan Konsistensi Beton 

Kekuatan tekan beton silinder 150 mm X 300 mm diumur 28 hari 

sebagai berikut: 

Tabel  3.5. Nilai Mutu dan Konsistensi Beton 

(Sumber: Dokumentasi Proyek, 2022) 

Elemen Struktur Mutu Beton 

Kolom f’c 50 

Shear wall f’c 50 

Balok f’c 35 

Pelat f’c 35 

Bore pile f’c 35 

Pile cap f’c 35 

Kandungan fly ash max 10% 

 

g. Pengujian Tambahan 

1) Kontraktor, tanpa membebankan biaya kepada pemilik, harus 

mengadakan percobaan laboratorium selaku percobaan tambahan 

pada bahan-bahan beton dan membuat desain adukan baru bila sifat 

atau pemilihan bahan diubah atau apabila beton yang ada tidak dapat 

mencapai kekuatan spesifikasi. 

2) Hasil pengujian beton harus diserahkan sesaat sebelum tahapan 

pelaksanaan akan dilakukan, yaitu khususnya untuk pekerjaan yang 

berhubungan dengan pelepasan perancah/acuan. Sedangkan untuk 

pengujian diluar ketentuan pekerjaan tersebut, harus diserahkan 

kepada pengawas lapangan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 hari 

setelah pengujian dilakukan. 
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3.4.6. Pelaksanaan Beton Ready Mix 

a. Semua beton haruslah beton ready-mixed yang didapatkan dari sumber 

yang disetujui pengawas lapangan dengan takaran adukan, serta cara 

pengiriman/pengangkutannya harus memenuhi persyaratan didalam 

ASTM C94-78a, ACI 304-73, ACI Committee 304. 

b. Adukan beton harus dibuat sesuai dengan perbandingan campuran yang 

sesuai dengan hasil tes uji di laboratorium, serta secara konsisten harus 

dikontrol bersama-sama oleh kontraktor dan supplier beton ready-mix. 

c. Denah dan semua peralatan untuk pengukuran, adukan dan pengantaran 

beton harus diperiksa oleh pengawas lapangan sebelum pengadukan 

beton. 

d. Tidak akan dimulai pekerjaan beton jika semua penyerahan dan 

percobaan disetujui oleh pengawas lapangan. 

e. Adukan beton harus didesain dan disesuaikan dengan pemeriksaan 

laboratorium oleh kontraktor dan harus diperiksa teratur oleh kedua 

pihak, kontraktor dan pemasok beton ready-mix. Kekuatan tercantum 

adalah kekuatan yang diijinkan minimum dan hasil dari test oleh 

percobaan laboratorium adalah dasar dari yang diijinkan. 

f. Batas temperature untuk beton ready-mix sebelum dicor disyaratkan 

tidak melampaui 38 °C. 

g. Penambahan bahan additive dalam proses pembuatan beton ready-mix 

harus sesuai dengan petunjuk pabrik additive tersebut. Bila diperlukan 

dua atau lebih bahan additive maka pelaksanaannya harus dilaksanakan 

secara terpisah. Dalam pelaksanaannya harus sesuai ACI212-2R-71 dan 

ACI 212.IR-63. 

h. Dalam selang waktu yang diijinkan untuk penambahan air didalam 

adukan, harus dilaksanakan dibawah pengawasan, baik ditempat 

pembuatan beton ready-mix maupun dilokasi proyek. Penambahan air 

untuk meningkatkan slump beton atas persetujuan dan dibawah 

pengawasan. 

i. Kendaraan pengangkut beton ready-mix harus dilengkapi dengan 

peralatan pengukur air yang tepat. 
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j. Pelaksanaan pengadukan dapat dimulai dalam jangka waktu 30 menit 

setelah semen dan agregat dituangkan dalam alat pengaduk. 

k. Proses pengeluaran beton ready-mix dilapangan dari truck mixer harus 

dilaksanakan dalam jangka waktu 1,5 jam atau sebelum alat pengaduk 

mencapai 300 putaran. Dalam cuaca panas, batas waktu tersebut harus 

diperpendek sesuai petunjuk. Perpanjangan waktu dapat diijinkan sampai 

dengan 4 jam bila dipergunakan retarder yang harus disetujui oleh 

pengawas lapangan. 

l. Apabila temperature atau keadaan lainnya yang menyebabkan perubahan 

slump beton maka kontraktor harus segera meminta petunjuk atau 

keputusan pengawas lapangan dalam menentukan apakah adukan beton 

tersebut masih memenuhi kondisi normal yang disyaratkan. Tidak 

dibenarkan untuk menambah air ke dalam adukan beton dalam kondisi 

tersebut. 

m. Penggetaran beton agar diperoleh beton yang padat harus sesuai dengan 

ACI 309-72 (Recommended Practice for Consolidation of Concrete). 

 

3.4.7. Pengecoran dan Pemadatan Beton 

Persiapan 

a. Kontraktor harus menyiapkan jadwal pengecoran, lalu menyerahkan 

jadwal kepada pengawas lapangan untuk disetujui sebelum memulai 

kegiatan pengecoran. 

b. Sebelum pengecoran beton semua cetakan, tulangan beton, dan benda-

benda yang ditanamkan atau dicor harus diperiksa dan disetujui oleh 

pengawas lapangan. Cetakan beton harus dalam keadaan yang bersih. 

c. Permohonan untuk pemeriksaan harus diserahkan kepada pengawas 

lapangan setidak-tidaknya 24 jam sebelum beton di cor. 

d. Galian harus didesain dengan baik agar terbebas dari daerah berair dan 

berlumpur sehingga proses pengecoran struktur dapat efektif dan 

menerus. 

e. Penulangan harus terjamin, diperiksa dan disetujui. Logam-logam yang 

ditanam harus bebas dari adukan lama, minyak, karat besi dan 
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pergerakan lain ataupun lapisan yang dapat mengurangi rekatan. Pada 

lokasi dimana beton baru ditempelkan ke pekerjaan beton lama, buat 

lubang pada beton lama, masukkan pantek baja, dan kemas cairan tanpa 

adukan nonshrink. 

f. Basahkan cetakan beton secukupnya untuk mencegah timbulnya retak, 

basahkan bahan-bahan lain secukupnya untuk mengurangi penyusutan 

dan menjaga pelaksanaan beton. 

g. Tebal penutup beton harus sesuai dengan persyaratan SKSNI 1991. 

h. Perhatian khusus perlu dicurahkan terhadap ketepatan tebal penutup 

beton, untuk itu tulangan harus dipasang dengan penahan jarak yang 

terbuat dari beton dengan mutu paling sedikit sama dengan mutu beton 

yang akan dicor.  

i. Penahan blok persegi harus dipasang sebanyak minimum 8 buah setiap 

meter cetakan atau lantai kerja. Penahan-penahan jarak tersebut harus 

tersebar merata. 

Pengangkutan 

a. Pengangkutan dan pengecoran beton harus sesuai dengan PBI-71, 

ACI304-73, ACI Committee 304 dan ASTM C94-78a. 

b. Pengangkutan adukan beton dari tempat pengadukan ketempat 

pengecoran harus dilakukan dengan cara-cara yang efektif dan efisien. 

c. Pengangkutan adukan beton harus lancar sehingga tidak terjadi 

perbedaan waktu pengikatan yang mencolok antara adukan beton yang 

sudah dicor dan yang akan dicor. Memindahkan adukan beton   dari 

tempat pengadukan ketempat pengecoran dengan perantaraan talang-

talang miring hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh pengawas 

lapangan. 

d. Adukan beton pada umumnya sudah harus dicor dalam waktu 1 jam 

setelah pengadukan dengan air dimulai. Jangka waktu ini harus 

diperhatikan, apabila diperlukan waktu pengangkutan yang panjang. 

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sampai 2 jam, apabila adukan 

beton digerakkan menerus secara mekanis. 
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e. Apabila diperlukan jangka waktu yang lebih panjang lagi, maka harus 

dipakai bahan-bahan penghambat pengikatan yang berupa bahan 

pembantu yang ditentukan dalam pasal 3.8. PBI '71. 

Pengecoran 

a. Beton harus dicor sesuai persyaratan dalam PBI 1971 ataupun ACI-

304-73, ACI Committee 304, ASTMC 94-78a. 

b. Beton yang akan dituang harus ditempatkan sedekat mungkin 

kecetakan akhir dalam posisi lapisan horizontal kira-kira tidak lebih 

dari ketebalan 30 cm. 

c. Tinggi jatuh dari beton yang dicor jangan melebihi 2 m disetujui 

pengawas lapangan. 

d. Untuk beton expose, tinggi jatuh dari beton yang dicor tidak boleh lebih 

dari 1,5 m. Bila diperlukan tinggi jatuh yang lebih besar, belalai gajah, 

corong pipa cor atau benda-benda lain yang disetujui harus diperiksa, 

sehingga pengecoran beton efektif pada lapisan horizontal tidak lebih 

dari ketebalan 30 cm. 

e. Beton yang telah mengeras sebagian atau yang telah dikotori oleh bahan 

asing tidak boleh dituang kedalam struktur. 

f. Tempatkan adukan beton dengan permukaann yang mendatar, tidak 

diijinkan untuk pengaliran dari satu posisi ke posisi lain dan tuangkan 

secepatnya serta sepraktis mungkin setelah diaduk. 

g. Pelaksanaan pengecoran dilakukan dengan metoda yang tercantum 

didalam PBI'71 jika tidak menggunakan cara tersebut, maka kontraktor 

harus membuat usulan termasuk pengujiannya untuk mendapatkan 

persetujuan dari pengawas lapangan paling lambat 3 minggu sebelum 

pelaksanaan di mulai. 

Pemadatan Beton 

a. Setelah dicor setiap lapis beton digetarkan dengan alat penggetar atau 

vibrator untuk mencegah timbulnya rongga-rongga kosong dan sarang-

sarang kerikil. 

b. Alat penggetar harus type elektrik atau pneumatic power driven, type 

immersion, beroperasi pada 7000 RPM untuk kepala penggetar 
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berdiameter 180 mm dan 6000 RPM untuk kepala penggetar 

berdiameter 180 mm, semua dengan amlpitudo yang cukup untuk 

menghasilkan kepadatan yang memadai. 

c. Alat penggetar cadangan harus dirawat selalu untuk persiapan pada 

keadaan darurat dilapangan dan lokasi penempatannya sedekat 

mungkin mendekati tempat pelaksanaan yang masih memungkinkan. 

d. Jarum penggetar harus dimasukkan kedalam adukan secara vertikal 

dengan toleransi kemiringan 45°. 

e. Jarum tidak boleh digerakkan ke arah horizontal karena hal ini akan 

menyebabkan pemisahan bahan-bahan. 

f. Jarum tidak boleh mengenai cetakan atau bagian beton yang sudah 

mulai mengeras. Karena itu jarum tidak boleh dipasang lebih dekat dari 

5 cm dari cetakan atau dari beton yang sudah mengeras.   

g. Lapisan yang digetarkan tidak boleh lebih tebal dari panjang jarum dan 

tidak boleh lebih tebal dari 30 - 50 cm. 

h. Jarum penggetar ditarik dari adukan beton apabila adukan mulai 

nampak mengkilap sekitar jarum. 

 

3.4.8. Siar Pelaksanaan  

a. Siar-siar pelaksanaan harus ditempatkan dan dibuat dengan dengan baik 

sehingga tidak banyak mengurangi kekuatan dari konstruksi. Siar 

pelaksanaan harus direncanakan dengan matang sehingga mampu 

meneruskan gaya geser dan gaya-gay lainnya. Apabila tempat siar-siar 

pelaksanaan tidak ditunjukkan didalam gambar rencana, maka tempat 

siar-siar pelaksanaan itu harus disetujui oleh pengawas lapangan. 

b. Antara pengecoran balok atau pelat dan pengakhiran pengecoran kolom 

harus ada waktu yang cukup, untuk memberi kesempatan kepada beton 

dari kolom untuk mengeras. Pertebalan dari balok dan kepala-kepala 

kolom harus dianggap sebagai bagian dari sistem lantai dan harus dicor 

secara monolit. 

c. Pada pelat dan balok, siar-siar pelaksanaan harus ditempatkan kira-kira 

ditengah-tengah bentangnya, dimana pengaruh gaya melintang sudah 
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banyak berkurang. Apabila pada balok ditengah-tengah bentangnya 

terdapat pertemuan atau persilangan dengan balok lainnya, maka siar 

pelaksanaan ditempatkan sejauh 2 kali lebar balok dari pertemuan atau 

persilangan itu. 

d. Permukaan beton pada siar pelaksanaan harus dibersihkan dari kotoran-

kotoran dan serpihan beton yang rapuh. 

e. Sesaat sebelum melanjutkan penuangan beton, semua siar pelaksanaan 

harus cukup lembab dan air yang menggenang harus disingkirkan. 

 

3.4.9. Perawatan Beton 

a. Perawatan beton harus memenuhi persyaratan didalam PBI 1971 NI-2 

Bab 6.6. dan ACI 301-72/75. 

b. Seteleh beton di cor beton harus dilindungi dan dijaga untuk 

mempertahankan kondisi kelembaban dan suhu pengerasan beton. 

c. Masa Perawatan dan Cara Perawatan 

1) Perawatan beton berupa curing, dimulai setelah pengecoran   selesai 

dilaksanakan dan harus berlangsung terus menerus minimum 2 

minggu. Suhu beton pada awal pengecoran harus dipertahankan tidak 

melebihi 35-38 °C. 

2) Pelaksanaan perawatan beton dilakukan dengan membasahi 

permukaan beton secara terus menerus dan menutupinya dengan 

karung-karung basah atau dengan cara lain yang disetujui oleh 

pengawas lapangan. 

3) Perawatan dengan uap bertekanan tinggi, uap bertekanan udara luar, 

pemanasan atau proses-proses lain untuk mempersingkat waktu 

pengerasan dapat di pakai tetapi harus disetujui terlebih dahulu oleh 

pengawas lapangan. 

d. Bahan Campuran Perawatan harus sesuai dengan ASTM C309-80 type I 

dan ASTM C 171-75 
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3.4.10. Cacat pada Beton (Defective Work) 

Meskipun hasil pengujian benda-benda uji memuaskan, pengawas 

lapangan mempunyai wewenang untuk menolak konstruksi beton yang cacat 

sepeti berikut: 

a. Konstruksi beton yang keropos. 

b. Konstruksi beton yang tidak sesuai dengan bentuk yang direncenakan 

atau posisinya tidak sesai dengan gambar. 

c. Konstruksi beton yang tidak tegak lurus atau rata seperti yang 

direncanakan. 

d. Konstruksi beton yang berisikan material-material yang tidak 

direncanakan. 

e. Kontruksi beton yang tidak memenuhi seperti yang tercantum dalam 

dokumen kontrak. 

f. Semua pekerjaan yang dianggap cacat harus dibongkar dan diganti 

dengan yang baru, kecuali pengawas lapangan dan konsultan menyetujui 

untuk diadakan perbaikan dari cacat yang ditimbulkan tersebut. 

g. Pekerjaan yang akan dibongkar dan metode yang akan dipakai dalam 

pekerjaan pengganti harus sesuai dengan pengarahan dari pengawas 

lapangan. 

h. Semua biaya dari pekerjaan yang dibongkar ditanggung sebagai 

pengeluaran kontraktor. 

i. Retak-retak pada pekerjaan beton harus diperbaiki sesuai dengan intruksi 

pengawas lapangan. 

j. Dalam terjadinya beton keropos, retak yang bukan struktur atau cacat 

beton pada pembongkaran cetakan, direksi lapangan harus diberitahu 

secepatnya, dan tidak boleh diplester atau ditambal kecuali diperintahkan 

oleh pengawas lapangan. 
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3.4.11. Perlindungan dari Kerusakan Akibat Cuaca (Weather Injury) 

a. Selama pengadukan 

Dalam kondisi udara panas dibutuhkannya bahan-bahan percampuran 

beton dingin agar pemeliharaan suhu beton masih dalam batas yang di 

isyaratkan. 

b. Selama pengecoran dan pemeliharaan 

1) Adakan pemeliharaan selama pengecoran dan perawatan dari beton 

untuk melindungi beton terhadap hujan dan terik matahari. 

2) Adakan pemeliharaan keteduhan, penyemprotan kabut atau 

membasahi permukaan dari warna terang/muda selama pengecoran 

dan lindungi beton dari kerugian/kehilangan bahan terhadap panas 

dari matahaari atau angin yang berlebihan. 

3) Lindungi beton sehingga terjamin perubahan suhu yang seragam 

didalam beton, tidak lebih dari 3ºC setiap jam. 

4) Rawatlah bahan-bahan dan peralatan unutk perlindungan dilapangan 

dan siap untuk digunakan. 

 

3.4.12. Pekerjaan Penyambungan Beton 

a. Beton lama harus dikasarkan dan dibersihkan benar-benar dengan 

semprotan udara bertekanan (air compressed) atau sejenisnya. 

b. Sebelum beton baru dicor permukaan dari beton lama harus dibersihkan, 

harus dilapisi dengan campuran air dan semen murni dalam 

perbandingan 1:1 (dalam volume) atau dengan bounding agent (calbond) 

kurang lebih 10 menit sebelum beton di cor. 

c. Untuk struktur pelat kedap air, permukaan dari pelat beton lama harus 

dilapisi dengan bahan perekat beton polyvinyil acrylic (polyvinyl acrylic 

concrete bonding agent) yang disetujui oleh pengawas lapangan. 

d. Untuk struktur balok kedap air, permukaan dari balok beton lama harus 

dilapisi dengan bahan perekat beton epoxy dengan bahan dasar semen 

(epoxy cement base concrete bonding agent) yang disetujui oleh 

pengawas lapangan. 
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e. Pengecoran beton baru harus dilakukan sesegera mungkin sebelum 

campuran air dan semen mumi atau bahan perekat beton yang dilapiskan 

pada permukaan beton lama mengering. 

 

3.4.13. Pengujian Beton 

a. Gudang Tempat Penyimpanan Contoh Benda Uji 

Gudang penyimpanan yang terjamin harus disediakan oleh kontraktor 

untuk menyimpan benda-benda uji kubus beton selama pemeliharaan. Gudang 

harus mempunyai ruang yang cukup untuk menampung semua fasilitas yang 

diperlukan. Kontraktor harus menyerahkan detail dari gudang kepada 

pengawas lapangan untuk persetujuan. Gudang harus dilengkapi dengan pintu 

yang kuat dan kunci yang bermutu baik. Pengawas lapangan berhak untuk 

langsung meninjau ruang atau gudang penyimpanan benda uji kubus beton. 

b. Percobaan Laboraturium 

Contoh-contoh untuk test kekuatan harus diambil sesuai dengan PBI-71 

NI-2, ASTMC-l 72, ASTM C-31 

c. Penyelidikan dari Hasil Percobaan dengan Kekuatan Rendah 

Apabila mutu benda uji berdasarkan hasil percobaan kekuatan kubus 

ternyata lebih rendah dari yang disyaratkan, maka harus dilakukan 

percobaan-percobaan dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Hammer test, percobaan palu beton, harus sesuai dengan ASTM C-

805-79. Apabila hasil dari percobaan ini masih lebih rendah dari yang 

disyaratkan, maka harus dilakukan percobaan tahap berikut. 

2) Drilled Core Test, harus sesuai dengan ASTM C42-77. Apabila hasil 

dari percobaan drilled core ini masih lebih rendah dari yang 

disyaratkan, maka harus dilakukan percobaan tahap berikut. 

3) Loading Test/percobaan pembebanan harus sesuai dengan PBI-71 dan 

ACI-318-89. Apabila hasil dari percobaan pembebanan ini masih 

lebih rendah dari yang disyaratkan, maka beton dinyatakan tidak layak 

dipakai. 
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3.4.14. Pekerjaan Pembesian 

a. Pengujian dan Pemeriksaan (Test and Inspection) 

Setiap pengiriman harus berasal dari pemilihan yang disetujui dan harus 

disertai surat keterangan percobaan dari pabrik. Setiap jumlah pengiriman 

20 ton baja tulangan diadakan pengujian periodik minimal 4 contoh yang 

terdiri dari 3 benda uji untuk uji tarik dan 1 benda uji untuk uji lengkung 

untuk setiap diameter batang baja tulangan. Pengambilan contoh baja 

tulangan akan ditentukan oleh pengawas lapangan. 

Semua pengujian benda untuk uji tarik dan lengkung, harus dilakukan 

di laboratorium independent seperti Lembaga Uji Konstruksi BPPT (LUK 

BPPT) Serpong atau laboratorium lainnya yang direkomendasi oleh 

pengawas lapangan dan minimal sesuai dengan SII-0136-84. Salah satu 

standard uji yang dapat dipakai adalah ASTM A-615. Semua biaya 

pengetesan tersebut ditanggung oleh kontraktor. 

Segala macam kotoran, karat, cat, minyak atau bahan-bahan lain yang 

dapat mempengaruhi kekuatan rekatan harus dibersihkan. Tulangan harus 

dipasang dengan tepat dan diikat dengan kawat dari baja lunak.  

Sebelum pengecoran beton dimulai lakukan pemeriksaan dan 

persetujuan pembesian termasuk jumlah, ukuran, jarak, selimut, lokasi dari 

sambungan dan panjang penjangkaran dari penulangan baja oleh pengawas 

lapangan. 

Untuk mendapatkan jaminan atas kualitas atau mutu baja tulangan, 

maka pada saat pemesanan baja tulangan kontraktor harus menyerahkan 

sertifikat resmi dari laboratorium. 

b. Bahan-Bahan 

1) Sediakan tulangan berulir mutu BJTD-40, sesuai dengan SII 0136-84 

dan tulangan polos mutu BJTP-24, sesuai dengan SII 0136-84 seperti 

dinyatakan pada gambar-gambar struktur. Tulangan polos dengan 

diameter lebih kecil atau sama dengan 12 mm harus memakai baja 

lunak dengan tegangan leleh 2400 kg/cm2. Tulangan ulir dengan 

diameter lebih besar dari 12 mm harus memakai baja tegangan tarik 

tinggi dengan tegangan leleh 4000 kg/cm2. 
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2) Sediakan tulangan anyaman, mutu U-50 mengikuti SII 0784-83. 

3) Dudukan tulangan harus menggunakan tahu beton (beton decking) 

yang dilengkapi dengan kawat pengikat yang ditanam atau batang 

kursi tinggi sendiri (Individual High Chairs). 

4) Bolstern, kursi, Spacers, dan Perlengkapan untuk mengatur jarak 

5) Kawat Pengikat dibuat dari baja lunak dan tidak sepenuhnya seng. 

c. Persiapan Pekerjaan 

Pemasangan dan pembengkokan penulangan harus dibuat dengan baik 

sehingga posisi dari tulangan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami 

perubahan bentuk maupun tempat selama pengecoran. Pembuatan dan 

pemasangan tulangan sesuai dengan PBI 1971. Toleransi pembuatan dan 

pemasangan tulangan disesuaikan dengan persyaratan PBI 1971. 

Tulangan harus bebas dari kotoran lemak, kulit giling (mill steel) dan 

karat lepas, serta bahan-bahan lain yang mengurangi daya lekat. Bersihkan 

sekali lagi tonjolan pada tulangan atau pada sambungan konstruksi untuk 

menjamin rekatannya. 

d. Pemasangan Tulangan 

Tulangan harus dipasang dengan baik. Tulangan harus diikat dengan 

kawat baja, hingga sebelum dan selama pengecoran tidak berubah 

tempatnya. 

1) Tulangan pada dinding dan kolom-kolom beton harus dipasang pada 

posisi yang tepat. Untuk menjaga jarak bersih digunakan spacers atau 

penahan jarak. 

2) Tulangan pada balok-balok footing dan pelat harus ditunjang untuk 

memperoleh lokasi yang tepat selama pengecoran beton dengan 

penjaga jarak, kursi penunjang dan penunjang lain yang diperlukan. 

3) Tulangan-tulangan yang langsung berada di atas tanah dan di atas 

agregat pada lapisan kedap air harus dipasang atau ditunjang dengan 

tahu beton (beton decking) yang mutunya paling sedikit sama dengan 

beton yang akan dicor. 

4) Perhatian khusus perlu dicurahkan terhadap ketepatan tebal penutup 

beton. Untuk itu tulangan harus dipasang dengan penahan jarak yang 
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terbuat dari beton dengan mutu paling sedikit sama dengan mutu 

beton yang akan dicor. Penahan-penahanjarak dapat berbentuk blok-

blok persegi atau gelang-gelang yang harus dipasang sebanyak 

minimum 4 buah setiap 1m² cetakan atau lantai kerja. 

5) Pada pelat-pelat dengan tulangan rangkap, tulangan atas harus 

ditunjang oleh tulangan bawah dengan batang-batang penunjang 

(tulangan cakar ayam). Perhatian khusus perlu dicurahkan terhadap 

ketepatan letak dari tulangan-tulangan pelat yang dipasang atau diikat 

melintasi tulangan balok. 

e.  Toleransi Pemasangan Tulangan 

1) Terhadap selimut beton: ± 6 mm 

2) Jarak terkecil pemisah antara batang: ± 6 mm 

3) Balok dengan tinggi sama atau lebih kecil dari 200 mm: ± 6 mm 

4) Balok dengan tinggi lebih dari 200 mm tapi kurang dari 600 mm: ± 12 

mm 

5) Balok dengan tinggi lebih dari 600 mm: ± 12 mm 

6) Panjang batang: ± 50 mm 

7) Toleransi pada pemasangan sesuai dengan PBI 1971 

f. Pembengkokan Tulangan 

Pembengkokan tulangan baja harus sesuai dengan PBI 1971 

1) Batang tulangan tidak boleh dibengkok atau diluruskan dengan cara-

cara yang merusak tulangan. 

2) Batang tulangan yang diprofilkan, setelah dibengkok dan diluruskan 

kembali tidak boleh dibengkok lagi dalam jarak 60 cm dari bengkokan 

sebelumnya. 

3) Batang tulangan yang tertanam sebagian di dalam beton tidak boleh 

dibengkokkan/diluruskan dilapangan, kecuali ditentukan didalam 

gambar-gambar rencana atau disetujui oleh perencana. 

4) Membengkokkan dan meluruskan batang tulangan harus dilakukan 

dalam keadaan dingin, kecuali pemanasan diijinkan oleh perencana. 
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5) Apabila pemanasan diijinkan, batang tulangan dari baja lunak (polos 

atau diprofilkan) dapat dipanaskan tetapi tidak boleh mencapai suhu 

lebih dari 850º C. 

6) Batang tulangan dari baja keras tidak boleh dipanaskan, kecuali 

diijinkan oleh perencana. 

7) Batang tulangan yang dibengkok dengan pemanasan tidak boleh 

didinginkan dengan cara disiram dengan air. 

8) Menyepuh batang tulangan dengan seng tidak boleh dilakukan dalam 

jarak 8 kali diameter batang dari setiap bagian pembengkokan. 

g. Toleransi Pemotongan dan Pembengkokan Tulangan 

1) Batang tulangan harus dipotong dan dibengkok sesuai dengan yang 

ditunjukkan dalam gambar-gambar rencana dengan toleransi-toleransi 

yang disyaratkan oleh perencana. Apabila tidak ditetapkan oleh 

perencana, pada pemotongan dan pembengkokan tulangan ditetapkan 

toleransi-toleransi seperti tercantum dalam ayat• ayat berikut. 

2) Terhadap panjang total batang lurus yang dipotong menurun ukuran 

dan terhadap panjang total dan ukuran intern dari batang yang 

dibengkok ditetapkan toleransi sebesar ± 25 mm, kecuali mengenai 

yang ditetapkan dalam ayat (3) dan (4). Terhadap panjang total batang 

yang diserahkan menurut sesuatu ukuran ditetapkan toleransi sebesar 

+ 50 mm dan - 25 mm 

3) Terhadap jarak turun total dari batang yang dibengkok ditetapkan 

toleransi sebesar ± 6 mm untuk jarak 60 cm atau kurang dan sebesar 

± 12 mm untuk jarak lebih dari 60 cm. 

4) Terhadap ukuran luar dari sengkang, lilitan dan ikatan-ikatan 

ditetapkan toleransi sebesar ± 6 mm 

h. Panjang Penjangkaran dan Penyaluran 

1) Baja tulangan mutu U-24 (BJTP-24) 

Panjang penjangkaran = 30 diameter dengan kait 

Panjang penyaluran = 30 diameter dengan kait 

2) Baja tulangan mutu U-40 (BJTD-40) 

Panjang penjangkaran = 40 diameter tanpa kait 
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Panjang penyaluran = 40 diameter tanpa kait 

3) Penyambungan tidak boleh dilaksanakan pada titik dimana terjadi 

tegangan besar. Sambungan untuk tulangan atas pada balok dan pelat 

beton harus ditempatkan ditengah bentang sedangkan tulangan bawah 

ditempatkan pada tumpuan.  

4) Ketidak-lurusan rangkaian tulangan kolom tidak boleh melampaui 

perbandingan 1 terhadap 10. 

5) Semua standar pembengkokan harus sesuai dengan SKSNI-91(Tata 

Cara Penghitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung). 

i. Pemasangan Wire Mesh 

Wire mesh harus ditahan pada posisi yang tepat selama pengecoran. 

Jangan melakukan penghentian/pengakhiran lembar wire mesh antara 

tumpuan balok atau tepat diatas balok dari struktur menerus. 

 

3.5. Pekerjaan Cetakan dan Perancah 

Perancah adalah konstruksi yang mendukung acuan dan beton sebelum 

mengeras. Cetakan dan Perancah untuk pekerjaan beton harus memenuhi 

persyaratan dalam PBI-1971 NI-2, ACI 347, ACI301, ACI 318. Kontraktor 

mengajukan rancangan pekerjaan cetakan dan perancah untuk mendapatkan 

persetujuan pengawas lapangan sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dalam 

rancangan tersebut harus secara jelas terlihat konstruksi cetakan/acuan, 

sambungan-sambungan kedudukan sistem rangkanya dan pemindahan dari 

cetakan serta perlengkapan untuk struktur yang aman. 

 

3.5.1. Perancangan Cetakan dan Perancah 

a. Perancangan/desain dari acuan dan perancah harus dilakukan oleh 

tenaga ahli resmi yang bertanggung jawab penuh kepada kontraktor. 

b. Beban-beban untuk perancangan perancah harus didasarkan pada 

ketentuan ACI-347. 

c. Perancah dan acuan harus dirancang mengikuti beban dari beton yang 

basah, beban-beban akibat pelaksanaan dan getaran dari alat penggetar. 
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d. Acuan harus menghasilkan suatu struktur akhir yang mempunyai 

bentuk, garis dan dimensi komponen yang sesuai dengan gambar 

rencana serta uraian dan syarat teknis pelaksanaan. 

e. Acuan harus cukup kokoh dan rapat sehingga mampu mencegah 

kebocoran adukan. 

f. Acuan harus diberi pengaku dan ikatan secukupnya sehingga dapat 

menyatu dan mampu mempertahankan kedudukan dan bentuknya. 

g. Acuan dan perancahnya harus direncanakan sedemikian sehingga tidak 

merusak struktur yang sudah selesai dikerjakan. 

h. Jangan memakai galian tanah sebagai cetakan langsung untuk 

permukaan tegak dari beton. 

 

3.5.2. Pemasangan Cetakan dan Perancah 

a. Perancah dan cetakan harus sesuai dengan dimensi, kelurusan dan 

kemiringan dari beton seperti yang ditunjukkan pada gambar; dilengkapi 

untuk bukaan (openings), celah-celah, pengunduran (recesses), 

chamfers dan proyeksi-proyeksi seperti diperlukan. 

b. Cetakan-cetakan harus dibuat dari bahan dengan kelembaban rendah 

kedap air dan diperkuat untuk mempertahankan posisi dan kemiringan 

serta mencegah tekuk dan lendutan antara penunjang-penunjang 

cetakan. 

c. Kontraktor bertanggung jawab untuk menentukan lokasi pemasangan 

cetakan dan perancah. Pekerjaan denah harus tepat dan sesuai dengan 

gambar. Garis bantu yang diperlukan untuk menentukan lokasi haruslah 

jelas, sehingga memudahkan untuk pemeriksaan. 

d. Toleransi untuk cetakan dan perancah beton secara umum harus sesuai 

PBI-71 atau ACI 347-78.3.3.1, Tolerances for Reinforced Concrete 

Building. 

e. Cetakan harus menghasilkan jaringan permukaan yang seragam pada 

permukaan beton yang diekspose. 

f. Pengecoran cetakan haruslah dilaksanakan dengan baik sehingga pada 

waktu pembongkaran tidak mengalami kerusakan pada permukaan. 
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g. Kolom-kolom sudah boleh dipasang cetakannya dan dicor (hanya 

sampai tepi bawah dari balok diatasnya) segera setelah penunjang dari 

pelat lantai mencapai kekuatannya. 

h. Pada waktu pemasangan rangka konstruksi beton bertulang, kontraktor 

harus benar-benar yakin bahwa tidak ada bagian dari perancah yang 

mempunyai plumbness/kemiringan lebih atau kurang dari 10 mm. 

 

3.5.3. Pengikat Cetakan  

Pengikat cetakan harus dipasang pada jarak tertentu untuk ketepatan 

menahan cetakan selama pengecoran beton dan untuk menahan berat serta 

tekanan dari beton basah. 

 

3.5.4. Bahan untuk Melepas Beton (Release Agent) 

Lapisi cetakan dengan bahan untuk melepas beton sebelum besi tulangan 

dipasang sehingga cukup membuat permukaan cetakan beton berminyak pada 

pertemuan beton sebelum beton basah akan dicor/dituangkan. 

 

3.5.5. Cetakan untuk Kolom 

Cetakan-cetakan untuk kolom harus dibuat dengan ukuran dan bentuk 

seperti digambar kerja. Siapkan bukaan-bukaan sementara pada bagian bawah 

dari semua cetakan-cetakan kolom untuk kemudahan pembersihan dan 

pemeriksaan, dan tutup kembali dengan teliti sebelum pengecoran beton. 

 

3.5.6. Cetakan untuk Pelat dan Balok 

Buatlah semua lubang-lubang pada cetakan lantai beton yang diperlukan 

untuk lintasan tegak dari duct, pipa-pipa, conduit dan sebagainya. Puncak dari 

chamber (penunjang) harus sesuai dengan gambar. Lengkapi dengan 

dongkrak-dongkrak, baji-baji atau perlengkapan lainnya untuk mengatur 

ketingian pada cetakan, baik sebelum ataupun pada waktu pengecoran dari 

beton. 

 

  



77 

 

   

 

3.5.7. Pembongkaran Cetakan  

Pembongkaran cetakan harus sesuai dengan PBI 1971 NI-2. Waktu 

pembongkaran cetakan sebagai berikut: 

a. Kolom: Umur beton mencapai 1 hari 

b. Pelat: Umur beton mencapai 10 hari (Syarat Hasil Test sudah Mencapai 

70% fc’) 

c. Balok: Umur beton mencapai 10 hari (Syarat Hasil Test sudah Mencapai 

70% fc’) 

Untuk balok yang bentangnya lebih dari 10 m pembongkaran boleh 

dilakukan setelah umur beton mencapai 21 hari. Untuk balok kantilever 

pembongkaran boleh dilakukan setelah umur beton mencapai 14 hari.  

 

3.6. Teknis Pelaksanaan 

3.6.1. Pekerjaan Kolom 

Kolom adalah salah satu elemen struktur vertikal yang berfungsi 

meneruskan beban aksial dan diteruskan ke pondasi. Kolom merupakan suatu 

elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, 

sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat 

menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh 

total (total collapse) seluruh struktur (Sudarmoko, 1996). 5 

Kolom yang digunakan dalam proyek Apartemen Kingland Avenue ini 

menggunakan struktur beton bertulang dengan mutu fc’ 50 MPa, slump dengan 

additif tulangan 16 ± 2 cm, menggunakan tulangan D10, D13, D16, D19, D22, 

D25 dan D29. 

Pelaksanaan pekerjaan kolom sebagai berikut: 

a. Pekerjaan Gambar Kerja (Shop Drawing). 

b. Persiapan Alat, Bahan, dan Alat Pelindung Diri (APD). 

c. Pekerjaan Marking Kolom. 

 
5 Sudarmoko, Diagram Perancangan Kolom Beton Bertulang, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996, hal. 21. 
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d. Pekerjaan Pembesian Kolom. 

e. Pemasangan Bekisting Kolom. 

f. Pekerjaan Pengecoran Kolom. 

g. Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom. 

h. Pekerjaan Pemeliharaan Kolom. 

Berikut gambar denah rencana kolom: 

 

Gambar 3.56. Denah Rencana Kolom 

(Sumber: Gambar Perencanaan PT. Totalindo Eka Persada Tbk) 
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3.6.2. Pekerjaan Shear Wall 

Shear wall (dinding geser) merupakan elemen struktur berbentuk dinding 

beton betulang yang berfungsi untuk menahan gaya lateral. Dengan adanya 

shear wall diharapkan sebagaian besar energi dari gaya lateral yang mengenai 

gedung tersebut dapat diserap. 

Berikut gambar denah rencana shear wall: 

 

Gambar 3.57. Denah Rencana Shear Wall 

(Sumber: Gambar Perencanaan PT. Totalindo Eka Persada Tbk) 
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Pelaksanaan pekerjaan shear wall sebagai berikut: 

a. Pekerjaan Gambar Kerja (Shop Drawing). 

b. Persiapan Alat, Bahan, dan Alat Pelindung Diri (APD). 

c. Pekerjaan Marking Shear Wall. 

d. Pekerjaan Pembesian Shear Wall. 

e. Pemasangan Bekisting Shear Wall. 

f. Pekerjaan Pengecoran Shear Wall. 

g. Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Shear Wall. 

h. Pekerjaan Pemeliharaan Shear Wall. 

 

3.6.3. Pekerjaan Balok 

Balok adalah Balok adalah elemen struktural yang menerima gaya-gaya 

yang bekerja dalam arah tranversal terhadap sumbunya yang mengakibatkan 

terjadinya momen lentur dan gaya geser sepanjang bentangnya. 6 

Pelaksanaan pekerjaan balok sebagai berikut: 

a. Pekerjaan Gambar Kerja (Shop Drawing). 

b. Persiapan Alat, Bahan, dan Alat Pelindung Diri (APD). 

c. Pekerjaan Pengukuran Pinjaman Elevasi dan As Balok. 

d. Pemasangan Perancah dan Bekisting Balok. 

e. Pekerjaan Pembesian Balok. 

f. Pekerjaan Pengecoran Balok. 

g. Pekerjaan Pembongkaran Perancah dan Bekisting Balok. 

h. Pekerjaan Pemeliharaan Balok. 

 

  

 
6 Istimawan Dipohusodo, Struktur Beton Bertulang. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 1994, hal. 6. 
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Berikut denah rencana balok: 

 

 

Gambar 3.58. Denah Rencana Balok Arah X 

(Sumber: Gambar Perencanaan PT. Totalindo Eka Persada Tbk) 
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Gambar 3.59. Denah Rencana Balok Arah Y 

(Sumber: Gambar Perencanaan PT. Totalindo Eka Persada Tbk) 

 

3.6.4. Pekerjaan Pelat  

Pelat lantai atau slab merupakan elemen horisontal utama yang 

menyalurkan beban hidup maupun beban mati ke kerangka pendukung vertikal 
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dari suatu sistem struktur. Elemen-elemen tersebut dapat dibuat sehingga 

bekerja dalam satu arah atau bekerja dalam dua arah.7 

Berikut denah rencana pelat: 

 

Gambar 3.60. Denah Rencana Pelat  

(Sumber: Gambar Perencanaan PT. Totalindo Eka Persada Tbk) 

 

  

 
7 Nawy, Beton Bertulang - Suatu Pendekatan Dasar, Penerbit Erlangga. Jakarta, 1990. hal. 9. 
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Pelaksanaan pekerjaan pelat sebagai berikut: 

a. Pekerjaan Gambar Kerja (Shop Drawing). 

b. Persiapan Alat, Bahan, dan Alat Pelindung Diri (APD). 

c. Pekerjaan Pengukuran Pinjaman Elevasi dan As Pelat. 

d. Pemasangan Perancah dan Bekisting Pelat. 

e. Pekerjaan Pembesian Pelat. 

f. Pekerjaan Pengecoran Pelat. 

g. Pekerjaan Pembongkaran Peracah dan Bekisting Pelat. 

h. Pekerjaan Pemeliharaan Pelat. 

 

3.6.5. Kurva S 

Kurva-S dapat menunjukkan kemajuan proyek bedasarkan kegiatan, waktu 

dan bobot pekerjaan yang di prentasikan sebagai presentase kumulatif dari 

seluruh kegiatan proyek. Visualisasi kurva-S dapat memberikan informasi 

mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan terhadap jadwal rencana. 

 

Gambar 3.61. Kurva S 

(Sumber: Gambar Perencanaan PT. Totalindo Eka Persada Tbk)



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan  

Kegiatan magang di Proyek Apartemen Kingland Avenue menjadi peluang 

besar bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan dan meninjau secara langsung 

ilmu akademik yang telah didapatkan dari semester-semester sebelumnya. Kegiatan 

magang juga dapat menjadi sarana bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi 

di dunia kerja, terutama dalam mengasah soft skill seperti kemampuan 

berkomunikasi dan juga sebagai sarana menambah relasi di dunia teknik. Hal-hal 

yang dapat disimpulkan setelah melaksanakan kegiatan magang di Proyek 

Apartemen Kingland Avenue adalah sebagai berikut: 

1. Proyek Apartemen Kingland Avenue untuk Tower The Fritz dengan jumlah 

basement 2 lantai, tower 32 lantai dan lantai atap. Apartemen Kingland 

Avenue ini milik dari PT. Hongkong Kingland selaku owner, dan 

dilaksanakan oleh PT. Totalindo Eka Persada, Tbk. selaku kontraktor utama 

dan PT. Semesta Raya Internasional selaku pengawas. Proyek Apartemen 

Kingland Avenue memiliki luas lahan sebesar ±22.000 m2. Banyak hal-hal 

yang dapat diketahui dan bisa diamati disetiap pekerjaan yang dilakukan 

setiap harinya di proyek tersebut. 

2. Jenis kontrak yang dilaksanakan pada Proyek Apartemen Kingland Avenue 

yaitu jenis kontrak Lumpsum Fixed Price dengan sistem pelelangan 

langsung, dimana PT. Totalindo Eka Persada, Tbk. ditunjuk langsung oleh 

owner meninjau pada pembangunan proyek sebelumnya, yaitu Tower The 

Venetian. 

3. Tahapan pengerjaan semua struktur menggunakan sistem cast in place 

concrete dimana semua pekerjaan beton dikerjakan di lokasi proyek.
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4. Struktur yang diamati dalam pelaksanaan KP ini adalah pekerjaan struktur 

tengah. Struktur tengah meliputi pekerjaan kolom, balok, pelat lantai dan 

shear wall. Proses pengerjaan di proyek Apartemen Kingland Avenue ini 

menggunakan system konvensional. 

5. Pekerjaan Kolom dan Shear Wall 

a. Pada pekerjaan struktur kolom dan shear wall sudah sesuai dengan RKS 

(Rencana Kerja dan Syarat-Syarat). 

b. Terdapat 6 jenis kolom yaitu kolom K1A, K1, K2, K3, K4 dan KL. 

c. Terdapat 8 jenis shear wall yaitu SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7 

dan SW8 

d. Tidak terjadi perubahan pada kolom dan jarak sengkang sesuai dengan 

ukuran dimensi gambar kerja. 

e. Pada saat perakitan sengkang kolom dan shear wall pekerja dan surveyor 

sangat memperhatikan as serta jarak antar sengkang yang sesuai dengan 

gambar bestek. 

f. Besi tulangan kolom menggunakan besi ulir (D25) dan sengkang 

menggunakan besi ulir (D13) dengan jarak antar sengkang 100 mm 

g. Bekisting kolom dan shear wall menggunakan alumunium formwork. 

h. Beton yang digunakan pada kolom dan shear wall menggunakan beton 

ready mix dengan mutu beton f’c 45 mpa yang berasal dari PT. Pionir 

Beton. 

i. Pembongkaran bekisting dilakukan setelah 24 jam pengecoran dilakukan. 

j. Perawatan beton yang digunakan menggunakan calbond dan estecure wb. 

6. Pekerjaan Balok dan Pelat 

a. Pada pekerjaan struktur balok dan pelat sudah sesuai dengan RKS 

(Rencana Kerja dan Syarat-Syarat). 

b. Terdapat 4 jenis pelat yang berbeda yaitu pelat S1A, S1B, S1C dan S2 

c. Pemasangan beton deking pada tulangan yang telah di pasang guna 

mendapatkan tebal selimut beton. 

d. Beksiting balok dan pelat menggunakan alumunium formwork yang 

dibantu dengan perancah. 
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e. Beton yang digunakan pada balok dan pelat menggunakan beton ready mix 

dengan mutu beton f’c 35 mpa yang berasal dari PT. Pionir Beton. 

f. Plat lantai pada proyek ini menggunakan plat lantai sistem two way slab 

dimana plat lantai diapit oleh balok di keempat sisinya.  

g. Plat lantai pada proyek ini terbagi menjadi dua jenis dengan ketebalan 120 

dan 150 mm. 

h. Pembongaran bekisting dan perancah dilakukan setelah ±10 hari.  

i. Perawatan beton yang digunakan menggunakan calbond dan estecure wb. 

 

5.2. Saran 

Pelaksanaan pekerjaan pada Proyek Apartemen Kingland Avenue (Tower The 

Fritz) secara keseluruhan sudah baik. Namun, ada beberapa saran membangun yang 

ingin penulis sampaikan setelah melaksanakan kegiatan magang di proyek ini, 

adalah sebagai berikut:  

1. Komunikasi dan koordinasi yang baik perlu ditingkatkan agar pelaksanaan 

pekerjaan dapat berlangsung dengan efektif dan memenuhi standar kulitas 

yang baik.  

2. Tim HSE atau K3 di Proyek Apartemen Kingland Avenue (Tower The 

Fritz) perlu meningkatkan peringatan serta lebih tegas kepada pekerja dalam 

hal mematuhi aturan dan tata tertib Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 

sudah ada seperti pemakaian APD yang lengkap ketika pelaksanaan 

pekerjaan berlangsung.  

3. Pekerja aluminium formwork perlu memakai alat pelindung gendang telinga 

karena pekerjaannya sangat bising dan berbahaya bagi kesehatan telinga.  

4. Penempatan serta perawatan peralatan dan material harus diperhatikan. 

Apabila hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka akan terjadi 

kerusakan yang dapat menambah biaya proyek yang bisa mengakibatkan 

kerugian. 

5. Pekerjaan Kolom dan Shear Wall 

a. Penempatan penyimpanan besi untuk keperluan dilapangan harus lebih 

diperhatikan agar tidak terjadi korosi yang mengurangi kekuatan dari besi 

itu sendiri. 
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b. Perlunya menjaga kebersihan di area pekerja di area pekerjaan agar 

pekerjaan terasa aman dan nyaman serta memudahkan pemindahin 

material atau alat yang akan digunakan. 

6. Pekerjaan Balok dan Pelat 

a. Perlunya menjaga kebersihan di area pekerja di area pekerjaan agar 

pekerjaan terasa aman dan nyaman serta memudahkan pemindahin 

material atau alat yang akan digunakan. 

b. Penempatan penyimpanan besi untuk keperluan dilapangan harus lebih 

diperhatikan agar tidak terjadi korosi yang mengurangi kekuatan dari besi 

itu sendiri. 
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