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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap 

mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya pada Departemen  Teknik Sipil ITS Surabaya. 

Mahasiswa yang mengikuti kerja praktek ini, diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

dunia kerja dalam bidang ketekniksipilan sekaligus kelak dapat mengaplikasikannya dalam 

bentuk nyata di lapangan. Mahasiswa dapat mengetahui penerapan teori-teori yang telah 

diperoleh di bangku perkuliahan dengan cara melihat dan terlibat secara langsung dalam 

pelaksanaan pekerjaan di bidang ketekniksipilan di lapangan. Mahasiswa diberikan kebebasan 

dalam memilih proyek untuk kegiatan kerja praktik. Dengan pelaksanaan kerja praktik ini 

diharapkan mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari lapangan yang dapat 

digunakan sebagai bekal dalam persiapan tahap dunia kerja.  

Agar harapan tersebut dapat tercapai, maka kami memilih tempat kerja praktek kami di 

proyek Jalan Tol Semarang-Demak yang dilaksanakan oleh PT. PP (Persero) Tbk. karena 

terdapat berbagai proses yang menarik untuk dikaji, karena proyek ini termasuk proyek besar 

yang menjadi koridor trans Jawa bagian pantura sehingga pembangunannya kompleks dan 

ruang lingkup yang ditawarkan cukup lengkap.  

Kerja praktik dilaksanakan selama 8 minggu. Dimana kerja praktek tersebut diharapkan 

mampu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para mahasiswa. Sehingga mahasiswa mampu 

memiliki ilmu dalam bidang teori dan pengalaman sebagai daya saing dalam karir nantinya 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan kerja praktik pada proyek Jalan Tol Semarang-Demak 

adalah sebagai beikut : 

1. Membuka wawasan mahasiswa agar dapat mengetahui dan memahami sistem kerja 

konstruksi di bidang ketekniksipilan sekaligus mampu mengadakan pendekatan, 

penyerapan dan pemecahan masalah yang berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh. 

2. Melakukan dan membandingkan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik 

dengan praktik yang dilakukan di lapangan sehingga dapat memberikan bekal untuk 

terjun ke masyarakat. 

3. Memperoleh keterampilan dalam pengalaman kerja praktik sehingga secara langsung 

dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan di bidangnya. 

4. Mengembangkan wawasan beserta pengalaman dalam melakukan pekerjaan yang 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi, dan 

perusahaan terkait. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Selama kerja praktik di Jalan Tol Semarang – Demak, penulis meninjau beberapa bagian 

di proyek untuk diperhatikan untuk mencapai tujuan dari Kerja Praktek ini. Lingkup 

Pembahasan dari laporan program kerja praktik ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Informasi dan data-data umum mengenai Pembangunan Konstuksi Jalan Tol Semarang-

Demak yang dikerjakan oleh PT. PP (Persero), Tbk. Meliputi : 

a. Gambaran umum dan lokasi proyek 



2 

 

 

AFTONI ALVIN FAHMI  03111840000003 

ALIF FAYEZA MUHAMMAD  03111840000155 

b. Data proyek 

2. Informasi unum mengenai manajemen proyek Jalan Tol Semarang-Demak meliputi 

struktur organisasi proyek. 

3. Metode pelaksanaan Timbunan STA 23+600 s.d STA 24+100 yang terdiri dari gambar 

timbunan dan metode kerja yang mencakup : 

a. Metode pelaksanaan pembuatan platform PVD 

b. Metode pelaksanaan marking titik PVD 

c. Metode pelaksanaan pekerjaan pemancangan PVD 

d. Metode pelaksanaan pekerjaan PHD 

e. Metode pelaksanaan pengisian lapisan sand ditch di PHD 

f. Metode pelaksanaan pemasangan instumentasi Geoteknik 

g. Metode pelaksanaan pekerjaan timbunan preloading 

h. Metode pelaksanaan monitoring preloading  

i. Metode pelaksanaan evaluasi kinerja pekerjaan 

j. Metode pelaksanaan pembongkaran timbunan preloading 

4. Metode pelaksanaan Erection Girder Jembatan Dresan STA 15+750 yang terdiri dari 

gambar girder dan metode kerja erection girder yang mencakup : 

a. Metode pelaksanaan pemancangan spun pile 

b. Metode pelaksanaan pekerjaan pile cap 

c. Metode pelaksanaan pekerjaan pier column 

d. Metode pelaksanaan pekerjaan pier head 

e. Metode pelaksanaan stressing girder 

f. Metode pelaksanaan pekerjaan bearing pad 

g. Metode pelaksanaan erection girder 

h. Metode pelaksanaan pekerjaan diafragma jembatan 

i. Metode pelaksanaan pekerjaan slab 

5. Pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).  

Aspek aspek yang dipelajari merupakan pengaplikasian nilai-nilai K3L proyek Jalan 

Tol Semarang-Demak. 

6. Permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan pekrjaan dan bagaimana solusi untuk 

mengatasi permaslahan tersebut 

 

Pada kerja praktek ini, lingkup yang ditawarkan oleh proyek sangat lengkap, meliputi 

pekerjaan transportasi, struktur, geoteknik dan hidrologi. Namun fokus pembahasan pada kerja 

praktek kami adalah lebih ke arah geoteknik dan struktur tanpa menutup untuk belajar ilmu 

lainya.  

Pekerjaan geoteknik timbunan yang sedang berjalan prosesnya saat kami melaksanakan 

kerja praktik berada di STA 26+600 s.d. STA 24+100. progress pekerjaan timbunan masih 

berjalan sekitar 30% di STA 23, sehingga kami dapat mengamati proses pemasangan pvd, phd, 

sand ditch (preloading).  

Pekerjaan struktur erection girder jembatan yang sedang berjalan prosesnya saat kami 

melaksanakan kerja praktik berada di Dresan STA 15+750. kami dapat mengamati dari proses 

stressing girder hingga pemasangan girder di jembatan Dresan. 

1.4 Waktu 

Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan pada waktu dan tempat berikut : 
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Nama Proyek  : Pekerjaan Jasa Konstruksi (Design and Build) Paket 2 : 

STA 10+690 – STA 27+000 Pembangunan Konstruksi 

Jalan Utama (Main Road) Jalan Tol Semarang-Demak. 

 Lokasi Proyek   : Demak – Jawa Tengah 

 Instansi Lokasi   : PT. PP (Persero), Tbk 

 Periode Kerja Praktik   : 12 Juli 2021 – 12 September 2021 

1.5 Metodologi Kerja Praktik 

Pelaksanaan kerja praktik dimulai dengan pencarian tempat kerja praktik. Pengajuan 

tempat kerja praktik dapat langsung diajukan ke proyek tertentu atau ke perusahaan pusat. 

Mahasiswa kemudian mengisi formulir ke Tata Usaha untuk mendapatkan surat pengantar. 

Surat pengantar kemudian dikirim. Apabila sudah mendapatkan balasan dan diterima, maka 

mahasiswa dapat memberikan informasi kepada Tata Usaha untuk kemudian mengisi form 

pengajuan dosen pembimbing. Mahasiswa wajib melakukan minimal sekali bimbingan per 

minggu saat melaksanakan kegiatan kerja praktik.  

Selama kegiatan kerja praktik, dilakukan bimbingan secara berkala dengan dosen 

pembimbing dan pembimbing lapangan. Selain itu mahasiswa juga ikut serta dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, baik jam kerja maupun jadwal kegiatan perusahaan 

tersebut. Mahasiswa juga dapat mempelajari dokumen- dokumen proyek, observasi lapangan, 

dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Setelah itu mahasiswa dapat menuntaskan 

kegiatan pembuatan laporan.  
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Berikut adalah metodologi untuk melaksanakan kerja praktik: 

 

 

  

Gambar 1. 1 Metodologi pelaksanaan kerja praktek 
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Kerangka berfikir pada pelaksanaan kerja praktek harus dilakukan secara sistematis dan 

dituangkan dalam bentuk metodologi agar memudahkan penjadwalan dan pengaturan waktu 

kerja praktik. Proses dalam menjalankan kerja praktik adalah sebagai berikut : 

1. Mencari fokus ruang lingkup 

Mencari topik kerja praktik yang menarik pada pekerjaan proyek yang sedang 

berjalan. Dapat disesuaikan dengan dosen pembimbing atau dosen lapangan. 

2. Pengamatan Lapangan  

Setelah mendapatkan topik yang sesuai, kemudian melakukan pengamatan 

lapangan. Pengamatan lapangan bertujuan untuk mempelajari ruang lingkup 

pekerjaan dilapangan pada topik yang sudah dipilih. Pengamatan dapat juga 

melakukan tanya jawab dengan pelaksana lapangan yang ada dilokasi. 

3. Analisa Metode 

Mengidentifikasi terkait realisasi metode yang direncanakan pada pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan serta melakukan perubahan terhadap terhadap metode 

berdasarkan pada kondisi lapangan 

4. Studi Literatur  

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari shop drawing dan spesifiaksi teknis 

kegiatan konstuksi yang diamati. Studi literatur dilakukan bersamaan dengan 

pengamatan lapangan 

5. Asistensi 

Asistensi dilakukan dengan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing dalam 

pengerjaan laporan kerja praktik, dilakukan konsultasi secara berkala agar isi laporan 

baik. 

6. Penyusunan Laporan Kerja Praktik 

Laporan disusun berdasarkan hasil dari pengamatan terhadap pekerjaan yang sedang 

berjalan di Proyek Jalan Tol Semarang-Demak. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktik yang akan digunakan pada laporan kerja 

praktik Proyek Jalan Tol Semarang-Demak adalah sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan 

sistematika penulisan laporan pada kerja praktek yang terlah dilaksanakan 

2. BAB II TINJAUAN UMUM PROYEK 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang proyek yang terdiri  dari latar 

belakang proyek, lokasi proyek, data proyek, dan struktur organisasi proyek. 

3. BAB III PENGAMATAN KERJA PRAKTEK 

Bab ini berisi mengenai spesifikasi teknik, ruang lingkup pekerjaan, lokasi 

pekerjaan, data teknis dan K3L, proses atau aktivitas dari pekerjaan yang diamati, 

sumber daya manusia, dan sumber daya perlatan. 

4. BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Bab ini berisi permasalahan yang ada diproyek dan solusi bagaimana 

menyelesaikanya. 

5. BAB V PENUTUPAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran 
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“halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PROYEK 

 

2.1 Latar Belakang Pelaksanaan Proyek 

Semarang merupakakan Ibukota Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, dengan pertumbuhan ini dapat dilihat dengan adanya bangunan baru perindustrian , 

pemukiman, hingga pemekaran wilayah kota. Perkemabangan ini juga mengakibatkan 

timbulnya masalah seperti jaringan jalan yang tidak tertata, meningkatnya volume lalu lintas 

yang menyebabkan kemacetan. Perubahan tataguna lahan yang mengakibatkan daerah resapan 

berkurang sehingga menimbulkan penurunan muka tanah mengakibatkan terjadinya banjir rob. 

Melihat masalah-masalah yang terjadi kemudian direncanakan pembangunan jalan tol 

yang sesuai dengan prosedur perencanaan yang detail dan matang yaitu Jalan Tol Semarang-

Demak yang terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang. Dengan adanya perencanaan 

ini diharapkan  dapat mengatasi masalah kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan di 

Jalan raya Semarang-Demak dan juga tanggul laut yang diharapkan dapat menanggulangi 

banjir rob diwilayah pesisir Semarang 

Proyek Jalan Tol Semarang-Demak yang membentang dari Barat ke Timur merupakan 

bagian dari sistem Jalan Tol penghubung kota Semarang dan kota Demak. Jalan Tol ini 

memiliki panjang sejauh 27 km yang dibagi menjadi 2 paket. Paket 1 direncanakan dimulai 

dari Semarang sampai Sayung yang memiliki panjang 10,69 km. Paket 2 direncanakan dimulai 

dari Sayung sampai Demak yang memiliki panjang 16,31 km. Pintu masuk Tol terletak di 

Semarang, kecamatan Genuk dan Sayung yang berakhir di Demak Kota. 

Ruas jalan Tol Semarang-Demak memiliki fungsi agar dapat meminimalisir kemacetan 

yang berada di jalur pantura Semarang-Demak-Surabaya dan juga untuk menuju kota wisata 

berada di Demak yaitu Makam Kadilangu/Sunan Kalijaga dan Masjid Agung Demak, serta 

juga untuk mengatasi banjir rob yang ada di sepanjang pantai utara sebagai tanggul laut 

penahan rob. 

2.2 Maksud dan Tujuan Proyek 

2.2.1 Maksud 

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 dibangun dengan maksud untuk 

mengurangi dan meminimalisir kemacetan yang berada di jalan nasional pantura Semarang-

Demak-Surabaya. 

2.2.2 Tujuan 

a. Mengurangi kemacetan di jalan nasional pantura Semarang-Demak-Surabaya. 

b. Mengatai banjir rob yang terjadi di pesisir pantai Semarang sebagai tanggul laut. 

c. Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan yang ada dikawasan utara 

Pulau Jawa 

 

2.3 Deskripsi Proyek 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak ini meneruskan pembangunan Jalan 

Tol Semarang Seksi C mulai dari Kaliwage (on off jalan tol existing) sampai dengan Kota 

Demak. Proyek ini mulai dikerjakan pada bulan Desember 2019 dan direncanakan akan 
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selesai pada bulan Juni 2022. Pembangunan ini dikerjakan dengan skema Kerjasama 

Pemerintah dan Badan Usaha(KPBU) sebagai berikut : 

a. Paket 1  : Paket Value Government Fund (VGU) terintegrasi tanggul laut : STA 

0+000 – STA 10+690. 

b. Paket 2 : Paket Investasi STA 10+690 – STA 27+00 (dikerjakan oleh 

Konsosium PP dan WIKA) 

 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 merupakan proyek yang 

diusahakan oleh PT.PP Semarang-Demak investasi pembangunan jalan tol sepanjang 16,31 km 

yang berlokasi di Kec. Sayung, Kab. Demak, Jawa Tengah dan dikerjakan oleh PP-WIKA 

Konsorsium. 

Pembangunan proyek ini dikerjakan dengan kontrak Design and Build-Lumpsum 

sehingga kontraktor akan berperan sebagai perencana sekaligus pelaksana dalam pelaksanaan 

proyek ini. Proyek pembangunan ini memiliki nilai kontrak total yang dikeluarkan sebesar Rp. 

3.985.807.647.500,00 (exc PPN 10%) dan metode pembayaran yang digunakan menggunakan 

metode CPF (Contractor’s Full PreFinance). 

2.4 Lokasi Proyek 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak berlokasi di Kota Semarang dan 

Kabupaten Demak. Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 berlokasi di 

Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan 

Gambar 2.2 

 

Gambar 2. 1 Lokasi Trase Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak 
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2.5 Data Umum Proyek 

Data dari proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak serta data-data mengenai 

kontrak dan pekerjaan dari proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak adalah sebagai 

berikut: 

Nama Proyek  : Proyek Pembangunan Tol Semarang-Demak Paket 2 (STA 

10+690 – STA 27+000)  

Lokasi Proyek  : Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah  

Pemilik Proyek  : PT. PP Semarang Demak  

Jenis Pekerjaan   : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun 

(Design and Build)  

Kontraktor  : Konsorsium, PT. PP dan PT. Wijaya Karya  

Konsultan Perencana  : PT. Maratama Cipta Mandiri – Studi Teknik KSO  

Konsultan Pengawas  : PT. Virama Karya Jenis Kontrak : Lumpsum atau Fixed Price 

Nilai Kontrak diluar PPN 

Awal  : Rp. 3.445.093.000 → PP-WIKA KSO (Tiga Triliun Empat 

Ratus Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh tiga Juta 

Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah)  

Adendum V  : Rp. 3.985.807.647.500 → PP-WIKA KSO (Tiga Triliun 

Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)  

Kontrak  

Awal  : 19 Desember 2019  

Adendum I  : 20 Mei 2020, Perubahan penanggung jawab kontrak dari pihak 

PP.  

Adendum II  : 18 Juni 2020, Perubahan penanggung jawab kontrak dari pihak 

PP.  

Adendum III  : 29 Agustus 2020, Perubahan waktu konstruksi yang awalnya 

17 bulan menjadi 27 bulan.  

Gambar 2. 2 Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 
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Adendum IV  : 10 Agustus 2020, Perubahan cara pembayaran yang awalnya 

Monthly Payment menjadi CPF (Construction Pay Financing).  

Adendum V  : 16 Desember 2020, Pekerjaan tambah kurang.  

Waktu Pelaksanaan  : 810 hari kalender (27 bulan)  

Masa Pemeliharaan  : 1.095 hari kalender (3 tahun)  

Retensi  : 5% dari kontrak 

 

2.6 Data Teknis Proyek 

Berikut adalah data umum dari Proyek Jalan Tol Semarang - Demak: 

1. Data Teknis Proyek 

➢ Panjang Jalan Tol : 16,31 Km (STA 10+690 s/d STA 27+000) 

➢ Kecepatan Rencana : 80 Km/Jam 

➢ Arah Pelebaran : Pelebaran ke Dalam 

➢ Penerangan Jalan Umum : Wajib dipasang di sepanjang jalan dari  Kaligawe-   

   Sayung 

 

➢ Jumlah & Lebar Jalur Lalu Lintas 

• Tahap Awal : STA 10+690-STA 27+000 : 2 x 2 @ Lebar Lajur 3.6 m 

• Tahap Akhir : STA 10+690-STA 27+000 : 2 x 3 @ Lebar Lajur 3.6 m 

➢ Lebar Bahu 

• Bahu Luar   : 3 m 

• Bahu Dalam  : 1,5 m 

• Lebar Media : 5,5 m (termasuk bahu dalam) 

 

➢ Perkerasan 

• Untuk struktur (pile slab), lajur lalu lintas bahu dalam dan bahu luar 

menggunakan perkerasan kaku dengan lapis atas aspal tebal 5 cm 

• Untuk timbunan tanah lajur lalu lintas bahu dalam dan bahu luar 

menggunakan perkerasan kaku 

 

➢ Prasarana Pengumpulan tol : Gerbang tol 2 buah 

➢ Interchange   : 2 buah (IC Sayung & IC Demak) 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

AFTONI ALVIN FAHMI  03111840000003 

ALIF FAYEZA MUHAMMAD  03111840000155 

2. Animasi Visual Proyek 

 

 

 
Gambar 2. 3 Jalan Utama Timbunan 

 

 
Gambar 2. 4 Jalan Urama Jembatan 

 

 
Gambar 2. 5 Jalan Utama Slab On Pile 

 

 



12 

 

 

AFTONI ALVIN FAHMI  03111840000003 

ALIF FAYEZA MUHAMMAD  03111840000155 

2.7 Ruang Lingkup Proyek 

Kontraktor bertugas menyediakan tenaga kerja termasuk peralatan, material, peralatan 

operasi konstruksi, jalan kerja sementara, dan lain-lain yang diperlukan pada waktu 

pelaksanaan konstruksi. Kontraktor harus melaksanakan secara keseluruhan dengan 

memelihara pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana atau sesuai dengan 

pengarahan dari konsultan dengan persetujuan pihak owner. Lingkup pekerjaan konstruksi dari 

proyek Jalan Tol Semarang-Demak ini yaitu: 

1. Umum 

a) Mobilisasi dan Demobilisasi 

b) Maintenance & Traffic Protection 

c) Laboratorium, dan lain-lain 

2. Pekerjaan Tanah 

a) Pembersihan tempat kerja 

b) Galian 

c) PVD (Prefabricated Vertical Drain) dan PHD (Prefabricated Horizontal 

Drain) 

d) Timbunan 

3. Pekerjaan Perkerasan 

a) Persiapan tanah dasar 

b) Lapis pondasi (Agregat Kelas A dan Kelas B) 

c) Lapis resap pengikat dan lapis pengikat (Prime Coat dan Tack Coat) 

d) Lapis perkerasan lentur (ATB, ABC, AWC) 

e) Lapis perkerasan kaku (Rigid Pavement, Learn Concrete) 

4. Bangunan Struktur 

a) Overpass 

b) Junction 

c) Jembatan Sungai 

d) Retaining Wall 

5. Bangunan Drainase 

a) Saluran melintang 

b) Saluran samping 

c) Gorong-gorong 

d) Manhole 

6. Pekerjaan lain-lain 

a) Solid Sodding dan Strip Sodding 

b) Guardrail 

c) Guide post 

d) Rambu-rambu 

e) Marka Jalan 

f) Dan lain-lain 

7. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 

a) Penerangan Jalan Umum (PJU) 

b) Lampu Lalulintas 

c) Dan lain-lain 

8. Fasilitas Tol 

a) Gerbang Tol 

b) Kantor Gerbang Tol dan Kantor Pos Tol 

c) Kantor Cabang 
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9. Pekerjaan Lansekap 

a) Jalan Utama (Main Road) 

b) Junction 

c) Jalan Akses 

d) Gerbang Tol dan Kantor Cabang 

 

2.8 Struktur Organisasi Proyek 

 Dalam suatu proyek, berjalanya proyek harus dilaksanakan secara teratur agar hasil yang 

diberikan dapat maksimal. Agar proyek dapat berjalan secara sitematis, terstruktur, dan rapih, 

maka perlu adanya organisasi yang menghandle jalanya proyek tersebut. Dalam oganisasi, 

dibagi beberapa divisi untuk memudahkan pembagiantugas sehingga proyek juga dapat 

berjalan dengan efektif. 

Pada proyek Jalan Tol Semarang-Demak juga memiliki struktur organisasi proyek, 

sebagai berikut :  

 

Gambar 2. 6 Struktur Organisasi PT.PP 

2.8.1 Project Manager 

Project Manager bertanggung jawab atas pengorganisasian dan pengawasan suatu 

proyek di lapangan agar sesuai dengan mutu, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan untuk 

dipertanggungjawabkan kepada direksi. Seorang project Manager dituntut untuk 

mengkoordinasikan seluruh aparat pembangunan dan memberikan informasi lengkap yang 

berhubungan dengan kemajuan proyek.  

Tugas dan tanggung jawab project Manager adalah: 

 

1. Bertanggung jawab langsung kepada pemberi tugas atau owner atas seluruh 

kegiatan proyek dalam hal mutu, biaya, dan waktu.  

2. Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan jasa manajemen konstruksi pada proyek 

ini.  
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3. Memimpin, mengoordinasikan, dan melaporkan kepada konsultan pengawas 

segala kegiatan pelaksanaan dari proyek beserta unit-unitnya.  

4. Membuat dan mengontrol time schedule dari proyek yang akan dilaksanakan.  

5. Menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.  

6. Mengkoordinir pelaksanaan di lapangan.  

7. Menyetujui dan menandatangani semua dokumen yang bersifat usulan, 

permintaan, pembelian, pemakaian, dan pembayaran.  

8. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak luar yang berkaitan 

dengan kebutuhan proyek apabila dibutuhkan.  

9. Menyampaikan/menandatangani laporan bulanan tentang pelaksanaan proyek. 

10. Mengajukan dan menandatangani klaim pekerjaan tambah atau kurang kepada 

owner. 

 

2.8.2 Quality Control 

Quality Control memeiliki kewenangan untuk menguji, memeriksa, meneliti, 

menganalisis kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan dan layak 

sebagai material untuk proyek pembangunan.  

Tugas dari Quality Control adalah sebagai berikut: 

 

1. Memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Metode Pelaksanaan dengan 

melakukan kontrol terhadap proses pelaksanaannya.  

2. Melaksanakan pemeriksaan hasil kerja sesuai dengan tahap-tahap yang tersebut 

dalam ITP dan memastikan hasil pekerjaan dibuat dan disimpan dengan baik.  

3. Membuat laporan penyimpangan - penyimpangan yang terjadi [NCR] dan 

melakukan tindak lanjut.  

4. Membuat laporan/map lokasi kerja.  

5. Membuat laporan Quality Control.  

6. Memastikan stock material di Batching Plan sudah mencukupi kebutuhan 

lapangan.  

7. Memastikan jumlah truck mixer mencukupi sehingga kontinuitas produksi 

tercapai. 

 

 

2.8.3 Site Operational Manager (SOM) 

Tugas Site Operational Manager adalah mengkoordinasi setiap pelaksanaan pekerjaan 

supaya mendapat hasil yang sesuai dengan rencana pengendalian proyek dan bekerja sesuai 

dengan kontrak kerja.  

Ada beberapa bagian di Site Operational Manager yaitu sebagai berikut ini: 

 

1. General Superitendent Tugas General Superitendent adalah:  

a. Mengatur dan mengawasi pekerjaan agar sesuai dengan Metoda Pelaksanaan dan 

urutan pekerjaan yang telah ditentukan.  

b. Mempersiapkan pekerjaan agar dilaksanakan dalam kondisi yang aman sesuai 

standar dan prosedur keselamatan kerja (Rambu & House Keeping).  

c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Engineering Manager maupun 

Project Manager sehubungan dengan pekerjaan tersebut.  

d. Memonitor pelaksanaan sistem keselamatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.  

e. Membuat rencana kerja harian.  

f. Mengatur pembagian kerja antar supervisor.  

g. Melakukan koordinasi dengan pihak supplier / subkontraktor. 
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2. Superitendent  

Tugas superitendent adalah:  

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progam kerja, metode kerja, gambar kerja 

dan spesifikasi pekerjaan.  

b. Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil kerja di lapangan.  

c. Mengusulkan perubahan rencana pelaksanaan karena kondisi pelaksanaan yang 

tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan 

rencana.  

d. Menjaga kebersihan dan ketertiban di lapangan.  

e. Mengontrol setiap kebutuhan proyek untuk dilaporkan kepada manajer proyek. 

 

3. Surveyor  

Tugas Surveyor adalah:  

a. Memastikan pekerjaan dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan.  

b. Melakukan monitoring sebelum dan selama pelaksanaan.  

c. Mengikuti kegiatan/hadir pada rapat sosialisasi.  

d. Mengikuti kegiatan/hadir pada presentasi shop drawing.  

e. Melakukan plotting Site Plan ke lapangan untuk menentukan benchmark, center 

line, titik elevasi tanah asli dari border line.  

f. Merawat alat ukur optik dan perlengkapannya.  

g. Melaksanakan verifikasi alat ukur / mengkoordinir dan mengawasi penggunaan 

alat-alat ukur.  

h. Melakukan pengukuran kembali atas hasil pekerjaan.  

i. Mengikuti kegiatan/hadir pada rapat koordinasi lapangan. 

 

2.8.4 Site Engineering Manager Commercial (SEM Commercial) 

Site Engineering Manager comemercial bertanggung jawab kepada pelaksana proyek 

dalam hal pengaturan hubungan dengan pihak ketiga. Site Engineering Manager comemercial 

bertugas untuk menyusun rencana pengadaan ssumber daya (material, alat, dan subkontraktor) 

dan menyajikan data subkontraktor beserta supplier. Seorang SEM Commercial harus mampu 

mengidentifikasi klausa kontrak dan membuat altenatif usulan bila menemui kondisi yang 

memberatkan posisi kontraktor.  

Ada beberapa bagian dalam Site Engineering Manager commercial yaitu sebagai berikut 

ini: 

1. Pengendalian Operasional Proyek 

2. Chief Quanity Surveyor (Kepala QS) 

3. Quantity Surveyor (QS) 

Tugas Quantity Surveyor adalah : 

a. Bekerja sama dengan logistik atau pengadaan barang untuk memberikan 

informasi kebutuhan material yang harus didatangkan ke lokasi proyek 

pembangunan,  

b. Menghitung volume pekerjaan bangunan yang sudah dilaksanakan dan sisa 

pekerjaan untuk keperluan pembuatan opname,  

c. Mandor/Pemborong dan untuk keperluan Engineering dalam membuat schedule 

pekerjaan pelaksanaan pembangunan,  

d. Menghitung kebutuhan material yang digunakan dalam setiap item pekerjaan 

pembangunan,  
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e. Mengecek penggunaan material apakah sudah sesuai dengan apa yang dihitung 

oleh estimator, dan  

f. Mengecek setiap gambar shop drawing baru apakah terjadi perubahan dari apa 

yang sudah dihitung sebelumnya, jika terjadi perubahan maka tugas Quantity 

Surveyor adalah menghitung ulang volume pekerjaan atau menghitung pada item 

pekerjaan tambah kurang saja. 

 

4. Logistik 

Tugas logistik adalah : 

a. Melakukan seleksi atau perekrutan pekerja untuk pegawai bulanan sampai dengan 

pekerja harian dengan spesialisasi keahlian masing – masing sesuai posisi 

organisasi yang dibutuhkan,  

b. Membuat laporan keuangan atau laporan kas bank proyek, laporan pergudangan, 

laporan bobot prestasi proyek, dan daftar hutang,  

c. Membuat dan melakukan verifikasi bukti – bukti pekerjaan yang akan dibayar 

oleh owner sebagai pemilik proyek,  

d. Membuat laporan akuntansi proyek dan menyelesaikan perpajakan secara 

retribusi,  

e. Menerima dan memproses tagihan dari subkontraktor jika proyek yang dikerjakan 

berskala besar sehingga melakukan pemborongan kembali kepada kontraktor 

spesialis sesuai dengan item pekerjaan yang dikerjakan. 

 

5. Staff Peralatan 

Tugas staff peralatan adalah : 

a. Mengelolah peralatan proyek seperti kendaraan dan alat berat sehingga dapat 

tersedia alat dalam jumlah yang cukup pada saat dibutuhkan.  

b. Melakukan perawatan, pengecekan dan pemeliharaan alat-alat proyek.  

c. Mengoprasikan dan mobilisasi alat sesuai dengan keperluan.  

d. Membuat berita acara mengenai penerimaan dan penolakan peralatan setelah 

melewati pengontrolan kualitas dan kuantitas alat oleh quality control dan 

quantity control.  

e. Membuat dan mengisi buku harian oprasional alat serta membuat laporan harian, 

mingguan dan bulanan penguunaan alat yang berisi nama alat yang digunakan.  

f. Melakukan pengamanan, perbaikan dan penyimpanan peralatan diproyek serta 

membuat data inventaris peralatan yang ada di proyek. 

g. Melakukan pengecekan atau kalibrasi pada alat ukur seperti waterpass dan 

theodolite secara berkala sesuai prosedur sehingga alat ukur yang digunakan 

benar-benar ukuran dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2.8.5 Site Engineer Manager Engineering (SEM Engineering) 

Site Engineering Manager bertanggung jawab kepada pelaksana proyek dalam hal 

pengaturan kegiatan teknis agar dicapai efisiensi pada setiap pekerjaan yang harus ditangani. 

Kegiatan-kegiatan teknis yang akan diterapkan di lapangan harus disesuaikan dengan pedoman 

dan metode konstruksi yang sudah ditetapkan sehingga Site Engineering Manager melakukan 

pengecekan terhadap semua pelaksanan pekerjaan apakah sesuai dengan ketentuan. Selain itu, 

Site Engineering Manager juga mengadakan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan, 

memberikan petunjuk-petunjuk (rekomendasi) atas wewenang yang diberikan pelaksana 

kegiatan.  

Ada beberapa bagian dalam Site Engineering Manager yaitu sebagai berikut ini: 
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1. Method and Engineer Staff  

Tugas Method and Engineer Staff adalah:  

a. Menyiapkan metoda kerja yang digunakan sebagai acuan di lapangan berupa alat, 

dan material.  

b. Memeriksa tahapan pekerjaan di lapangan.  

c. Mempersiapkan gambar kerja.  

d. Mempersiapkan dokumen material.  

e. Bekerjasama dengan supervisor terkait melakukan monitoring dan pengadaan 

material.  

f. Melakukan koordinasi teknis dengan pihak subkontraktor terkait.  

g. Memeriksa hasil test pekerjaan.  

h. Membuat lifting plan memeriksa sertifikat lifting gear. 

 

2. Drafter  

Tugas Drafter adalah:  

a. Membuat gambar pelaksanaan/gambar shop drawing.  

b. Menyesuaikan gambar perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan. 

c. Menyiapkan gambar dari revisi dan detail desain yang dibutuhkan untuk kegiatan 

pelaksanaan di lapangan. 

d. Menjelaskan kepada pelaksana lapangan/surveyor. 

e. Membuat gambar akhir pekerjaan/asbuilt drawing. 

 

3. Pusat Pengendali Dokumen (PPD)  

Tugas PPD adalah:  

a. Membantu management representative dalam menjalan prosedur pengendalian 

dokumen dan rekaman mutu.  

b. Memasukkan data dokumen ke dalam daftar dokumen dan memastikan bahwa 

informasi yang diberikan akurat dan up to date.  

c. Memastikan dokumen disahkan sebelum didistribusikan.  

d. Melakukan perubahan dokumen bila diperlukan dengan berkordinasi dengan 

management representative.  

e. Memastikan seluruh dokumen telah disosialisasikan dan didistribusikan ke 

bagian yang berkepentingan.  

f. Memastikan seluruh dokumen disimpan dan dijaga dari kerusakan serta mudah 

untuk ditelusuri.  

g. Menarik atau memusnahkan dokumen yang sudah kedaluwarsa. 

 

4. Dokumentasi 

Staff dokumentasi bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan konstruksi yang 

berlangsung untuk keperluan pembuatan laporan dan arsip proyek 

 

 

2.8.6 Site Administration Manager (SAM) 

Site Administration Manager (SAM) bertanggung jawab untuk memastikan semua data 

proyek diinput ke komputer, memastikan dokumetasi kegiatan proyek berjalan dengan lancar, 

memastikan semua inventory kantor terjaga dengan baik, memastikan semua 

reimbursment/klaim ke kantor pusat terorganisir secara aktual, memastikan dokumentasi surat 

jalan berjalan dengan lancar, memastikan laporan absensi dan lembur ada, memastikan laporan 

bulanan ada, dan memastikan semua dokumen terduplikasi dan terjaga dengan baik.  

Ada beberapa bagian di Site Administration Manager (SAM) yaitu sebagai berikut ini: 
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1. Staff Akuntan Keuangan (SAK)  

Tugas SAK adalah:  

a. Memastikan pembukuan keuangan kantor tersedia dan terlaksana dengan baik 

sesuai dengan target.  

b. Memastikan posting jurnal operasional ke dalam sistem terlaksana dengan baik.  

c. Memastikan laporan keuangan proyek tersedia dan terdistribusi kepada 

manajemen dengan baik.  

d. Memastikan data jurnal akuntansi terinput ke dalam sistem yang dimiliki 

perusahaan tanpa ada yang terlewatkan.  

e. Memastikan pemeriksaaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang 

berhubungan dengan transaksi keuangan terlaksana dengan baik.  

f. Memastikan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial terlaksana dengan baik.  

 

2. Administrasi (ADM) & Umum  

Tugas ADM & Umum adalah:  

a. Menerima file eksternal, materi, dan informasi penting lainnya, dan meneruskan 

atau memberi tahu kantor pusat tepat waktu.  

b. Mengirim berbagai dokumen dan pernyataan bisnis (temasuk perbankan, 

perpajakan, dan penyelesaian kauangan) tepat waktu.  

c. Memeberikan laporan ke kantor pusat tentang berbagai hal yang harus dilakukan, 

dalam proses dan yang harus dilakukan.  

d. Mendukung kegiatan oprasional perusahaan melalui pengadaan barang dan jasa 

yang dibutuhkan.  

e. Mengurus absensi karyawan cabang dan operasional (Customer Service, 

Security, dll).  

f. Membuat ID Card karywan 

 

2.8.7 Healt Safety and Enviroment (HSE) 

Health Safety and Enviroment (HSE) adalah bagian dari organisasi proyek yang 

bertanggung jawab dalam kesehatan dan keselamatan para tenaga kerja termasuk pengadaan 

alat Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3). Sedangkan Safety Surveyor bertanggung jawab 

di lapangan untuk mengontrol peralatan keamanan dan keselamatan kerja yang dipakai para 

tenaga kerja maupun pihak luar yang masuk ke dalam kegiatan konstruksi.  

Tugas dari SHE dan Safety Officer adalah sebagai berikut:  

a. HSE bersama team engineer akan membantu dan memastikan pekerjaan mengikuti 

ketentuan dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.  

b. Memberikan safety induuction kepada semua pekerja.  

c. Mengontrol dan mengadakan Pre start meeting / tool-box meeting secara rutin yang 

dipimpin oleh supervisor.  

d. Menciptakan dan memonitor lingkungan kerja yang sehat dan aman.  

e. Memastikan semua peralatan layak dan aman digunakan.  

f. Memastikan semua pekerja mematuhi persyaratan safety dan menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan pekerjaannya.  

g. Memastikan material ditempatkan, dipakai dan dibuang pada tempat yang tepat.  

h. Memeriksa lifting plan dan inspeksi lifting gear. 
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2.9 Stakeholder 

Pada pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Paket 2, terdapat 

beberapa stakeholder yang tergabung dalam organisasi proyek. Organisasi ini ada untuk 

bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap kewajiban dan wewenang sesuai dengan 

keahlian bidang masing-masing. Stakeholder proyek meliputi pemilik proyek, konsultan 

perencana, konsultan pengawas, kontraktor, subkontraktor, dan supplier. 

Gambar 2. 7 Hubungan Kerja Stakeholder 

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa pemilik proyek memiliki garis komando 

kepada kontraktor untuk pelaksanaan proyek dan konsultan pengawas untuk mengawasi 

pekerjaan dari kontraktor. Kontraktor memiliki garis koordinasi terhadap pemilik proyek 

dimana kontraktor dapat berkoordinasi langsung dan harus mempertanggungjawabkan 

pekerjaannya terhadap konsultan pengawas dan pemilik proyek untuk 

mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya. Kontraktor memberikan komando terhadap 

sub kontraktor dan konsultan perencana. Konsultan pengawas akan memberikan komando dan 

pengawasan terhadap kontraktor dan akan mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya 

kepada pemilik proyek. Subkontraktor dan Vendor dapat berkoordinasi dengan kontraktor dan 

harus mempertanggungjawabkan pekerjaan dilapangan kepada kontraktor. 

 

2.9.1 Pemillik Proyek (Owner) 

Pemilik proyek atau owner adalah pihak yang memiliki dan memberikan pekerjaan 

kepada penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut.  

Adapun tugas pemilik proyek (owner) dalam proyek ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek. 

2. Mengadakan kegiatan administrasi proyek. 

3. Memberikan tugas kepada kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan proyek. 

4. Meminta pertanggungjawaban kepada konsultan pengawas. 

5. Membuat surat perintah kerja (SPK). 

6. Menerima proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor. 

7. Mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah direncanakan. 

8. Meminta pertanggungjawaban kepada para pelaksana proyek atas hasil pekerjaan 

konstruksi. 
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9. Memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana proyek yang tidak dapat 

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan isi surat perjanjian kontrak. Misalnya 

pelaksanaan pembangunan dengan bentuk dan material yang tidak sesuai dengan 

rencana kerja dan syarat-syarat bangunan (RKS). 

 

Pada proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak paket 2 ini pemilik proyeknya 

adalah PT. PP Semarang-Demak. 

2.9.2 Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah suatu badan hukum atau perorangan yang diberi tugas oleh 

pemberi tugas untuk merencanakan dan mendesain bangunan sesuai dengan keinginan pemilik 

proyek.  

Adapun tugas konsultan perencana dalam proyek  ini adalah sebagai berikut : 

1. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik kedalam desain 

bangunan. 

2. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek. 

3. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai 

pedoman pelaksanaan. 

4. Membuat gambar kerja pelaksanaan dan spesifikasinya 

5. Membuat rencana anggaran biaya bangunan 

6. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan yang tidak memungkinkan desain terwujud. 

7. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan 

konstruksi. 

 

Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Peket 2 ini, konsultan 

perencananya adaah PT.Maratama Cipta Mandiri-Studi Teknik KSO 

Gambar 2. 8 Logo PT.PP Semarang-Demak 

Gambar 2. 9 Logo PT. Maratama Cipta Mandiri 
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2.9.3 Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek (owner) untuk 

melakukan pekerjaan pengawasan di lapangan agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan 

gambar kerja yang sudah ditentukan. Konsultan pengawas dapat berupa badan usaha atau 

perorangan.  

Adapun tugas dari konsultan pengawas adalah sebagai berikut: 

1. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh 

kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman 

dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya. 

2. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai 

pedoman pelaksanaan pembangunan proyek. 

3. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek. 

4. Memeriksa gambar shop drawing pelaksana proyek. 

5. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan 

terhadap kontrak kerja. 

6. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak memperhatikan 

peringatan yang diberikan. 

7. Memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek. 

8. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan (site instruction) 

9. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan 

kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. 

10. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek 

maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan. 

11. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik 

proyek. 

 

Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 ini, konsultan 

pengawasnya adalah PT. Virama Karya. 

 

 

2.9.4 Kontraktor Pelaksana 

 Kontraktor pelaksana adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang ditunjukan 

oleh pemilik proyek (owner) melalui lelang atau ditunjuk langsung untuk melaksanakan proyek 

sesuai dengan biaya, gambar rencana, dan syarat-syarat yang telah ditentukan.  

Adapun tugas kontraktor pelaksana sebagai berikut: 

Gambar 2. 10 Logo PT. Virama Karya 
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1. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan, dan alat 

pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah 

ditentukan dengan me 

2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang 

telah direncanakan dan ditetapkan di dalam kontrak perjanjian. 

3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal (time schedule) yang telah disepakati. 

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

kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan. 

5. Memberikan laporan kemajuan proyek atau progres yang meliputi laporan harian 

dan bulanan kepada pemilik proyek yang memuat antara lain: 

a. Pelaksanaan Pekerjaan 

b. Prestasi kerja yang dicapai 

c. Jumlah tenaga kerja 

d. Jumlah bahan yang masuk 

e. Jumlah alat yang dipakai 

f. Keadaan cuaca dan lain-lain 

6. Mengganti semua ganti rugi yang diakibatkan oleh kecelakaan sewaktu pelaksanaan 

pekerjaan, serta wajib menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada 

kecelakaan. 

7. Bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan metode pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan. 

 

Selain itu, 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. 

Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 ini, kontraktor 

pelaksananya adalah PT. PP (Persero) Tbk. – WIKA Konsorsium. 

Gambar 2. 11 Logo PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

Gambar 2. 12 Logo PT.PP (Persero) Tbk 
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2.9.5 Subkontraktor 

Subkontraktor adalah pihak yang bertugas membantu kontraktor utama dalam 

mengerjakan bagaian pekerjaan tertentu sesuai dengan bidang masing-masing subkontraktor 

tersebut.  

Adapun tugas dari subkontraktor antara lain: 

1. Bekerjasama dengan kontraktor utama dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2. Memimpin pekerjaan dengan garis kerja sama. 

3. Mematuhi dan mengarahkan semua pekerjaan mengikuti ketentuan Health Safety 

and Enviroment (HSE) kontraktor utama. 

4. Melakukan monitoring aspek material, alat, dan tenaga kerja. 

5. Melakukan evaluasi dan laporan atas hasil pekerjaan. 

6. Membuat laporan pekerjaan secara berkala untuk diserahkan kepada kontraktor 

utama. 

7. Memberikan training pemakaian alat dan material kepada pekerja yang terlibat. 

 

Subkontraktor dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 zona PT. 

PP (Persero) Tbk. ini, beserta pekerjaannya dapat dilihat pada Tabel 2.1.Setiap subkontraktor 

di proyek ini memiliki area pembagiannya masing-masing. Tiap area diplotkan oleh tim 

lapangan tapi tidak ada cara spesifikasi dalam pembagiannya. 

 

Tabel 2. 1 Subkontraktor dan Pekerjaanya 

No Subkontraktor Pekerjaan 

1 

PT. Sukses Mandiri Berkah 

PT. Fajar Abadi Putra 

PT. Lancar Mandiri Abadi 

Pekerjaan Tanah 

2 
PT. Paku Bumi Semesta 

PT. Grand Surya Mandri 
Pekerjaan Pancang 

3 PT. Puja Perkasa Pekerjaan Struktur 

4 PT. Cipta Hasil Sugiarto Pekerjaan Erection 

 

2.9.6 Supplier 

Supplier bertugas dalam menyediakan bahan material dan peralatan proyek sesuai 

dengan spesifikasi teknis. Supplier dipilih secara langsung oleh pihak kontraktor sesuai dengan 

penawaran harga dan jasa yang diinginkan oleh kontraktor. Adapun supplier yang terlibat 

anatara lain pada Tabel 2.2 

Tabel 2. 2 Supplier dan jenis material 

No Jenis Supplier 

1 Material Pancang 

PT. Tjackrindo Mas 

PT. PP Urban 

PT.Waskita Beton Precast 

PT. Adhi Mix 
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2 Beton   

PT. Varia Usaha Beton 

PT. Nur Cahaya Jaya Mandiri Beton (NMJ Beton) 

PT. Merak 

3 Girder PT. PP Urban 

4 PVD, PHD PT. Geotekindo 

5  Instrumen Geotek PT. Geotek Efathama 
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BAB III 

PENGAMATAN KERJA PRAKTEK 

 

3.1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan 

Metode pekerjaan Timbunan menggunakan ini menjelaskan pekerjaan perbaikan tanah 

(geoteknik) secara umum dengan Metode Pre-fabricated Vertical Drain (PVD) dan Pre-

fabricated Horizontal Drain (PHD). Penggunaan PVD dan PHD dimaksudkan untuk 

mempercepat penurunan dengan mengurangi kadar air maupun kadar udara pada butiran tanah 

sehingga dapat mempercepat penurunan tanah / konsolidasi. Pada proyek ini PHD yang 

digunakan akan diberikan Sand Ditch untuk mengakomodir aliran air bila sambungan antara 

PVD dan PHD tidak sempurna. Material PVD yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi 

material yang ditentukan didalam RKS. Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap pengadaan 

bahan material dan alat serta pembuangan bahan material hasil pembersihan dan mengatasi 

masalah-masalah yang mungkin muncul selama masa pelaksanaan pekerjaan pemasangan PVD 

dan PHD. 

a) Lingkup Pekerjaan 

Lingkup kerja yang dibahas pada metode kerja ini adalah mengenai alur pemasangan, 

lokasi serta kedalaman rencana PVD, kemudian menyambungkan PHD dari PVD sebagai 

pengalir air arah horizontal dan ditutup dengan lapisan sand ditch Pemberian beban diatas tanah 

timbunan dengan beban preloading agar derajat konsolidasi mencapai 95%. 

 

b) Definisi Istilah 

1. Mandrel  : Casing berbentuk persegi yang berfungsi mendorong PVD menembus 

tanah sampai kedalaman rencana 

2. PVD  : Pre-fabricated Vertical Drain / pengalir vertical merupakan material dengan 

inti/core berbentuk sirip terbuat dari polipropilena yang dibungkus dengan jaket dari 

bahan polimer 

3. PHD  : Pre-fabricated Horizontal Drain / penyalir horizontal merupakan material 

dengan inti / core berbentuk sirip atau inti dengan bentuk silinder berongga yang 

terbuat dari polipropilena yang dibungkus dengan jaket dari bahan polimer 

4. Konsolidasi : Proses berkurangnya volume atau berkurangnya rongga pori dari tanah 

jenuh berpermeabilitas rendah akibat pembebanan, dimana prosesnya dipengaruhi 

oleh kecepatan terperasnya air pori keluar dari rongga tanah. 

 

c) Flow Chart Pekerjaan 

Urutan metode pelaksanaan pekerjaan PVD, PHD, Sand Ditch dan Preloading pada 

proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak STA 10+690 s/d STA 27+000, dijelaskan 

pada flowchart sebagai berikut : 
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Pemilihan material PVD dilakukan sesuai dengan spesifikasi material yang disyaratkan 

dalam SNI Geoteknik 8460:2017. Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak STA 

10+690 s/d STA 27+000, spesifikasi material yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3. 1. Spesifikasi Material PVD 

 

Material yang didatangkan untuk pekerjaan PVD akan diuji terlebih dahulu untuk 

memastikan material sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. 

d) Produktifitas Pekerjaan 

Pekerjaan PVD menggunakan PVD Rig dengan kapasitas produksi per jam alat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 2. Produktifitas Alat 

 

Gambar 3. 1 Flowchart Pekerjaan Timbunan 
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e) Jadwal Pekerjaan 

Penjadwalan pekerjaan timbunan Jalan Tol Semarang Demak Paket 2 didapatkan total 

durasi yang dibutuhkan 597 hari, dengan rincian sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 2 Jadwal Pekerjaan Timbunan 
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3.1.1 Metode Pelaksanaan Pembuatan Platform PVD 

Kondisi eksisting pada proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak STA 19 

didominasi oleh Sawah dan Tambak. Oleh karena itu pada pekerjaan PVD dibutuhkan 

tambahan timbunan platform untuk pergerakan PVD Rig di lokasi pekerjaan. 

 

Gambar 3. 3 Pelaksanaan Timbunan Platform 

Material yang digunakan untuk membuat timbunan platform berupa Geotextile. 

Geotextile adalah salah satu bahan geosintetik yang tembus air. Geotextile berfungsi sebagai 

separator yaitu untuk mencegah tercampurnya tanah lunak dengan tanah perkerasan diatasnya, 

sebagai filter/penyaring dimana air tetap dapat mengalir namun partikel tanah tidak ikut 

menembus bahan geotextile, dan sebagai stabilisator karena memiliki kuat tarik yang baik 

sehingga dapat menyalurkan beban di atasnya secara merata sehingga dapat meningkatkan 

kekuatan tanah pada proses pengurugan. Bahan dasar pembuatan geotextile adalah polyesther 

atau polyprophilene.  

 

Geotextile yang digunakan ada 2 jenis, pada kondisi persawahan digunakan geotextile 

non-woven, sedangkan pada kondisi tambak digunakan geotextile woven. Gerotextile yang 

akan dihampar dijahit terlebih dahulu agar memiliki sambungan yang sempurna. 

Penghamparan satu arah dengan pekerjaan site clearing.  

 

Gambar 3. 4 Geotextile Woven 

Woven geotextile seperti terlihat pada Gambar adalah lembar Geotextile terbuat dari 

bahan serat sintetis tenunan dengan tambahan pelindung anti ultraviolet yang mempunyai 

kekuatan tarik yang cukup tinggi, yang dibuat untuk mengatasi masalah untuk perbaikan tanah 

khsusunya yang terkait dibidang teknik sipil. Secara efisien dan efektif, antara lain untuk 

mengatasi atau menanggulangi masalah pembuatan jalan dan timbunan pada dasar tanah lunak, 

tanah rawa. 
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Gambar 3. 5 Geotektile NonWoven 

Nonwoven Geotextile merupakan material geosynthetics yang terbuat dari bahan 

polyester fibre dan ada juga dari polypropylene tanpa dianyam, mempunyai kuat tarik yang 

cukup tinggi, excellent durability terhadap temperatur, suhu, cuaca, mikro organisme dan 

chemical. Pada pekerjaan ini Nonwoven Geotextile berfungsi sebagai penyekat antara 

timbunan utama dengan platform. Geotextile (Gambar 4.6) ini dihamparkan setelah perekjaan 

PVD, PHD dan sandiditch selesai. 

 

3.1.2 Metode Pelaksanaan Marking Titik PVD  

Sebelum dilaksanakan pemasangan PVD dilaksanakan terlebih dahulu Trial pemasangan 

PVD yang di kerjakan di STA 19. Selanjutnya masing-masing zona dibuat titik referensi dan 

titik pemasangan sesuai gambar rencana dengan pola pemasangan segi tiga setiap spasi (s) 0,9 

meter. seperti pada gambar di bawah. 

 

Gambar 3. 6 Menentukan Koordinat Titik Acuan PVD 

 

  Pada proyek ini digunakan pola pemasangan berbentuk segitiga dengan jarak 90 cm. 

Penggunaan pola segitiga berpengaruh pada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai derajat 

konsolidasi, dimana pola segitiga membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk 

menyelesaikan konsolidasi dibandingkan dengan pola persegi. 
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Gambar 3. 7 Pola Pemasangan PVD 

Urutan marking titik PVD sebagai berikut : 

1. Tentukan titik acuan pada masing-masing area menggunakan TS agar sesuai dengan 

koordinat pada gambar kerja. 

2. Marking setiap titik yang akan dipasang PVD (bisa menggunakan serbuk kapur, pita, 

dll) sesuai spasi rencana 

3. Jarak spasi antar PVD selama pemancangan selalu dijaga. 

 

 

Gambar 3. 8 Marking Pedoman Pemancangan PVD 

3.1.3 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan PVD 

PVD dipancang dengan alat pancang khusus PVD (Rig PVD) sampai kedalaman sesuai 

desain. Kedalaman PVD di proyek ini yaitu 22 m ditambah dengan 70 cm untuk 

disambungkandengan material PHD. Kedalaman 22 m ditentukan melalui uji cone penetration 

test (CPT) atau biasa dikenal tes Sondir. Pengujian dilakukan dengan jarak 50m. 

Dalam pemancangan PVD, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama 

pelaksanaannya, antara lain: 

• Material PVD dilipat / dikaitkan pada pelat angkur baja pada bagian ujung mandrel 

agar PVD dapat tertanam dan tidak lepas saat proses pemancangan. 

• Setting posisi alat pancang pada titik marking yang telah ditentukan. 

• PVD dipasang dengan menekan mandrel. Mandrel didorong masuk ke dalam tanah 

dengan menggunakan PVD rig sampai dengan tanah keras. 

• Setelah PVD sudah mencapai tanah keras, mandrel kemudian ditarik ke atas tanah. 

Selama proses ini, PVD tetap berada di dalam tanah tertahan oleh pelat angkur baja. 

• Setelah mandrel telah sepenuhnya keluar ke atas tanah, material PVD yang muncul 

diatas permukaan tanah dipotong dengan panjang minimal sesuai dengan gambar 

(Hingga mencapai jalur PHD). 

• Ulangi langkah (a) sampai (e) dari satu titik ke titik lainnya hingga pekerjaan PVD 

pada masing-masing zona selesai. 
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Gambar 3. 9 Pemancangan PVD 

Dari hasil pengujian CPT didapatkan nilai qc 0.8 Mpa pada kedalaman tanah 26,5 m. 

Untuk memastikan end plate terpasang dengan sempurna dibutuhkan tambahan kedalaman 

sedalam 2 m.  

Untuk menentukan kedalam PVD juga harus memperhitungkan durasi waktu penurunan 

efektif dilapangan. Untuk itu, dilakukan trial and error dengan membandingkan setiap 

kedalaman hasil uji CPT terhadap lamanya waktu penurunan. Dari hasil trial kedalaman PVD 

22 m membutuhkan waktu selama 82 hari supaya timbunan tidak mengalami penurunan yang 

drastis. 

 

 

Gambar 3. 10 Hasil Uji CPT 
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Tabel 3. 3 Produktifitas Pekerjaan PVD 

No Uraian Pekerjaan Prod/Jam Jenis Alat Sat 

1 
Pekerjaan Pemasangan 

PVD 
528 m3/jam PVD Rig Unit 

 

PVD Rig

q x 60 x Et = 528         m/hr

Cmt

Dimana :

Q = Hourly Production  (m
3
/hr) = 528,26     m/hr

q = Production per Cycle  (m
3
) = 25,00 m

Et = Job Efficiency = 0,81 baik sekali

Cmt = Cycle Time (min.) = 2,30

1. Production per Cycle  ( q )

 q = n x q1 x K x E 25,00 m

Where :

n : Number of cycles required = 1

q1 : Length of PVD each hole (m) = 25,00 m

K : Slot factor of PVD = 1,00

E : Job Effisiensi PVD Rig = 1,00

2. Cycle Time (Cmt) 2,30 minutes

The cycle time of a Stone Column consist of the following factor :

1. Time required to install anchor plate with PVD = 0,30         minutes

2. Time required for PVD Mandrel to penetrate soil = 0,50         minutes

2. Time required for extraction PVD mandrel = 0,50         minutes

3. Time required for PVD Rig to be positioned = 1,00         minutes

Accordingly, the cycle time = (1)+(2)+(3)+(4) = 2,30         minutes

The cycle time is calculated as follows :

Q =

 

Gambar 3. 11 Rumus Produktifitas Pekerjaan PVD 

3.1.4 Metode Pelaksanaan Pekerjaan PHD 

PHD dipasang pada jalur yang telah ditentukan dalam gambar shop drawing. Pada proyek 

ini PHD dipasangkan diantara 2 baris PVD. sehingga 2 baris PVD diakomodir oleh 1 jalur 

PHD. Penyambungan PVD ke PHD dilakukan dengan membalutkan PVD ke PHD dan diikat 

dengan rafia. 

 

Gambar 3. 12 Sambungan PVD PHD 

  

PHD 

PVD 
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PDH menggunakan PVD berpenampang silindris. PVD silindris terdiri atas pipa flexibel 

berbentuk bulat bergelombang dan berlubang-lubang yang diselubungi oleh selubung filter. 

Sobek dan/cacat lain tidak diizinkan. Pemeriksaan visual untuk kerusakan harus dilakukan 

secara teratur sebagai bagian dari kontrol. Pada proyek ini jarak antar PHD yaitu 1 m. 

PHD ditanamkan pada saluran dengan kedalaman 20 cm.  

 

3.1.5 Metode Pengisian Lapisan Sand Ditch 

Setelah menyambung antara PVD dengan PHD selesai kemudian selanjutnya mengisi 

lubang di area PVD dengan sand ditch, fungsi utama untuk menjaga kapasitas aliran dari PVD 

ke PHD tetap optimal maka PHD dikubur dalam saluran yang diisikan material pasir. Dengan 

konfigurasi seperti ini PHD tetap berfungsi sebagai saluran drainase horizontal utama 

sedangkan pasir hanya sebagai media bantu untuk mengurangi resiko berkurangnya aliran air 

dari PVD yang dililit ke PHD.  

 

Gambar 3. 13 Lapisan Sand Ditch 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi dari material pasir ini bukan untuk 

mengalirkan air dari PVD ke arah horizontal seperti fungsi lapisan pasir drainase horizontal 

setebal 20 cm, namun hanya untuk menjaga agar tidak terjadi penutupan pori (cloging) pada 

selimut PVD dan PHD di daerah pertemuan material ini dimana PVD dililitkan ke PHD. Untuk 

fungsi ini pasir urug tanpa kapasitas drainase yang tinggi pun dapat digunakan sebagai material 

pengisi saluran pasir tersebut. 

 

3.1.6 Metode Pemasangan Instrumen Geoteknik 

Sebelum material timbunan pre-loading dihamparkan, terlebih dahulu akan dipasang 

instrumen geoteknik yang berfungsi untuk memonitoring penurunan yang terjadi dan juga 

untuk memonitoring perilaku yang terjadi pada area pre-loading lainnya. Instrumen geoteknik 

yang dipasang antara lain seperti Settlement Plate, Piezometer dan Inclinometer. 

Pada proyek ini, Instrumen Geoteknik dipasang sebelum timbunan struktur tanah 

dilakukan. karena timbunan tanah juga membantu pembebanan untuk proses percepatan 

penurunan tanah oleh PVD. Kekurangan beban setelah tanah timbunan selesai akan 

ditambahkan oleh timbunan preloading yang bersifat sementara. 
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a. Metode Pemasangan Settlement Plate 

Settlement Plate merupakan Instrumentasi geoteknik untuk mencatat penurunan tanah 

yang terjadi pada area tertentu. Settlement Plate dipasang sesuai dengan gambar rencana. 

 

 
Gambar 3. 14 Ilustrasi Pemasangan Settlement Plate 

 

 
Gambar 3. 15 Shop Drawing Settlement Plate 

 

Urutan Pemasangan Settlement Plate Sebagai Berikut : 

1. Sebelum pemsangan, dilakukan cek lokasi, Usahakan settlement plate dipasang 

sebelum ada pekerjaan timbunan di area sekitar 

2. Gali sedalam 50 cm lokasi titik settlement plate sebagai pijakan 

3. Pasang settlement plate 

4. Cek elevasi terhadap BM eksisting dan verticality dengan waterpass 
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Gambar 3. 16 Pemasangan Settlement Plate 

 

b. Metode Pemasangan Piezometer 

Piezometer merupakan Instrumentasi geoteknik untuk mengetahui excess pore water 

pressure sebelum diberi beban timbunan hingga setelah diberi beban timbunan. 

 

Gambar 3. 17 Ilustrasi Pemasangan Piezometer 

 

 

Gambar 3. 18 Shopdrawing Piezometer 
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Urutan Pemasangan Piezometer sebagai berikut : 

1. Sebelum pemasangan, dilakukan cek lokasi dan kedalaman alat piezometer. Pastikan 

piezometer berada dilapisan lempung yang cukup tebal 

2. Pengeboran dilakukan sampai 15 cm dibawah kedalaman piezometer 

3. Pasang casing lalu masukkan pasir sebagai collection zone 

4. Lakukan backwash dengan mengalirkan air ke lubang bor untuk memastikan pasir 

bersih dari lumpur 

5. Masukkan piezometer bertahap sambil cek tekanan yang terbaca di alat (kalibrasi)  

6. Timbun dengan pasir lalu bentonite seal dan yang terakhir grouting sampai ke 

permukaan 

 

Pastikan lokasi piezometer ditanam di kedalaman lapisan tanah lempung yang cukup 

tebal agar proses disipasi excess pore water pressure dapat termonitor dengan jelas. 

Apabila piezometer berada di lapisan tanah pasir, maka proses disipasi cenderung lebih 

cepat dan besar kemungkinan tidak terbaca saat monitoring. 

3.1.7 Metode Pelaksanaan Timbunan  

Pekerjaan penimbunan dilakukan per layer setebal maksimum 25 cm. Kemudian 

dipadatkan dengan menggunakan vibro dan sheep foot roller. Water tank digunakan untuk 

menjaga kelembaban optimum tanah. Pekerjaan dimulai dari bidang sebelah kiri, dan bidang 

sebelah kanan dipergunakan untuk jalur akses. 

Pemasangan Piezometer 

Clay Soil 

Gambar 3. 19 Pemasangan Piezometer 

Gambar 3. 20 Proses Disipasi 
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Gambar 3. 21 Pekerjaan Timbunan 

 Dibuat trap horizontal dan vertikal untuk akhiran timbunan untuk memudahkan 

pemadatan ketika jalur sebelah kanan akan dikerjakan. 

3.1.8 Metode Pelaksanaan Timbunan  Preloading  

Untuk timbunan pre-loading, pemilihan material tanah sesuai dengan spesifikasi material 

yang disyaratkan dalam dokumen RKS. Pengadaan material dari luar lokasi pekerjaan akan 

disesuaikan spesifikasi minimal yang diperlukan untuk pekerjaan ini sehingga material 

timbunan pre-loading dapat diterima dan digunakan untuk pekerjaan pre-loading. 

Timbunan pre-loading diatas lahan kerja lapisan tanah timbunan, penghamparan material 

timbunan dilakukan menggunakan dozer dan excavator. Setelah waktu pelaksanaan pre-

loading selesai, maka pekerjaan selanjutnya adalah handling material antar timbunan kemudian 

dihamparkan dan diratakan kembali. Setelah selesai maka material di cutting dan pidahkan ke 

lokasi disposal material. Kemudian setelah tanah timbunan preloading di ratakan, dibuat 

saluran drainase pada setian bahu timbunan untuk memastikan sistem drainase vertikal dari 

PVD bekerja maksimal. 

Salah satu hal penting yang menentukan keberhasilan metoda preloading dengan PVD 

adalah dalam hal perencanaan timbunan preload. Preload harus direncanakan sesuai dengan 

beban konstruksi (construction load) dan beban kerja (work load) yang akan berada di atas 

tanah dasar. Output hasil perencanaan preload berupa data berat jenis dan tinggi timbunan 

preload. 

Gambar 3. 22 Ilustrasi Trap Horizontal 
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Proses penghamparan material tanah preloading ada yang dilakukan 2 tahap, yakni 

timbunan yang memiliki tinggi lebih dari 3,5 meter, adapun lokasi timbunan yang memerlukan 

2 tahap penghamparan sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 23 Potongan Melintang Timbunan 

Urutan pelaksanaan pekerjaan timbunan preloading sebagai berikut : 

1. Dump Truck memuat tanah dari galian setempat untuk dibawa ke lokasi preloading  

2. Dump Truck membawa tanah menuju lokasi preloading  

3. DT unloading material preloading  

4. Dozer dan Excavator melakukan perapihan sisi tepi dan perataan preloading sampai 

level top preloading sesuai gambar shopdrawing  

5. Setelah timbunan preloading selesai dilaksanakan, excavator kemudian membuat 

galian parit di tepi kanan kiri timbunan sebagai drainase  

 

 

Gambar 3. 24 Timbunan Preloading 

Urutan Pelaksanaan timbunan Preloading adalah : Transporting, Unloading, 

Spreading, Compacting dan Quality Control. Setelah tercapai Elevasi Desain Preloading, 

timbunan di tunggu agar tercapai konsoldasi minimum, Selama masa tunggu, Saluran 

Dewatering untuk Ground Treatment, dipelihara agar tetap berfungsi 
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Gambar 3. 25 Ilustrasi Urutan Pekerjaan Timbunan 

3.1.9 Metode Pelaksanaan Monitoring Preloading 

Selama pekerjaan pre-loading, pekerjaan monitoring perilaku tanah dilakukan selama 

jangka waktu yang ditentukan, monitoring yang dilakukan antara lain monitoring penurunan 

tanah, kemiringan lereng timbunan, penurunan muka air tanah dan pergerakan vertikal profil 

tanah. Pekerjaan monitoring dilakukan secara rutin setiap hari dengan input data berupa laporan 

kepada pemilik pekerjaan dan konsultan pengawas pekerjaan. Instrumen monitoring yang 

digunakan ada settlement plate, piezometer, inclinometer. 

Evaluasi hasil monitoring penurunan untuk mengetahui persen derajat konsolidasi 

dengan Metode ASAOKA. 

 

 

 
Gambar 3. 26 Monitoring Settleplate 

SOP dan interpretasi hasil monitoring alat settlement plate : 

• Settlement plate sebaiknya dipasang sebelum pekerjaan timbunan tanah dikerjakan, 

hal ini dilakukan untuk menghindari adanya data yang tidak termonitor (missing data). 

• Pastikan tim survey mengambil titik acuan (BM) di lokasi yang dapat terlihat dari titik 

settlement plate, dan BM tersebut tidak ikut mengalami penurunan akibat pekerjaan 

perbaikan tanah. 

• Engineer mengamati perilaku tanah pada grafik penurunan tanah, derajat konsolidasi 

sudah atau mendekati target apabila tanah tidak mengalami penurunan. 
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• Hasil penurunan yang dicatat di lapangan lalu dianalisa dengan metode Asaoka dan 

Metode hiperbolik. 

• Menentukan estimasi penurunan akhir dengan asaoka dan hiperbolik. 

• Bandingkan dengan penurunan aktual lapangan. 

• Hitung besar derajat konsolidasi aktual yang terjadi lapangan. 

• Apabila derajat konsolidasi sudah tercapai, preloading dapat dibongkar. 

• Apabila belum tercapai, maka dapat diketahui estimasi waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai target derajat konsolidasi. 

 

 

Gambar 3. 27 Monitoring Piezometer 

SOP dan interpretasi hasil monitoring alat piezometer : 

• Pemasangan piezometer dilakukan menggunakan casing untuk kondisi tanah clay soft 

• Pastikan dilakukan kalibrasi pembacaan alat piezometer ketika pemasangan untuk 

menunjukkan piezometer yang terpasang berfungsi dengan baik 

• Perhatikan saat proses pemasangan piezometer, apakah terjadi waterloss atau tidak. 

Adanya waterloss mengindikasikan bahwa proses disipasi berlangsung dengan cepat 

sehingga peningkatan tekanan air pori (excess pore water pressure) akan sulit terbaca. 

• Pembacaan alat piezometer dilakukan untuk mendapatkan data tekanan air pori 

• Perilaku tekanan air pori kemudian dianalisa, tekanan air pori akan cenderung 

mengalami peningkatan apabila terdapat beban/tekanan yang diberikan pada tanah. 

Hal ini menunjukkan bahwa tanah sedang mengalami proses pemampatan, dan proses 

konsolidasi sedang berjalan. 

• Tekanan air pori akan kembali ke tekanan hidrostatis apabila proses disipasi sudah 

berakhir, hal ini menunjukkan bahwa tanah sudah tidak dapat 

dimampatkan/dikompres.  
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3.2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan 

 

3.2.1. Metode Pelaksanaan Pemancangan Spun Pile 

Pekerjaan pemancangan spun pile jembatan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Semarang Demak STA 10+690 s/d STA 27+000. Struktur Jembatan terbagi dua secara 

letaknya, yaitu struktur bawah dan struktur atas. Struktur bawah dari jembatan berfungsi untuk 

menopang beban hidup dan beban mati pada struktur adapun struktur atas berguna untuk 

menerima beban secara langsung yang kemudian disalurkan ke struktur bawah.  

Spun Pile atau tiang pancang terbagi menjadi dua jenis yaitu End Bearing Pile dan 

Friction Pile. Masing-masing tiang pancang tersebut memiliki fungsi dan karakter masing-

masing seperti berikut : 

a. End Bearing Pile : 

Tiang-tiang yang dimasukkan sampai lapisan tanah keras teoritis dianggap bahwa seluruh 

beban tiang dipindahkan ke lapisan tanah keras melalui ujung tiang. Yang dimaksud lapisan 

tanah keras di sini sebetulnya agak relatif, dan tergantung beberapa faktor, antara lain besarnya 

beban yang harus dipikul oleh tiang. Sebagai pegangan untuk dapat disebut lapisan pendukung 

yang baik, dapat dipergunakan ketentuan : 

• Berdasarkan nilai N spt: 

Lapisan non kohesif (pasir, krikil) mempunyai harga Standard Penteration Test (SPT)  

Nspt > 35. Lapisan kohesif mempunyai harga kuat tekan bebas (unconfined 

compression strength)  qu = 3 sampai 4 kg/cm² atau kira-kira  Nspt > 15 sampai 20 

• Berdasarkan nilai Uji Sondir: 

Lapisan non kohesif (pasir, krikil) dipakai kira-kira harga perlawanan konis. qc  ≥  150 

kg/cm² .Lapisan kohesif  dipakai kira-kira harga perlawanan konis qc ≥ 70 kg/cm² 

Yang perlu diperhatikan pada point bearing pile ini ialah, apabila di bawah lapisan 

pendukung terdapat lapisan lembek, sedangkan ketebalan lapisan pendukung sendiri tipis ; 

sehingga penurunan perlu diperhitungkan untuk selanjutnya dapat ditentukan apakah “tumpuan 

ujung” berlaku pada perhitungan pondasi tiang yang bersangkutan. 

b. Friction Pile 

Penyaluran beban dimana sebagian besar daya dukungnya adalah akibat dari gesekan 

antara tanah dengan sisi- sisi tiang pancang, atau dengan kata lain kemampuan tiang pancang 

dalam menahan beban hanya mengandalkan gaya geseran antara tiang dengan  tanah 

disekelilingnya. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya kenyataan dilapangan mengenai data 

kondisi tanah tidak bisa diprediksi, sehingga sering kita menjumpai suatu keadaan dimana 

lapisan yang memenuhi syarat sebagai lapisan pendukung yang baik ditemui pada kedalaman 

yang dalam, sehingga untuk mendapatkan tumpuan ujungnya kita perlu merogoh kocek lebih 

dalam dikarenakan biayanya sangat mahal. 

Pada kenyataan seperti ini praktis daya dukung yang didapat adalah dari gesekan antara 

sisi tiang dengan tanah disekelilingnya namun bukan berarti perlawanan diujungnya dianggap 

nol atau tidak ada, tapi pada kenyataannya tumpuan diujung ini juga memiliki andil dalam 

memberikan sumbangan daya dukung walaupun itu kecil. Proses pemancangan tiang pancang 



42 

 

 

AFTONI ALVIN FAHMI  03111840000003 

ALIF FAYEZA MUHAMMAD  03111840000155 

jenis friction pile ini akan dihentikan pukulannya ketika sudah mencapai kedalaman rencana 

dengan melihat marking pada setiap spun pile. 

Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak STA 10+690 s/d STA 27+000, 

pondasi / penopang struktur dipilih menggunakan Spun Pile precast berjenis Friction Pile. 

Struktur precast dipilih karena memiliki konsistensi mutu yang lebih tinggi karena proses 

pabrikasinya yang lebih mudah dikontrol dibandingkan beton cor insitu. 

Bahan – bahan yang dibutuhkan pada proyek untuk masing-masing pekerjaan  

pemancangan dapat dilihat pada Tabel 3. 4  

  

Tabel 3. 4 Material Pemancangan Spun Pile 

No. Material Nomor Referensi Material Sumber 

1 Spun Pile • ACI 543R.00 • PT. PP Urban 

 

Tiang Pancang 

Beton 

Pretensioned 

• JIS A5335 1985 & 1987 

• PT. Tjakrindo Mas 

• PT. Adhimix Precast 

• PT. Waskita Beton 

Precast 

• PT. Wika Beton 

3 
Beton Ready 

Mix 

• Spesifikasi Teknis Jalan Bebas 

Hambatan dan Jalan 

Tol, Pasal S10.01, Kelas B (30 MPa) 

• PT. Merak Beton 

• PT. Varia Usaha Beton 

• PT. Adhimix Precast 

4 Tulangan 

• Spesifikasi Teknis Jalan 

Bebas Hambatan dan Jalan 

Tol, Pasal S10.02 

• PT. Kingdom Indonesia 

• PT. Sumiden 

• PT. Bumi Indo 

Gambar 3. 28 Flowchart Pemancangan Spun Pile 
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5 Kawat Las • Type S-7016.H • Merk Hyundai 

 

Spek spun pile yang digunakan untuk pekerjaan jembatan ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini :  

 

 

a. Pekerjaan Persiapan 

Sebelum pekerjaan pemancangan dimulai, dilakukan terlebih dahulu persiapan pada 

lahan yang akan dikerjakan. Persiapan yang pertama adalah perbaikan tanah sebagai platform 

dengan tebal 1,5 m sebagai dudukan alat berat saat melakukan pekerjaan pemancangan 

sehingga mampu menahan beban tekanan tanah yang tersalurkan oleh alat berat. Perbaikan 

dapat dilakukan dengan menimbun lahan dengan timbunan yang mampu menopang beban alat 

berat. Setelah itu, lakukan marking pada lokasi dimana tiang akan dipancangkan. Surveyor 

Tabel 3. 6 Spesifikasi Spun Pile Vendor PT.PP 

Tabel 3. 5 Spesifikasi Spun Pile dari Vendor Waskita 

Precast 
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dapat  menandai titik dengan stek besi yang diberikan ikatan berwarna cerah agar mudah 

dilihat. 

 
Gambar 3. 29 Persiapan Pemancangan 

b. Pemancangan Tiang Pancang 

Sebelum pemancangan dimulai, perlu diketahui dimensi dan panjang tiang pancang yang 

akan digunakan untuk mementukan kapasitas crane yang mencukupi. Sketsa dimensi dari tiang 

pancang yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 

 

Konfigurasi panjang tiang struktur Jembatan untuk bagian Upper 15 m, Middle 15 m dan 

13 m, Bottom 14 m sehingga total Panjang 57 m dengan diameter 80 cm. 

 

Langkah – langkah pekerjaan yang dilakukan saat pemancangan antara lain :  

• Handling tiang pancang untuk diangkat tepat ke atas titik marking pemancangan dengan 

bantuan rigger yang bersertifikat. Pastikan alat bantu angkat yang digunakan sesuai 

dengan lifting plan.  

• Periksa vertikality tiang sebelum dilakukan pemancangan karna Tiang yang terpasang 

miring akan mengurangi kekuatan struktur menahan beban vertical. Pemeriksaan 

vertikality oleh tim surveyor dengan alat theodolite kemudian mengarahkan tim yang ada 

di dekat titik pancang dan operator untuk menyesuaikan kelurusannya dan di cek dengan 

menggunakan waterpass.  

Gambar 3. 30 Dimensi Spun Pile 
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• Mulai pemancangan, lakukan pemeriksaan vertikality tiap tiang pancang masuk sedalam 

1-2 meter.  

• Menyisakan tiang pancang hingga tersisa minimal 0,5 meter diatas tanah saat akan 

menyambungkan dengan tiang pancang berikutnya. 

• Setiap pekerja atau visitor yang ada di dekat lokasi pemancangan agar memperhatikan 

area blind Spot dan menjaga jarak aman dari area swing alat berat. 

 

Tiang pancang pada Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak STA 

10+690 s/d STA 27+000 di Produksi dari Subkontraktor yakni dari PT.PP Urban, PT.Adhimix 

Precast, PT. Waskita Beton Precast, PT. Wika Beton dan PT.Tjakrindo Mas. 

c. Penyambungan Tiang Pancang dengan Las 

Penyambungan tiang pancang  dilakukan langsung ketika 1 tiang pancang sudah masuk 

dan diperlukan penyambunagn tiang pancang untuk mencapai kedalaman yang telah 

direncanakan. Penyambungan dilakukan menggunakan las oleh pekerja ahli. 

 

Tahap- tahap penyambungan antar tiang pancang sebagai beriut : 

• Persiapan penyambungan dengan meletakkan tiang pancang satu garis lurus dan sentris 

dengan tiang pancang yang disambung 

• Pelaksanaan penyambungan dengan pengelasan digunakan kawat las merk Hyundai tipe 

S7016.H seperti terlihat pada Gambar 3. 

• Pelapisan sambungan las dengan cat epoxy (anti karat) 

Gambar 3. 31 Proses Pemancangan 
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d. Tes Pile Driving Analyzer (PDA) 

Pengujian PDA Test bertujuan untuk mengecek integritas tiang dan sambungan, efisiensi 

transfer energi hammer pada tiang pancang serta membandingkan daya dukung tiang yang 

sudah terpancang dengan daya dukung rencana. Hasil tes ini memberikan informasi bahwa 

daya dukung tiang yang sudah terpancang lebih besar dari daya dukung rencana. 

 

Dalam pengujian PDA perlu dilakukan pekerjaan persiapan terlebih dahulu seperti 

persiapan lokasi kerja, pemasangan sensor dan setting alat berat. Dikarenakan tiang pancang 

pada proyek ini memiliki freestanding di atas tanah (tidak tertanam di dalam tanah), maka tidak 

diperlukan penggalian untuk akses pemasangan sensor kecuali tiang pancang untuk pekerjaan 

jembatan perlu digali terlebih dahulu. 

 

Untuk alat yang digunakan pada pengujian PDA antara lain sebagai berikut :  

1. PDA Computer PAX  

2. PDA Computer 8 G  

3. Accelerometeer PR  

4. Strain Transducer  

5. Accelerometer PE 

 

Gambar 3. 33 Kawat Las 

Gambar 3. 32 Pekerjaan Pengelasan 
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Gambar 3. 34 Pelaksanaan PDA Test 

 

Dengan menggunakan alat-alat diatas dapat dilakukan pekerjaan PDA test. Langkah - 

langkah pengerjaan PDA test sebagai berikut : 

1. Pekerjaan pengujian dilakukan dengan menumbuk Spun Pile yang terpancang dengan 

Hammer Pile Rig.  

2. Pengujian dilakukan dengan melakukan tumbukan pada kepala tiang dengan 

menggunakan hammer dengan berat 1% - 2 % dari daya dukung ultimit tiang dengan 

tinggi jauh bervariasi hingga diperoleh energi untuk memobilisasi daya dukung ultimit 

tiang.  

3. Kepala tiang ditumbuk dengan hammer pile rig tanpa bounching. 

4. Saat tiang pancang di tumbuk maka akan menghasilkan getaran atau kurva pada alat Pile 

Driving Analyzer dimana akan di dapatkan bsar angka RMX (Resistance Maximum) , 

DFN (Displacement Final) , DMX (Displacement Maximal) dan BTA (Integritas 

Keutuhan Tiang).  

5. Setiap pekerjaan Pile Driving Analyzer di dokumentasikan dilengkapi dengan tanggal 

actual saat pembacaan dilakukan dan hasil test akan langsung di record oleh alat PDA. 

 

 

Gambar 3. 35 Pembacaan Alat PDA Test 
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e. Pekerjaan isian tiang pancang 

Setelah pekerjaan pemancangan telah dilakukan, untuk penyatuan antara tiang pancang 

dengan struktur yang disambungkan maka rongga di dalam tiang pancang perlu diisi beton 

bertulang. Mutu beton isian tiang pancang yang digunakan harus mutu beton yang sama untuk 

mendapatkan kesatuan beton yang monolit. Sebelum diisi tiang pancang harus dipotong dahulu 

sesuai elevasi yang direncanakan. Berdasarkan bentuknya, baja tulangan beton dibedakan 

menjadi 2 (dua) jenis yaitu baja tulangan polos (BJTP) dengan fy = 240 Mpa dan ulir (BJTS) 

dengan fy = 400 Mpa.  

Pada spun pile baja tulangan digunakan untuk pembesian isian spun pile. Setelah 

dilakukan pembobokan tiang pancang akan diisi dengan beton bertulang sedalam 2.25 m. pada 

bagian bawah pembesian dikaitkan dengan multiplek setebal 18 mm untuk menahan beton. 

Baja tulangan dan detail penulangan spun pile dapat dilihat pada Gambar 3. dan Gambar 3. 

Tahapan dalam pekerjaan isian tiang pancang adalah sebagai berikut:  

1. Perakitan tulangan isian tiang sesuai dengan shop drawing dan D.E.D  

2. Panjang tulangan dari permukaan tiang masuk ke bawah sesuai dengan shop drawing  

3. Untuk stop cor, menggunakan multiplek 18 mm dengan cara mengaitkan baja tulangan 

ke multiplek dengan kawat bendrat. 

 

Gambar 3. 37 Detail Penulangan Isian Spun Pile 

Gambar 3. 36 Tulangan Isian Spun Pile 
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3.2.2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pile Cap 

Metode ini menjelaskan alur pekerjaan konstruksi pile cap pada P2 jembatan. 

Pelaksanaan Pile Cap dikerjakan pada area yang terbatas sehingga memerlukan perencanaan 

yang tepat baik dari segi Engineering maupun dari segi QHSE. Pile cap jembatan berfungsi 

penyalur beban dari struktur atas kemudian diteruskan ka struktur bawah 

 

Gambar 3. 38 Flowchart Pekerjaan Pile Cap 

a. Pekerjaan Galian Struktur 

Pekerjaan Pile Cap dilaksanakan setelah pemancangan selesai dilaksanakan maka 

dilanjutkan dengan melakukan galian struktur sesuai dengan kedalaman yang telah 

direncanakan. Galian struktur in digunakan sebagai tempat pembuatan pile cap jembatan. 

Langkah - langkah pekerjaan Galian P2 sebagai berikut:  

• Proses galian dilakukan dari arah selatan menuju utara menggunakan excavator, Galian 

tanah P2 dipindahkan menggunakan Dump Truck untuk dibawa ke area yang sudah 

ditentukan oleh Tim Lapangan.  

• Kedalaman Galian dikerjakan sampai elevasi B.O.F yang sudah ditentukan dari Shop 

Drawing. 

 

Gambar 3. 39 Pekerjaan Galian Struktur 
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b. Pekerjaan Persiapan 

Kemudian dilaksanakan pekerjan pemotongan tiang pancang dilakukan setelah pekerjaan 

galian. Elevasi Pile Cut Off ting pancang dapat disesuaikan gambar rencana/shop drawing yang 

telah ada, pembobokan dengan menggunakan palu hammer. Setelah pemotonganan tiang 

pancang selesai, dilanjutkan pekerjaan lantai kerja setebal 10 cm dengan mutu beton kelas E, 

lantai kerja berfungsi agar lokasi kerja rata dan bersih dari kotoran dan lumpur. - Sebelum 

diberi lean concrete dibawahnya dihampar pasir terlebih dahulu yang berfungsi untuk 

menstabilkan permukaan tanah asli dan menyebarkan beban sehingga beban yang dipikul 

permukaan tanah merata.  

Setelah persiapan telah dilakukan kemudian dilaksanakan pembesian dan  pemasangan 

bekisting pile cap. Sebelum dimulai pekerjaan pembesian perlu dibuatkan area akses kerja 

(tangga) temporary untuk pekerja pembesian sehingga mempermudah pelaksanaan pembesian 

pile cap.  

c. Pembesian Pile Cap 

Pembesian pile cap dilakukan di lokasi yang sudah dimarking oleh surveyor dan sesuai 

dengan gambar rencana. Saat fabrikasi pembesian harus sesuai dengan gambar perencanaan 

struktur yang disetujui oleh konsultan dan pembesian harus dibuat bar bending schedule atau 

daftar potong bengkok besi untuk menghitung pemakaian besi tulangan secara efektif dan 

efisien. Melaksanakan checklist pembesian bersama konsultan pengawas untuk memastikan 

jumlah tulangan, diameter tulangan, panjang penyaluran dan sambungan sudah sesuai dengan 

gambar. 

 
Gambar 3. 41 Pembesian Pile Cap 

Gambar 3. 40 Pekerjaan Persiapan Pile Cap 
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d. Pemasangan Bekisting Pile Cap 

Setelah pembesian Pile Cap selesai dikerjakan, tahapan selanjutinya adalah pemasangan 

bekisting pile cap. Bekisting dinding Pile Cap yang berupa panel diangkat menggunakan Crane 

dan kemudian antar panel disambung menggunakan baut. Pada saat pemasangan bekisting 

perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini agar mendapatkan hasil yang sesuai rencana  

a. Pengukuran lokasi pekerjaan dengan tepat berdasarkan gambar shop drawing bekisting.  

b. Pembersihan area pile cap sebelum dipasang bekisting, yaitu merggunakan kompresor.  

c. Selalu membersihkan bekisting sebelum dipasang, adanya kotoran pada dining bekisting 

dapat menimbulkan hasil cor beton tidak rapi, retak atau bahkan kegagalan struktur.  

d. Pemasangan menyesuaikan garis marking dari tim survey 

e. Cek ukuran (posisi, ketegakan, kedataran). 

f. Cek perkuatan bekisting apakah sudah benar-benar kuat. 

g. Minyak bekisting dioleskan dengan merata 

 

Pada proses instalasi bekisting digunakan minyak bekisting untuk melapisi permukaan 

bekisting sebelum pengecoran. Minyak ini berfungsi untuk mempermudah melepas bekisting 

ketika dilepas pada saat waktunya. Pada proyek ini digunakan minyak bekisting merk Sika 

Sparol seperti pada Gambar 3.42 

 

Gambar 3. 43 Pemasangan Bekisting Pile Cap 

Gambar 3. 42 Minyak Bekisting 
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e. Pengecoran Pile Cap  

Proses selanjutnya yaitu pengecoran pile cap setelah pembesian dan pemasangan 

bekisting telah selesai dilakukan.  

Yang perlu diperhatikan saat pengecoran adalah sebagai berikut:  

1. Uji test slump dianggap memenuhi syarat sesuai dengan RKS atau petunjuk MK, 

pengecoran beton tidak dapat dimulai sebelum pemasangan besi tulangan selesai 

diperiksa dan mendapat izin dari pengawas lapangan (MK).  

2. Sebelum pengecoran dilakukan, maka tempat-tempat yang akan dicor terlebih dahulu 

dibersihkan dari segala kotoran (potongan kayu, batu, tanah dil).  

3. Saat pengecoran tidak dibenarkan menuangkan adukan dengan menjatuhkan dari suatu 

ketinggian (max 1,5 m) yang akan menyebabkan pengendapan aggregate.  

4. Pengecoran berlapis dibatasi maksimal ketebalan 50 cm dan harus dipadatkan terlebih 

dahulu sebelum pengecoran lapisan selanjutnya untuk mencegah terjadinya sarang lebah. 

Dan lapisan selanjutnya harus segera dituang sebelum lapisan sebelumnya mengalami 

pengikatan awal. 

5. Pemadatan mengguanakan Vibrator Internal yang dimasukan kedalaman kira-kira 45 cm. 

Vibrator tidak hanya bergerak pada lapisan yang bar saja dicor, tetapi juga menembus 

hingga >10 cm kedalam lapisan dibawahnya untuk menjamin ikatan yang baik antar 

lapisan. 

 

 
Gambar 3. 44 Pengecoran Pile Cap 

f. Pembongkaran Beskisting 

Setelah umur beton dinyatakan cukup (minimal 80% dari mutu rencana mengacu pada 

hasil test laboratorium yang dilampirkan), maka dilakukan pembongkaran bekisting/ formwork 

dan dilakukan beton minimal sesuai dengan yang disyaratkan. Pembongkaran bekisting 

dinding dilakukan kurang lebih 6 jam setelah pengecoran. Kemudian dilanjurkan dengan 

pelepasan aksesoris dan sambungan antar panel lalu diangkat menggunakan Crane. 

 

3.2.3. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pier Column 

Pelaksanaan pekerjaan pier column dilaksanakan dengan pekerjaan pembesian pier, 

pemasanagan bekisting dan pengecoran. Pelaksanaan Pier Column dikerjakan pada area yang 

terbatas sehingga memerlukan perencanaan yang tepat baik dari segi Engineering maupun dari 

segi QHSE. Pier Column jembatan berfungsi penyalur beban dari struktur atas kemudian 

diteruskan ke struktur bawah 
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a. Pembesian Pier Column 

Pembesian pier column dilakukan di lokasi yang sudah dimarking oleh surveyor dan 

sesuai dengan gambar rencana. Saat fabrikasi pembesian harus sesuai dengan gambar 

perencanaan struktur yang disetujui oleh konsultan dan pembesian harus dibuat bar bending 

schedule atau daftar potong bengkok besi untuk menghitung pemakaian besi tulangan secara 

efektif dan efisien. Melaksanakan checklist pembesian bersama konsultan pengawas untuk 

memastikan jumlah tulangan, diameter tulangan, panjang penyaluran dan sambungan sudah 

sesuai dengan gambar. 

 

Gambar 3. 45 Pembesian Pier Column 

b. Pemasangan Bekisting Pier Column 

Selanjutnya Pemasangan bekisting Pier dilaksanakan setelah pekerjaan pile cap selesai, 

Adapun tahapan pemasangan bekisting untuk Pier sebagai berikut: 

1. Merangkai pipa tubular sebagai akses kerja pada sat pekerjaan Pier, pemasangan ini 

dilakukan oleh tim scaffolder yang sudah bersertfikat dan berpengalaman. 

2. Pemasangan Bekisting Pier  

• Bekisting (½ Lingkaran) diangkat menggunakan Crane üntuk diletakkan di tepi 

pembesian Pier.  

•  ½ Lingkaran bekisting sisanya disatukan menggunakan baut. 

 

Gambar 3. 46 Pemasangan Bekisting Pier Column 

c. Pengecoran Pier Cloumn 

Setelah pekerjaan pembesian dan pemasangan bekisting telah selesai dilakukan proses 

selanjutnya yaitu pengecoran. Proses pengecoran Pier P2 Dresan menggunakan bantuan alat 

Concrete Pump, pada saat pengecoran Pier para pekerja bekerja diatas ketinggian sehingga 
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pekerja perlu menggunakan full body harness 2 lanyard sebagai pengaman. Hal- hal yang perlu 

diperhatikan pada sat pengecoran sebagai beikut : 

1. Pengecekan (checklist) untuk pengecoran, yang dilakukan oleh kontraktor utama (main 

contractor) dan konsultan pengawas  

2. Pengetesan slump, lalu pembuatan benda uji silinder 

3. Nilai slump yang diperoleh adalah 11 cm. Sedangkan benda uji yang dibuat sebanyak 4 

buah benda uji 

4. Penuangan adukan beton dari ready mix truck menuju cetakan beton dengan 

menggunakan truck concrete pump 

5. Pemadatan beton dengan vibrator 

6. Hasil akhir setelah permukaan beton diratakan dengan alat jidar. 

 

 

Gambar 3. 47 Pengecoran Pier Column 

d. Pembongkaran Bekisting 

Pembongkaran bekisting Pier dilakukan saat beton mencapai umur yang sudah diizinkan, 

dengan melepas aksesoris keamanan support kemudian melepas baut-baut penghubung 

bekisting dan setelah itu bekisting diangkat menggunakan Crane. 

 

Gambar 3. 48 Pembongkaran Bekisting 

 

 

3.2.4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pier Head 

Metode ini menjelaskan alur pekerjaan Konstruksi Pier Head Pada konstruksi Pier Head 

jembatan, Pelaksanaan Pier Head ini dikerjakan diatas ketinggian sehingga memerlukan 
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perencanaan yang tepat baik dari segi Engineering maupun dari segi QHSE. Pier Head pada 

jembatan ini berfungsi sebagai penyalur beban dari struktur atas kemudian diteruskan ke 

struktur bawah. Penjelasan langkah kerja (bentuk gambar) pada dokumen ini hanya 

mewakilkan 1 pier head saja, dikarnakan proses pengerjaan Pier Head jembatan bentuknya 

tyipikal, lebih detail bentuk Pier Head sudah tertera pada Shop Drawing. 

 

 
Gambar 3. 49 Flowchart Pekerjaan Pier Head 

a. Pekerjaan Pemasangan Perancah 

Langkah pertama untuk melaksananakan pekerjaan pier head yaitu pekerjaan 

pemasangan perancah. Adapun yang dilakukan pada saat pemasangan perancah : 

1. Perakitan dan Erection Shoring 

• Shoring dan Bracing dirakit terlebih dahulu dengan konfigurasi 1 baris shoring ada 3 

batang  

• Leveling Jack dan Bracing dipasang arah memanjang 

2. Erection Beam IWF 300.150.6,5.9 

• Erection beam IWF 300.150.6,5.9 dilakukan menggunakan Crane 

3. Erection UNP 80 (Profil Suri-Suri) dan Phenolic 18 mm 

• UNP 80 diangkat menggunakan Crane lalu dipasang melintang IWF 300  

• Papan Phenolic diangkat menggunakan Crane dan dipasang diatas UNP 80  

• Pipa Railing dipasang mengelilingi Area Kerja 
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Gambar 3. 50 Pemasangan Perancah 

b. Pembesian Pier Head 

Setelah persiapan pekerjaan pierhead telah dilakukan, proses selanjutnya yaitu 

Pembesian pier head Sebelum dimulai pekerjaan pembesian perlu dibuatkan area akses kerja 

(tangga) temporary untuk pekerja pembesian sehingga mempermudah pelaksanaan pembesian 

Pier Head. Pembesian Pier Head dilakukan di lokasi yang sudah dimarking oleh surveyor dan 

sesuai dengan gambar rencana. Saat fabrikasi pembesian harus sesuai dengan gambar 

perencanaan struktur yang disetujui oleh konsultan dan pembesian harus dibuat bar bending 

schedule atau daftar potong bengkok besi untuk menghitung pemakaian besi tulangan secara 

efektif dan efisien.  

 

Gambar 3. 51 Shop Drawing Pembesian Pier Head 

Pembuatan overlap/panjang penyaluran pada sambungan tulangan yang sudah 

disyaratkan dari SNI Perakitan material besi tulangan menggunakan sistem sambungan ikatan 

dengan kawat bendrat. Melaksanakan checklist pembesian bersama konsultan pengawas untuk 

memastikan jumlah tulangan, diameter tulangan, panjang penyaluran dan sambungan sudah 

sesuai dengan gambar. 

 

Gambar 3. 52 Pembesian Pier Head 
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c. Pemasangan Bekisting Pier Head Tahap 1 

Sesudah pembesian pier head selesai dikerjakan, tahapan selanjutnya adalah bekisting 

dinding Pier Head yang dilanjutkan dengan pengecoran Pier Head. Untuk pembesian dan 

pengecoran Pier Head memiliki 2 tahap : 

Pemasangan bekisting dinding Pier Head tahap 1 : 

• Setelah dilakukan pembesian selanjutnya adalah Checklist pembesian kemudian 

pemasangan bekisting dinding  

• Material dinding berupa UNP 80 + Phenolic 18 mm  

• Ukuran per panel bekisting dinding pier head disesuaikan ukuran struktur pier head dan 

kemudahan diangkat ke atas lantai kerja  

• Dinding Pier Head dipasang sesuai bentuk struktur Pier Head - Aksesoris seperti Waller 

dan Tierod dipasang  

• Checklist pekerjaan sebelum pengecoran  

• Setelah semua terpasang dan hasil checklist sudah disetujui bisa dilakukan pengecoran 

Pier Head 

 

 

Gambar 3. 53 Pemasangan Bekisting Pier Head Tahap 1 

d. Pengecoran Pier Head tahap 1 

Yang perlu diperhatikan saat pengecoran pier head tahap 1 adalah sebagai berikut :  

• Uji test slump dianggap memenuhi syarat sesuai dengan RKS atau petunjuk MK, 

pengecoran beton tidak dapat dimulai sebelum pemasangan besi tulangan selesai 

diperiksa dan mendapat izin dari pengawas lapangan (MK).  

• Sebelum pengecoran dilakukan, maka tempat-tempat yang akan dicor terlebih dahulu 

dibersihkan dari segala kotoran (potongan kayu, batu, tanah dll).  

• Saat pengecoran tidak dibenarkan menuangkan adukan dengan menjatuhkan dari suatu 

ketinggian (max 1,5 m) yang akan menyebabkan pengendapan aggregate.  

• Pengecoran berlapis dibatasi maksimal ketebalan 50 cm dan harus dipadatkan terlebih 

dahulu sebelum pengecoran lapisan selanjutnya untuk mencegah terjadinya sarang 

lebah(honeycomb). Dan lapisan selanjutnya harus segera dituang sebelum lapisan 

sebelumnya mengalami pengikatan awal. 
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Gambar 3. 54 Pengecoran Pier Head Tahap 1 

e. Pemasangan dan Pengecoran Pier Head Tahap 2 

Langkah -langkah pemasangan bekisting dinding dan pengecoran Pier Head tahap 2 : 

• Pembongkaran Bekisting dinding tahap 1 dilakukan setelah umur beton 1 hari  

• Checklist pembesian - Bekisting Dinding Pier Head dipindah keatas untuk pengecoran 

Pier Head tahap 2 (Back Wall)  

• Sambungan antar panel diselipkan busa / sealent  

• Sambungan antar panel disambung menggunakan baut  

• Waller, Tierod dan Support dipasang.  

• Setelah semua sambungan dan kemiringan panel sudah sesuai dan hasil checklist sudah 

OK maka selanjutnya dapat dilakukan pengecoran 

 

 

 

Gambar 3. 56 Pengecoran Pier Head Tahap 2 

Gambar 3. 55 Pembesian Pier Head Tahap 2 
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f. Pembongkaran Bekisting 

Bekisting dinding dibongkar menggunakan crane setelah umur beton sudah mencapai 

umur 1 hari dan bekisting bottom dibongkar saat umur 7 hari - Elevasi shoring diturunkan 

dengan meng adjust jack base dan jack head.  

 

Gambar 3. 57 Pembongkaran Bekisting Pier Head 

Sedangkan untuk pembongkaran perancah bekisting Lantai kerja (UNP 80+Phenolic) 

dibongkar manual dan diturunkan menggunakan Crane. Main beam dan Suri-suri dibongkar 

dengan cara ditarik dari samping oleh crane. Bracing shoring dilepas dan shoring ditarik oleh 

crane dari posisi yang memungkinkan. 

3.2.5. Metode Pelaksanaan Stressing Girder 

Metode ini menjelaskan metode pelaksanaan stressing pada Girder, Stressing girder 

merupakan proses penarikan kabel tendon yang ada di dalam girder untuk menjadikan girder 

sebagai beton prategang. Beton prategang merupakan beton hasil pabrikan (precast) yang 

didesain sedemikan rupa yang fungsinya sebagai komponen structural yang langsung 

menerima beban-beban lalu lintas setelah slab yang kemudian menyalurkan beban ke kolom 

dan diteruskan ke pondasi. Dengan menggunakan konsruksi beton prategang, girder dapat 

didesain dengan efektif dan efisien juga ekonomis namun mampu menanggung beban 

konstruksi yang telah direncanakan. 

Gambar 3. 58 Flowchart Stressing Girder 
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a. Metode Pelaksanaan Stressing 

Struktur beton yang akan di stressing harus mencapai minimum kuat tekan karakteristik 

yang disyaratkan oleh konsultan perencana. Stressing dilakukan atas perintah main contractor 

dan dengan persetujuan konsultan. Sebelum dilakukan stressing, sub-kontraktor pekerjaan 

prestressing harus mengajukan perhitungan elongasi dan jacking force untuk mendapat 

persetujuan konsultan sebagai acuan untuk pelaksanaan. 

Kabel harus ditarik pada ujung dan gaya jack yang ditentukan oleh gambar kerja. Tidak 

boleh ada kabel yang ditarik sebagian, lalu ditinggalkan. Tegangan pada kabel harus diukur 

dari perpanjangan kawat untaian (elongasi) dan selama proses penarikan dapat dikendalikan 

dengan pembacaan alat ukur tekanan. Alat ukur tekanan menunjukkan gaya yang telah 

diberikan ke tendon sementara elongasi berfungsi sebagai counter check. Elongasi yang terjadi 

harus berada dalam interval yang diijinkan yaitu antara -7% sampai +7% (sesuai ACI 318 psl. 

18.18 dan RSNI T-02-2005).  

Pada lokasi stressing yang kami amati terletak pada daerah Jembatan Dresan. Jembatan 

ini menggunakan grier dengan bentang sepanjang 24m menggunakan diameter strain 12,7 mm 

dengan jumlah lubang sebanyak 4 (C1, C2, C3, C4). Jumlah strain pada masing2 lubang 

sebanyak 19. Balok girder sebelum distressing merupakan struktur yang terpisah. Untuk 

menyambungkan keseluruhan gelagar tersebut digunakan lem merk nitobond 

Apabila hasil stressing yang dilakukan tidak memenuhi toleransi yang disyaratkan, hal-

hal yang harus dilakukan adalah :  

1. Evaluasi hasil stressing dengan membuat grafik hubungan antara pressure dan elongasi 

seperti Contoh dibawah ini.  

2. Jika hasil elongasi secara grafik masih lebih besar dari +7%, maka dilakukan lift-off atau 

memeriksa gaya yang bekerja pada angkur kemudian dibandingkan dengan gaya angkur 

hasil perhitungan. Jika masih belum memenuhi maka harus di release dan dilakukan 

penarikan ulang. 

Gambar 3. 59 Lem Nitobond 

Gambar 3. 60 Grafik Hubungan Pressure dan Elongasi 
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3. Jika hasil elongasi secara grafik lebih kecil dari -7%, maka dilakukan penarikan 

tambahan sampai batas gaya jacking force yang disyaratkan. 

 

Adapun Langkah-langkah pelaksanaan Stressing Girder sebagai berikut : 

 

1. Strand dipotong dengan Panjang yang telah memperhitungkan Panjang penarikan dan 

pengangkuran. Pemotongan strand dilakukan dengan gerinda potong. 

2. Memasukkan Strand dengan Menusukkan ke dalam lubang tendon satu persatu, Bila 

perlu dibasahi dengan Droumus untuk perawatan dan kemudahan pemasangan 

Gambar 3. 61 Pemotongan Strand 

Gambar 3. 63 Memasukkan Strand ke Lubang Tendon 

Gambar 3. 62 Ilustrasi Strand Sudah Masuk Tendon 
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3. Selanjutnya Wedges dipasang sesuai dengan Jumlah Strand yang telah disusun.  

 

4. Setelah wedges terpasang, dilakukan instalasi anchor untuk mengikat strand 

Gambar 3. 64 Pemasangan Wedges 

Gambar 3. 65 Wedges 

Gambar 3. 66 Anchor 



63 

 

 

AFTONI ALVIN FAHMI  03111840000003 

ALIF FAYEZA MUHAMMAD  03111840000155 

5. Sebelum pelaksanaan stressing kondisi balok girder harus benar-benar se-level.  

6. Stressing Jack dipasang dan dirapatkan kearah barrel dan wedges sehingga posisinya 

dengan anchor head dan stressing head rapat.  

7. Stressing awal adalah perapatan segment. 

8. Setelah segment tersambung maka dilakukan stressing pertendon sesuai dengan 

perhitungan. 

9. Gaya pada saat stressing dikontrol dengan membaca tekanan pada sistem hidrolik dan 

mengukur perpanjangan kabel yang terjadi. 

10. Pencatatan perpanjangan kabel dilakukan pada setiap kenaikan tekanan 10 Mpa. 

11. Deviasi dari pencatatan elongasi adalah (+/-) 7 %. 

12. Pada saat stressing pertama harus dilakukan supervise khususnya untuk kelurusan 

strand dan tidak boleh bersilangan. 

 

b. Area Stressing  

Pada saat pelaksanaan stressing perlu memperhartikan hal-hal berikut ini :  

1. Selama stressing berlangsung dilarang berdiri atau masuk area stressing, selain yang 

berkepentingan (Supervisi,K3,Team Stressing)  

2. Pada saat malam harus ada lampu penerangan yang cukup  

3. Tenda Terpal untuk mengantisipasi cuaca hujan 

 
Gambar 3. 68 Area Stressing- 

  

Gambar 3. 67 Proses Stressing 
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c. Pemotongan PC Strand 

Setelah analisis hasil penarikan disetujui dengan surat tertulis, pemotongan kabel baja 

prategang (strand) yang berada pada angkur hidup. Strand dipotong minimal 3 cm dari tepi luar 

wedges. 

d. Grouting 

Grouting adalah proses pengisian rongga udara antara strand dengan duct dan rongga 

pada bagian dalam casting dengan bahan grout. Tujuannya adalah untuk menjaga bahaya korosi 

juga untuk mengikat strand dengan beton disekelilingnya menjadi satu kesatuan. Digunakan 

campuran semen dengan air dan ditambahkan non shrinkage additives. Injeksi adukan encer 

(Grouting) selubung kabel harus dilaksanakan segera setelah diterima persetujuan tertulis atas 

analisis hasil penarikan. Selubung harus dialiri dengan air sebelum injeksi adukan encer 

dilakukan. Tekanan injeksi harus diatur sedemikian rupa agar rongga antara selubung dan baja 

prategang terisi dengan bahan adukan encer. Faktor air semen adukan encer harus berkisar 

antara 0.40 sampai 0.45 dengan tekanan injeksi antara 5 sampai 7 kg/cm2. 

 

Adapun Langkah-langkah Grouting sebagai berikut :  

1. Anchor block dengan strand yang telah dipotong ditutup dengan adukan semen dan pasir 

untuk mencegah bocornya bahan grouting dari sela-sela strand atau baji. Pekerjaan 

disebut patching. Setelah adukan patching mengeras, maka pekerjaan grouting dapat 

dilaksanakan.  

Gambar 3. 69 Strand Sudah Terpotong 

Gambar 3. 70 Anchor Head Siap Dipatching 
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2. Setelah dilakukan Patching pada beberapa Anchor Head pada kedua sisi Girder, 

selanjutnya dilakukan Grouting. Adukan Grouting terdiri dari campuran semen, air 

bersih, dan Grout Admixture. Adapun Komposisi bahan grouting diperoleh dari hasil trial 

bersama dan disetujui oleh konsultan dan Owner. 

3. Pada pelaksanaan pekerjaan Grouting, semen, air, dan admixture diaduk dengan 

menggunakan Mixer, kemudian dipompakan ke dalam selongsong dengan Grout Pump. 

Bahan Grouting dipompakan masuk melalui Grout inlet dan setelah cairan Grout keluar 

pada Grout vent (Grout outlet) maka kemudian Grout outlet dan Grout inlet ditutup 

dengan cara diikat dengan kawat, dan pekerjaan Grouting selesai 

4. Setelah Grouting selesai dilakukan pada semua Tendon, selanjutnya dapat diberikan 

adukan beton dan difinishing dan kemudian siap untuk diinstal. 

Gambar 3. 71 Patching Anchor Head 

Gambar 3. 72 Pelaksanaan Grouting 

Gambar 3. 73 Hasil Grouting dan Finishing 
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3.2.6. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Bearing Pad 

Metode ini menjelaskan alur pekerjaan bearing pad yang dikerjakan pada area terbatas 

sehingga memerlukan perencanaan yang tepat baik dari segi Engineering maupun dari segi 

QHSE. Bearing pad adalah bantalan jembatan yang digunakan untuk menyambung struktur 

(girder) atas dan peyangga dibagian bawah (pier head). Bearing pad ini diperlukan untuk 

menyalurkan reaksi girder tanpa memberi tekanan berlebihan pada struktur sehingga jembatan 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

a. Pengecoran Mortar Pad 

Untuk tahap pertama dalam pekerjaan bearingpad yaitu pengecoran Mortar Pad. Mortar 

pad berfungsi sebagai levelling pad, dan juga sebagai dudukan bearing pad. Pengecoran 

mortar pad dilakukan secara manual.  

 

Gambar 3. 74 Pengecoran Mortar Pad 

 

b. Pemasangan Bearing Pad 

Setelah melakukan tahap pengecoran mortar pad dan umur mortar pad telah mencapai 

umuer kekuatan rencana. Surveyor melakukan marking rencana perletakan bearing pad. 

Kemudian bearing pad dipasang secara manual oleh pekerja di atas permukaan mortar pad. 

 

Gambar 3. 75 Pemasangan Bearing Pad 
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 Setelah bearing pad terpasang pada semua titik yang sudah ditentukan dan pada satu 

sisi pier head telah terpasang seluruhnya, maka pekerjaan erection girder dapat dilakukan. 

 

Gambar 3. 76 Bearing Pad Terpadang Semua 

3.2.7. Metode Pelaksanaan Erection Girder 

Metode ini menjelaskan tentang alur kerja pelaksanaan Erection Girder dengan Bentang 

40,8 m di Lokasi Jembatan Dresan tepatnya pada STA 17+100, Pelaksanaan erection pada 

lokasi ini direncanakan menggunakan 2 buah crane kapasitas 250 T, 1 Buah crane service dan 

2 bugy sebagai penunjang erection. Pemilihan erection menggunakan crane dianggap paling 

efektif setelah melihat situasi dan kondisi pada Lokasi Jembatan Dresan. Urutan metode 

pelaksanaan erection girder jembatan dresan pada proyek pembangunan 

 
Gambar 3. 77 Flowchart Pelaksanaan Erection Girder 
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a. Persiapan  Erection Girder 

Adapun beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan erection girder 

sebagai berikut : 

1. Penyiapan Jalan Akses Crane 

Penyiapan lahan akses untuk crane harus lurus dan rata. Kondisi jalan akses truck crane 

di Lapangan harus selalu kering. Dimana pada saat setelah turun hujan dipastikan air 

dapat mengalir dengan lancar. Apabila tanahnya becek maka perlu diperbaiki lagi. 

 

2. Pemasangan Tangga Kerja dan Life line 

Penyiapan selanjutnya adalah menyiapkan tangga untuk akses naik / turun dari Pier Head, 

pemasangan tangga harus kuat sesuai dengan standard yang benar. Life line harus 

dipasang diatas pier head yang berguna sebagai tempat mencantolkan body harness yang 

dipakai pekerja   

3. Pengecekan Mortar Pad  

Pastikan dudukan bearing pad sudah dicor, menggunakan material yang sudah 

mendapatkan approval dan sudah dipastikan bearing pad terpasang sempurna.  

 

 

Gambar 3. 79 Pemasangan Life Line 

Gambar 3. 78 Tangga Akses 
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4. Pengecekan Alat  

Sebelum dilaksankan pekerjaan erection girder harus dipastikan alat dalam kondisi 

normal. Pengecekan dilakukan bersama Konsultan Supervisi dan Owner. Alat yang 

diperiksa yaitu : Sling, Crane dsb dan dipastikan alat memiliki SIO dan SILO.  

 

b. Pelaksanaa Erection Girder 

Langkah – langkah untu melaksanakan Erection Girder : 

1. Loading Test 

Loading Tes dilaksanakan sebelum pekerjaan erection dimulai, bertujuan untuk 

memastikan kapasitas sling dan crane. Loading tes selama 15 menit, diamati penurunan 

setiap 5 menit. Loading tes menggunakan alat yang sudah disepakati untuk erection 

girder. 

2. Erection Girder 

Pengambilan Girder dimulai dari penyusunan girder yang sudah direncakan 

penempatannya dan akan diletakkan posisi yang sudah ditentukan.  

 

Truck Bugy A dan B menuju Stock Yard Girder kemudian crane C-1 dan C-2a akan 

mengangkat dadn meletakkan girder diatas Bugy Truck  

 

Gambar 3. 80 Alur Pengambilan Girder 

Gambar 3. 81 Truck Bugy Mendekat ke Arah Crane 
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Gambar 3. 82 Pengangkatan Girder ke Bugy Truck 

 

Truck Bugy menuju lokasi erection. Truck Bugy A berjalan maju dan Truck Bugy B 

berjalan mundur. Kedua crane berpindah menuju posisi yang telah ditentukan untuk melakukan 

erection.  

Gambar 3. 83 Truck Bugy bergerak menuju arah jembatan 

Gambar 3. 84 Truck Berjalan menuju arah jembatan 
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Crane erection akan menerima dan mengangkat girder pada saat bugy sudah sampai 

lokasi erection. Kemudian bugy kembali lagi ke area stock girder 

Gambar 3. 85 Crane menerima girder dari truck bugy 

  

Gambar 3. 86 Sketsa posisi Bugy Truck dan Crane 

Gambar 3. 87 Pergerakan Crane 

  

Setelah dipastikan di titik yang tepat selanjutnya girder diturunkan perlahan dan surveyor 

mengecek titik perletakan sesuai ukuran yang pas dan segera memasang rantai pada ujung 

girder. Kemudian Crane kembali ke posisi awal untuk proses erection berikutnya. 
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Gambar 3. 88 Proses peletakan girder 

Gambar 3. 89 Rantai terpasang 

Gambar 3. 90 Gambar Rantai 

Pada saat erection Girder berikutnya terpasang, selanjutnya bracing di pasang sesuai 

gambar yang telah direncanakan 

Gambar 3. 91 Pemasangan bracing 
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Ketika crane sudah meletakkan girder di titik yang telah direncanakan, kemudian crane 

kembali menuju stock girder untuk persiapan erection titik berikutnya 

Gambar 3. 92 Peletakan girder selanjutnya 

 

Crane kembali ke posisi semula untuk menerima kembali girdder yang dibawa oleh Bugy 

Truck dan mangulangi seperti langkah-langkah sebelumnya sampai girder bagian akhir dan 

sling rutin dicek setidaknya setiap kali pengangkatan serta rutin memonitor jalan akses crane  

Gambar 3. 93 Erection Girder Akhir 

3. Pemasangan Bracing 

Setelah Girder diinstal di titik yang ditentukan segera dipasang rantai untuk menjaga 

stabilitas girder agar tidak terguling. Rantai dipasang pada setiap dudukan girder dengan 

chain block serta pemasangan rantai dibuat diagonal karna tidak boleh terlalu vertikal, 

kemudian bracing dipasang sesuai dengan gambar rencana. 

Gambar 3. 94 Pemasangan Bracing 

 

3.2.8. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Diafragma Jembatan 

Metode ini menjelaskan alur pekerjaan Konstruksi Diafragma yang dikerjakan pada area 

terbatas sehingga memerlukan perencanaan yang tepat baik dari segi Engineering maupun dari 

segi QHSE. Diafragma adalah elemen struktur yang berfungsi untuk memberikan ikatan antara 



74 

 

 

AFTONI ALVIN FAHMI  03111840000003 

ALIF FAYEZA MUHAMMAD  03111840000155 

PCI Girder sehingga akan memberikan kestabilan pada masing PCI Girder dalam arah 

horisontal. 

Gambar 3. 95  Flowchart pekerjaan diafragma jembatan 

 

 

a. Pemasangan Steelwell Panjang 

Langkah awal yang pelaksanakan pekerjan diafragma jembatan yaitu dengan 

pemasangan steelwell. Pemasangan steelweel panjang berfungsi sebagai penggantung 

bekisting bawah. Pemasangan melintang terhadap Girder, alat bantu pemasangan 

menggunakan crane. Sebelum pemasangan steelwell, lifeline dipasang di setiap girder, safety 

net dipasang di bawah girder, dan pekerja wajib menggunakan full body harness. Ilustrasi 

pemasangan sebagai berikut. 

 

 
Gambar 3. 96 Gambar pemasangan steelwell 

 

b. Pemasangan balok kayu 6/12 Double 

Langkah selanjutnya yaitu pemasangan balok kayu 6/12 double, balok kayu dan phenolit 

18 mm. Balok kayu 6/12 Double berfungsi sebagai balok bekisting bottom, balok kayu 

dirangkai dengan tierod diameter 16 mm yang dikunci wingnut. Balok kayu 6/12 double 

digantung sejajar dengan steelwell panjang dan diturunkan sampai dengan elevasi bottom 

diafragma. 
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Gambar 3. 97 Gambar pemasangan balok kayu 6/12 

 

c. Pemasangan balok kayu, Phenolit, dan Pembesian 

Sedangkan untuk balok kayu lainya dipasang melintang terhadap balok kayu double 

gantung dan phenolit 18 mm dipasang di atas balok. Dan kemudian pekerjaan pembesian bisa 

dilaksanakan. 

 
Gambar 3. 98 Gambar pemasangan balok kayu dan phenolit 

 

d. Pembesian diafragma jembatan 

Setelah persiapan telah dilakuakan maka pembesian dan pemasangan bekisting dapat 

dilaksanakan. Pembesian diafragma dilakukan di lokasi yang sudah dimarking oleh surveyor 

dan sesuai dengan gambar rencana. Saat fabrikasi pembesian harus sesuai dengan gambar 

perencanaan struktur yang disetujui oleh konsultan dan pembesian harus dibuat bar bending 

schedule atau daftar potong bengkok besi untuk menghitung pemakaian besi tulangan secara 

efektif dan efisien.  

 
Gambar 3. 99 Gambar shop drawing pembesian diafragma 
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Gambar 3. 100 Gambar pembesian diafragma 

e. Pemasangan bekisting diafragma jembatan 

Setelah pembesian Diafragma selesai dikerjakan, tahapan selanjutnya adalah bekisting 

dinding Diafragma. Pada saat pemasangan bekisting dinding perlu memperhatikan 

langkahlangkah berikut ini agar mendapatkan hasil yang sesuai rencanas:  

a. Pengukuran lokasi pekerjaan dengan tepat berdasarkan gambar shop drawing bekisting.  

b. Dinding bekisting (Kaso 5/7 dan Phenolit 18 mm) dipasang dan diberi perkuatan.  

c. Pembersihan area Pier Head sebelum dipasang bekisting, yaitu menggunakan 

kompresor.  

d. Selalu membersihkan bekisting sebelum dipasang, adanya kotoran pada dinding 

bekisting dapat menimbulkan hasil cor beton tidak rapi, retak atau bahkan kegagalan 

struktur.  

e. Minyak bekisting dioleskan dengan merata  

f. Pemasangan menyesuaikan garis marking dari tim survey  

g. Cek ukuran (posisi, ketegakan, kedataran).  

h. Cek perkuatan bekisting apakah sudah benar-benar kuat. 

 

 

 
Gambar 3. 101 Gambar Pemasangan bekisting diafragma 

 

f. Pengecoran diafragma jembatan 

Setelah pembesian dan pemasangan bekisting telah dilakukan maka pengecoran 

diafragma jembatan sudah siap dilaksanakan. Adapun yang perlu diperhatikan saat pengecoran 

adalah sebagai berikut :  

1. Uji test slump dianggap memenuhi syarat sesuai dengan RKS atau petunjuk MK, 

pengecoran beton tidak dapat dimulai sebelum pemasangan besi tulangan selesai 

diperiksa dan mendapat izin dari pengawas lapangan (MK).  

2. Sebelum pengecoran dilakukan, maka tempat-tempat yang akan dicor terlebih dahulu 
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dibersihkan dari segala kotoran (potongan kayu, batu, tanah dll).  

3. Saat pengecoran tidak dibenarkan menuangkan adukan dengan menjatuhkan dari suatu 

ketinggian (max 1,5 m) yang akan menyebabkan pengendapan aggregate.  

4. Pengecoran berlapis dibatasi maksimal ketebalan 50 cm dan harus dipadatkan terlebih 

dahulu sebelum pengecoran lapisan selanjutnya untuk mencegah terjadinya sarang lebah 

(honeycomb). Dan lapisan selanjutnya harus segera dituang sebelum lapisan sebelumnya 

mengalami pengikatan awal. 

5. Pemadatan mengguanakan Vibrator Internal yang dimasukan kedalaman kira-kira 45 cm. 

Vibrator tidak hanya bergerak pada lapisan yang bar saja dicor, tetapi juga menembus 

hingga >10 cm kedalam lapisan dibawahnya untuk menjamin ikatan yang baik antar 

lapisan. 

 

Gambar 3. 102 Gambar pengecoran diafragma 

Gambar 3. 103 Gambar vibration pengecoran diafragma 
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g. Pemasangan Safety Net  

Pada beberapa lokasi pengerjaan diafragma dilakukan tepat diatas jalan raya yang aktif, 

sehingga untuk mencegah terjadinya fatality seperti benda jatuh ke jalan raya maka perlu 

dibuatkan safety net untuk meminimalisir hal tersebut adapun desain safety net pada gambar 

berikut ini. Serta dikarnakan para pekerja mondar mandir diatas girder maka perlu diberi 

perkuatan tambahan dengan menggunakan railing sehingga memberikan rasa aman bagi 

pekerja maupun orang lain yang sedang mengecek pekerjaan diatas. 

Gambar 3. 104 Ilustrasi Safety Net 

 

3.2.9. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Deck Slab 

Deck Slab merupakan bagian dari struktur atas pada jembatan, dimana struktur atas 

memiliki peran untuk menerima langsung beban kendaraan kemudian diteruskan ke struktur 

bawah. Bottom Bekisting yang digunakan pada deckslab menggunakan material Smartdeck 

dengan ketebalan 1mm. Alur pelaksanaan pekerjaan deckslab dimulai dari pemasangan 

smartdeck hingga deck slab selesai, sehingga memerlukan metode yang benar dan tepat baik 

dari Segi Engineering dan QHSE. 

Gambar 3. 105 Flow Chart Pekerjaan Deckslab Jembatan 

a. Metode Pemasangan Lembar Smart Deck 

1. Penyiapan Smartdeck 

Plat lembaran baja dipesan pada pabrik yang telah memiliki sertifikat material yang 

memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Pada prinsipnya, lembaran pelat baja yang 
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digunakan telah difabrikasi untuk mempersingkat waktu pengerjaan dilapangan. Namun 

perlu diperhatikan lagi untuk pengukuran plat sesuai shop drawing atau lapangan, saat plat 

sudah tiba di lapangan maka akan dilangsir menuju atas struktur menggunakan mobile crane 

atau dibawa oleh pekerja. 

2. Pemasangan Lembaran smartdeck diatas Girder 

Lembaran smartdeck dipasang sesuai gambar shopdrawing yang telah mendapatkan 

approval dari konsultan. Memastikan Panjang yang mask antar pertemuan lembaran 

smartdeck telah sempurna kemudian dilakukan crimping atau jepit pada sambungan antar 

lembarnya dengan menggunakan notching tools setiap jarak 300 mm. Pastikan tap 

lembarnya terjepit dengan sempurna agar cukup rapat dan mengikat tiap lembarnya 

sehingga mengurangi rembesan air semen yang keluar dari celah tersebut. 

Gambar 3. 106 Pengisian tepi deck dengan mortar 

Untuk menghindari kebocoran pada tepi smartdeck saat proses pengecoran deckslab 

perlu dilakukan pengisisian pada area tepi menggunakan bahan mortar.  

Gambar 3. 107 Smart deck telah terpasang 

b. Pemasangan Rangka Konsol Slab Kantilever 

Desain deckslab memiliki area kantilever pada area sehingga pekerjaan deckslab 

didaerah tersebut memerlukan cara khusus yakni dengan menambahkan rangka konsol yang 

ditumpu pada girder, adapun langkah pemasangan rangka konsol sebagai berikut : 

1. Langkah 1 

Rangka konsol (UNP 80 Double) diangkat menggunakan crane. Tierod dimasukkan ke 

celah rangka konsol dan dikunci menggunakan wingnut. Tierod dilas ke stek besi girder 
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. 

Gambar 3. 108 Gambar Pemasangan Rangka Konsol 

Gambar 3. 109 Gambar Rangka Konsol Terpasang 

2. Langkah 2 

Gambar 3. 110 Gambar Proses Pemasangan UNP 80 dan  

Phenolit 18mm 
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UNP 80 dipasang melintang diatas rangka konsol. Phenolit 18 mm dipasang UNP 80 

yang berfungsi sebagai bottom bekisting dan lantai kerja. Railing dipasang sebagai pengaman 

untuk para pekerja. Kemudian pekerjaan pembesian dapat dilanjutkan 

Gambar 3. 111 Gambar Pemasangan UNP 80 

Gambar 3. 112 Gambar Pemasangan 

Phenolit 18 mm dan Railing 

c. Pekerjaan Pembesian 

Pembesian Deckslab dilakukan di lokasi yang sudah sesuai dengan gambar rencana serta 

pemasangan pembesian harus dijaga tebal selimut beton menggunakan beton decking. Saat 

fabrikasi pembesian harus sesuai dengan gambar perencanaan struktur yang disetujui oleh 

konsultan dan pembesian harus dibuat bar bending schedule atau daftar potong bengkok besi 

untuk menghitung pemakaian besi tulangan secara efektif dan efisien. Pembuatan 

overlap/panjang penyaluran pada sambungan tulangan yang sudah disyaratkan dari SNI. 

Perakitan material besi tulangan menggunakan sistem sambungan ikatan dengan kawat 

bendrat. Melaksanakan checklist pembesian bersama konsultan pengawas untuk memastikan 

jumlah tulangan, diameter tulangan, panjang penyaluran dan sambungan sudah sesuai dengan 

gambar.  
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Gambar 3. 113 Gambar Pekerjaan Pembesian Deck Slab Jembatan 

d. Pemasangan Bekisting Samping 

Bekisting pada bagian samping dipasang sebelum dilakukan pengecoran deckslab, pada 

area pelebaran Kedalam bekisting dipasang sampai batas yang sudah digambarkan pada 

shopdrawing karna pengecoran sisanya menggunakan beton B0. Sebelum pengecoran 

dilakukan tim lapangan harus memastikan posisi bekisting sudah tepat dan kuat. 

Gambar 3. 114 Gambar Pemasangan Bekisting Samping 

Gambar 3. 115 Gambar Area Pengecoran B0 
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e. Pekerjaan Pengecoran 

Yang perlu diperhatikan sat pengecoran adalah sebagai berikut: 

1. Uji test slump dianggap memenuhi syarat sesuai dengan RKS atau petunjuk MK, 

pengecoran beton tidak dapat dimulai sebelum pemasangan besi tulangan selesai 

diperiksa dan mendapat izin dari pengawas lapangan (MK). 

2. Sebelum pengecoran dilakukan, maka tempat-tempat yang akan dicor terlebih dahulu 

dibersihkan dari segala kotoran (potongan kayu, batu, tanah dil). 

3. Saat pengecoran tidak dibenarkan menuangkan adukan dengan menjatuhkan dari suatu 

ketinggian (max 1,5 m) yang akan menyebabkan pengendapan aggregate. Hindari  

kerumunan ditempat yang sama ketika pengecoran, karna untuk menghindari lendutan 

akibat beban yang memusat. 

4. Hindari penumpukan adukan beton sampai tinggi ditengah - tengah bentang 

 

Adapun Teknik pemadatan menggunakan Vibrator Internal yang harus diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

 

1) Masukkan alat pemadat hingga kedalaman kira-kira 45 cm, Untuk beton air entrained 

selama 5-10 detik dan untuk beton non-air entrained selama 10-15 detik. Lamanya 

pemadatan tersebut tergantung pada nilai slump-nya. 

2) Padatkan secara merata dan jika memungkinkan vibrator berdiri secara vertical dan 

biarkan turun dengan sendirinya akibat gravitasi kedalam beton. 

3) Vibrator tidak hanya bergerak pada lapisan yang baru saja dicor, tetapi juga menembus 

hingga >10 cm kedalam lapisan dibawahnya (yang sudah dicor terlebih dahulu) untuk 

menjamin ikatan yang baik antar lapisan. 

4) Pemadatan yang layak tercapai jika lapisan tipis mortar muncul ke permukaan diseluruh 

bekisting dan agregat kasar menghilang kedalam beton atau pasta semen mulai Nampak 

disekitar tongkat vibrator dan gelembung udara beton naik ±30 detik. 

5) Tariklah vibrator secara vertikal dengan kecepatan yang sama saat turn kedalam adukan 

beton secara gravitisional. 

6) Penggunaan vibrator tidak boleh terlalu lama pada satu lokasi karna dikhawatirkan akan 

terjadi segresi pada beton. 

 

Gambar 3. 116 Gambar Proses Pengecoran Deckslab 
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f. Perawatan Beton 

Perawatan beton dilakukan sat beton sudah mulai mengeras yang bertujuan untuk 

menjaga agar beton tidak cepat kehilangan air dan sebagai tindakan menjaga kelembapan/suhu 

beton sebab kondisi tersebut bisa memicu terjadinya penyusutan yang berlebihan pad beton 

akibatnya beton bisa mengalami keretakan sehingga dilakukan curing agar beton dapat 

mencapai mutu beton yang dinginkan. Pelaksanaan perawatan beton dilakukan setelah beton 

mengalami atau memasuki fase hardening (untuk permukaan beton yang terbuka) atau setelah 

bekisting beton dilakukan bongkaran dengan durasi tertentu.  

Perawatan beton sendiri dilakukan selama 7 hari. Metode yang digunakan adalah dengan 

cara melapisi slab beton dengan lapisan membran berupa lapisan geotekstil dan disirami air 

setiap harinya. 

 

Gambar 3. 117 Gambar Curing Beton 
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3.3. Pengujian Dynamic Cone Penetrometer (DCP) 

Uji DCP (Dynamic Cone Penetrometer) merupakan suatu pengujian yang cepat untuk 

mendapatkan nilai kekuatan tanah dasar dan lapis fondasi jalan. DCP terdiri dari konus didasar 

dari batang vertikal. Sebuah palu diangkat dan dijatuhkan secara berulang–ulang kedalam 

perangkai pada setengah tinggi batang untuk menghasilkan pukulan yang standar, “blow” 

kepada konus yang menekan perkerasan. Skala vertical sepanjang batang digunakan untuk 

mengukur kedalaman penetrasi dari konus. Penetrasi dan jumlah pukulan dicatat pada lembar 

data uji. 

3.3.1. Susunan Alat Dynamic Cone Penetrometer (DCP) 

Bagian atas terdiri dari Handle yang digunakan untuk pegangan untuk menjaga 

keseimbangan alat DCP, kemudian Upper Stop yang berfungsi untuk penahan titik atas 

Hammer Ketika diangkat, Hammer nya sendiri memiliki berat sebesar 8 kg, yang jatuh melalui 

Drop Height dengan panjang 575 mm. 

 

Gambar 3. 118 Alat DCP Bagian Atas 

Bagian tengah terdiri dari Optional Sliding Attachment yang berfungsi sebagai 

penerima beban dari Hammer yang diteruskan kepada Cone yang akan menusuk ke dalam 

tanah, kemudian ada Coupler Assembly sebagai ujung dari vertical scale yang mengikuti 

turunnya Optional Sliding Attachment 

 

Gambar 3. 119 Alat DCP Bagian Tengah 1 
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Bagian tengah kedua yaitu terdiri dari Drive Rod yang berfungsi sebagai jalur turun nya 

Optional Sliding Attachment yang memiliki diameter 16 mm,kemudian ada Vertical Scale 

yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar penurunan cone yang terjadi 

 

Gambar 3. 120 Alat DCP Bagian Tengah 2 

 Bagian bawah alat DCP terdiri dari Cone yang berfungsi sebagai penusuk tanah dengan 

beban yang diterima dari Hammer, kemudian ada Graduated Drive Rod Up sebagai ujung 

bawah dari vertical scale yang mengikuti turunnya Cone 

 

Gambar 3. 121 Alat DCP Bagian Bawah 

3.3.2. Metode Pelaksanaan Uji Dynamic Cone Penetrometer (DCP) 

Uji DCP umum dilakuakan dengan 3 orang yang dapat melakukan 20 pengujian dalam 

satu hari dengan interval 50 dan 500 m. DCP dapat memberikan informasi dalam jumlah dan 

kualitas yang cukup untuk memperkirakan kekuatan perkerasan dan kemajuan pekerjaan yang 

sudah didesain. Prinsip kerja DCP adalah bahwa kecepatan penetrasi dari konus ketika ditekan 

oleh kekuatan standar, sebanding dengan kekuatan bahan yang diukur. Bila lapis perkerasan 

jalan memiliki kekuatan yang berbeda, lingkungan lapisan – lapisan disekitarnya dapat 

diidentifikasi dan ketebalan lapisan dapat ditentukan. 

Langkah-langkah pelaksanaan uji Dynamic Cone Penetrometer (DCP) : 

1. Penyiapan alat DCP 

2. Menentukan lokasi pengujian 

3. Dirikan alat pada kedudukan vertical terhadap tanah dasar 

4. Angkat palu pada ketinggian maksimum kemudian lepas hingga jatuh bebas 
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5. Catat jumlah tumbukan dan ukur kedalaman berdasarkan Mistar Ukur (Vertical Scale) 

6. Hentikan pengujian apabila kecepatan penetrasi kurang dari 1mm / 3 tumbukan 

7. Angkat alat dari dalam tanah ketika sudah selesai  

 

 

Gambar 3. 122 Pengujian Dynamic Cone Penetrometer 

3.3.3. Hasil Pengujian Dynamic Cone Penetrometer (DCP) 

Sehingga setelah dilakukan pelaksanaan pengujian didapatkan hasil pengujian Dynamic 

Cone Penetrometer sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 123 Hasil Pengujian Dynamic Cone Penetrometer  

Dari hasil data, didapat nilai DCP yang diambil adalah jumlah rata-rata dari penetrasi 

per pukulan (mm/blow). Dari nilai DCP yang ada, dapat dicari nilai CBR yang ada. Semakin 
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kecil nilai penetrasi DCP (mm/blow), maka makin besar nilai CBR yang tejadi, dan sebaliknya 

semakin besar nilai penetrasi DCP (mm/blow), maka makin kecil nilai CBR yang terjadi.  

CBR sendiri adalah California Bearing Ratio atau metode perencanaan perkerasan 

jalan yang digunakan sekarang yaitu dengan metode empiris, yang biasa dikenal CBR 

(California Bearing Ratio). Metode ini dikembangkan oleh California State Highway 

Departement sebagai cara untuk menilai kekuatan tanah dasar jalan (sub grade). Nilai CBR 

akan digunakan untuk menentukan tebal lapisan perkerasan. 

Kegunaan dari CBR untuk Mendapatkan CBR tanah asli dilapangan sesuai dengan 

kondisi tanah dasar. Umumnya digunakan untuk perencanaan tebal lapis perkerasan yang 

lapisan tanah dasarnya sudah tidak akan dipadatkan lagi. Dan juga untuk mengontrol apakah 

kepadatan yang diperoleh sudah sesuai dengan yang diinginkan. Pemeriksaan ini tidak umum 

digunakan. Metode pemeriksaannya dengan meletakkan piston pada kedalaman dimana nilai 

CBR akan ditentukan lalu dipenetrasi dengan menggunakan beban yang dilimpahkan melalui 

gardan truk 

Nilai korelasi yang terjadi didapat dari beberapa percobaan yang sudah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Penelitian yang sangat intensif telah dilakukan untuk menghasilkan 

hubungan empiris antara DCP dan CBR., 1999. Berdasarkan hasil dari penelitian yang lampau, 

banyak hubungan DCP dan CBR digambarkan pada rumus berikut ini :  

Log (CBR) = a – b log (DCP) 

Dimana : 

  DCP = nilai DCP (mm/blow) 

  a = nilai konstanta antara 2,44 – 2,60 

  b = nilai konstanta antara 1,07 – 1,16   

Persamaan diatas, dapat digunakan untuk beberapa jenis tanah, diantaranya tanah 

granular, cohesive, aggregate base course, hingga piedmont residual soil. Untuk beberapa jenis 

tanah, rumus yang digunakan berbeda koefisien untuk persamaan garisnya. (Prisila I. L. 

Lengkong, 2013). 

Sehingga pada pekerjaan pengujian DCP nilai yang digunakan pada proyek untuk tanah 

dasar minimal nilai CBR 6% jika kurang dari nilai tersebut akan dilakukan penggalian lagi 

(replace) dan selanjutnya dilakukan pengujian DCP dengan penetrasi maksimal 2,5 cm. Pada 

tanah Timbunan minimal nilai CBR 6%, jika kurang dari 6% maka dipadatkan lagi hingga 

mencapai CBR diatas 6% dengan penetrasi maksimal 2 cm.  
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3.4.   Manajemen K3L 

Pengendalian K3L pada Proyek Pembangunan Jalan Tol SemarangDemak Paket 2 ini 

sudah cukup baik mengingat sudah banyak aksi-aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh safety 

staff K3L untuk melindungi pekerja dan pegawai kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan 

proyek untuk menciptakan suasana kerja yang aman. 

 

3.4.1 Manajemen HSE 

Standar dan ketentuan-ketentuan yang dibuat pada proyek ini telah dipertimbangkan 

semaksimal mungkin atas penerapannya di lokasi konstruksi yang akan di bangun. Beberapa 

hal yang menjadi lingkup perlindungan proyek ini meliputi: 

 

a. Perlengkapan Perlindungan Diri 

Sebagai upaya melindungi diri pekerja dari kecelakaan-kecelakaan kerja yang mungkin 

terjadi di lingkungan proyek, maka pekerja wajib dilengkapi alat-alat pelindung diri, 

diantaranya sebagai berikut: 

Gambar 3. 124 Macam-macam Alat Pelindung Diri (APD) 

1) Safety Helmet 

Safety helmet berfungsi untuk melindungi kepala dari paparan bahaya seperti kejatuhan 

benda ataupun paparan bahaya aliran listrik. Pemakaian safety helmet harus sesuai dengan 

lingkar kepala sehingga nyaman dan efektif melindungi pemakai. 
 

Gambar 3. 125 Safety Helmet 
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Adapun aturan standard nasional Indonesia yang mengatur tentang warna helm proyek 

sesuai kegunaannya menurut SNI ISO 3873:2012. Berikut penjelasan penggunaan perbedaan 

warna helm proyek: 

1. Helm Putih : Helm proyek warna putih diperuntukkan bagi orang-orang dengan 

jabatan tinggi di kawasan konstruksi seperti manajer, insinyur, dan mandor. 

2. Helm Biru : Helm proyek warna biru diperuntukkan bagi supervisor lapangan dan 

operator teknis (seperti teknisi kelistrikan hingga tenaga ahli dalam bidang bangunan 

kayu). 

3. Helm Hijau : Helm proyek warna hijau diperuntukkan bagi orang-orang yang 

berhubungan lingkungan seperti peneliti lingkungan atau pengawas lingkungan 

terhadap area yang dibangun. 

4. Helm Merah : Helm proyek warna merah diperuntukkan bagi pengawas sistem di area 

proyek. 

5. Helm Kuning : Helm proyek warna kuning terang diperuntukkan bagi pekerja umum atau 

subkontraktor. 

6. Helm Jingga : Helm proyek warna jingga diperuntukkan bagi selain pekerja konstruksi 

yang ingin masuk dan melakukan peninjauan area tersebut. 

2) Sepatu Kerja/Safety 

Sepatu kerja merupakan alat perlengkapan yang digunakan untuk melindungi kaki dari 

kejatuhan benda, benda-benda tajam seperti kaca ataupun potongan baja, larutan kimia, dan 

aliran listrik. Sepatu kerja terdiri dari baja di bagian ujungnya dengan dibalut oleh karet 

sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. 

 

Gambar 3. 126 Safety Shoes
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3) Rompi Kerja 

Rompi kerja berfungsi sebagai tanda pengenal yang cukup mencolok pada area kerja 

dengan kondisi pencahayaan yang cukup maupun minim cahaya. 
 

Gambar 3. 127 Rompi Kerja 

4) Kacamata Pelindung 

Kacamata pelindung adalah alat yang digunakan untuk melindungi mata dari bahaya 

loncatan benda tajam, debu, partikel-partikel kecil, mengurangi sinar yang menyilaukan 

serta percikan api, ataupun bahan kimia. 
 

Gambar 3. 128 Kacamata Pelindung 

5) Masker 

Masker adalah alat yang digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung 

dan mulut dari resiko bahaya seperti debu, asap, atau bahan kimia yang ringan. Masker 

biasanya terbuat dari kain atau kertas. 

Gambar 3. 129 Masker 
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6) Sarung Tangan 

Sarung tangan adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tangan dari 

tergores atau lukanya tangan akibat sentuhan dengan benda runcing dan tajam. 

Gambar 3. 130 Sarung Tangan 

7) ID Card 

ID card merupakan tanda pengenal tambahan yang difungsikan sebagai informasi 

mengenai pekerjaan dan kepentingan identitas perorangan di proyek. 
 

Gambar 3. 131 ID Card 

8) Body Harness 

Body Harness berbentuk seperti sabuk pengaman yang berfungsi untuk melindungi 

tubuh dari cedera jatuh dari ketinggian. Body harness wajib digunakan oleh pekerja yang 

sedang berada di ketinggian. 

Gambar 3. 132 Body Harness 
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b. Program Kerja HSE 

Program kerja HSE yang ditawarkan oleh PT. PP meliputi : 

1) HSE Induction 

Pengarahan tentang K3L proyek kepada pekerja maupun tamu yang baru pertama kali 

memasuki area proyek. 

 

2) Toolbox Meeting 

Pertemuan antara pekerja yang dipimpin oleh pelaksana setempat sebelum melakukan 

pekerjaan baru maupun berbahaya dan berisiko tinggi, membahas mengenai aspek K3L 

terkait pekerjaan yang akan dilakukan. 

 

3) HSE Morning Talk 

Pengarahan tentang penerapan K3L proyek kepada seluruh pekerja sebelum pekerjaan 

dimulai dan dilakukan secara berkala serta dihadiri seluruh tim manajemen proyek. 

 

4) HSE Inspection 

Inspeksi dilakukan secara berkala untuk memonitor pelaksanaan K3L dan menjaga 

konsistensi penerapan K3L di proyek yang meliputi pekerjaan, alat berat, alat tanggap 

darurat, kotak P3K, maupun aspek lainnya. 

 

5) HSE Patrol 

Patroli/kunjungan ke lapangan secara rutin bersama tim manajemen proyek maupun 

departemen/PP pusat yang dilakukan secara berkala yang tujuannya untuk memonitor 

kegiatan pekerjaan dan penerapan K3L di lapangan. 

 

6) HSE Meeting 

Meeting rutin tim manajemen K3L untuk membahas masalah yang mungkin terjadi, 

tindakan pencegahannya dan langkah-langakah perbaikannya serta rencana kerja K3L 

proyek. 

 

7) HSE Training 

Training K3L yang direncanakan sebelumnya dengan target peserta meliputi karyawan, 

mandor, subkontraktor tentang dasar-dasar K3L, P3K, pertolongan pertama dan berbagai 

pelatihan lainnya. 

 

8) HSE Simulation 

Simulasi K3L yang bertujuan melatih tim manajemen proyek agar selalu siap dalam 

keadaan apapun jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat di proyek seperti kebakaran, 

banjir, gempa bumi, dan lain-lain. 

 

9) Medical Assessment 

Pengecekan kesehatan kepada seluruh tim manajemen proyek. Memonitoring karyawan 

baru maupun yang sudah lama bekerja untuk monitoring kondisi perapihan dan perbaikan 

area proyek yang bertujuan agar lingkungan kerja menjadi ringkas, rapi, resik, rawat, dan 

rajin (5R). 
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10) HSE Audit 

Audit internal maupun eksternal tentang pelaksanaan dan penerapan sistem K3L proyek 

yang berlandaskan pada sistem manajemen PT. PP. 

 

3.4.2 Manajemen Alat 

Manajemen alat berat yang dibahas pada metode ini meliputi, standar umur alat berat, 

kondisi alat berat, pengaturan alat berat di lapangan, dan kelengkapan dokumen alat berat. 

a. Spesifikasi Alat Berat 

Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak STA 10+690 s/d STA 27+000 ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai standar minimal yang harus dipenuhi pada saat 

dilakukan pendatangan alat berat, diantaranya adalah : 

 

• Umur pakai alat berat yang digunakan maksimal 5 tahun. 

• Kondisi alat berat dalam keadaan baik sesuai check list. 

• Dokumen alat berat lengkap. 

 

Tujuan dari penetapan beberapa standar diatas dilakukan untuk menjamin pelaksanaan 

proyek yang lancar. 

 

b. Kelengkapan Dokumen 

Semua alat berat yang beroperasi di lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang 

Demak STA 10+690 s/d STA 27+000 harus memiliki kelengkapan dokumen sebagai berikut: 

 

• SILO (Surat Izin Laik Operasi) 

• SIO (Surat Izin Operator) 

 

3.4.3 Manajemen Lalu Lintas 

a. Tujuan dari manajemen lalu lintas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengendalikan dan melindungi pekerjaan, dan pengguna jalan yang melalui 

daerah konstruksi, termasuk lokasi sumber bahan dan rute pengangkutan, sesuai dengan 

spesifikasi rencana manajemen dan keselamatan lalu lintas. 

2. Menyediakan, memasang dan memelihara perlengkapan jalan sementara dan menyediakan 

petugas bensera (flagman) dan alat pemberi isyarat lainnya sepanjang zona kerja saat 

diperlukan selama periode kontrak. 

3. Membuat Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL) sesuai dengan 

ketentuan dan panduan dari Direktorat Jendral Bina Marga. 

4. Menyediakan dan memasang alat – alat pengaturan lalu lintas. 

 

b. Upaya minimal yang dapat dilakukan antara lain : 

1. Penyiapan dan pengusulan rencana kerja kepada direksi pekerjaan. 

2. Penutupan jalan yang diperbolehkan. 

3. Implementasi pekerjaan dan manajemen lalu lintas. 

4. Koordinasi antara berbagai kontrak pekerjaan sipil. 

5. Pemeliharaan perlengkapan jalan sementara. 

6. Menyiapkan bahan dan peralatan keselamatan lalu lintas. 

7. Menyiapkan tenaga koordinator manajemen dan keselamatan lalu lintas. 
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8. Perencanaan pengalihan jalan. 

9. Pengaturan akses jalan menuju daerah kerja. 

10. Mempersiapkan antisipasi kejadian khusus dan hari libur. 

11. Penutupan lajur dengan menggunakan tanda visual dalam bentuk gambar. 

12. Pengaturan penutupan jalan keluar dan masuk pada jalan raya. 

 

c. Alat dan Bahan 

1. Rambu panah berkedip. 

2. Rambu rambu berkedip portable. 

3. Rambu rambu konstruksi dan peralihan 

4. Penghalang lalu lintas 

5. Marka jalan sementara 

6. Pagar penlidung yang dapat dilepas 

7. Lain – lain 

 

d. Pengaturan Lalu Lintas 

Hal – hal yang harus dipersiapkan: 

1. Rambu lalu lintas dan lampu untuk proyek siang dan malam. 

• Lampu rotary yang dipasang pada masing-masing alat berat. 

• Lampu tower untuk pencahayaan area pekerjaan. 

• Rambu lalu lintas. 

2. Penambahan rambu darurat standar (tidak permanen) seperti rambu “STOP” 

untuk penyetopan sementara akibat dari manuver kendaraan yang keluar dan 

masuk daerah pekerjaan. 

3. Kerucut lalu lintas, tinggi 75 cm untuk mengarahkan lalu lintas. 

4. Pemasangan pagar sementara 

5. Pembuatan marka jalan sementara. 

6. Penempatan tenaga – tenaga flagman selama 24 jam (menyesuaikan denga 

schedule pekerjaan) di pintu masuk dan keluar kendaraan proyek. 

7. Perlengkapan untuk mengatur lalu lintas meliputi: jaket dengan reflective, 

seragam yang bisa dilihat dari jauh, helm yang memakai materi pemantul 

(reflective material), lampu senter merah, bendera merah, lampu pengaman 

serta lampu rotator kuning untuk kendaraan. 

8. Menyiapkan informasi untuk pemakai jalan seperti : pengumuman di koran, 

radion dan televisi, memuat spanduk informasi serta membuat leaflet.x 
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e. Perlengkapan 

1. Rambu – rambu : 

• Kurangi kecepatan sekarang 

• Arah petunjuk 

• Dilarang mendahului 

• Awas ada pekerjaan 

• Ada penyempitan jalan 

• Hati – hati 

• Batas kecepatan maksimum 40 km/jam 

• Batas kecepatan maksimum 20 km/jam (dalam proyek) 

2. Petugas / Flagman menggunakan bendera merah atau hijau. 

3. Rubber cone ditempatkan untuk mengarahkan arah traffic yang 

dikendalikan yang dilengkapi dengan lampu baterai di dalamnya. 

4. Lampu Rotarry (Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 tahun 2014 

tentang rambu lalu lintas) 

5. Lampu stick lalin & bendera / padel
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BAB IV 

PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

 

4.1 Tinjauan Umum  

Permasalahan pasti akan selalu ada dalam suatu pelaksanaan proyek, meskipun 

perencanaan yang dilakukan telah matang dan sesuai prosedur. Permasalahan ini dapat 

menghambat jalannya pekerjaan sehingga harus segera ditangani dan dicari solusi yang 

tepat. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 

terdapata beberapa permasalahan yang akan dibahas seperti berikut. 

 

4.2 Permasalahan Proyek 

Permasalahan yang terjadi kami tinjau berdasar kan pada pelaksanaan dilapangan 

yang terjadi pada pekerjaan timbunan dan jemabatan.  

 

4.2.1 Permasalahan Pekerjaan Timbunan 

1. Pembebasan lahan 

Pada proyek ini masih terdapat kendala dalam pembebasan lahan. Hal ini dikarenakan 

belum adanya kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan pihak kontraktor dan 

kepercayaan masyarakat mengenai tanah leluhur serta adanya tanah wakaf. Hal ini juga 

disebabkan karena belum adanya kesepakatan harga antara pemilik rumah dengan pihak 

kontraktor dan masih terdapat pemilik rumah yang belum menerima uang ganti untungnya. 

Selain itu juga terdapat pemilik rumah yang sudah menerima uang ganti untung namun 

belum pindah dari rumahnya karena mereka merasa masih punya waktu 1 bulan untuk 

pindah rumah setelah menerima uang ganti untung tersebut. Masalah ini mengakibatkan 

lahan untuk pembangunan jalan sesuai trase menjadi terhambat. 

 

Gambar 4. 1 Pembebasan Lahan 

 

2. Kerusakan PVD Rig 

Kerusakan pada alat dapat menghambat pekerjaan dan menyebabkan tidak tercapainya 

target. Kerusakan yang terjadi pada instalasi PVD terjadi pada PVD rig atau alat 

pemancangan PVD yang rusak disebabkan oleh putusnya rantai PVD rig, sehingga 

pelaksanaan pekerjaan harus dihentikan dan harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu 

sebelum dilakukan pengistalan. 
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Gambar 4. 2 PVD Rig Rusak 

 

3. PVD putus saat instalasi 

Lepas atau putus nya PVD dari PVD rig dikarenakan penyambungan PVD dari 

gulungan sebelumnya ke gulungan baru tidak sempurna, sehingga ketika dilakukan instalasi 

pvd akan putus dan lepas dari pvd rig, sehingga perlu dipasang ulang pvd pada PVD rig 

dengan menurunkan crane PVD rig. 

Gambar 4. 3 PVD Putus Saat Instalasi 

4. Faktor Cuaca 

Faktor yang menghambat pelaksanaan pekerjaan proyek yang tidak dapat dihindari 

adalah faktor cuaca khususnya ketika turun hujan. Ketika turun hujan pada saat 

pelaksanaan pengecoran maka pelaksanaan pengecoran tidak dapat dilaksanakan karena 

nantinyua beton akan tearcampur dengan air hujan, dan akan merusak mutu beton tersebut. 

Sehingga pelaksanaan pengecoran harus ditunda. 

Gambar 4. 4 Kondisi Hujan Deras 
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5. PVD tidak mencapai kedalaman rencana 

PVD yang sudah diinstal belum tentu bisa selalu mencapai kedalaman 22 m 

dikarenakan ditemukannya tanah keras atau batu yang tidak dapat ditembus oleh PVD. 

Ketika PVD tidak mencapai kedalaman yang direncanakan dikhawatirkan waktu konsolidasi 

akan menjadi lebih lama dari yang direncakan. 

 

4.2.2 Permasalahan Pekerjaan Jembatan 

1. Strand Putus  

Pada saat dilakukan stressing ada kejadian strand putus. Hal ini dapat terjadi karena 

salah satu strand yang telah terpasang tidak mampu menahan gaya tarik yang ditimbulkan 

oleh stressing jack. 

 

2. Keterlambatan pengiriman girder 

Salah satu masalah dalam pekerjaan jembatan adalah keterlambatan pengiriman 

girder. Hal ini dapat disebabkan oleh terlambatnya fabrikasi dari vendor maupun kondisi 

lalu lintas dari pabrik produsen girder menuju stock yard tempat girder disimpan. 

 

3. Girder miring setelah Grouting 

Setelah proses stressing selesai maka akan dilakukan proses grouting yaitu pengisian 

bahan aditif kedalam girder sebagai bentuk perawatan girder agar strand tidak mengalami 

korosi serta keseluruhan strand dapat menyatu. Proses ini dapat memengaruhi kestabilan 

girder pada stock yard karena adanya penambahan berat sehingga menyebabkan kemiringan 

ke salah satu sisi girder. 

 

 

Gambar 4. 5 Kemiringan Girder 

 

4. Stock Yard ambles 

Stock yard pada jalan tol semarang demak terletak di dekat jembatan yang akan 

dilakukan erection. Setiap stock yard tidak selalu memiliki kondisi tanah yang rata dan 

cukup kuat untuk menahan beban girder yang disimpan pada lahan tersebut. Jadi terkadang 

dapat terjadi tanah ambles sebagian yang menjadikan kondisi lahan tersebut kurang rata 

sehingga tidak ideal untuk penyimpanan girder. 
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Gambar 4. 6 Stock Yard Ambles 

 

5. Factor cuaca 

Cuaca juga dapat menjadi salah satu penghambat proses pekerjaan stressing girder 

karena air hujan yang mengenai strand akan menyebabkan korosi atau karatan. Strand yang 

karatan dapat mengurangi kuat tarik aslinya dan juga dapat menimbulkan resiko putus saat 

di;akukan stressing 

 

 

4.3 Solusi Permasalahan  

Solusi yang dilakukan pada setiap permaslahan yang ada akan berbebda – beda 

melihat kondisi yang ada  

 

4.3.1. Solusi Permasalahan Pekerjaan Timbunan  

Solusi dari permasalahan yang terjadi pada pekerjaan timbunan ditunjukkan sebagai 

berikut : 

1. Pembebasan Lahan 

Solusi untuk masalah pembebasan lahan adalah berkoordinasi dengan owner baik 

mengenai anggaran pembebasan lahan maupun jadwal agar lahan bisa segera dibebaskan. 

Dilakukan perundingan dan diskusi dengan warga mengenai harga ganti untung. Selama 

menunggu pembebasan lahan, pekerjaan konstruksi harus tetap berjalan dengan 

mengutamakan pekerjaan yang masih bisa dikerjakan dan memulai pekerjaan pada lahan 

lain yang sudah bebas 

 

2. Kerusakan PVD Rig 

Selalu dilakukan pengecekan ulang pada PVD Rig sebelum instalasi PVD dan apabila 

terdapat kerusakan seperti putusnya rantai PVD rig maka segera melakukan perbaikan PVD 

Rig agar pelaksanaan instalasi PVD dapat segara diselesaikan 

 

3. PVD putus saat instalasi 

Ketika penyambungan PVD dari gulungan sebelumnya ke gulungan baru harus 

dilakukan pemnyambungan secara sempurna dan kuat, selalu dicek kembali supaya 

mengindari putusnya PVD pada saat Instalasi PVD. 

 

4. Faktor Cuaca 

Akibat adanya hujan yang mengharusnya pekerjaan pengecoran dihentikan karena 

akan menimbulkan tercampurnya beton dengan air hujan.sehingga tidak mungkin pekrjaan 

dilanjutkan. Namun pekerjaan pengecoran kembali dilanjutkan ketika hujan sudah reda.  
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5. PVD tidak mencapai kedalaman rencana 

Ketika didapatkan PVD tidak mencapai kedalaman rencana akibat tidak bisa 

menembus tanah karena tanah keras atau batu maka dilakukan instal ulang di titik marking 

yang berbeda dan biasanya bersebelahan dengan titik marking yang lama. 

 

4.3.2. Solusi Pekerjaan Jembatan 

Solusi dari permasalahan yang terjadi pada pekerjaan jemabtan ditunjukkan sebagai 

berikut : 

1) Strand Putus 

Nantinya kabel strand yang putus akan digantikan dengan strand yang baru dengan 

cara membongkar kembali wedges plate dan anchor kemudian memasangnya kembali untuk 

dilakukan stressing lagi. Sebagai langkah preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan ketika stressing, maka pekerja harus menggunakan APD lengkap sesuai standar 

yang berlaku. Selain itu untuk menghindari bahaya strand putus, disediakan plat besi 

pelindung dibelakang girder yang sedang distressing. Sehingga ketika ada strand putus tidak 

mengenai orang yang berada dibelakang girder karena terhalang oleh plat besi tersebut 

 

2) Keterlambatan pengiriman Girder 

Untuk menghindari keterlambatan pengiriman girder, pihak kontraktor dapat 

melakukan komunikasi yang efektif dengan vendor girder untuk meminimalisir terjadinya 

miskomunikasi. Selain itu yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi arus lalu lintas 

yang macet saat pengiriman, pihak kontraktor dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian 

untuk menyewa patwal sehingga perjalanan akan lebih aman dan lancar 

 

3) Girder miring setelah grouting 

Dapat dilakukan pengecekan kemiringan setelah proses grouting dengan benang yang 

diikat pada atas girder dan diberi pemberat pada ujung bawah, kemudian dibiarkan 

menggantung kebawah. Jika ada jarak antara benang dan girder maka dapat dipastikan girder 

tersebut miring ke salah satu sisi. Agar girder kembali ke posisi lurus seperti semula, 

digunakan crane untuk mengangkat girder tersebut kemudian salah satu sisi yang miring 

diganjal dengan bantalan hingga dapat dipastikan ketika girder diletakkan kembali tidak 

akan miring ke salah satu sisi. 

 

4) Stock Yard ambles 

Untuk mengatasi tanah ambles maka dapat dilakukan perbaikan tanah stock yard 

dengan cara ditimbun kembali atau permukaan stock yard dicor agar permukaannya kembali 

rata. 

 

5) Faktor Cuaca 

Strand disimpan di tempat yang aman dari hujan dengan menambahkan terpal 

diatasnya. Sehingga resiko terjadinya korosi streand akibat cuaca dapat tereduksi. 
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“halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menjalani rangkaian proses kerja praktek pada Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Semarang-Demak Paket 2 Paket 2 STA 10+690 s/d STA 27+000 selama 52 hari kerja, sangat 

banyak ilmu serta manfaat yang dapat kami serap dalam lingkup ketekniksipilan seperti 

metode pekerjaan pada proyek dan manajemen konstruksi. Hal itu tentunya sangat berguna 

untuk melengkapi wawasan atau teori yang telah kami dapatkan di bangku perkuliahan. 

 

Proses kerja praktek ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu ketekniksipilan 

kedepannya terutama dalam dunia pasca kampus nantinya ketika sudah bekerja. Selain itu, 

teori-teori yang didapatkan di kelas dapat disinkronasikan dengan kondisi yang ada di 

lapangan. Dari wawasan lapangan yang telah kami dapatkan selama menjalani kerja praktek 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 yang terbentang antara 

Interchange Sayung (10+690) s/d Demak (27+000)  memiliki Panjang 16,310 km. 

2. Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 ini merupakan salah satu 

proyek dengan owner adalah PT. PP Semarang Demak yang dikerjakan oleh 

kontraktor utama adalah PT. PP (Persero) Tbk. dan PT. WIKA Konsorsium dengan 

konsultan manajemen konstruksi adalah PT. Virama Karya dan konsultan perencana 

PT. Maratama Cipta Mandiri – Studi Teknik KSO. 

3. Setiap pekerjaan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol SemarangDemak Paket 2 

memiliki perencanaan yang dilakukan dengan membuat gambar rencana konstruksi, 

shop drawing, Work Methode Statement (WMS) dan berbagai langkah prosedural 

sesuai standar perusahaan. 

4. Work Method Statement (WMS) mengandung keseluruhan metode pekerjaan. 

Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan, WMS tersebut disosialisasikan kepada para 

pekerja sehingga para pekerja mengerti detail-detail langkah pekerjaan agar nantinya 

hasil pekerjaan dapat sesuai dengan perencanaan. 

5. Dalam aspek pengawasan dan pengendalian mutu, proyek pembangunan jalan tol 

semarang-demak paket 2 selalu melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap bahan 

dan alat yang akan digunakan. 

6. Pengawasan dan pengendalian waktu disajikan dalam kurva s dan bar chart sebagai 

acuan pekerjaan proyek. Hal ini ditujukan agar proyek terlaksana secara efisien dari 

segi waktu tanpa mengesampingkan kualitas hasil pekerjaan. 

7. Pengawasan dan pengendalian K3L pada proyek ini dilakukan secara ketat dan intensif 

pada setiap waktu dan tempat baik di kantor maupun lapangan. Terlebih saat ini adalah 

era pandemi, berbagai prosedur dan usaha ditingkatkan oleh bagian HSE untuk selalu 

menjaga aspek K3L pada pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

Sehingga seluruh stakeholder selalu aman dari hal-hal yang tidak diinginkan maupun 

insiden. 

8. Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 memiliki beberapa 

permasalahan yang cukup kompleks seperti pembebasan lahan, kerusakan alat 

konstruksi, tanah ambles pada stock yard girder, dan lain-lain. Namun para stakholder 

proyek ini dapat mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga proyek dapat 

dilanjutkan kembali dan berjalan sebagaimana mestinya. 
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5.2 Saran 

Pada akhir laporan ini penulis ingin menyampaikan saran – saran baik kepada pihak 

perusahan dalam keberlangsungan Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 

2, maupun kepada pihak ITS dalam keberlangsungan pelaksanaan Kerja Praktek. 

1. Untuk Perusahan Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 2 

a. Diharapkan lebih ditingkatkan lagi dalam perencanaan nya, supaya proyek dapat 

berjalan dengan lancer dengan hasil yang maksimal dan selesai tepat waktu  

b. Koordinasi komunikasi antar stakeholder lebih ditingkatkan lagi baik antara owner, 

kontraktor, pelaksana, pengawas , dan juga instasi terkait lainya seperti masyarakat 

sekitar 

c. Lebih ditingkatkan lagi penerapan K3L diwilyah proyek dan pengawasanya oleh 

HSE 

d. Hubungan karyawan dengan mahasiswa kerja prektek selalu terjaga 

kerharmonisasinya agar dapat tercipta suasana kerjasama yang baik 

e. Diharapkan agar Kerjasama antara ITS dan PT. PP (Persero) Tbk lebih ditingkatkan 

dengan memberi peluang lebih banyak kerja praktek kepada mahasiwa ITS 

 

2. Untuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

a. Lebih ditingkatkan lagi umtuk pemantauan dan pengontrolan terhadap mahasiswa 

yang sedang melaksanakan kerja praktek maupun yabg akan melaksanakan kerja 

praktek untuk meyakinkan pihak perusahan terhadap program kerja praktek ini. 

b. Lebih ditingkatkan pembekalan materi dan juga pembekalan mental kepada 

mahasiswa untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi dunia kerja. 
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Lampiran 2 Kegiatan HSE Talk seluruh karyawan dan mahasiswa magang 
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Lampiran 9 Observasi Pekerjaan Stressing Girder 

  



110 

 

 

AFTONI ALVIN FAHMI  03111840000003 

ALIF FAYEZA MUHAMMAD  03111840000155 

Lampiran 10 Dokumentasi bersama Pembimbing lapangan 

Lampiran 11 Mengikuti Sand Cone Test 

 


