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BAB II
TINJAUAN UMUM

Bab ini akan memaparkan tinjaun umum yang bersangkutan dengan topik laporan yang
akan dibuat, yaitu tinjaun umum mengenai proyek (pengertian, ciri-ciri, macam-macam, jenis
kontrak, dan stakeholder), manajemen proyek( pengertian, tujuan, dan unsur-unsur), dan
konsultan kontraktor (pengertian, jenis-jenis, tugas dan lingkup, kegiatan, lingkup pekerjaan,
struktur organisasi, dan kegiatan-kegiatan proyek) yang akan menjadi pengetahuan bagi
penulis dalam menyusun laporan kerja praktik arsitektur.
A. TINJAUN UMUM PROYEK
1. Pengertian proyek
Sebuah proyek merupakan upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk
mencapai tujuan, sasaran dan harapan-harapan penting dengan menggunakan
anggaran dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka
waktu tertentu.
Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan
umumnya berjangka waktu pendek dimana terdapat suatu proses yang mengolah
sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan (Ervianti,
2004).
Proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangung dalam jangka waktu
terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan
tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas (Soeharto, 1995).
Proyek adalah suatu upaya yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran,
dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dan sumber daya yang
tersedia, yang disesuaikan dengan jangka waktu tertentu (Dipohusodo, 1987)
2. Ciri-ciri proyek
Dari pegertian diatas tdapat disimpulkan bahwa proyek memiliki ciri-ciri sebagai
berikut :
a. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasik kerja akhir.
b. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan
proyek telah ditentukan.
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c. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal
dan akhir ditentukan dengan jelas.
d. Non-rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang
proyek berlangsung.
3. Macam-macam Proyek
Sedangkan dilihat (Soeharto, 1995) dari segi komponen kegiatan utama maka
macam proyek dapat dikelompokkan menjadi:
a. Proyek Engineering-konstruksi komponen kegiatan utama jenis proyek ini terdiri
dari pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan dan konstruksi.
b. Proyek Engineering-Manufaktur dimaksukan untuk menghasilkan produk baru.
c. Proyek penelitian dan pengembangan
d. Proyek pelayanan manajemen
Sedangkan proyek konstruksi sendiri dibedakan lagi atas dua jenis kelompok
bangunan yaitu:
a. Proyek konstruksi gedung seperti rumah tempat tinggal, villa, pabrik, hotel dan
lain sebagainya.
b. Proyek bangunan sipil seperti jembatan, bendungan dan infrastruktur lainnnya.
4. Jenis Kontrak Proyek Konstruksi
Ada berbagai tipe kontrak yang biasa diterapkan, tapi pilihan akhirnya akan
tergantung pada kebutuhan dan situasi pemilik jenis kontrak dengan tender terbatas,
berdasarkan skema pembiayaan, antara lain (Triwibowo, Bambang ,dkk 2003) :
a. Kontrak Rancang bangun Kontrak Design and Build dapat memperkecil resiko
kesalahan perhitungan harga karena keterlibatan kontraktor dalam proses
perencanaan cukup kuat. Sistem pembayaran kepada kontraktor dapat dilakukan
dengan cara; progress tertentu, misalnya setiap 20 %, progress bulanan,
Contractor’s Full Prefinancing, pembayaran di akhir setelah progress mencapai
100%.
b. Kontrak turnkey atau Contractor’s Full Prefinancing. Sistem kontrak dimana
kontraktor bertanggung jawab untuk membiayai seluruh biaya yang diperlukan
untuk menyelesaikan proyek. Pembayaran kepada kontraktor dilakukan setelah
bangunan diserahkan dan siap dioperasikan oleh pemilik.
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c. Kontrak Guaranteed Maximum Price (GMP). Kontrak antara pemilik proyek
dengan kontraktor, yang diikat oleh suatu harga maksimum tertentu untuk
menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan oleh pemilik
proyek. Dalam prakteknya GMP jarang diterapkan.
d. Kontrak EPC (Engineering Procurement and Construction) Sistem kontrak yang
mencakup lingkup tanggung jawab Engineering (perekayasaan), Procurement
(pengadaan), Construction (Konstruksi), dan Commisioning (Uji-coba operasi),
sampai menghasilkan sistem yang mampu berproduksi, misalnya pada proyek
pembangunan pabrik. Proyek EPC umumnya dibayar sesuai dengan kemajuan
pekerjaan. Sistem yang digunakan adalah Earned Value, dimana sistem ini
mengkonversi seluruh progress pekerjaan ke nilai uang ataupun ke nilai jam-kerja
(manhour).
Pada kacamata owner pemilihan jenis kontrak merupakan faktor yang menunjang
pemenuhan tujuan dari proyek yang akan dilaksanakan. Untuk itu owner perlu
memahami dan memutuskan jenis kontrak apa yang sesuai dengan tujuaannya, proses
ini dinamakan Strategi kontrak (Kristiawan, 2006).
5. Stakeholder (pihak-pihak yang terkait)
Dalam kegiatan proyek konstruksi, terdapat suatu proses yang mengolah sumber
daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam
rangkaian kegiatan tersebut melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsug
maupun tak langsung. Secara skematik pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek
konstruksi dapat dilukiskan melaului gambar dibawah (Wulfram, 19)
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Gambar 1. Pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
(Sumber : Wulfram I. Ervianto, Manajemen Proyek Konstruksi ( Edisi Revisi ), hal. 20)

Manajemen proyek mempunyai kewajiban untuk; mengkoordinasi semua pihak
yang terlibat dalam proyek konstruksi sehingga tujuan proyek dapat tercapai dengan
baik dan semua pihak secara optimal mendapatkan hal-hal yang menjadi tujuan atau
sasaran keterlibatan mereka dalam proyek tersebut dan juga memperhatikan saat-saat
keterlibatan dari masing-masing pihak.
Secara fungsional, ada tiga pihak yang sangat berperan dalam suatu proyek konstruksi,
yaitu: pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor
a. Pemilik Proyek
Pemilik Proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah orang / badan
yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan
pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan
tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan/lembaga/instansi
pemerintah maupun swasta.
Hak dan kewajiban pengguna jasa adalah;
1) Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor)
2) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah
dilakukan oleh penyedia jasa.
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3) Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh
pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan.
4) Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan
5) Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa
sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan
6) Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan
cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak
atas nama pemilik.
7) Mengesahkan perubahandalam pekerjaan (bila terjadi)
8) Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh
penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki.
Wewenang pemberi tugas
1) Memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing kontrakor
2) Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara memberitahukan
secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi halhal di luar kontrakyang
ditetapkan.
b. Konsultan Perencana
Konsultan Perencana adalah orang/badan yang membuat perencanaan bangunan
secara lengkap, baik bidang arsitektur, sipil dan bidang lain yang melekat erat
membentuk sebuah sistem bangunan.
c. Konsultan Pengawas
Konsultan Pengawas adalah orang atau badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk
membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari
awal hingga berakhirnya pekerjaan tersebut.
d. Kontraktor
Kontraktor adalah orang /badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan
pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar
rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Kontraktor dapat
berupa perusahaan perseorangan yang berbadan hukum atau sebuah badan hukum
yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan.
Hak dan kewajiban kontraktor :
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1) Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, peraturan dan syaratsyarat,
risalah penjelasan pekerjaan (aanvullings) dan syarat-syarat tambahan yang
telah ditetapkan oleh pengguna jasa.
2) Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan
pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa.
3) Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan
untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat.
4) Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan dan
bulanan.
5) Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya
sesuai ketetapan yang berlaku.
Hubungan tiga pihak yang terjadi antara pemilik proyek, konsultan dan kontraktor
diatur sebagai berikut :
Konsultan dengan pemilik proyek, ikatan berdasarkan kontrak. Konsultan
memberikan layanan konsultasi dimana produk yang dihasilkan berupa gambargambar
rencana dan peraturan serta syarat-syarat, sedangkan pemilik proyek memberikan
biaya jasa atas konsultasi yang diberikan oleh konsultan.
Kontraktor dengan pemilik proyek, ikatan berdasarkan kontrak. Kontraktor
memberikan layanan jasa profesionalnya berupa bangunan sebagai realisasi dari
keinginan pemilik proyek yang telah dituangkan ke dalam gambar rencana dan
peraturan serta syarat-syarat oleh konsultan, sedangkan pemilik proyek memberikan
biaya jasa profesional kontraktor.
Konsultan dengan kontraktor, ikatan berdasarkan peraturan pelaksanaan.
Konsultan memberikan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat, kemudian
kontraktor harus merealisasikan menjadi sebuah bangunan.

B. TINJAUAN MANAJEMEN PROYEK
1. Pengertian
Manajemen proyek adalah suatu cara/metode untuk mencapai suatu hasil dalam
bentuk bangunan, infrastruktur dengan menggunakan sumber daya yang secara efektif
melalui tindakan-tindakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi
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suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin
pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu (Ervianto, 2002).
Manajemen proyek konstruksi mempunyai karakteristik, unik, melibatkan banyak
sumber daya, dan membutuhkan organisasi. Dalam proses penyelesaian harus
berpegang pada tiga kendala (triple constrain): sesuai spesifikasi yang ditetapkan,
sesuai time schedule dan sesuai biaya yang ditetapkan (Wulfram, 2004).
2. Tujuan Manajemen Proyek
Wulfram mengatakan tujuan dari manajemen proyek adalah untuk mendapatkan
metode atau cara teknis yang paling baik agar dengan sumber-sumber daya yang
terbatas diperoleh hasil maksimal dalam hal ketepatan, kecepatan, penghematan dan
keselamatan kerja secara komperhesif.
Menurut Soeharto (1998), adapun tujuan dari proses manajemen proyek adalah
sebagai berikut:
a. Agar semua rangkaian kegiatan tersebut tepat waktu dalam hal ini tidak terjadi
keterlambatan penyelesaian suatu proyek.
b. Biaya yang sesuai, maksudnya agar tidak ada biaya tambahan lagi diluar dari
perencanaan biaya yang telah direncanaka. Universitas Sumatera Utara.
c. Kualitas sesuai dengan persyaratan.
d. Proses kegiatan sesuai persyaratan.
3. Unsur-Unsur Manajemen Proyek
Menurut Abrar (2010) adapun kegiatan yang meliputi dari unsur-unsur kegiatan
manajemen adalah :
a. Perencanaan (planning)
Pada kegiatan ini dilakukan antisipasi tugas dan kondisi yang ada dengan
menetapkan sasaran dan tujuan yang harus dicapai serta menentukan kebijakan
pelaksanaan, program yang akan dilakukan, jadwal waktu pelaksanaan, prosedur
pelaksanaan secara administratif dan operasional serta alokasi anggaran biaya dan
sumber daya.
b. Pengorganisasian (organizing)
Pada kegiatan ini dilakukan identifikasi dan pengelompokan jenis-jenis
pekerjaan, menentukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab personel
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serta meletakan dasar bagi hubungan masing-masing unsur organisasi. Untuk
menggerakkan organisasi, pimpinan harus mampu mengarahkan organisasi dan
menjalin komunikasi antar pribadi dalam hierarki organisasi. Semua ini
dibangkitkan melalui tanggung jawab dan partisipasi semua pihak.
Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek dan kerangka
penjabaran tugas personel penanggung jawab yang jelas, serta kemampuan
personel yang sesuai keahliannya, akan diperoleh hasil yang positif bagi
organisasi.
c. Pelaksanaan (aktuating)
Kegiatan ini adalah implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan,
dengan melakukan tahapan pekerjaan yang sesungguhnya secara fisik atau non
fisik sehingga prosedur akhir sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Karena kondisi perencanaan sifatnya masih ramalan dan subjetif serta
masih perlu penyempurnaan, dalam tahapan ini sering terjadi perubahanperubahan dari rencana yang telah ditetapkan.
d. Pengendalian (controlling)
Kegiatan ini untuk memastikan program dan aturan kerja yang telah
ditetapkan dapat dicapai dengan penyimpanan paling minimal dan hasil paling
memuaskan.
C. TINJAUAN KONTRAKTOR
1. Pengertian Kontraktor
Kontraktor didefinisikan sebagai orang atau badan yang menerima pekerjaan dan
menyelenggarakan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar
rencana dan peraturan serta syarat–syarat yang ditetapkan (Ervianto, 2005).
Berdasarakan Keppres 80 Tahun 2003, kontraktor didefinisikan sebagai penyedia
jasa pemborongan, yaitu pihak yang menyediakan layanan penanganan pekerjaan
bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan
spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya
diawasi oleh pengguna barang/jasa. Jadi, kontraktor skala kecil (KSK) dapat
didefinisikan sebagai penyedia jasa konstruksi/pelaksana proyek yang memiliki
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keterbatasan dalam hal modal usaha (kemampuan finansial), sumber daya manusia,
penguasaan teknologi, dan kemampuan manajemen.Wilayah bidang usaha kontraktor
sebenarnya sangat luas, dan setiap kontraktor memiliki fokus usaha dan spesialisasi di
bidangnya masing-masing misalnya :
a. Kontraktor bangunan penyedia jasa pelaksana kontruksi
b. Kontraktor bidang jasa pengadaan tenaga kerja
c. Kontraktor bidang pertahanan dan militer
2. Jenis-jenis Konsultan Kontraktor
Menurut Ar-Raniry (2009), kontraktor terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:
a. Kontraktor sangat kecil (Petty Contractors)
Orang perorangan yang hanya terdiri dari tenaga kerja, dengan keterampilan
terbatas, tidak registrasi pada asosiasi dan lembaga kontruksi.
Jenis pekerjaan yang dilakukan antara lain : Pemeliharaan rutin jalan, sub-kontrak
tenaga kerja, dan pekerjaan perbaikan.
b. Kontractor Skala Kecil (Small-scale Contractor)
Kontraktor yang registrasi pada asosiasi dan lembaga kontruksi, dengan
lingkup pekerjaan yang masih ditingkat lokal, menguasai beberapa peralatan,
mempunyai modul rendah, keterampilan manjerial terbatas. Jenis pekerjaan yang
dilakukan antara lain: pembangunan suatu konstruksi (perbaikan dan
pembangunan bangunan sederhana), sub kontrak untuk keterampilan khuus, serta
perbaikan infrastruktur pedesaan.
c. Kontraktor Menengah (Medium-Sized Contractors)
Kontraktor yang registrasi, menguasai beberapa peralatan, modulterbatas,
keterampilan teknis dan manajerial sedang. Jenis pekerjaan yang dilakukan antara
lain: Pekerjaan pembangunan dan perbaikan utama seperti pekerjaan jalan,
pekerjaan jembatan dan culver, serta bangunan gedung.
d. Kontraktor Skala Besar (Large-scale Contractors)
Kontraktor yang registrasi, akses ke peralatan bagus, modul bagus,
keterampilan kewurausahaan terbukti, keterampilan teknis dan manajerial bagus.
Jenis pekerjaan yang dilakukan antara lain: Program infrastruktur skala besar,
proyek pembangunan peralatan (equipment-intensive).
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Jenis– jenis Kontraktor menurut Ervianto (2002) secara umumnya kontraktor dapat
dibagi pada tiga kategori utama yaitu :
a. Kontraktor utama (main contractor )
b. Domestik subkontraktor (domestic subcontractor)
c. Subkontraktor dinamakan (nominated subcontractor)
Kontraktor-kontraktor ini akan bekerjasama untuk melaksanakan proyek
pembangunan supaya berjalan lancar dan dapat kerjakan mengikuti schedule
sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam dokumen kontrak untuk pembangunan
tersebut. Setiap jenis kontraktor tersebut telah diberikan syarat-syarat tertentu dalam
perlaksanaan kerja serta kontrak yang telah ditandatangani.
Segala peruntukan syarat-syarat ini telah jelas dinyatakan dalam sesuatu dokumen
kontrak yang terbentuk antara pihak kontraktor dan pihak pengguna.
a. Kontraktor Utama (main contractor)
Kontraktor utama merupakan seseorang yang ahli dan berpengetahuan
dalam bidang pembangunan. Kontraktor utama ini akan menandatangani kontrak
antara pihak kontraktor dan pihak pengguna atau pemilik. Kontraktor utama ini
akan melaksanakan proyek pembangunan sehingga selesai sebagaimana yang
terkandung dalam dokumen kontrak. Kontraktor utama akan melaksanakan proses
pembangunan ini dengan menggunakan tenagakerja yang dimilikinya sendiri
ataupun mengambil sub-kantraktor (Ervianto2002).
b. Domestik kontraktor (domestic contractor)
Domestik kontraktor adalah terdiri daripada berbagai jenis kontraktor yang
melakukan kerja mengikut tred-tred tertentu mengikut keahlian dan keupayaan
masing-masing. Domestik kontraktor dapat dibagi kepada tiga jenis utama yaitu :
1) Sub-kontraktor kerja dikenali sebagai sub-kontraktor bahan dan buruh dan
membekalkan semua bahan dan buruh yang terlibat untuk sesuatu kerja subkontrak.
2) Sub-kontraktor bahan dimana ia membekalkan bahan untuk tempuh
pembangunan dijalankan. Ia biasanya akan dipilih oleh pihak pemilik dan
ianya dikenali sebagai pembekal dinamakan.

13

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

3) Sub-kontraktor buruh dimana kontraktor ynag membekalkan buruh untuk
melaksanakan kerja kontrak bangunan (Ervianto, 2002).
c. Sub-kontraktor dinamakan (nominated subcontractor)
Menurut Ervianto (2002), Sub-kontraktor dinamakan merupakan subkontraktor yang dipilih oleh pihak pemilik. Kontraktor ini menjalankan kerjakerja pembangunan mengikut keahlian masing-masing. Subkontraktor dinamakan
ini biasanya melakukan kerja-kerja mekanikal dan elektrikal serta kenyamanan
bangunan seperti :
1) Sistem tata air
2) Sistem penghawaan
3) Lift dan Eskalator
4) Sistem pencegah kebakaran
5) Sistem pemasangan elektrikal
3. Tugas dan Lingkup Pekerjaan Kontraktor Pelaksanaan
Kontraktor sebagai pelaksana proyek pasti mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam melaksanakan fungsi-fungsi, antara lain adalah sebagai berikut.
a. Melaksanakan pembangunan bekerja sesuai dengan peraturan dan spesifikasi
yang telah direncanakan dan ditentukan di dalam kontrak Perjanjian
Pemborongan.
b. Memberikan laporan kemajuan proyek meliputi laporan harian, mingguan,dan
bulanan kepada pemilik proyek yang berisi antara lain:
1) Pelaksanaan pekerjaan.
2) Prestasi kerja dicapai.
3) Jumlah tenaga kerja yang digunakan.
4) Jumlah bahan-bahan yang masuk.
5) Keadaan cuaca dan lain-lain.
c. Menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan, tempat kerja, dan alat-alat
pendukung lainnya yang digunakan mengacu pada gambar dan spesifikasi set
memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan pekerjaan keamanan.
d. Sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan dan metode
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
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e. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan jadwal schedule yang telah disepakati.
f. Melindungi semua peralatan, bahan, dan bekerja terhadap kerugian dan kerusakan
sampai dengan serah terima pekerjaan.
g. Kontraktor dapat meminta kepada pemilik proyek untuk memberikan
perpanjangan waktu penyelesaian proyek dengan memberikan alasan yang masuk
akal dan sesuai dengan kenyataan yang menyebabkan perlunya waktu tambahan
tersebut.
h. Mengganti semua kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan selama
pelaksanaan pekerjaan, serta menyediakan perlengkapan wajib pertolongan
pertama pada kecelakaan.
4. Persyaratan Kontraktor
Menurut Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), sebuah konsultan
kontraktor harus mempunyai beberapa persyaratan agar dapat mengikuti dan
melaksanakan proyek khususnya proyek pemerintah yaitu :
a. Persyaratan umum
1) Data perusahaan (Company profile)
2) Tenaga kerja termasuk tenaga teknik dalam jumlah yang cukup.
3) Memiliki peralatan kerja yang dibutuhkan
4) Memilik penguasaan teknologi
5) Memiliki modal kerja yang cukup
6) Unjuk kerja (performance) perusahaan.
b. Persyaratan khusus
1) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah
2) Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai klasifikasi dari INKINDO (Ikatan
Nasional Konsultan Indonesia).
a) SBU Klasifikasi bidang Arsitektural
b) SBU Klasifikasi bidang Sipil
c) SBU Klasifikasi bidang Mekanikal
d) SBU Klasifikasi bidang Elektrikal
e) SBU Klasifikasi bidang Tata Lingkungan
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f) SBU Klasifikasi bidang Jasa surveig.
g) SBU Klasifikasi bidang Jasa Analisis dan Engineering Lainnya.
3) Masuk dalam asosiasi INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia)
4) Memiliki sertifikat tenaga ahli (ahli, muda, ahli madya, ahli utama) sesuai
dengan bidangnya.
5. Kegiatan Konsultan Kontraktor
Secara umum, jasa konstruksi bermakna sangat luas. Namun, bidang-bidang
kegiatan jasa konstruksi pada umumnya meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pengerjaan konstruksi.Undang-undang tentang jasa Konstruksi No.18
Tahun 1999 dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa jasa konstruksi adalah
layanan jasa perencanaan, layanan jasa pengawasan, layanan jasa pelaksana pekerjaan
konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pengerjaan konstruksi.
Sedangkan pengertian pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang
mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan
masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain.
Selain itu, Kontraktor sebagai jasa konstruksi, sebagai pelaksana konstruksi
didefinisikan sebagai penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang
dinyatakan ahli, professional dibidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu
menyelenggarakan kegiatan mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk
bangunan atau bentuk fisik lainnya dan terikat kontrak untuk menyelesaikan
pekerajaan kontruksi. Lingkungan kerja jasa konstruksi sangat beragam. Secara garis
besar lingkupnya meliputi: Gedung perkantoran, mall, Rumah sakit, Hotel,
Apartemen, Pabrik dan lain-lain.
Kategori dasar kegiatan dapat dibagi menjadi dua kelompok umum. Pertama
kegiatan atau utama (primary activities) berhubungan dengan pemasaran, pelaksanaan,
penyerahan, dan pemeliharaan. Kedua, kegiatan penunjang (supporting activities),
yakni kegiatan menyediakan infrastruktur atau masukan yang memungkinkan
kegiatan-kegiatan utama berlangsung secara terus menerus.
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Secara skematik kegiatan-kegiatan bidang usaha kontraktor dapat digambarkan
sebagai berikut:

Gambar 2. Kegiatan Utama (primary activities) dan kegiatan penunjang (supporting activities)
Sumber : Google.com

a. Proses Kegiatan Utama (Primary activities)
Perusahaan kontraktor memiliki kegiatan utama yang terdiri dari tiga bagian,
yaitu:
1) Pemasaran, proses kegiatan untuk mendapatkan kontrak pelaksanaan
pekerjaan konstruksi (proyek) dari pengguna jasa
2) Pelaksanaan proyek, proses operasional lapangan sampai menjadisuatu
bangunan yang siap digunakan.
3) Penyerahan proyek, proses penyerahan hasil pekerjaan konstruksi yang telah
diselesaikan sesuai kontrak kepada pengguna jasa.
b. Kegiatan Penunjang (Supporting activity)
Kegiatan penunjang (supporting activity) meliputi:
1) Manajemen sumber daya manusia (SDM)
2) Manajemen Keuangan
3) Manajemen mutu
6. Lingkup Pekerjaan Konsultan Kontraktor
Menurut Setyohadi (2007), bahwa Ruang lingkup pekerjaan kontraktor meliputi
beberapa kegiatan sebagai berikut:
a. Setelah penandatanganan kontrak, pelaksana pekerjaan harus bekerja sama
dengan pihak Balitfo Depnakertrans, untuk melakukan surview pendahuluan
terhadap kondisi jaringan komputer saat ini dan perangkat infrastruktur yang akan
diadakan.
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b. Hasil surview ini harus dituangkan ke dalam laporan pendahuluan mengenai
design jaringan dan segmentasi atau VLAN yang akan dibuat dan blok
IPADDRESS yang akan dialokasikan pada masing-masing VLAN yang
adadisetiap lantai untuk masing-masing gedung. Pihak pelaksana pekerjaan harus
melakukan pemaparan design jaringan dan hal lain yang diusulkanke pada pihak
Balitfo Depnakertrans.
c. Pada waktu pemaparan design jaringan yang diusulkan, pelaksana pekerjaan harus
juga membuat time schedule yang akan dilakukan pada tiap-tiap tahapan dan
target pencapaian pada tiap tahapan tersebut, serta jumlah teknisi yang dilibatkan.
d. Pemaparan design jaringan yang diusulkan ini dilakukan 1 minggu setelah
penandatanganan kontrak.
7. Struktur Organisasi Konsultan Kontraktor
Menurut Juwana (2004), organisasi merupakan alat vital dalam pengendalian dan
pelaksanaan proyek. Organisasi proyek dikatakan berhasil jika mampu mengendalikan
tiga hal utama yaitu mutu, waktu, dan biaya. Suatu organisasi mempunyai ciri-ciri
adanya sekelompok orang bekerja sama atas dasar hak, kewajiban dan tanggungjawab
masing-masing.
Dalam organisasi suatu proyek dijelaskan batasan-batasan tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing. Dengan adanya batasanbatasan tersebut dapat dihindari adanya tumpang tindih tugas, maupun pelemparan
tanggung jawab, sehingga semua permasalahan yang timbul dapat ditanggulangi
secara menyeluruh, terpadu dan tuntas.
Menurut Abimesa (2011) Pengorganisasian merupakan suatu tindakan yang harus
dilaksankan oleh setiap perusahaan dan merupakan salah satu fungsi dan manajemen
dalm pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta penentuan hubungan
antara satuan organisasi. Pengorganisasian ini bertujuan agartugas dapat dilaksanakan
dengan lancar, tertib dan dapat terwujud hubungan antara pemimpin dengan karyawan
secara harmonis.
Dengan kata lain struktur organisasi dapat tergambar secara jelas pembagian tugas,
hal ini menurut Juwana (2004), wewenang dan tanggungjawab serta bagian-bagian
dalam perusahaan. Struktur organisasi diperlukan untuk tercapainya suatu sistem
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pengendalian yang efektif dengan memberdayakan semua unsur sumber daya yang
dimiliki proyek (5 M) Man, Material, Machine, Methods, Money dalam satu gerak dan
arah untuk mewujudkan tujuan proyek. Struktur Organisasi Kontraktor menurut
Juwana (2004):
a. Project Manager adalah orang yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk
mengelola proyek sesuai cakupan tugasnya.
b. Site Manager adalah orang yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk
menangani, mengatur, mengkoordinir pekerjaan disuatu tempat konstruksiatau
lapangan.
c. Site Engineering adalah orang yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk
menangani hal-hal teknis pekerjaan disuatu tempat konstruksi atau lapangan.
d. Drafter adalah orang yang membuat konsep atau rancangan tentang gambar
e. Quality Surveyor adalah pihak yang menaksir dan menetapkan jumlah dan biaya,
bahan dan upah yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah bangunan dan
memberi nasihat biaya pada klien, selain itu mempersiapkan mendapatkan
keterangan, kuantitas dan dokumen kontrak, menetapkan gambar konstruksi.
f. Supervisor adalah pihak atau orang yang ditingkat pelaksanaan suatu proyek, yang
bertugas untuk bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan secara tepat dan
efisien sesuai dengan tugas yang ditentukan oleh atasannya. Dibawah supervisor
ini dapat berupa subkontraktor pekerjaan tertentu atau juga mandor. Supervisor
ini mempunyai hubungan kerja yang tetap dengan kontraktor.
g. Kepala Seksi Logistik adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab
untuk menangani masalah tentang pendanaan dalam pengadaan logistic suatu
konstruksi. Dalam hal pembayaran tenaga kerja, pengadaan material, peminjaman
atau pembelian peralatan
h. Mechanic adalah orang ahli dalam bidang mesin
i.

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta
penetapan acara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi serta berkaitan erat
dengan kantor dan tata usaha

j.

Keamanan Proyek adalah suatu keadaan tidak berbahaya dan berjalan sesuai apa
adanya di suatu tempat pembangunan konstruksi atau proyek.
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k. Mandor adalah pihak atau orang yang bertugas mendatangkan sejumlah tenaga
kerja sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan seperti kelompok tukang kayu,
besi, batu dan memimpin serta mengawasi pekerjaan mereka. Mandor tidak ada
hubungan ikatan kerja dengan kontraktor tidak ada hubungan tanggungjawab
yang kokoh, tetapi lebih pada ketergantungan yang bersifat sangat sederhana dari
proyek ke proyek.
l.

Tenaga Kerja adalah pihak atau orang pihak atau orang yang melakukan suatu
pekerjaan dari tingkat yang terendah yaitu kuli bangunan sampai pada level
tertinggi seperti kontraktor

m. Monitoring adalah suatu kegiatan mengat-ngamati dan mempengaruhi kegiatan
pokok dan hasil pekerjaan, kegiatan ini mengukur masih tetap pada jalannya,
memberi masukan– masukan dan keluaran–keluaran serta membandingkan hasil
pekerjaan yang dapat dicapai terhadap yang direncanakan dalam jangka pendek
8. Kegiatan-Kegiatan di Proyek
a. Laporan Pelaksanaan Proyek A.
1) Laporan Harian
Segala sesuatu yang bahan atau keterangan tentang seluruh hasil kerjaatau
jalannya suatu pembangunan secara fisik yang telah dilakukan dalam proyek
konstruksi, dapat berupa berita lisan dan tertulis pada setiap harinya pada
suatu proyek konstruksi.
2) Laporan Mingguan
Segala sesuatu yang bahan atau keterangan tentang seluruh suatu hasil kerja
atau jalannay suatu pembangunan secara fisik yang telah dilakukan dalam
proyek konstruksi, dapat berupa berita lisan dan tertulis pada setiap bulannya
pada suatu proyek konstruksi.
3) Laporan Bulanan
Segala sesuatu yang bahan atau keterangan tentang seluruh suatu hasilkerja
atau jalannya suatu pembangunan secara fisik yang telah dilakukan dalam
proyek konstruksi, dapat berupa lisan atau tertulis pada setiap tahunnya pada
suatu proyek konstruksi.
b. Berita Acara
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Berita acara adalah catatan laporan yang dibuat mengenai waktu, tempat,
keterangan dan petunjuk lain mengenai suatu kegiatan atau kejadian dalam
konstruksi.
c. Time Schedule
Time schedule adalah alat yang dapat dapat menunjukkan kapan
berlangsungnya setiap kegiatan, sehingga dapat digunakan pada waktu
merencanakan kegiatan-kegiatan maupun untuk pengendalian pelaksanaan proyek
secara keseluruhan. Jadwal kerja ini dapat berupa jaringan kerja (network) dan
bangun balok (barchart).
d. Kurva S
Kurva S adalah suatu kurva yang digunakan untuk pengendalian operasi
proyek. Kurva ini berbentuk huruf S, selain itu dipakai untuk menggambarkan
nilai-nilai atau bobot pekerjaan, bobot kumulatif pekerjaan, biaya serta kumulatif
biaya selain itu juga terdapat urutan pekerjaan.
e. Prosedur Pembayaran Tenaga Kerja
Prosedur Pembayaran Tenaga Kerja adalah tata cara tentang pemberian
upah kerja dari suatu tenaga kerja. Dapat mingguan, bulanan, sesuai dengan
ketentuan dari proyek tersebut.
f. Perizinan Pelaksanaan Pekerjaan
Perizinan Pelaksanaan Pekerjaan adalah suatu

persyaratan

yang

harusdimiliki dalam pelaksanaan proyek konstruksi, perizinan ini meliputi tugastugas kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik yang berdasarkan
atas gambar-gambar kerja, rencana kerja dan syarat-syarat(RKS), lengkap dengan
penjelasan dan pembahasan yang ditetapkan dalam kontrak dengan biaya yang
ditetapkan, termasuk untuk jasa kontraktor, IMB, serta pajak-pajak dan iuran
daerah lainnya.
g. Gambar
1) Gambar Rencana adalah suatu gambar yang digunakan untuk bahan
pengkajian dan komentar suatu proyek
2) Shop drawing merupakan suatu gambar konstruksi yang siap dipakai oleh
pelaksana kontruksi.
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3) As built drawing adalah suatu gambar akhir yang sesuai dengan keadaan
sesungguhnya dari unit atau instalasi yang sudah dibangun. Adapun susunan
struktur organisasi dapat kita lihat pada gambar di bawah:

Gambar 3. Struktur Organisasi Kontraktor
Sumber : Google.com

D. PEKERJAAN ARSITEKTURAL
Tinjauan pekerjaan arsitektural yang akan dibahas adalah mengenai material.
1. Kaca
Kaca merupakan bahan anorganik yang dapat memiliki sifat jernih, tembus cahaya
atau berkilau. Sifat paling menonjol dari suatu jenis kaca tergantung jumlah unsur
pembentuknya.
a. Jenis- jenis kaca
Jenis kaca dan penerapannya dalam arsitektur Saat ini jenis kaca sangat
beragam diproduksi sesuai dengan penggunaannya dalam bangunan. Menurut
Garg (2007), jenis kaca yang penting dan sering digunakan sebagai bahan bangunan
dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1) Kaca Normal (Annealed Glass).
Kaca normal merupakan kaca datar dengan permukaan jernih dan tingkat
distorsi yang rendah. Kaca normal biasa digunakan untuk aplikasi pada
bangunan perumahan, shoppingmall, hotel atau restoran. Penggunaannya
untuk bagian bangunan seperti jendela, pintu, dinding partisi, display, atrium,
railing, green house dll. Berapa tipe dari kaca normal adalah:
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a) Clear glass, merupakan kaca yang jelas dan transparan yang memberikan
bayangan objek dibelakangnya dengan sangat jelas.
b) Tinted Glass, merupakan kaca yang telah diberi tambahan oksidan dari
suatu jenis metal tertentu untuk mengurangi efek silau terhadap mata.
c) Patterned, figured or rolled glass, merupakan jenis kaca dekoratif yang
tembus pandang dengan pola tertentu disalahsatu permukaannya agar
terjadi penyebaran cahaya yang datang pada permukaan kaca. Banyak
digunakan pada interior bangunan
d) Wire glass, merupakan kaca yang diproduksi untuk perlindungan terhadap
kebakaran
e) Extra clear glass, merupakan jenis kaca yang digunakan untuk tujuan
estetika atu privasi karena dapat melindungi objek dibagian belakang
dengan permukaan yang sangat halus.
2) Kaca laminasi (Laminated Glass)
Kaca laminasi merupakan kaca yang terdiri dari 2 atau lebih lapisan dengan
satu atau lebih lapisan transparan dengan penambahan bahan plastic Polyvinyl
butiral [PVB] diantara kedua lapisannya. Sifat kaca diperkuat dengan adanya
lapisan PVB. Aplikasi penggunaan kaca laminasi antara lain untuk bangunan
perkantoran, bank, museum, toko perhiasan dll. Penggunaannya untuk bagian
bangunan seperti atap lantai, skylight, ruang observatorium hewan, akuarium,
pelindungan terhadap gempa dan angin kecepatan tinggi dan kepentingan
akustik. Kelebihan dari kaca laminasi ini antara lain:
a) Dapat mengurangi resiko retakan/pecah, bahkan dapat mengamankan
gedung dari peluru, benda berat atau ledakan kecil. Walaupun terjadi
kerusakan atau pecah, jenis kaca ini tetap memberi keamanan terhadap
penghuni karena tetap berada pada posisinya (tidak terpecah menjadi
puing- puing)
b) Penghalang yang baik terhadap kebisingan.
c) Dapat mengurangi masuknya sinar ultraviolet ke dalam bangunan.
Perlindungan terhadap sinar ultraviolet bahkan mencapai 99%.
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d) Mengurangi resiko pecahan puing akibat bencana seperti gempa, angin
kencang, atau badai
e) Dapat memepertahankan waran dan umur bangunan
f) Mengurangi kerusakan akibat panas
3) Tempered or Toughened
Glass Tempered merupakan kaca yang sangat kuat yang diproduksi dengan
perlakuan pemanasan seragam pada suhu sekitar 6500 C yang kemudian
didinginkan dengan cepat. Kelebihan dari jenis kaca ini adalah:
a) Sulit untuk pecah, walaupun pecah, akan menjadi bagian-bagian yang
sangat kecil sehingga tidak membahayakan penghuni.
b) Lebih kuat 4-5 kali dari kaca normal dengan ketebalan yang sama
c) Sangat kuat terhadap perubahan suhu mencapai 2500 C, dibandingkan
kaca normal yang hanya dapat bertahan pada perubahan suhu 400 C.
Tempered glass umumnya digunakan untuk aplikasi pada bangunanbangunan dengan iklim yang keras misalnya dengan angin yang kencang atau
beban salju dan termal yang tinggi. Digunakan untuk tujuan keamanan dan
kekuatan, pada dinding bangunan-bangunan tinggi, airport atau untuk
penggunaan interior dan eksterior yang memerlukan kekuatan tinggi.
4) Heat strengthened glass
Heat strengthened glass merupakan jenis tempered glass yang diperkuat
secara termal dengan menginduksi tekanan permukaan. Jenis kaca ini banyak
digunakan untuk aplikasi pada dinding pemisah, lantai, atap dan kaca
struktural. Kaca ini memiliki kekuatan mekanik 2 kali dibandingkan tempered
glass biasa. Lebih tahan terhadap kerusakan akibat suhu dan pengurangan
terhadap distorsi.
5) Heat Soaked Tempered Glass
Heat Soaked Tempered Glass merupakan jenis kaca yang diproduksi
dengan teknik perendaman untuk mengurangi resiko kerusakan yang
diakibatkan proses produksi. Jenis kaca ini banyak digunakan untuk aplikasi
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pada bagian bangunan yang memerlukan kekuatan terhadap perubahan
temperatur, sepeti kaca struktural.
6) Kaca reflektif (Reflective glass)
Kaca reflektif merupakan kaca yang dilapisi logam pada salah satu nya
untuk meningkatkan reflesi panas dan cahaya. Jenis kaca ini memiliki
kelebihan pada estetikanya dan mengurangi panas dan silau pada eksterior
bangunan. Jenis kaca ini juga dapat mengurangi beban AC. Salah satu jenis
reflective glass adalah kaca reflektif surya yang dapat merefleksi cahaya tanpa
mengurangi sifat transparansi pada kaca tersebut. Penggunaan kaca reflektif
misalnya pada entrance bangunan, pada jendela untuk ruang-ruang privat,
dinding dekoratif, fasad bangunan dan pada bagian lain yang memerlukan
perlindungan terhadap cahaya matahari.
7) Insulating Glass Unit (Double Glazing)
Insulating Glass Unit merupakan jenis kaca pabrikasi yang terbuat dari 2
atau lebih kaca panel dengan rongga udara diantara lapisan kacanya. Rongga
ini bisa diisi dengan udara kering atau gas agar memiliki kinerja termal lebih
baik. Sistem seperti ini memiliki kelebihan karena dapat mengurangi transmisi
panas dibandingkan kaca normal. Kelebihan kaca insulasi ini dapat mengurangi
panas pada bangunan sehingga mengurangi beban pendinginan. Selain ini
sangat efektif dalam mengurangi tingkat kebisingan yang berasal dari eksterior.
Aplikasi kaca ini adalah untuk bangunan kantor, rumah sakit, hotel rumah dan
bangunan-bangunan lain yang memerlukan pemanasan atau pendinginan yang
tinggi. Termasuk bangunan yang memerlukan tingkat insulasi suara. Cermin
merupakan jenis kaca reflektif dengan tingkat refleksi yang tinggi. Dapat
memberikan bayangan pada objek di depannya. Penggunaannya pada
bangunan seperti pada kamar mandi, ruang ganti atau dinding dekoratif.
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b. Sambungan Kaca
Pertemuan antar material yang berbeda pada bangunan tidak dapat dihindarkan.
Ini karena banyaknya jenis material yang digunakan, baik pada konstruksi maupun
finishing bangunan. Agar kedua material yang berbeda karakter tersebut dapat
merekat kuat, dibutuhkan material tambahan, berupa pengisi celah dan perekat.
Material pengisi celah dan perekat ini tidak saja harus mampu merekatkan dua
jenis material yang berbeda, tetapi juga harus bersifat elastis. Elastisitas ini
diperlukan untuk mengakomodasi muai susut material. Apalagi material yang
berbeda jenis, memiliki nilai muai susut yang berbeda pula. Dengan pengisi celah
dan perekat yang elastis, terjadinya retak pada material dapat dihindarkan.
Selama ini orang banyak mengenal material perekat yang terbuat dari silikon.
Namun, silikon sejatinya hanya untuk mengisi celah dan perekat antara material
kaca dan kaca. Untuk solusi pengisi celah dan perekat material jenis selain kaca.
Material yang digunakan terbuat dari polyurethane (PU). Pengisi celah dan perekat
berbahan dasar PU ini dapat merekatkan beton, kayu, baja, dan batu.
Jika akan menyambung material lain dan kaca, pengisi celah dan perekat
berbahan PU dapat juga digunakan. Namun, material kacanya terlebih dulu harus
dilapis primer, untuk kemudian direkatkan ke material lain menggunakan pengisi
celah dan perekat berbahan PU.
Selain antibocor, pengisi celah dan perekat dari bahan PU memiliki keunggulan
antara lain dapat diampelas dan dapat dicat. Ini tentu mendukung estetika
bangunan, karena sambungan antarmaterial dapat disamarkan dengan baik. Di
samping itu, dengan dicat, sambungan pun menjadi lebih tahan terhadap pengaruh
sinar UV.
Selain itu, terdapat berbagai pilihan produk pengisi celah dan perekat, baik yang
berbahan dasar silikon, PU, maupun silane terminated polymer. Untuk hasil
sambungan yang sempurna, penting untuk diketahui terlebh dulu material yang
hendak direkatkan serta kebutuhannya. Sebab, produk yang berguna untuk mengisi
celah (sealing) memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk perekat
(bonding).
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Pengisi celah (sealing) ini memiliki karakter elastis, agar celah yang diisi dapat
fleksibel mengikuti muai susut material yang disambung. Karena fungsi utamanya
untuk mengisi dan menutup celah, produk ini tidak menahan beban material.
Produk perekat memiliki keunggulan dapat menahan beban. Namun, beban
material yang ditahannya hanya sebatas aksesori, misalnya lis, dan bukan berupa
beban struktural. Produk ini juga memiliki karakter elastis, walaupun tidak seelastis
produk pengisi celah. (Sika : Merekatkan Kuat Berbagai Material, 2019)
c. Konstruksi Pemasangan Kaca Kanal “U”
1) Konstruksi pemasangan kaca memiliki tahap sebagai berikut : (Kusuma, 2017)
2) Siapkan bidang lubang yang akan ditempati kaca
3) Buat cerukan pada dinding bagian atas dan bawah kaca sedalam dan selebar
1,5 cm
4) Beri sedikit perkuatan dengan adukan semen pada dasar cerukan untuk
pegangan lis “U”
5) Tempatkan lah lis aluminium berbentuk “U” pada kedua cerukan tersebut
6) Berikan sealant sepanjang bagian atas dan bawah cerukan dari lis aluminium
tersebut dan masukkan kaca dengan posisi miring
7) Berikan sealant pada bagian sisi kaca bagian atas dan bawah yang tertanam
pada cerukan agar kaca tertanam rapat
8) Tutup celah yang berbentuk pada sisi ujung kaca bagian kiri dan kanan dengan
sealant
9) Bersihkan kaca dengan koran basah dan kaca siap terpasang dengan kuat
d. Kaca Film
Seiring terjadinya pemanasan global atau perubahan iklim, fungsi kaca film
yang dulu awalnya hanya sebagai aksesoris tambahan pada mobil, kini dialihkan
sebagai pelindung bangunan- bangunan arsitektur seperti gedung atau rumah.
Banyak produk kaca film yang memiliki kemampuan tolak panas yang baik.
Dengan memanfaatkan fungsi kaca film gedung ini, ruang kabin akan terasa lebih
sejuk dan berefek pada penhematan atas pemakaian listrik karena mengurangi
beban kerja AC.
Fungsi kaca film gedung:
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1) Memberikan perlindungan dari bahaya radiasi sinar UV dan panas matahari
2) Memberi keamanan dari bahaya bencana dan pengrusakan, karena kaca film
mampu menahan pecahan kaca akibat benturan
3) Perawatan mudah hingga menghemat biaya perawatan, tidak seperti tirai
konvensional yang memerlukan perawatan berkala
Berikut langkah- langkah cara memasang kaca film:
1) Bersihkan seluruh permukaan kaca dengan menggunakan sealant. Bersihkan
dari noda-noda dan debu kasar yang membandel.
2) Bersihkan bagian- bagian sudut kaca dengan menggunakan sikat gigi.
Bersihkan dengan air dan campuran shampo pembersih
3) Bersihkan seluruh permukaan kaca dengan air yang dicampur dengan
pembersih kaca. Lalu bersihkan seluruh permukaan kaca dari air dan cairan
pembersih dengan karet pembersih
4) Potong kaca film sesuai dengan ukuran jendela yang akan kita aplikasikan.
Potong dengan menggunakan penggaris dan cutter. Hindari menggunakan
gunting, karena hasilnya tidak akan rata dan lurus.
5) Buka lapisan pada kaca film. Lakukan secara perlahan. Dimulai pada ujung
kaca film, yang diikuti pada sisi lainnya. Semprotkan bagian kaca film yang
sudah terbuka tadi dengan cairan shampo.
6) Setelah dibuka, semprot lapisan lem kaca film dengan shampo (yang sudah
dicampur air bersih). Perbandingan shampo dan air kira-kira 1:5. Kita dapat
menggunakan jenis shampo apapun. Gunanya, untuk memudahkan proses
penempelan, dan mencegah gelembung.
7) Semprotkan pula bidang kaca yang akan anda tempelkan dengan kaca film.
Bukalah keseluruhan lapisan kaca film sampil anda menyemprotkan cairan
shampo seperti pada langkah 5.
8) Tempel kaca film dan bidang kaca yang sudah anda semprot dengan cairan
shampo tadi. Tempel mulai dari tengah kemudian kebagian pinggir.
9) Atur posisi kaca film supaya tepat pada bidang kaca. Hal ini akan sangat
mudah karena sebelumnya kita telah menyemprotkan cairan shampo.
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10) Ratakan bagian tengah terlebih dahulu dengan kape plastik, perlahan kita tekan
dan dorong kearah bagian pinggir. Kape berguna untuk mempermudah
meratakan lapisan kaca film dengan bidang kaca. Lakukan bagian per bagian
dari tengah ke bagian pinggir. Sampai kaca film menempel dengan sempurna.
11) Potong bagian kaca film yang berlebih dibagian pinggir dengan menggunakan
penggaris dan cutter. Lakukan secara perlahan dan hati-hati agar kaca film
tidak tergores oleh cutter yang kita gunakan.
12) Kemudian lap dengan kain bersih ceceran air shampo dan bidang kaca film
supaya bersih. Dan kaca jendela kita sudah dalam warna yang baru.
2. Baja dan besi
Besi dan baja merupakan suatu logam yang memiliki kandungan unsur utama yang
sama yaitu Fe. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada kandungan kadar
karbon. Pada dasarnya, sifat besi dan baja hampir sama karena keduanya terdiri atas
untur dasar yang sama. Perbedaan besi dan baja terletak pada sifat mekaniknya.
Besi seringkali digunakan sebagai salah satu material bangunan, baik dalam segi
konstruksi maupun arsitektural. Dalam segi konstruksi hampir setiap bagian dari
konstruksi bangunan menggunakan suatu jenis besi konstruksi tertentu. Hal tersebut
disebabkan oleh kegunaan yang dimiliki oleh setiap jenis besi konstruksi berbeda-beda.
Berikut merupakan jenis-jenis besi untuk konstruksi yang sering dipakai beserta
kegunaannya.
1) Besi Beton
Beton memiliki batasan yang sangat kecil dalam menahan beban ketika sudah
menjadi bangunan. Karena kemampuan pertahanannya yang kecil, maka
dibutuhkan besi beton untuk membantunya. Dengan adanya besi beton, campuran
beton dapat menahan beban yang lebih besar lagi sehingga bangunan menjadi lebih
kokoh.
Besi beton juga disebut dengan besi penulangan karena digunakan sebagai
rangka dari sebuah bangunan yang akan di bangun dengan beton. Besi beton ini
pada umumnya terdiri dari 2 jenis yaitu besi ulir dan juga besi polos. Keduanya
memiliki manfaat yang berbeda yang di sesuaikan dengan pola dan proses dalam
pembuatannya.
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Gambar 4. Besi Beton
Sumber: https://solusikonstruksi.com/product-category/besi/

2) Besi Hollow
Bentuk dari besi hollow adalah pipa kotak, manfaat dari jenis besi ini adalah
untuk pembangunan plafon. Selain digunakan untuk pembangunan plafon, besi ini
juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti untuk rangka dinding partisi
yang anti api, rayap dan juga hama seperti binatang pengerat.

Gambar 5. Besi Hollow
Sumber: https://solusikonstruksi.com/product-category/besi/

3) Besi Pipa
Besi pipa merupakan besi yang memiliki bentuk pipa. Jenis besi ini juga
dikenal sebagai pipa hitam karena warnanya yang hitam. Tujuan dibuatnya besi
hitam ini adalah untuk menyalurkan bahan-bahan tambang yang mudah terbakar
seperti gas, minyak dan juga oli untuk pabrik. Besi pipa ini juga memiliki
durabilitas yang tinggi sehingga pemanfaatannya juga sangat besar.
4) Besi Plat
Besi plat memiliki rupa dan bentuk seperti lempengan pipih yang memanjang.
Biasanya, besi plat digunakan untuk berbagai macam keperluan, tidak hanya di
bidang konstruksi saja namun juga di bidang lainnya seperti pembuatan tuas atau
knop pada alat trasnportasi hingga perkakas rumah tangga.
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5) Besi Siku
Besi siku memiliki bentuk siku fungsinya adalah untuk pembuatan kerangka
perkakas seperti kerangka tangga, rangka pintu, bahkan untuk rangka tower air dan
rak.
6) Besi CNP dan UNP
Besi CNP merupakan besi dengan bentuk C, jenis besi ini sering kali
ditemukan dalam banyak ukuran dan digunakan untuk disesuaikan dengan
kebutuhan konstruksi bangunan.
Besi UNP merupakan besi yang memiliki bentuk U. Jenis besi ini memiliki
manfaat sebagai balok untuk penutup pada bagian atap dan juga merupakan
penopang untuk bagian dinding.
7) Wiremesh
Merupakan jenis besi yang dibentuk dari kawat. Pembuatan dari macam besi
ini dilakukan seperti dianyam sehingga pada akhirnya akan terbentuk lembaran.
Fungsi dari besi ini adalah untuk menguatkan dak beton dan untuk hal lainnya
dalam pembangunan rumah.

Gambar 6. Wiremesh
Sumber: https://solusikonstruksi.com/product-category/besi/

Baja adalah logam paduan dengan besi (Fe) sebagai unsur dasar dan karbon (C)
sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0,2 %
hingga 2,1 % berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur
pengerasan pada kisi kristal atom besi. Material baja memiliki tingkat homogenitas
tinggi yang terdiri dari unsur besi (Fe) dalam bentuk Kristal dan karbon (C).
1) Sifat-Sifat Baja
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a) Keteguhan (solidity) artinya mempunyai ketahanan terhadap tarikan, tekanan
atau lentur
b) Elastisitas (elasticity) artinya kemampuan atau kesanggupan untuk dalam batasbatas pembebanan tertentu, sesudahnya pembebanan ditiadakan kembali
kepeda bentuk semula.
c) Kekenyalan/ keliatan (tenacity) artinya kemampuan atau kesanggupan untuk
dapat menerima perubahan bentuk yang besar.
d) Kemungkinan ditempa (malleability) sifat dalam keadaan merah pijar menjadi
lembek dan plastis sehingga dapat di rubah bentuknya.
e) Kemungkinan di las (weaklability) artinya sifat dalam keadaan panas dapat
digabungkan satu sama lain dengan memakai atau tidak memakai bahan
tambahan, tanpa merugikan sifat-sifat keteguhannya.
f) Kekerasan (hardness) kekuatan melawan terhadap masuknya benda lain.
2) Klasifikasi Baja
a) Menurut komposisinya
-

Baja karbon rendah (low carbon steel): C ≤ 0,25 %

-

Baja karbon menengah (medium carbon steel): C=0,25% - 0,55%

-

Baja karbon tinggi (high carbon steel): C > 0,55%

-

Baja paduan rendah (low alloysteell): unsur paduan < 10 %

-

Baja paduan tinggi (high alloy steel): unsur paduan > 10%

b) Menurut bentuknya
-

Baja pelat

-

Baja strip

-

Baja sheet

-

Baja pipa

-

Baja batang fropil

3) Jenis-Jenis Baja
a) Baja karbon (carbon steel)
Merupakan baja dengan unsur tambahan berupa karbon. Jenis baja karbon
dibagi menjadi:
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-

Baja karbon rendah (low carbon steel), machinery dan mild steel (0,05 % –
0,30% C) Sifatnya mudah ditempa dan mudah di mesin. Biasanya
digunakan untuk body mobil, bangunan, pipa, jembatan, dan sebagainya.

-

Baja karbon menengah (medium carbon steel) dengan kandungan 0,30% –
0,60% C. Memiliki kekuatan lebih tinggi daripada baja karbon rendah.
Sifatnya sulit untuk dibengkokkan, dilas, dipotong. Biasanya digunakan
untuk material obeng, as roda mobil, rel, penghubung jalan, dan sebagainya.

-

Baja karbon tinggi (high carbon steel) Sifatnya sulit dibengkokkan, dilas
dan dipotong. Kandungan 0,60 % – 1,50 % C.

b) Baja paduan (alloy steel)
Merupakan baja dengan unsur tambahan berupa karbon dan unsur-unsur
lainnya guna menaikkan sifat mekanik baja (kekerasan, keliatan, kekuatan
tarik), menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah, meningkatkan daya
tahan terhadap reaksi kimia (oksidasi dan reduksi). Baja paduan yang
diklasifikasikan menurut kadar karbonnya dibagi menjadi:
-

Low alloy steel, jika elemen paduannya ≤ 2,5 %.

-

Medium alloy steel, jika elemen paduannya 2,5 – 10 %.

-

High alloy steel, jika elemen paduannya > 10 %.

-

Baja paduan juga dibagi menjadi dua golongan yaitu baja campuran
khusus (special alloy steel) dan high speed steel.

3. Kayu
Kayu merupakan suatu bahan yang diperoleh dari hasil pemungutan pohon-pohon
di hutan. Kayu merupakan salah satu bahan dengan sifat yang istimewa karena tidak
dapat ditiru oleh bahan lain.
Jenis kayu yang ada di Indonesia mencapai 4000 jenis dengan klasifikasi dan sifat
yang berbeda-beda. Ditinjau dari pemakaiannya kelas kayu digolongkan menjadi tiga
yaitu kayu bangunan struktural, kayu bangunan non struktural dan kayu bangunan untuk
keperluan lain. Kayu bangunan struktural merupakan kayu yang digunakan dalam
struktur bangunan dan penggunaannya memerlukan perhitungan beban. Kayu bangunan
non struktural merupakan kayu yang digunakan dalam bagian bangunan yang
penggunaannya tidak memerlukan perhitungan beban, sedangkan kayu bangunan untuk
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keperluan lain adalah kayu yang dipergunakan sebagai bahan bangunan pendukung
ataupun bangunan sementara.
Jika ditinjau dari keawetan dan kekuatannya, kayu dibedakan menjadi lima kelas
yang berbeda dengan rentang keawetan dan kekuatan terbesar digolongkan di kelas satu
(I) dan keawetan dan kekuatan terendah digolongkan di kelas lima (V).
1) Bahan Bangunan dari Kayu
Kayu dapat dijadikan sebagai salah satu material sistem struktur bangunan.
Contohnya sebagai fondasi, dinding, pelat lantai, maupun atap. Jika ingin menjadikan
kayu sebagai suatus sistem bangunan, kayu harus diolah terlebih dahulu menjadi
bahan bangunan. Olahan kayu sebagai bahan bangunan yang sering dijumpai antara
lain:
a) Kayu masif
Kayu masif yang digunakan sebagai bahan bangunan biasanya berbentuk
kayu lapis atau kayu balok. Kayu lapis adalah papan/ panel buatan yang terdiri
dari beberapa lapisan vinir dan diikat oleh perekat tertentu. Sedangkan kayu
balok adalah kayu yang telah dipotong membentuk balok dengan ketebalan dan
panjang tertentu.
b) Vinir
Vinir adalah lembaran kayu tipis yang diperoleh dengan cara mengupas atau
mengiris dari dolok kayu jenis tertentu. Jenis kayu vinir yang digunakan sebagai
bahan bangunan adalah tripleks dan multipleks. Tripleks terdiri dari tiga lapis
vinir yang direkatkan dengan dengan lem, sementara multipleks terdiri dari lima
atau lebih lapisan vinir dengan arah serat lapisan atas dan bawah sejajar.
c) Partikel, serat kasar
Kayu partikel atau serat kasar yang sering digunakan sebagai bahan
bangunan berupa papan partikel (chipboard, particle board) serta papan serat
kayu semen (wood wool cemen board).
d) Serbuk, serat halus
Kayu serbuk atau serat halus yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan
berupa papan serat kayu (softboard, hardboard, medium density fibreboard) dan
papan serbuk kayu ragi SLP (light starch bound wood board).
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e) Kayu komposit
Kayu komposit terdiri dari dua jenis olahan yaitu papan blok dan papan
lamin. Papan blok dan papan lamin merupakan kayu lapis dengan intinya yang
terdiri dari kayu gergajian atau vinir tebal yang berdiri tegak lurus.
2) Macam Sambungan Kayu
Penyusunan konstruksi dari banyak kayu memerlukan sistem sambungan antar
kayu yang dapat memberikan perkuatan. Beberapa sistem atau alat sambungan yang
dapat digunakan untuk material kayu antara lain:
a) Sambungan kayu dengan kayu
Sambungan kayu tanpa alat-alat sambungan merupakan cara menyambung
kayu tertua. Semua gaya disalurkan dari kayu yang satu ke kayu yang lain.
Penggunaan alat-alat sambungan sederhana seperti pengikatan, paku, pasak,
kelam, atau besi strip berfungsi sebagai pengaman pada titik letak sambungan
tersebut. Beberapa contoh sambungan kayu dengan kayu yaitu sambungan gigi
tunggal, sambungan gigi tunggal yang diperkuat, sambungan gigi rangkap,
sambungan purus, dan sambungan bibir lurus dengan takikan.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 7. Sambungan kayu (a)Gigi tunggal; (b)Gigi rangkap; (c)Purus (d;)Bibir lurus takikan
Sumber: Pengantar Konstruksi Kayu Seri Konstruksi Arsitektur 6

b) Paku
Paku baja dapat digunakan sebagai alat sambungan jika banyaknya paku
yang digunakan minimal berjumlah 4 buah. Lebih banyak paku bergaris-tengah
kecil pada suatu sambungan kayu harus diutamakan disbanding paku bergaris-
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tengah tebal. Umumnya, paku dalam kayu keras harus dibor dahulu dengan
kedalaman tertentu untuk menghindari pecahnya kayu.
c) Baut dan sekrup
Sambungan dengan baut baja hanya digunakan pada bangunan sederhana
semi-permanen karena baut dinilai sebagai alat sambungan yang lunak.
Sambungan kayu dengan baut tidak cocok untuk menyalurkan beban besar.
d) Baut pasak khusus
Baut pasak khusus dibuat dari baja bermutu tinggi dan berbentuk silinder.
Baut pasak khusus dapat digunakan sebagai alat penyambung bagian konstruksi
yang kena gaya lengkung. Secara statis, sambungan dengan baut pasak khusus
agak mirip dengan paku.
e) Pasak tertanam (pasak cincin dan alat sambungan bulldog)
Pasak cincin termasuk golongan pasak yang ditanam dan merupakan jenis
pasak yang dipasang dalam alur bundar dan dibuat dengan peralatan khusus.
Pasak cincin dimasukkan ke alur bundar tersebut sampai setengah tebalnya.
Kemudian kayu ditekan dengan merentangkan baut pengikat tengah sampai rata.
Sedangkan alat sambungan bulldog dibuat dari pelat baja berbentuk oval atau
segiempat dan pemasangannya mirip seperti pemasangan pasak cincin.
f) Pelat paku
Pelat paku biasanya dibuat dari pelat baja setebal 1-2 mm yang berlapis seng
dengan cetakan paku yang didirikan, sepanjang 9.5 – 20.2 mm. kemudian pelat
paku ditekankan ke dalam permukaan kayu yang akan disambung.
g) Perekat
Sambungan perekat merupakan sambungan bidang yang sangat kuat. Yang
dimaksudkan dengan perekat adalah menggabungkan beberapa lapis kayu
dengan perekat. Perekat yang digunakan dibagi atas perekat alam dan perekat
sintetis. Jenis jenis perekat kayu antara lain: lem tulang, lem kul
4. Bambu
Bambu terdapat hampir di seluruh Indonesia. Bambu adalah bahan ramuan yang
penting sebagai pengganti kayu biasa bagi penduduk desa. Di Indonesia ada berbagai
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macam jenis bambu, tetapi hanya ada empat jenis bambu yang umumnya digunakan di
Indonesia, yaitu bambu tali, bambu petung, bambu duri, dan bambu wulung.
Dari karakteristik secara umum dapat dikenali jenis-jenis bambu. Yang pertama
bambu tali/ apus merupakan bambu yang amat liat dengan jarak ruas sampai 65 cm dan
garis tengah 40 – 80 mm, serta panjang batang 6 – 13 m. Kedua, bambu petung
merupakan bambu yang amat kuat, dengan jarak ruas pendek, tetapi dengan dindingnya
tebal sehingga tidak begitu liat. Garis tengah bambu petung adalah 80 -130 mm, panjang
batang 10 – 20 m. Ketiga, bambu duri/ori. Bambu ini juga kuat dan besarnya seperti
bambu petung, jarak ruas pendek dan dinding yang tebal, bagian kulit lebih halus dan
licin dibandingkan yang lain, selain itu juga lebih keras. Garis tengah bambu duri 75 –
100 mm dengan panjang batang 9 -18 m. Keempat adalah bambu wulung yang memiliki
jarak ruas panjang seperti bambu tali/ apus, tetapi tebalnya sampai 20 mm dan tidak liat.
Bergaris kuning muda dengan garis tengah 40 – 100 mm dan panjang batang 7 – 18 m.
Bambu sebagai bahan konstruksi bangunan dapat digunakan dengan bentuk
bambu utuh ataupun bambu yang sudah diolah. Bentuk olahan bambu yang sering
digunakan adalah bambu yang berbentuk bilah. Batang bambu yang diolah menjadi
bilah dapat digolongkan menurut garis-tengahnya yang besar dan membutuhkan
peralatan khusus serta batang garis yang garis-tengahnya kecil dan yang dapat dibelah
dengan parang khusus. Setelah menjadi bilah, bambu disusun lagi untuk dapat
membentuk suatu konstruksi. Macam penyusunan bilah bambu antara lain:
1) Anyaman Bambu
Cara paling dasar dan serba guna untuk menyusun bilah adalah anyaman.
Menganyam berarti menghubungkan bilah tanpa alat bantu sehingga tidak saling
terlepas. Anyaman bambu dapat dibuat secara terbuka atau rapat dan dianyam
dengan dua sisir bilah yang terletak tegak lurus, atau dengan tiga sisir bilah bambu
yang terletak miring satu sama lain. Kemudian pada anyaman yang terdiri dari lusi
(bilah bambu yang berdiri) dan pakan (bilah bambu yang berbaring) dibuat susunan
yang kaku dan stabil.
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(a)

(b)

(c)

Gambar 8. Anyaman dengan dua sisir bilah bambu yang menghasilkan anyaman rapat (a)Mata wali;
(b)Kepang; (c)Bilik
Sumber: Pengantar Konstruksi Bambu Seri Konstruksi Arsitektur 7

(d)

(e)

(f)

Gambar 9. Anyaman dengan dua sisir bilah bambu yang menghasilkan anyaman agak terbuka
(d)Gedeg; (e)Bronjong; (f)Sasak
Sumber: Pengantar Konstruksi Bambu Seri Konstruksi Arsitektur 7

Gambar 10. Anyaman beraneka arah bersilangan yang menghasilkan anyaman rapat atau terbuka
Sumber: Pengantar Konstruksi Bambu Seri Konstruksi Arsitektur 7

2) Tali Bambu
Sampai dengan umur 18 bulan batang bambu dapat dikupas karena kulit dan
permukaan dinding ruas dalamnya masih lunak. Strip kulit yang dikupas dapat
digunakan langsung sebagai bahan pengikat.
Untuk membuat tali bambu, strip kulit dijalin dan dililit menjadi tali. Setiap
utas tali dirangkaikan dengan strip dinding ruas dalam (yang agak lunak) dan
dengan strip kulit yang dikupas (yang memiliki daya tarik lebih tinggi) untuk
bagian luar utas tali tersebut. Tiga utas tali kemudian dijalin sehingga membentuk
tali bambu yang dapat menerima beban. Jika tali bambu ditarik, akan berdasarkan
lilitannya tali tersebut memanjang sekaligus jalinan strip kulit bambunya meregang.
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