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BAB IV
PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN PRAKTIKAN DALAM PROSES PRAKTIK KERJA PROFESI
ARSITEKTUR
Kegiatan kerja praktik profesi arsitektur terhitung selama satu bulan dua minggu sejak
tanggal 27 Juli 2020 hingga 5 September 2020 dengan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB
sampai pukul 16.00 WIB. Dalam kerja praktik profesi ini, praktikan dibimbing oleh seseorang
yang berfokus pada pekerjaan arsitektural. Selama kerja praktik profesi ini, praktikan
diposisikan sebagai rekan kerja bagian teknik arsitektural yang memiliki dua lingkup
pekerjaan dibagian pelaksana dan pengawas. Sebagai pelaksana, praktikan memiliki
perkerjaan berupa mendata progres pekerjaan proyek yang dilakukan oleh tukang, membuat
perhitungan luasan kawasan desa wisata, menghitung material proyek dan membuat 3D
modelling dari gambar yang sudah ada. Sedangkan sebagai pengawas, praktikan didampingi
oleh pembimbing lapangan dengan pekerjaan untuk mengamati dan mengawasi proses
pelaksanaan di lapangan.

B. PROGRAM PRAKTIK KERJA PROFESI ARSITEKTUR
Dusun Semilir merupakan sebuah area wisata yang terdiri dari beberapa bangunan dan
wahana wisata, diantaranya adalah: Bangunan Stupa, Jembatan Senggol, Assembly Hall, Food
Court, Alas Tirta, Kampung Eropa, Sangkar Burung, Danau Buatan, Villa, Jalan Kenangan,
Gedung Kembar, Masjid, dan Hotel. Dalam pelaksanaan praktik kerja profesi ini praktikan
melakukan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan pada objek wisata yang masih dalam tahap
pembangunan yaitu pada dua objek wisata, Kampung Eropa dan Villa Dusun Semilir.
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1. Kampung Eropa

Gambar 1. Rencana Kampung Eropa
Sumber: Dokumen Proyek

Kampung Eropa merupakan salah satu objek yang ada di Desa Wisata Dusun Semilir
yang terletak di bagian xxx. Kampung Eropa merupakan suatu area wisata yang memiliki
konsep mengadopsi wisata kanal di Venice, Italia. Kampung Eropa terbagi menjadi 4 daerah
yang sudah disesuaikan dengan konsepnya yaitu area Venesia utara pada sisi utara Kampung
Eropa, area venesia selatan pada sisi selatan Kampung Eropa, area French pada bagian
tengah, area Santorini pada bagian barat. Kampung Eropa dikelilingi oleh kolam arus yang
dapat diakses oleh perahu dan di dalam kolam arus ini juga terdapat atraksi ikan hiu.
Pengunjung yang mengelilingi kolam arus akan dimanjakan dengan pemandangan rumahrumah pada area French dengan gaya arsitektural eropa, rumah- rumah ini memiliki fungsi
sebagai resto atau tempat makan.

Gambar 2. Rencana 3D Jalur Atraksi Kereta
Sumber: Dokumen Proyek

64

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar 3. Jalur Atraksi Kereta Setelah Pembangunan
Sumber: Dokumentasi Prribadi

Selain itu, terdapat juga fasilitas berupa kereta yang mengitari kolam arus tersebut.
Jalur kereta dibuat berelevasi sehingga menghasilkan space dibawah jalur kereta, space ini
digunakan untuk ruang- ruang utilitas seperti ruang pompa air dan toilet pengunjung, serta
terdapat juga outlet dan retail pada bagian Sisi kiri kanan jalur kereta. Berikut gambar Kerja
dari Siteplan Kampung Eropa.

Gambar 4. Kerja Siteplan Kampung Eropa
Sumber: Dokumen Proyek

Pekerjaan struktural pada Kampung Eropa hampir sepenuhnya sudah selesai. Semua
Bangunan – bangunan yang ada di Kampung eropa seperti bangunan French, outlet – outlet
hingga ram kereta menggunakan pondasi tiang pancang beton bertulang. Hal ini dikarenakan
menyesuaikan kondisi tanah sehingga walaupun bukan bangunan bertingkat tetap
menggunakan pondasi tersebut agar lebih mampu menahan beban dengan lebih kuat. Tinggi
beton pada bangunan bagian tengah sama karena tanah dibuat sama rata lalu tinggi beton
pada bangunan luar bangunan yaitu jalan tanjakan dan turunan berbeda- beda karena
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menyesuaikan kontur tanah sehingga terdapat beberapa pondasi yang harus di cor tinggi dan
rendah.
Praktikan melakukan praktik kerja pada pekerjaan kampung eropa yang telah
melakukan prosentase pembangunan di angka 75%. Pada kasus ini, praktikan diberikan
tugas untuk mengamati dan mengawasi proses pekerjaan struktural dan membuat gambar
kerja. Berikut penjelasan pekerjaan strukturaal dan arsitektural dari setiap objek yang ada di
Kampung Eropa.

Gambar 5. Venesia Selatan
Sumber: Dokumen Pribadi

Area Venesia Selatan merupakan area bagi pejalan kaki dan terdapat jalur kereta
api di tengahnya, lalu pada sisi kanan dan kiri jalan terdapat dinding – dinding atau fasade
yang telah direncanakan sedemikian rupa menggunakan konsep seperti suasana di Eropa
tepatnya di kota Maroko. Hal ini diwujudkan dengan memberikan banyak bukaan – bukaan
pada dinding fasade tersebut, lalu terdapat banyak mural yang menggambarkan kota
Maroko, selain itu pemilihan material seperti batu juga diterapkan pada fasade dinding
tembok. Berikut adalah pekerjaan struktural maupun pekerjaan arsitektural yang ada di
area Venesia Selatan.
a. Pekerjaan Struktural
Pekerjaan struktural yang praktikan amati pada pelaksanaan pembangunan
kampung eropa adalah pengecoran lantai outlet, berikut adalah penjelasannya.
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1) Pengecoran lantai kios/ outlet

Gambar 6. Langsir Pasir dan Perataan Tanah
Sumber: Dokumen Pribadi

Langkah pertama adalah langsir pasir, perataan dan pemadatan tanah.
Perataan tanah atau langsir tanah dilakukan oleh beberapa tukang dengan
menggunakan alat stamper atau vibro. Setelah tanah rata dilakukan tahap
pemadatan tanah, pada tahap ini tanah disiram air agar tanah dapat lebih
memadat. Selanjutnya langkah kedua yaitu pemasangan kaki - kaki wiremesh,
hal ini bertujuan agar wiremesh tidak langsung menyentuh tanah dan tidak
bergeser pada saat dipasang, sehingga keseluruhan wiremesh dapat tertimbun
cor - coran. Langkah ketiga yaitu penggelaran wirmesh, ukuran wiremesh yang
dicor sesuai dengan beban yang dipikul.

\
Gambar 7. Pemasangan Bekisting
Sumber: Dokumen Pribadi

Tahap keempat yaitu pemasangan bekisting, ketinggian cor coran harus
ditimbang dengan benar agar hasil akhir lantai tidak miring, lalu dipasang
bekisting sesuai ketinggian cor coran. Tebal plat beton minimal 5 cm,
disesuaikan dengan beban diatasnya. Tahap lima adalah pemasangan dilatas,
Pemasangan dilatasi cor coran untuk bentang yang sangat lebar. Dilatasi ini
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berfungsi untuk memberikan ruang muai susut pada beton agar tidak terjadi
keretakn,

Gambar 8. Pengecoran Menggunakan Mesin Cor (Molen)
Sumber: Dokumen Pribadi

tahap keenam yaitu penyemprotan campuran seme, Setelah site siap untuk
pengecoran, maka semen yang sudah di olah oleh pada molen disemprotkan
menggunakan pompa. Pengecoran dilakukan oleh banyak tukang karena dalam
tahap ini pengecoran harus dilakukan di hari yg sama agar lantai cor coran jadi
dan mendapatkan hasil yg terbaik. Setelah penyemprotan campuran semen
dilakukan pemadatan cor - coran. Pemadatan cor - coran dilakukan dengan alat
vibrator,hal ini harus dilakukan agar tidak terdapat bagian - bagian yang keropos,
bagian yang keropos tentunya akan memperlemah kekuatan cor - coran.
Tahap ketujuh adalah perataan permukaan lantai. Perataan dilakukan
dengan mesin perata cor - coran, hal ini bertujuan agar lantai cor rata dan tidak
bergelombang. Kemudian setelah cor - coran setengah kering dilakukan
penaburan floor hardener. Plat beton siap ditaburi floor herdener pada saat
permukaan cor jika ditekan dengan ibu jari hanya akan meninggalkan bekas
sedalam 3-5 mm. Kemudian tahap terakhir adalah perataan dan penghalusan
floor hardener. Plat lantai yang sudah ditaburi dengan floor hardener dapat
dilakukan pemolesan dengan trowel sehingga lantai menjadi rata dan mengkilap.
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b. Pekerjaan Arsitektural
Pekerjaan arsitektural yang praktikan amati pada pelaksanaan pembangunan kampung
eropa adalah sebagai berikut:
1) Plester dinding mushola
Plester dinding mushola menggunakan campuan bahan plestersemen.
Plester semen umumnya dibuat dengan mencampurkan semen dan juga pasir
dengan perbandingan 1:3, 1:4, atau 1:5. Pertama-tama, setelah dinding bangunan
didirikan dengan menyusun batubata atau batako dinding di pastikan sudah
terpasang dengan posisi yang benar-benar tegak. Hal ini dikarenakan
berpengaruh besar terhadap kuantitas adukan yang diperlukan, dimana dinding
yang rapi cenderung lebih hemat ketimbang tembok yang bengkok. Selanjutnya,
buatlah adukan plesteran dari campuran semen, pasir, dan juga air dengan
perbandingan berdasarkan spesifikasi bangunan yang akan dibuat.
Pemakaian komposisi bahan bangunan yang tepat akan menghasilkan
adukan plester berkualitas tinggi. Berikutnya, sebelum proses memplester
dinding dimulai, dinding di basahi dengan air secukupnya terlebih dahulu, Hal
ini agar kondisinya menjadi jenuh. Sehingga, adukan plester pun menjadi lebih
mudah menempel pada permukaan dinding. Terakhir, membentangkan benang
yang berbandul secara tegak vertikal, benang ini bertujuan untuk membatasi
ruang kerja di dinding, sehingga dapat fokus pada satu bidang. Ketebalan yang
disarankan berkisar 1,5-3 cm dengan tetap memperhatikannya dari segi rata dan
tegaknya benang. kemudian langkah-langkah tersebut diulangi hingga seluruh
dinding batu bata yang sudah dibangun tersebut tertutupi oleh plester. Saat
hendak membentangkan benang sebagai pembatas ruang kerja, menggunakan
lebar antara 1-1,5 meter agar proses plester dapat semakin terfokus.
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Gambar 9. Plester Dinding Mushola
Sumber: Dokumen Pribadi

Sedangkan, untuk memastikan permukaan plester sudah merata, bisa
menggunakan jidar dengan teratur. Setelah semua dinding selesai diplester
lakukan penyiraman air pada seluruh dinding yang telah diplester selama kurang
lebih 7 hari berturut-turut. Hal ini bertujuan agar meningkatkan kepadatan
plester dan mampu mencegah terjadinya dinding retak. Jika sudah mengering
kembali, dapat memulai pekerjaan mengaci guna memperhalus permukaan
dinding tersebut.
2) Aci dinding
Mengaci dinding dapat melindungi konstruksi dinding dari kelembaban
dan kondisi cuaca yang ekstrem. Berikut langkah – langkah mengaci plester
dinding yang benar.
a) Pastikan kondisi plesteran dinding sudah kering, untuk usia ideal

mengaci plester dinding adalah antara 2 – 3 minggu setelah plesteran
selesai. Jika kondisi plesteran belum terlalu kering, akan berdampak pada
acian yang akan mudah retak susut nantinya.
b) Bersihkan permukaan plesteran dari kotoran yang menempel, anda bisa
menggunakan sikat untuk membersihkan kotoran debu.
c) Buatlah adonan semen dicampur air dengan kekentalan yang cukup.
d) Basahi plesteran menggunakan air secukupnya, agar adonan semen
mudah menempel.
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e) Lakukan pengacian dengan melapiskan adonan semen dengan
menggunakan roskam baja dan berikan tekanan yang cukup agar adonan
menempel dengan baik.
f) Untuk memperlebar jangkauan acian, gunakan roskam kayu untuk
meratakan adonan acian pada permukaan plesteran.
g) Ketebalan acian yang baik berkisar antara 1 – 3mm. Lebih dari itu akan
mudah menyebabkan tembok retak susut ketika acian sudah mengering.
h) Perhalus permukaan acian dengan roskam baja secara searah, anda juga
bisa menggunakan media kertas bekas bungkus semen untuk menggosok.
3) Pemasangan keramik mushola
Secara umum teknik pemasangan keramik yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu:
a) Open Joint
Open joint adalah teknik pemasangan keramik dengan jarak nat lebih dari
3 mm. Metode semacam ini bertujuan untuk mengantisipasi pemuaian
yang terjadi pada keramik, maka dibuatlah jarak yang renggang.
b) Closed Joint
Closed Joint yaitu adalah teknik pemasangan keramik dengan nat lebih
kecil dari 3 mm. Jarak yang kecil ini digunakan untuk memasang jika
memakai keramik dengan porositas rendah.
c) Expansion Joint
Expansion Joint yaitu teknik pemasangan keramik dengan nat tidak
seluruhnya diisi semen, melainkan juga diisi bahan seperti karet dan
stereofoam yang berfungsi mengantisipasi saat terjadi pergeseran struktur.
Antisipasi ini dilakukan agar mencegah terjadinya “lantai meledak”

Gambar 10. Pemasangan Keramik Mushola
Sumber: Dokumen Pribadi
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Penjelasan pemasangan keramik pada area mushola venesia selatan yang
pertama dilakukan adalah menyiapkan keramik kemudian, beberapa alat dan
bahan lainnya meliputi papan aplicator, semen khusus keramik, nat keramik, tile
spacer, pensil, benang, dan meteran. Beberapa alat di atas adalah khusus
pemasangan keramik, sehingga dengan alat tersebut pemasangan akan lebih
mudah dan cepat. Tahap selanjutnya adalah mengukur luas ruangan dengan
menggunakan meteran.

Mengukur ruangan dari sisi kanan-kiri dan atas-

bawah. Setelah itu tandai menggunakan benang, benang tersebut dipastikan
bertemu di satu titik di tengah ruangan. Benang ini berfungsi sebagai patokan
alur pemasangan keramik.
Tahap percobaan tanpa semen perekat, hal ini dilakukan untuk
memantapkan perkiraan, dilakukan dengan cara menyusun keramik dari tengah tepatnya
dari titik bertemuanya dua benang yang telah

terpasang sebagai tanda. Perlu

diperhatikan untuk setiap keramik kita pisahkan menggunakan tile spacer. Langkah ini
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mengetahui mana space yang tidak
membutuhkan keramik cara penuh. Kemudian tahap merendam keramik, perendaman
keramik adalah langkah penting yang perlu dilakukan agar membuat keramik lebih
lentur. Selain itu, manfaat lainnya dari merendam keramik adalah akan memudahkan
tukang dalam memasang keramik karena keramik menjadi tidak mudah lepas.

Gambar 11. Pemasangan Keramik Mushola
Sumber: Dokumen Pribadi
Tahapan Memasang Keramik dimulai dari titik bertemunya tanda yang sudah kita
buat. Gunakan papan applicator, semen dioleskan di area yang akan dipasang. Keramik
ditempelkan, ditekan dengan papan yang permukaannya rata agar keramik terpasang
dengan ketinggian yang rata. Lalu, menggunakan tile spacer untuk memberi jarak
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keramik berikutnya, lalu pemasangan keramik berikutnya dengan tahapan yang sama
seperti yang dilakukan di atas. Jika terdapat area yang tidak bisa dipasang dengan
keramik penuh, keramik dapat dipotong terlebih dahulu sesuai ukuran area yg akan
dipasang.

Gambar 12. Mengisi Nat Keramik Mushola
Sumber: Dokumen Pribadi
Tahapan mengisi nat keramik. Sebelum melakukan langkah terakhir ini, semen
yang dipasang dipastikan terlebih dahulu sudah benar-benar keras dan kering. Tahapan
ini dimulai dari menggunakan applicator datar untuk mengisi sela keramik dengan
pengisi nat keramik. Diamkan selama 5-15 menit, lalu bersihkan menggunakan spons
kering. Hal yang perlu diperhatikan ketika membersihkan nat keramik adalah untuk
tetap menjaga agar nat tidak terkena air. Spons

yang digunakan yang tidak

menyebabkan nat terkena air, karena akan mengakibatkan kinerja nat menjadi kurang
optimal.

4) Pemasangan roster atau pembatas angin – angin di mushola
Pemasangan roster pada mushola venesia selatan bertujuan sebagai
pembatas ruang antara pria dan wanita sehingga pemasangannya dilakukan
ditengah tengah ruang mushola. Roster rencananya akan dipasang setinggi
setengah dari tinggi ruang mushola. Cara pemasangan roster mushola dengan
menggunkan bantuan lem perekat. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah
dengan mengukur luasan yang akan dipasang roster. Luasan dinding disesuaikan
dengan ukuran luasan tiap roster sehingga jumlah roster yang dibutuhkan dapat
diketahui. Setelah itu pembuatan kerangka dengan cara membagi luasan menjadi
73

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

3 bagian dan setiap titik pembagi di bangun kolom praktis sebagai kerangka
tersebut.
Tahap pemasangan roster dilakukan dengan menyusun roster satu persatu
dengan memberikan lem kra yaitu lem perekat pada sisi yang akan ditempel.
Kemudian roster disusun keatas hingga mencapai tinggi roster yang diinginkan.
Setelah mencapai tinggi yang pas dilakukan penguncian dinding roster dengan
memasang dinding bata plester setinggi 25 cm hal ini agar dinding pembatar
lebih kuat dan terlihat raih. Kemudian pada dinding pemtasa roster adilakukan
pekerjaan finishing berupa pengecatan roster dengan cat pelapis berwarna putih.
Pemakaian roster sebagai pembatas ruang digunakan juga pada toilet pria.

Gambar 13. Pemasangan Roster Pembatas Mushola
Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 14. Pemasangan Roster Pembatas Toilet Pria
Sumber: Dokumen Pribadi

5) Pemasangan daun pintu dan daun jendela
Pada saat praktikan melakukan kegiatan praktik kerja profesi kusen pintu pada
area eropa sudah 90% terpasang namun terdapat beberapa pintu pada area santorini yang
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melintir dan tidak dapat di tutup dengan sempurna sehingga harus dilakukan repair
pintu. Pintu sendiri terdiri dari kusen atau gawang dan daun pintu. Kusen dipasang tetap
atau mati di dalam tembok, sedang daunnya digantungkan pada kusen dengan
menggunakan engsel sehingga dapat berputar pada engsel, berputar ke kiri atau ke
kanan. Namun, daun pintu ada yang tidak berputar pada engsel, melainkan bergeser di
depan kusennya. Pintu tersebut dinamakan dengan pintu geser . Kedudukan daun pintu
pada saat ditutup melekat dengan sponing pada kusen pintu, kecuali pada bagian bawah,
kedudukannya dibuat beberapa cm di atas lantai.

Gambar 15. Pintu Melintir
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada area santorini menggunakan pintu kayu dan cara pemasangannya
adalah sebagai berikut:
a) Ukur lebar dan tinggi kusen pintu.
b) Ukur lebar dan tinggi daun pintu.
c) Ketam dan potong daun pintu (bila terlalu lebar dan terlalu tinggi).
d) Masukkan/pasang daun pintu pada kusennya, stel sampai masuk dengan
toleransi kelonggaran 3 – 5 mm, baik ke arah lebar maupun kearah tinggi.
e) Lepaskan daun pintu, pasang/tanam engsel daun pintu pada tiang daun
pintu (sisi tebal) dengan jarak dari sisi bagian bawah 30 cm, dan dari sisi
bagian atas 25 cm (untuk pintu dengan 2 engsel), dan pada bagian tengah
(untuk pintu dengan 3 engsel)
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f) Masukkan/pasang lagi daun pintu pada kusennya, stel sampai baik
kedudukannya, kemudian beri tanda pada tiang kusen pintu tempat engsel
yang sesuai dengan engsel pada daun pintu.
g) Lepaskan sebelah bagian engsel pada daun pintu dengan cara melepas
pennya, kemudian pasang/tanam pada tiang kusen.
h) Pasang kembali daun pintu pada kusennya dengan memasangkan
engselnya, kemudian masukkan pennya sampai pas, sehingga terpasanglah
daun pintu pada kusen pintunya.
i) Coba daun pintu dengan cara membuka dan menutup.
j) Bila masih dianggap kurang pas, lepaskan daun pintu dengan cara
melepaskan pen. 1
k) Stel lagi sampai daun pintu dapat membuka dan menutup dengan baik, rata
dan lurus dengan kusen.

Gambar 16. Kusen pada Area Santorini
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Permasalahan kusen melintir juga terjadi pada daun jendela sehingga
juga perlu dilakukan pemasangan daun jendela khususnya pada area Maroko
Selatan. Pada saat kegiatan di lapangan praktikan memperhatikan cara
pemasangannya yaitu sebagai berikut:
a) Ukur lebar dan tinggi kusen jendela.
b) Ukur lebar dan tinggi daun jendela.
c) Ketam dan potong daun jendela (bila terlalu lebar dan terlalu tinggi).
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d) Masukkan/pasang daun jendela pada kusennya, stel sampai masuk
dengan toleransi kelonggaran 3 – 5 mm, baik ke arah lebar maupun
kearah tinggi.
e) Lepaskan daun jendela, pasang/tanam engsel daun jendela pada tiang
daun jendela (sisi tebal) dengan jarak dari sisi bagian bawah 15-20
cm dari bagian tepi (untuk putaran horizontal) atau engsel ditanam
pada bagian ambang atas daun jendela dengan jarak 15-20 cm dari
bagian tepi (untuk putaran vertikal).
f) Masukkan/pasang lagi daun jendela pada kusennya, stel sampai baik
kedudukannya, kemudian beri tanda pada tiang/ambang atas jendela
tempat engsel yang sesuai dengan engsel pada daun jendela.
g) Lepaskan sebelah bagian engsel pada daun jendela dengan cara
melepas pennya, kemudian pasang/tanam pada tiang/ambang atas
kusen.
h) Pasang kembali daun jendela pada kusennya dengan memasangkan
engselnya, kemudian masukkan pennya sampai pas, sehingga
terpasanglah daun jendela pada kusen jendelanya.
i) Coba daun jendela dengan cara membuka dan menutup.
j) Bila masih dianggap kurang pas, lepaskan daun jendela dengan cara
melepaskan pen.
k) Stel lagi sampai daun jendela dapat membuka dan menutup dengan
baik, rata dan lurus dengan kusen.
6) Pemasangan kerangka plafond Area French dan outlet Venesia utara
Kerangka plafond yang digunakan pada area French adalah besi hollow. Besi
hollow adalah salah satu jenis bahan material bangunan untuk pembuatan rangka
plafon, partisi dinding, dll, yang berbentuk pipa kotak dan mempunyai ukuran 2 (cm) x
4 (cm) dengan ukuran 4 (cm) x 4 (cm), dan memiliki panjang 4 (meter). Keunggulan
memakai material jenis ini adalah tahan api, anti rayap, anti karat, anti lapuk, anti jamur,
ekonomis, tahan lama dan pemasangannya mudah. Kemudian material penutup plafond
yang digunakan adalah gypsum. Kelebihan gypsum adalah jika dipasang dengan
menggunakan rangka metal, pada sambungan tidak akan retak seperti menggunakan
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rangka kayu. Penutup plafon gypsum akan tampak rata, rapi, dan keren tidak terlihat
tonjolan kepala paku, sebab pada plafon bahan gypsum kepala paku dapat dibenamkan
dan ditutup rapi dengan dempul gypsum. Kemudian berikut adalah cara pemasangan
kerangka dan penutup plafond:

a) Mengukur ketinggian sekeliling ruangan yang akan dipasang rangka
b) Pasang wll angel pada elevasi yang sudah ditandai, jarak antar sekrup 40
cm
c) Tandadi titik – titik penempatan penggantung
d) Pasang penggantung dan rangka hollownya
e) Rangka utama berjarak 100-120 cm dan rangka pembagi berjarak 60 cm
f) Cek sekeliling rangka hollownya sebelum dipasang penutup plafond
gypsum
g) Pasang papan gypsum, mulai dari sudut ruangan 1 lembar penuh, bagian
cekung pada teplan papan gypsum harus selalu dipasangkan bersama dan
menghadap lantai. Hal ini berfungsi untuk penyambung dua papan gypsum
dengan menggunakan compound dan tape gypsum
h) Sekrup papan gypsum dengan kedalaman dan jarak yang ditentukan
i) Pasang papan gypsum secara zigzag
j) Potong panel gypsum agar stabil dengan memasang pertemuan dua panel
secara zig zag sesuai dengan rangka metal yang telah dibuat.

Gambar 17. Pemasangan Kerangka Plafond
Sumber: Dokumentasi Pribadi

7) Pemasangan dinding pembatas ruang ganti area French dan outlet Santorini
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Dinding pembatas yang digunakan pada ruang – ruang di area Eropa
menggunakan GRC. GRC atau juga terkenal sebagai GFRC adalah singkatan
dari Glass-fibre Reinforced Concrete. Material ini merupakan material komposit
atau campuran dari beton dan kaca. Susunan material ini terdiri pasir halus,
semen, polimer akrilik, air, agregat, serta kaca serat tahan alkali. Ciri-ciri dari
material ini adalah tahan lembab, tahan api, ringan, serta tidak mudah lapuk.
Oleh karena itu awet dan tahan lama terutama untuk daerah tropis. Material ini
tahan terhadap serangan rayap serta jamur sehingga perawatan bangunan akan
lebih mudah.

Gambar 18. Dinding Pembatas GRC
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Material GRC pemasangannya mudah sehingga dapat di pasang secara
cepat. Permukaannya yang halus dan datar membuat material ini mudah untuk
difinishing serta dapat langsung di cat tanpa plamir. Oleh karena itu digunakan
sebagai partisi ruangan, serta material ini sangat cocok kita gunakan sebagai
elemen interior. GRC ini dipasang sebagai dinding pembatas outlet satu dengan
lainnya selain itu juga dipasang di area tengah French sebagai ruang ganti putra
dan putri.

8) Mapping Krawangan dan kaca boven
Pada saat penulis melakukan praktik kerja dilapangan pada balkon area
Santorini belum dilengkapi dengan krawangan kayu motif sebagai ornamen
eksterior fasade Eropa. Sehingga praktidan diberi tugas untuk melakukan
mapping krawangan. Hal yang dilakukan adalah terkait dengan penggadaan
kebutuhan material kayu krawangan sehingga praktikan mengukur panjang dan
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lebar krawangan yang diperlukan disetiap balkon. Selain itu praktikan juga
diberi tugas untuk mengukur kebutuhan kaca boven atas untuk penggadaan
material kaca boven. Untuk memudahkan mapping krawangan dan kaca boven
penulis menggunakan patokan denah area eropa untuk memudahkan
pelaksanaan mapping hal ini dikarenakan area Eropa yang luas. Hasil mapping
ini di kerjakan dalam kertas denah kawasan Eropa dan hasil pengukuran tiap –
tiap material berupa ukuran luasan material.

Gambar 19. Denah Eropa untuk Kegiatan Mapping
Sumber: Dokumentasi Pribadi

9) Marking titik lampu
Marking atau menandai titik lampu dilakukan praktikan untuk mengetahui
titik mana saja yang akan dipasang lampu. Hal ini dilakukan agar lampu yang
akan dipasang letaknya sesuai dengan denah dan meminimalisir terjadinya
kesalahan pemasangan misalnya saat dilakukan pengeboran dinding ternyata
bentrok dengan material lain. Praktikan melakukan marking titik lampu pada
area Santorini. Karena lampu dalam ruangan sudah terpasang semua sehingga
lampu yang dipasang hanya yang belum yaitu lampu tembok eksterior.
Sedangkan pada area French lampu dalam dan luar belum terpasang sehingga
praktikan diberi tugas untuk mengukur jarak antar titik lampu dengan stop
kontak pada denah. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan kabel lampu yang
diperlukan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah mengambil jarak
terdekat lampu dengan stop kontak agar dapat menghemat material.
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Gambar 20. Jarak Antar Lampu Area French
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 21. Kerja Titik Lampu Tembok pada Fasade Area French
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 22. Lampu Tembok
Sumber: Dokumentasi Pribadi

10) Pembuatan wastafel
Sebagai fasilitas umum pengunjung wastafel ini dibangun pada 2 titik area
Eropa yaitu pada area Venesia utara dan Venesia selatan. Wastafel dibuat dengan
bahan bata dan beton. Tahap pertama yang dilakukan adalah pengukuran
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wastafel mulai dari panjang, lebar, dan tinggi wastafel dengan memperhatikan
kenyamanan pengguna serta standart yang ada. Kemudian wastafel dibuat
dengan desain khusus oleh drafter architect dan direalisasikan oleh tukang.
Pengerjaan wastafel dilakukan oleh 3 tukang, 2 orang mengerjakan struktur
wastafel, 1 orang mengerjakan pekerjaan finishing berupa cat motif. finishing
dengan cat ini dipilih dengan motif maroko yang memiliki motif dominan kotak
- kotak agar sesuai dengan konsep sekitar yaitu gaya Eropa dan sesuai dengan
kemauan client.

Gambar 23. Wastafel Venesia Utara dan Selatan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

11) Pembuatan saluran u ditch dan saluran konvensional
U ditch merupakan jenis saluran air yang terbuat dari beton dan memiliki
bentuk seperti huruf U. pembuatan U ditch dikerjakan pada sebuah pabrik beton
precast. Beton precast ialah suatu produk yang dibuat dengan komposisi
ampuran beton yang terdiri dari semen, pasir, air, batu split, besi wiremesh dan
tambahan cairan pengeras beton. Fungsi utama saluran U ditch pada kawasan
Eropa ini adalah untuk mengalirkan air hujan atau air kotor sebagai pengganti
got konvensional. Proses pemasangan U ditch terbagi menjadi 5 tahapan yaitu
proses pengukuran area galian, galian tanah, pembuangan tanah sisa galian,
proses pembuatan lantai kerja, dan proses pemasangan beton pracetak U ditch.
Pemasangan dilakukan setelah proses cor lantai kerja minimal sehari
sesudahnya dengan target pemasangan untuk tiap harinya rata – rata sekitar 6
buah U ditch atau sekitar panjang 7 meter lari. Dibagian atas beton dipasang
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caping beam atau tutup U ditch yang berasal dari beton cor. Hal ini bertujuan
untuk melindungi posisi beton pracetak U ditch agar tidak bergeser ke bagian
kiri ataupun kebagian kanan oleh desakan tanah setelah pengurugan kembali.
Jika semua sudah selesai, dilakukan pengelasan pada plat penyambung antara
boton pracetak U ditch.

Gambar 24. Pembuatan Saluran U ditch
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Pada saluran konvensional dilakukan pada bagian sisi luar area Eropa yang tidak
terlalu dalam sehingga pembuatan salurannya tidak dalam dan pemasangannya dengan
bata merah kemudian finishing plester.

Gambar 25. Saluran Konvensional
Sumber: Dokumentasi Pribadi

12) Pengecatan mural pada fasad venesia utara, selatan dan french
Mural Adalah Cara Melukis/Menggambar Menggunakan Media Kosong
Dinding. Pengerjaaan dinding mural area Eropa dilakukan pada dinding eksterior
dan dinding interior. Pada dinding eksteriror dilakukan pada tembok Venesia
utara, Venesia Selatan dengan konsep mural kota Barcelona dan Maroko.
Sedangkan pada dinding interior dilakukan pada dinding ruang tengah Frech
dengan konsep Eropa. Pengerjaaan mural ini dilakukan langsung oleh tukang
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alhi khusus cat dengan membuat pola mural yang diinginkan oleh client terlebih
dahulu pada dinding yang sudah di beri cat dasaran warna putih. Kemudian
setelah semua tergambar barulah proses mural dilakukan. Pewarnaan pada
tembok eksterior menggunakan cat khusus agar tidak mudah luntur. Warna –
warna yang dipilih adalah warna – warna dasar seperti merah, kuning, hijau, biru,
dll.

Gambar 26. Pengerjaan Dinding Mural Eksterior
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 27. Dinding Mural Eksterior
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 28. Dinding Mural Interior
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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13) Pemasangan batu templek
Batu adhesit merupakan batu yang diperoleh dari bukit dan pegunungan.
Salah satu alasan kenapa batu ini disebut templek bentuknya berupa lempengan.
Warna batu ini cukup bervariasit, tergantung asal daerahnya dari mana. Misalnya
batu templek asal Kebumen memiliki warna coklat muda mirip warna tanah,
sedangkan batu templek asal Banten dan Garut berwarna hitam kekuningan
seperti tembaga. Batu templek umumnya disusun secara acak. Namun, seiring
dengan perkembangan zaman, saat ini ada juga pola penyusunan susun sirih.
Ukuran batu ini yang tersedia di pasaran serupa dengan keramik, yaitu 10 x 10
cm sampai 40 x 40 cm. Batu templek cocok digunakan sebagai pelapis dinding
dan lantai, baik untuk bagian dalam atau pun luar ruangan. Pekerjaan
Pemasangan batu templek di kawasan eropa dilakukan pada lantai luar ruangan
yaitu sepanjang jalanan Eropa. Metode Pelaksanaan Pemasangan batu templek
adalah sebagai berikut :
a)

Tahap Persiapan
Pembuatan dan pengajuan gambar shop drawing pekerjaan pasang

batu andesit/batu templek. Kemudian approval material yang akan
digunakan. Lalu Persiapan lahan kerja. Setelah itu persiapan material
kerja, antara lain : batu andesit, batu templek, semen PC, pasir dan air.
Persiapan alat bantu kerja, antara lain : meteran, waterpass, gerinda listrik,
benang, selang air, dll. Setelah semua persiapan selesai dilakukan tahap
selanjutnya adalah tahap pengukuran. Pengukuran ini dilakukan lebih
dahulu oleh juru ukur/surveyor menentukan dan menandai (marking)
lokasi yang akan dipasang batu templek. Lalu pada pekerjaan jalan luar
area French batu templek yang digunakan adalah batu templek yang sudah
dipotong – potong memanjang.
b)

Pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu templek
Permukaan dinding dibersihakan dari kotoran/debu dan disiram

terlebih dahulu sebelum ditebar adukan pasangan batu andesit/batu
templek. Pasang benang untuk bantuan mendapatkan pasangan permukaan
dinding batu andesit/batu templek yang rata dan garis siar/nat yang lurus.
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Buat

adukan

untuk

melekatkan

batu

templek.

Rendam

batu

andesit/templek terlebih dahulu dalam air. Buat kepalaan pemasangan batu
templek yang nantinya dijadikan acuan untuk pemasangan berikutnya.
Kemudian lekatkan batu templek selanjutnya pada permukaan dinding
dengan acuan pasangan kepalaan batu andesit yang telah dibuat. Tekan
dengan tangan atau pukul dengan palu karet agar mendapatkan permukaan
pasangan batu andesit/templek yang rata.
Batu templek dipasang pada dinding sampai dengan ketinggian yang
direncanakan, Cek dengan waterpass untuk kerataan pemasangan batu
templek. Setelah pemasangan batu andesit/templek selesai, biarkan
beberapa saat untuk mengeluarkan udara yang ada dalam adukan pasangan
batu

templek.

Setelah

itu

baru

dilanjutkan

dengan

pekerjaan

perapihan/finish garis siar/nat. Pekerjaan terakhir adalah pembersihan
permukaan pasangan batu templek dari sisa adukan semen.

Gambar 29. Pemasangan Batu Templek oleh Tukang
Sumber: Dokumentasi Pribadi

1. VILLA DUSUN SEMILIR
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Gambar 30. Rencana 3D Villa Dusun Semilir
Sumber: Dokumen Proyek

Gambar 31. Pembangunan Proyek Villa
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada kawasan villa Dusun Semilir terdapat 3 tipe kelas villa dengan jumlah
keseluruhan villa sebanyak X villa yang akan dibangun. Proses pengerjaan villa
dimulai pada bulan Agustus yaitu dimulai dengan tahap pembuatan kolam renangnya
terlebih dahulu. Pada saat praktikan mulai melakukan kegiatan kerja praktik, area
bangunan villa yang sudah terbangun sebanyak 20 villa dan porsentase pembangunan
rata – rata villa adalah 30%. Pada tahap pembangunan villa, praktikan diberi tugas
pelaksanaan untuk melakukan rekap progres pekerjaan proyek pada 10 villa. Selain itu
dalam hal pengawasan praktikan mengawasi beberapa proses pembangunan
diantaranya adalah:
a.

Pemasangan Pondasi Buis Beton
Karena denah layout denah villa berbentuk lingkaran maka pondasi yg

dibangun memerlukan bantuan buis beton. Hal ini dilakukan dengan rekayasa
lapangan, tanah digali lalu dimasukkan buis beton dan kemudian pondasi tiang
pancang dipasang.
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Gambar 32. Perataan Mobil Molen untuk Pengecoran
Sumber: Dokumen Pribadi

b.

Pengecoran Lantai Villa

Gambar 33. Perataan Mobil Molen untuk Pengecoran
Sumber: Dokumen Pribadi

Tahap pertama adalah perataan dan pemadatan tanah, perataan tanah atau
langsir tanah dilakukan oleh beberapa tukang dengan menggunakan alat
stamper atau vibro. Setelah tanah rata dilakukan tahap pemadatan tanah, pada
tahap ini tanah disiram air agar tanah dapat lebih memadat. Selanjutnya langkah
kedua yaitu pemasangan kaki - kaki wiremesh, hal ini bertujuan agar wiremesh
tidak langsung menyentuh tanah dan tidak bergeser pada saat dipasang,
sehingga keseluruhan wiremesh dapat tertimbun cor - coran. Langkah ketiga
yaitu penggelaran wirmesh, ukuran wiremesh yang dicor sesuai dengan beban
yang dipikul.
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Gambar 34. Perataan dan pemadatan tanah
Sumber: Dokumen Pribadi

Tahap keempat yaitu pemasangan bekisting, ketinggian cor coran harus
ditimbang dengan benar agar hasil akhir lantai tidak miring, lalu dipasang
bekisting sesuai ketinggian cor coran. Tebal plat beton minimal 5 cm,
disesuaikan dengan beban diatasnya. Tahap lima adalah pemasangan dilatas,
Pemasangan dilatasi cor coran untuk bentang yang sangat lebar. Dilatasi ini
berfungsi untuk memberikan ruang muai susut pada beton agar tidak terjadi
keretakan.

Gambar 35. Penyedotan Lumpur
Sumber: Dokumen Pribadi

Tahap keenam yaitu penyedotan lumpur karena pada kasus pengecoran lantai
villa terdapat lumpur di area sloof sehingga lumpur harus disedot dengan
menggunakan selang terlebih dahulu agar pengecoran dapat berjalan dengan
baik. Setelah penyemprotan campuran seme.
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Gambar 36. Pengecoran Menggunakan Mesin Cor (Molen)
Sumber: Dokumen Pribadi

Setelah site siap untuk pengecoran, maka semen yang sudah di olah oleh
pada molen disemprotkan menggunakan pompa. Pengecoran dilakukan oleh
banyak tukang karena dalam tahap ini pengecoran harus dilakukan di hari yg
sama agar lantai cor coran jadi dan mendapatkan hasil yg terbaik. Setelah
penyemprotan campuran semen dilakukan pemadatan cor - coran. Pemadatan
cor - coran dilakukan dengan alat vibrator,hal ini harus dilakukan agar tidak
terdapat bagian - bagian yang keropos, bagian yang keropos tentunya akan
memperlemah kekuatan cor - coran.

Gambar 37. Perataan dan pemadatan Cor
Sumber: Dokumen Pribadi

Tahap selanjutnya yaitu tahap ketujuh adalah perataan permukaan lantai.
Perataan dilakukan dengan mesin perata cor - coran, hal ini bertujuan agar lantai
cor rata dan tidak bergelombang. Kemudian setelah cor - coran setengah kering
dilakukan penaburan floor hardener. Plat beton siap ditaburi floor herdener pada
saat permukaan cor jika ditekan dengan ibu jari hanya akan meninggalkan bekas
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sedalam 3-5 mm. Kemudian tahap terakhir adalah perataan dan penghalusan
floor hardener. Plat lantai yang sudah ditaburi dengan floor hardener dapat
dilakukan pemolesan dengan trowel sehingga lantai menjadi rata dan mengkilap.

Gambar 38. Perataan dan Penghalusan Floor Hardener
Sumber: Dokumen Pribadi

c.

Menggambar Gambar Kerja pada Lantai Kerja (Marking Villa)
Marking adalah salah satu item pekerjaan surveyor di lapangan yang

seringkali dibutuhkan pada setiap pekerjaan struktur dan arsitektur, sebagai
panduan dil apangan untuk memulai pekerjaan yaitu memplot gambar dan
ukuran pasangan dinding unit dan gambar kerja ke lantai kerja. Dimaksimalkan
agar setiap pekerjaan atau pemasangan sesuai dengan gambar kerja. Dalam
bentuk desain, ukuran, penempatan ruang secara presisi bisa dicapai. Peralatan
yang diperlukan adalah alat tulis, tali rafia, patok, Theodolit / waterpass, dan
pilox. Proses marking dilakukan dengan 2 langkah yaitu langkah kerja dan
langkah akhir. Langkah kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1)

Siapkan kebersihan area lantai kerja dari debu, sampah dan air, usahakan
agar tetap kering agar tinta sipatan bisa menempel sempurna di lantai dan
tidak mudah hilang.

2)

Sebar As grid villa dari silang koordinat central line

3)

Setelah as grid tersebar dilantai barulah marking pasangan dinding unit
dikerjakan, sebagai alatnya digunakan sipatan tinta dasar warna hitam.
Garis sipatan dibuat untuk posisi pasangan Light break / plester / finísh
dan pinjaman garis untuk mempermudah proses pengkuran selanjutnya
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juga garis markingan dibuat didinding existing untuk menjaga vertikality
saat pemasangan.
4)

Marking dimulai dari pembatas unit selanjutnya toilet dan ruangan
lainnya.

5)

Secara teknis ukuran ruang diasumsikan dari as dinding untuk
meminimalkan resiko kesalahan yang diakibatkan kekeliruan menghitung
jarak ukuran sehingga berpengaruh pada space ruang tidak sesuai dengan
gambar rencana.

Gambar 39. Menggambar Denah Villa pada Lantai Kerja dengan Sipatan Tinta
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kemudian langkah akhir dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Setelah selesai dimarking pengecekan ulang / cross check kembali
dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang selalu ada selama proses
pengukuran. Review pekerjaan tidak semata dilakukan survey tapi tetapi
dibantu oleh supervisor dan disaksikan oleh direksi.
2) Beri identitas pada sipatan dengan spidol atau pilox agar setiap orang /
tukang bisa mengerti, penandaan mencakup central line pasangan dinding,
kolom praktis, pinjaman dan elevasi.

d.

Pemasangan Kerangka Bentuk Villa
Rencana bentuk bangunan belakang villa dibuat seperti bantuk tabung

yang sedikit mengerucut keatas lalu pada bagian atap direncanakan berbentuk
alas lingkaran yang memiliki sudut kemiringan tertentu sehingga dalam
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pelaksanaan proyek pembangunan diperlukan bantuan kerangka dari besi yang
dibentuk melingkar. Kerangka ini dipasang setelah pembangunan pondasi dan
pengecoran lantai selesai selain itu kerangka dipasang setelah dilakukan
pemasangan bata dinding 1/6 dari dinding keseluruhan. Kerangka villa dipasang
pada titik pusat lingkaran bangunan dan di letakkan pada bagian atas dengan
bantuan kayu dan bambu sebagai penyangga. Setalah kerangka berhasil dipasang
tukang akan membangun dinding villa dengan bantuan kerangka tersebut, agar
pemasangan bata dinding presisi dibuat bantuan berupa benang yang dikaitkan
di kerangka atap kemudian ditarik ke bawah lantai dasar bangunan.

Gambar 40. Pemasangan Kerangka Villa
Sumber: Dokumentasi Pribadi

e.

Pembangunan Dinding Villa
Pemasangan dinding bata pada villa sedikit berbeda dengan pemasangan

bata dinding mushola yg telah dijelaskan dibagian atad laporan. Perbedaannya
adalah dinding pada mushola seperti od dinding pada umumnya yaitu lurus
keatas dan datar sedangkan dinding pada villa khususnya pada dinding ruang
villa bagian belakang berbentuk tabung dan sedikit mengerucut keatas sehingga
teknik pemasangannya pun berbeda. Pemasangan dilakukan dengan bantuan
kerangka yg telah dipasang dan dijelaskan diatas.
Tahap pertama tukang akan memasang bata memutar mengelilingi tinta yg
sudah digambar pd lantai kerja, pemasangan bata dipaskan mengikuti bata
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bawahnya dan pemasangan dilakukan hingga setinggi 1/6 dr tinggi keseluruhan
dinding. Kemudian pada layer berikutnya dilakukan pemasangan dengan teknik
menjorok kedalam. Hal ini dilakukan dengan cara setiap satu layer pemasangan
bata selesai pemasangan bata di layer selanjutnya dipasang dengan sedikit
menjorok kedalam atau dengan cara menarik bata ke dalam sebesar 1/2 cm dari
luar. Pemasangan ini dilakukan secara menerus hingga ketas sampai bertemu
dengan kerangka atap lingkaran.

Gambar 41. Pembangunan Dinding Villa
Sumber: Dokumentasi Pribadi

f.

Water profing pada Kolam Villa
Waterproofing merupakan sebuah prosedur yang bisa membuat suatu

objek atau media menjadi tahan atau kedap terhadap air. Maksud penggunaan
waterproofing tak lain hanya melindungi dan menjaga ketahanan struktur
bangunan. Biasanya pelindung bangunan ini dipasang pada bagian tertentu
seperti, kolam renang, basement (bawah tanah), atap dan area basah lainnya.
Pentingnya memilih jenis waterproofing yang tepat mengingat kebocoran
rumah dan gedung adalah suatu permasalahan yang begitu serius dan
berpengaruh terhadap biaya perbaikan yang bisa menjulang tinggi. Dalam
kegiatan pelaksanaan praktik kerja profesi ini praktikan melaksanakan kegiatan
pengawasan terhadap pekerjaan waterproofing pada kolam renang villa.
Tahap - tahap dalam pekerjaan Waterproofing untuk Kolam Renang adalah
pertama Pastikan permukaan beton atau screed sudah bersih dan rata. Kedua Gunakan
Aquastop Nanoflex pada area yang akan di waterproofing, tunggu selama 5 menit,
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kemudian aplikasikan lapisan AR1 pada bagian atas lantai dan separuh area dinding
bawah. AR 70 diaplikasikan pada daerah sudut terlebih dahulu untuk mencegah
terjadinya kebocoran di area sudut kolam renang. Tahap ketiga tunggu selama minimal
3 jam sebelum melanjutkan pengerjaan layer kedua dengan Aquastop Nanoflex. Lalu
tahap keempat, untuk pemasangan mozaik gunakan Adhesive sebagai screed/ plester

Gambar 42. Pengerjaan Water Profing pada Kolam Villa
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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