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: 104/B.3.3/FTIII2011 

Fakultas Teknik 
Program Studi Teknik Sipil 
Jalan Pawiyatan Luhur IV 11 Bendan Duwur Semarang 50234 
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 8415429 
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id 

11 lanuari 2011 Nomor 
Lamp. 
Hal : Permohonan Ijin Kerja Praktek 

Y tho Bapakllbu Ketua 
Yayasan GKI Stadion 
Sernatang 

Dengan honnat. _ 
Dalam rangka menyelesaikan studi dan sesuai dengan kurikulum pada Fakultas Teknik, 
maka kami memohonkan ijin bagi mahasiswa di bawah ini untuk melaksanakan Kerja 
Praktekpada. Proyek Pembangtman Gereja GKI S~adion. 
Maha.siswa tersebut adalah: . . i 

NIM. Nama Mahasiswa 
Q8.12.0017 · Hendra Gunawan 

Demikian permohonan kami, terima kasih atas perhati~ndru.fkeIjasa.mi:ll1ya~ · 

" . :. 

Tembusan: Mahasiswa. ybs. 
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Fakultas Teknik 
Program Studi Teknik Sipil 
Jalan Pawiyatan Luhur IV 11 Bendan Duwur Semarang 50234 
Tel~pon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265,8415429 
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id 

SURAT PERINTAH KERJA 
Nomor : 149/B.3.8/FT/I/2011 

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang memberikan tugas kepada : 

Nam a 
NIM 
Program Studi 

: Hendra Gunawan. 
: 08.12.00017 
: Teknik Sipil Unika Soegijapranata 

Untuk melaksanakan tugas praktek pada Proyek Renovasi dan Perluasan GKI Stadion 
SEmarang. Terhitung mulai tanggal 1 Februari - 18 Mei 2011 selama 90 (sembilan 
puluh) hari kerja dan batas selesai membuat laporan tgl. 18 Juni 2011. 

Surat Perintah Kerja ini ditunjukkan untuk mendapatkan fasilitas Kerja Praktek 
mahasiswa di instansi yang bersangkutan. 

ST. MT 
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Nomor : 148/B.3 .S/FT/I/2011 
Lampiran : Kartu Asistensi 
Hal : Bimbingan Kerja Praktek 

Yth. Dr. RI. MI. RetnoSusilorini, ST., MT 
Dosen F akultas T eknik 
Unika Soegijapranata 
Semarang. 

Dengan hormat, 

Fakultas·Teknik 
Program Studi Teknik Sipil 
Jalan Pawiyatan Luhur IV /1 Bendan Duwur Semarang 50234 . 
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 8415429 
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id 

31 lanuari 2011 

Berkaitan dengan pelaksanaan kelja praktek mahasiswa Program Studi Teknik Sipil 
Unika Soegijapranata, untuk itu kami mohon bantuan Bapak/lbuiSdr. berkenan 
membimbing dan mengarahkan Kerja Praktek mahasiswa di bawah ini, guna 
mengumpulkan data, pengarnatan lapangan sarnpai dengan penyusunan laporan Kerja 
Praktek. 
Nama mahasiswa tersebut adalah: 

No. NIM Nama Mahasiswa Keterangan .. 

Ol. 08.12.0017 Hendra Gunawan 

Bahwa mahasiswa terse but di atas melaksanakan kerja praktek pada Proyek Renovasi 
& Perluasan GKI Stadion Semarang. 
Demikian permohonan karni, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan bersama 
ini pula kami lampirkan Kartu Asistensi dari mahasiswa. 

Tembusan : Yth 
- Mahasiswa ybs. 
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SURAT KETERANGAN SELESAI KERJA PRAKTEK 
No: O4IMKfPRPGKIl1I2011 

Manajemen Konstruksi Proyek Renovasi dan Perluasan GKI Stadion Semarang, 

menerangkan bahwa : 

Nama : Hendra Gunawan 

NIM : 08.12.0017 

Jurusan : Teknik Sipil 

Universitas : Unika Soegijapranata 

Menerangkan bahwa mahasiswa ~rsebut diatas telah mengikuti Kerja Praktek di Proyek 

Renovasi dan Perluasan GKI Stadion Semarang, terhitung sejak tanggal 1 Ferbruari 2011 

sid 18 Mei 2011. 

Demikian sUrat keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

V1 

Semarang, 1 Juni 2011 

Manajemen Konstruksi 

Proyek Renovasi dan Perluasan GKI 

Stadion Semarang 

Benny Wijaya S,ST 
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ABSENSI KERJA PRAKTEK 

NAMA : Hendra Gunawan 
NlM : 08.12.0017 

Hari Ke Tanggal Keterangan 
Tanda Tangan 

Hendra Gunawan MK 
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KATA PENGANTAR 

Laporan Kerja Praktek Proyek Renovasi dan Perluasan GKI Stadion 

Semarang ini dapat diselesaikan tepat waktu atas izin Tuhan Yang Maha Esa karena 

itu penulis mengucapkan rasa syukur. 

Kega Praktek sangat penting bagi mahasiswa Teknik Sipil untuk 

memperdalam ilmtmya dalam bidang kontruks4 karena itulah penulis dapat 

m~ besarnya manfaat yang didapat selama pelaksanaan kerja praktek. 

Keterbatasan waktu pengamatan pelaksanaan proyek menyebabkan laporan 

ini masih terdapat banyak kektJrangan, oleh . .karena itu penulis menyadari dengan 

segaIa kerendahan hati dan mengharapkan saran maupuD kritik yang bersifat 

membangun dari segenap pembaea untuk kesempumaan Laporan ini. 

Selama pelaksanaan Kega Praktek sampai dengan selesainya Laporan in4 

penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dati berbagai pihak yang 

terhDai. Melalui kesempatan ~ dengan segala ketulusan dan kerendahan hati~ 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Dr.Rr.MI.Retno Susilorini, ST.~. selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan juga sebagai Dosen 

Pembimbing yang memhimbing pennlis daIam membuat laporan Kerja 

Praktek. 
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2. Daniel Hartanto, ST.,MT. Selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik dan 
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LAPORAN KERJA PRAKTEK 
PROYEK RENOVASI DAN PERLUASAN GKI STADION 
JL. Ki Mangunsarkoro Semarang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan pendidikan Program Studi Sarjana Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang adalah mencetak tenaga 

kerja yang profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah cukup jika 

mahasiswa hanya menerima pendidikan di bangku kuliah saja, maka dalam upaya 

untuk memperluas pengetahuan pada mahasiswa dan menambah pengalaman di 

lapangan, diadakan suatu program yaitu Kerja Praktek. 

Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengenal dunia kerja yang 

sesungguhnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan 

memberikan gambaran nyata mengenai dunia keIja kepada mahasiswa. Dengan 

demikian mahasiswa mempunyai bekal dan pengalaman untuk terjun ke 

masyarakat. Namun tidak mudah untuk mencapai hal tersebut, karena tidak 

terlepas dari kesungguhan dan kreatifitas mahasiswa. 

Dalam melakukan Kerja Praktek mahasiswa dituntut aktif dalam 

pengamatan pelaksanaan proyek di lapangan. Keaktifannya dalam pengumpulan 

data-data lapangan selama pelaksanaan di lapangan sangat penting. Hal ini 

diperlukan karena nantinya dipergunakan untuk penyusunan laporan Kerja 

Praktek. 

Kerja Praktek ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan komunikasi 

antara mahasiswa dengan masyarakat jasa konstruksi. Dengan dilakukannya 
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pengamatan di lapangan, mahasiswa akan mengenal situasi dan kondisi yang 

mempengaruhi pelaksanaan proyek, dimana secara tidak langsung akan 

memberikan informasi tentang keberadaan Program Studi Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Katolik Soegijapranata, sehingga pada akhimya nanti akan 

memberikan peluang lapangan kerja baru terutama lulusan Sarjana Teknik Sipil. 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

Adapun maksud dari Kerja Praktek yang di laksanakan adalah : 

Untuk memenuhi tugas studi sebagai mahasiswa Program Studi Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata. 

Untuk tujuan dari Kerja Praktek yang dilaksanakan adalah : 

1. Mampu menerapkan teori-teori dan praktek yang pemah didapat di 

dalam perkuliahan serta membandingkan dengan dilapangan, 

2. Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa mengenai 

pengetahuan praktis di lapangan yang merupakan aplikasi dari teori 

yang didapat dari bangku kuliah, 

3. Mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai jalannya pelaksanaan 

suatu proyek baik secara teknis maupun nonteknis, 

4. Mendidik sikap mental dan disiplin keIja yang siap pakai di bidang 

konstruksi, 

5. Sebagai bekal mahasiswa untuk teIjun dalam dunia keIja dan 

membuka komunikasi yang baik diantara masyarakat yang 

berkecimpung dalam dunia konstruksi. 

Hendra Gunawan 08.12.0017 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Kerja Praktek yang dilaksanakan yaitu selama 90 hari kerja terhitung 

mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 18 Mei 2011, berdasarkan Surat 

Tugas Kerja Praktek No : 1041B.3.3IFTIII2011 atas nama Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Katolik Soegijapranata. Karena keterbatasan waktu, maka keIja 

praktek yang dilaksanakan tidak dapat melakukan pengamatan pelaksanaan 

pekerjaan secara menyeluruh. Oleh sebab itu kerja praktek ini, terbatas pada 

bagian-bagian pekeIjaan yang berlangsung selama kurun waktu kerja praktek saja, 

antara lain : 

1. Tinjauan Umum 

Mengenai gambaran umum Proyek Renovasi dan Perluasan GKI 

Stadion Semarang 

2. Tinjauan Khusus 

Membahas mengenai pekeIjaan yang dapat diamati selama masa kerja 

praktek yaitu pekerjaan struktur atas yang meliputi pekeIjaan 

pembesian, begesting, pengecoran kolom, balok, plat lantai, dan 

dinding. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam memberikan gambaran yang jeIas dalam laporan ini, data 

dikumpulkan selengkap mungkin sesuai keperluan. Laporan ini pada hakekatnya 

merupakan laporan hasil pengamatan di lapangan selama pelaksanaan proyek. 

Adapun data-data diperoleh dapat dibagi menjadi : 
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1. Metode Observasi (pengamatan) 

Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di 

lapangan mengenai teknik pekerjaan yang sedang berlangsung. 

Pengamatan dilakukan pada hal-hal yang berhubungan dengan 

pekerjaan struktur. Selain itu juga dilakukan tentang masalah-masalah 

yang timbul yang sekiranya dapat menghambat aktivitas kerja dan 

berusaha mencari pemecahannya. 

2. Metode Interview (wawancara langsung) 

Dalam hal ini dilakukan wawancara atau tanya jawab langsung 

dengan semua pihak yang terlibat dalam proyek, wawancara dengan 

pihak pengawas proyek, kontraktor, mandor, maupun dengan tukang 

mengenai hal-hal yang belum diketahui atau menanyakan berbagai 

masalah yang dijumpai di lapangan dengan maksud agar kami 

mendapatkan masukan - masukan yang berarti dalam kerja praktek ini. 

3. Metode Deskriptif 

Metode Diskriptif (literatur) didapatkan dari buku-buku yang 

mempelajari tentang contoh-contoh analisa yang digunakan dalam 

perhitungan struktur. Metode literatur digunakan dalam pemecahan-

pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan laporan 

kerja praktek ini. 

4. Metode Instrumen 
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Metode instrumen dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat 

bantu dalam penelitian seperti kamera, alat tulis, dan alat bantu yang 

lain. Metode ini sekaligus digunakan untuk pengambilan data yang 

didapat dari proyek pada waktu pelaksanaan di lapangan. 

1.5 Sistematika Kajian Laporan 

Dalam mempermudah kamian laporan ini, maka kami membagi laporan 

ini menjadi tujuh Bab, dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. 

Bab II 

Bab III 

BabIV 

BabV 

Hendra Gunawan 

Meliputi latar belakang kerja praktek, maksud dan tujuan 

kerja praktek, pembatasan masalah, metode pengumpulan 

data, serta sistematika kajian laporan. 

Tinjauan Umum Proyek 

Meliputi uraian umum, maksud dan tujuan proyek, lokasi 

dan situasi proyek, serta data proyek. 

Manajemen Proyek. 

Meliputi uraian umum, unsur-unsur manajemen proyek dan 

hubungan kerja, serta unsur-unsur pelaksana proyek. 

Bahan Bangunan dan Peralatan Kerja. 

Meliputi uraian umum, bahan-bahan yang digunakan, dan 

peralatan kerj a. 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Meliputi uraian umum serta pekerjaan struktur atas yang 

terdiri dari pekerjaan kolom, pekerjaan balok, plat lantai 
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dan dinding, pengendalian kualitas, pengendalian waktu, 

serta pengendalian biaya. 

BabVI Penutup 

Meliputi kesimpulan dan saran. 
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BABII 

TINJAUAN UMUM PROYEK 

2.1 Uraian Umum 

Gereja GKI Stadion merupakan salah satu gereJa yang sangat 

mengutamakan kualitas pendidikan agama dan memberikan nilai moral yang 

berorientasi pada dunia nyata. Dengan berkembangnya dunia nyata maka 

diharapkan masyarakat mampu mengimbangi masalah tersebut. 

Untuk lebih menjamin kualitas agama Gereja GKI Stadion hanya berfokus 

pada 2 bidang yaitu yang berkaitan dengan Tuhan dan masyarakat. 

Gereja GKI Stadion melihat bahwa setiap tahun jumlah masyarakat yang 

berada di kota Semarang semakin bertambah banyak. Hal ini tidak lepas dari 

peranan kota Semarang sebagai pus at pemerintahan dan agama di daerah Jawa 

Tengah. Untuk itulah Gereja GKI Stadion sebagai pemilik proyek membeli 

sebuah lahan yang berlokasi di Jalan Kimangun Sarkoro No 3 Semarang, 

Pembangunan Gereja GKI Stadion juga bertujuan untuk memperluas jalinan 

persaudaraan dan ikut serta dalam kerukunan antar umat beragama di bidang 

agama khususnya di Semarang. 
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2.2 Lokasi Proyek 

Proyek Pembangunan Gereja GKI Stadion Semarang terletak di Jalan 

Kimangun Sarkoro ini secara geografis letak bangunannya dibatasi oleh : 

a. Sebelah Utara : Rumah Penduduk 

b. Sebelah Timur : TK Tritunggal 

c. Sebelah Barat : Rumah Penduduk 

d. Sebelah Selatan : Jalan Kimangun Sarkoro 

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tentang Proyek Pembangunan 

Gereja GKI Stadion Semarang dapat dilihat pada denah proyek berikut: 

Hendra Gunawan 

Gambar 2.1 Lokasi Proyek 
Sumber : Google Map 
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Berikut gambar rencana bangunan Gedung Gereja GKI Stadion Semarang 

2.3 Data Proyek 

Garnbar 2.2 Perspektif Desain Bangunan 
Surnber : Data Proyek 

Data-data proyek disajikan sebagai berikut : 

a) NamaProyek : Proyek Renovasi dan Perluasan Gereja GKI 

Stadion Semarang 

b) Lokasi : JI. Kimangun Sarkoro, Semarang. 

c) Luas Bangunan : ± 3600 m2 

d) Pemilik proyek : Gereja GKI Stadion Semarang 

e) Kontraktor Pelaksana : Herdi Sutendi, S. T. 
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f) Sumber Dana : Gereja GKI Stadion Semarang 

g) Nilai Kontrak : Rp.12.000.000.000,-

h) Waktu Pelaksanaan : 730 (Tujuh Ratus Tiga Puluh) hari 

i) Masa Pemeliharaan : 30 (Tiga Puluh) hari 

j) Cara Pembayaran : Termin 30% ,50%, 70%, 80%, 100% 

k) UangMuka : 20 % (Duapuluh Persen) 

1) Denda keterlambatan : 1 %0 / hari, maksimum : 5 % nilai kontrak 

m) Jaminan Pelaksanaan : asuransi bank 

2.4 Data Teknis Proyek 

Data teknis Proyek Pembangunan adalah sebagai berikut : 

1. Luas Bangunan 

Luas Bangunan ± 3600 m2 

2. Pekerjaan Pondasi 

Pondasi yang di gunakan dalam pekeIjaan Gereja GKI Stadion 

Semarang adalah Pondasi tiang pancang. 

Perencanaan pondasi di dahului dengan adanya Penyelidikan 

Tanah yang di lakukan oleh Universitas UNDIP Semarang. 

Penyelidikan dilakukan dengan uji sondir (CPT = Cone Penetrometer 

Test) dengan kapasitas 5 ton yang langsung di lakukan di lapangan. 

Dari hasil uji sondir tersebut dapat di ketahui bahwa tanah 

keras di capai pada kedalaman yang dalam yaitu 21 meter. 
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3. Pekerjaan Beton 

Pekerjaan beton yang dilakukan pada proyek ini rneliputi pengeeoran, 

pernadatan dan perawatan . Beton dipesan dari perusahaan beton siap 

pakai (ready mix) Pionir Beton dan J aya Mix 

Mutu beton yang digunakan adalah: 

1. Struktur Bawah 

a) Untuk Pondasi Tiang Paneang rnutu K. 500 , berbentuk 

segitiga sarna sisi dengan panjang sisi 37 em , dengan 

kedalaman pondasi ± 21 rn. 

Tabel 2.1 Tipe Pile Cap 

Tipe Tulangan Tulangan 
Pile Cap Atas Bawah 

P2 D16-15 D19-15 

P2A D16-15 D19-15 

P3 D16-15 D19-12,5 

P3A D19-10 D19-15 

P3B D19-10 D19-15 

P3C D16-15 D22-15 

P4 D16-15 D19-15 

P4A D16-15 D19-15 

P4B D22-10 D19-10 

P5 D16-15 D19-15 

P5A D22-12,5 D19-12,5 

P5B D22-10 D19-10 

P6 D16-15 D19-15 

P6A D16-15 D19-10 

P6B D16-15 D19-10 

P8 D16-15 D25-20 
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b) Untuk Tie Beam / Slool digunakan mutu K. 300 

Tabel2.2 Tipe Slooj 

Tipe 
Ukuran Tulan2an Sengkan2 

Sloof 
Sloof 

(cm) 
Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan 

TB1 30X50 010-15 010-20 010-15 010-20 
TB1A 40X60 010-15 010-20 010-10 010-1 5 

TB2 80X65 010-15 010-20 010-15 010-20 

TB3 100X65 010-15 010-20 010-15 010-1 5 
TB4 11OX80 010-15 010-15 010-20 010-20 
TB5 80X70 010-20 010-20 010-15 010-20 
TB6 80X65 010-15 010-20 010-15 010-20 
TB7 60X75 010-15 010-15 010-15 010-20 

2. Struktur Atas 

a) Untuk Kolom Beton digunakan mutu K. 300 

Tabel2.3 Tipe Kolom As 1 

Tipe Dimensi Tulangan Tulangan Sengkang 
Kolom (cm) Pokok Tumpuan Lapangan 

1K1 40X60 5X4D22 010-10 010-15 
1K2 45X45 6X4D22 010-10 010-15 
1K3 40X40 4X4D22 0 10-10 010-15 
1K4 18X55 8012 010-15 010-20 
1K5 45X45 4X4D22 010-10 010-15 
2K1 40X60 4X4D22 010-10 010-15 
2K2 30X45 3X4D19 010-10 010-15 
2K3 20X85 16D16 010-10 010-15 
2K4 40X40 4X4D22 010-10 010-15 
2K5 18X55 8012 010-15 010-20 
2K6 45X45 4X4D22 010-10 010-15 
3K1 40X60 4X4D22 010-10 010-15 
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Tabel2.4 Tipe Kolom As 2 

Tipe Dimensi Tulangan Tulangan Sengkang 
Kolom (cm) Pokok Tumpuan Lapangan 

lKI 40X60 5X4D22 010-10 010-15 
lK2 20X40X50 12D22 010-10 010-15 
lK3 20X40X50 16D22 010-10 010-15 
lK4 45X45 5X4D22 010-10 010-15 
lK5 45X45 5X4D22 010-10 010-15 
2Kl 40X60 4X4D22 010-10 010-15 
2K2 20X50 8D22 010-1 5 010-1 5 
2K3 45X45 4X4D22 010-10 010-15 
3Kl 40X60 4X4D22 010-10 010-15 
3K2 20X50 8D19 010-15 010-15 
3K3 35X35 3X4D22 010-10 010-15 

Tabel2.5 Tipe Kolom As 2' 

Tipe Dimensi Tulangan Tulangan Sengkang 
Kolom (cm) Pokok Tumpuan Lapangan 

lKl 20X40X50 12D22 010-10 010-15 

lK2 35X40 3X4D22 010-10 010-15 

lK3 20X40X50 12D22 010-10 010-15 

2Kl 20X40X40 8D22 010-15 010-15 

2K2 35X40 3X4D22 010-10 010-15 

3Kl 20X40X50 8D19 010-15 010-15 

3K2 35X40 3X4D19 010-15 010-15 

4Kl 20X40 8D19 010-15 010-15 

4K2 20X40X40 8D19 010-15 010-15 

5Kl 20X40 8D16 010-15 010-15 
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b) Untuk Balok digunakan mutu K. 300 

Tabel 2.6 Tipe Balok As 0 

Ukuran Tulangan Atas Tulangan Bawah Tulangan 
Balok 
(em) Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan Pinggang 

15X40 2D19 2D19 2D19 2D19 2(.')10 

Tabel 2.7 Tipe Balok As 1 

Ukuran Tulan~an Atas Tulan~an Bawah 
Tulangan 

Balok 
(em) Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan Pinggang 

40X70 8D22 6D22 5D22 4D22 2(.')10 

40X80 7D22 5D22 5D22 4D22 2(.')10 

40X80 7D22 3D22 7D22 4D22 2(.')10 

40X80 6D22 3D22 4D22 4D22 2(.')10 

40X80 5D22 3D22 4D22 3D22 2(.')10 

40X80 5D22 3D22 4D22 4D22 2(.')10 

" . " " 14 ': 
! - ., ,- .;-' 

Sengkang 

Tumpuan Lapangan 

010-15 010-15 

Sengkang 

Tumpuan Lapangan 

010-10 010-15 

2010-15 010-15 

2010-10 010-15 

2010-15 010-10 

010-10 010-15 
301210, 
010-10 010-1 5 
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c) Plat Lantai 

Proyek Pembangunan Gedung Gereja GKI Stadion Semarang 

ini menggunakan plat lantai sebagai berikut : 

a. Mutu beton K. 300 untuk plat lantai. 

b. Data tulangan plat lantai 2 dan plat lantai 3 yang digunakan 

disajikan pada tabel 2.7 

Tabel2.8 Tipe Plat Lantai 

Type Plat Tebal Tulangan Sisi Tulangan Sisi 
Lantai Plat (cm) Atas (cm) Bawah(cm) 

Sl 12 010-20 010-20 
S2 14 010-20 010-15 
S3 14 010-15 010-15 
S4 13 010-20 010-15 
S5 13 010-20 010-20 
S6 13 010-20 010-20 
S7 12 010-20 010-20 
S8 14 010-12,5 010-12,5 
S9 12 010-20 010-15 
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BAB III 

MANAJEMEN PROYEK 

3.1 Uraian Umum 

Proyek adalah kegiatan sekali lewat, dengan waktu dan sumber daya 

terbatas untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan, misalnya produk dan fasilitas 

produksi (Soeharto,1997) .Sedangkan Manajemen Proyek adalah merencanakan , 

mengorganisasikan , memimpin , mengendalikan sumber daya perusahaan untuk 

mencapai sasaran jangka pendek yang telah di tentukan. (Soeharto,1997) 

Manajemen suatu proyek pembangunan mempunyai tujuan menyelesaikan 

proyek sesuai batas waktu dan biaya yang direncanakan dengan kualitas bangunan 

yang optimal. Dengan demikian, kerja sarna yang baik antar unsur pendukung 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan batas ruang lingkup 

dan wewenang masing-masing mutlak diperlukan, dan merupakan modal dasar 

dari kelangsungan suatu proyek menuju keberhasilan.Berhasil atau tidaknya suatu 

proyek tergantung dari manajemen yang baik dan dapat dijalankan dalam 

organisasi tersebut. Hal itu di karenakan apabila manajemen yang dijalankan 

mengalami kegagalan maka secara langsung berpengaruh dalam proyek secara 

keseluruhan. 

Dalam manajemen proyek terdapat mekanisme yang saling mendukung 

dalam pencapaian sasaran yaitu : 

Hendra Gunawan 08.12.0017 



LAPORAN KERJA PRAKTEK 
PROYEK RENOVASI DAN PERLUASAN GKI STADION 
JL. Ki Mangunsarkoro Semarang 

1. Merencanakan 

Berarti memilih dan menentukan langkah-langkah kegiatan yang 

akan datang yang diperlukan untuk mencapai sasaran.Ini berarti 

langkah pertama adalah menentukan sasaran yang hendak dicapai, 

kemudian menyusun urutan langkah kegiatan untuk mencapainya. 

(Soeharto,1999) 

2. Mengorganisir 

Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan cara bagaimana 

mengatur dan mengalokasikan kegiatan serta sumberdaya kepada para 

peserta kelompok (organisasi) agar dapat mencapai sasaran secara 

efisien.Hal ini berarti perlunya pengaturan peranan masing-masing 

anggota. (Soeharto,1999) 

3. Memimpin 

Kepemimpinan adalah aspek yang penting dalam mengelola 

suatu usaha,yaitu mengarahkan dan mempengaruhi sumber daya 

manusia dalam organisasi agar mau bekerj a dengan sukarela untuk 

mencapai tujuan yang telah di gariskan. (Soeharto,1999) 

4. Mengendalikan 

Yaitu menuntun , dalam arti memantau, mengkaji,dan bila perlu 

mengadakan koreksi agar hasil kegiatan sesuai yang telah ditentukan. 

Dengan demikian, pengendalian merupakan salah satu upaya untuk 

meyakini bahwa arus kegiatan bergerak ke arah sasaran yang 

diinginkan. (Soeharto,1999) 
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Secara umum arti penting manajemen proyek adalah sebagai berikut : 

a. Memecahkan berbagai masalah dengan cepat dan tepat 

sehingga proyek dapat berjalan lancar , tertib , dan terkendali. 

b. Mengadakan koordinasi antara bagian yang saling terkait dalam 

pelaksanaan proyek tersebut. 

c. Membuat rancangan penghematan proyek. 

Penanganan suatu pekerjaan konstruksi merupakan suatu proses yang rumit 

dan kompleks, hal ini karena adanya kejadian - kejadian yang diluar dugaan atau 

hambatan yang dapat menghalangi dalam proses kontruksi. Sehingga dalam 

merealisasikan rencana tersebut pemberi tugas harus teliti untuk menghindari 

banyaknya kesalahan dan hambatan yang bisa ditimbulkan. 

3.2 Unsur-Unsur Manajemen Proyek dan Hubungan Kerja 

Dalam pelaksanaan suatu proyek diperlukan adanya suatu orgamsasl 

pelaksanaan, yang merupakan tata keIja untuk menunjang keberhasilan proyek.. 

Organisasi merupakan komponen vital dalam pengendalian dan pelaksanaan 

proyek. Suatu organisasi proyek yang baik, harus mempunyai ciri sebagai berikut: 

1. Terjadi hubungan yang harmonis dalam kerjasama. 

2. Terjadi keIjasama berdasar hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

masing - masing unsur pengelola proyek. 

Dalam organisasi proyek diperlukan batasan - batasan tersebut, agar dapat 

dihindari adanya tumpang tindih tugas, maupun pelemparan tanggung jawab, 
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sehingga semua permasalahan yang timbul dapat ditanggulangi secara 

menyeluruh, terpadu, dan tuntas. 

Proyek Pembangunan Gereja GKI Stadion Semarang ini, terdapat beberapa 

unsur yang terlibat untuk mewujudkan proyek .Adapun unsur tersebut adalah : 

1. Pemilik Proyek. : Gereja GKI Stadion Semarang 

2. Perencana. : Cipta Prima Sejahtera 

3. Konsultan M.K : Benny Wijaya, ST 

4. Kontraktor Pelaksana : PT. Nusa Raya Cipta 

5. Sub Kontraktor 

a) Sub Kontraktor Mini Pile PT. Paton Buana 

b) Sub Kontraktor Rangka Atap Nusa Raya Cipta 

c) Sub Kontraktor Ready Mix : Pionir Beton dan Jaya Mix 

d) Sub Kontraktor Mecanical Electrical : P.T. Dutadaya Dinamika 

Hubungan antara unsur - unsur tersebut diatas dalam pelaksanaannya 

harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah disepakati dalam 

kontrak kerja agar dalam pelaksanaannya terjadi komunikasi yang baik dan 

terarah sehingga dapat mengendalikan mutu, waktu dan biaya pelaksanaan 

pada proyek. 
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3.3 Struktur Organisasi Proyek 

Struktur Organisasi Proyek 

PT. Nusa Raya Cipta 

Proyek Pembangunan Oereja OK! Stadion Semarang 

Project Manajer 
Herdi S utendi 

Site Manager 
Dzikron 

Site Enginer ~ - ---- - --- - - - - - - ----- - ------ - - -
Rukmana 

~ 
Surveyor 

Asit 

~ 
Mandorkayu 

Hendra Gunawan 

.' 
Pelaksana 

Tohir 

~ ~ 
Mekanik Drafter 

Iwan Budi 

~ --- - - - - --- - ----------- - -

~ ~ 
Mandorcor MandorBesi 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
Sumber : Data Proyek 

~ 
Administrasi 

Koriah 

r 

Logistik 

Tri Suharyanto 

~ 
MandorBesi 
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Unsur yang terkait dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Gereja GKi Stadion 

Semarang terdiri dari : 

3.3.1 Pemilik proyek 

Pemilik proyek adalah orang atau badan hukum baik pemerintah atau 

swasta , yang memberikan pekeIjaan dan membiayai seluruh biaya proyek 

dalam suatu pelaksanaan proyek. Dalam Proyek Pembangunan Gereja GKI 

Stadion Semarang, yang bertindak sebagai sebagai pemilik proyek adalah 

Gereja GKI Stallion Semarang. 

Adapun tugas dan wewenang pemilik proyek adalah: 

a. Mempunyai wewenang penuh terhadap keseluruhan proyek. 

b. Menunjuk tim pelaksana (kontraktor) untuk melaksanakan 

proyek tersebut. 

c. Menunjuk pengawas proyek untuk mengawasi secara langsung 

pelaksanaan proyek. 

d. Menyediakan sejumlah dana yang diperlukan untuk terwujudnya 

suatu proyek. 

e. Mengadakan kesepakatan terlebih dulu dengan perencana, 

pengawas, dan pihak pelaksana mengenai tugas, kewajiban dan 

tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang 

telah disepakati. 

f Menerima hasil pekeIjaan dari pelaksana proyek. 
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3.4.2 Perencana 

Konsultan Perencana adalah suatu badan atau perorangan yang 

dipercaya dan ditunjuk oleh pemberi tugas, dimana badan ill mempunyai 

keahlian tertentu dan ahli dalam membuat perencanaan suatu proyek, 

gambar - gambar kerja beserta penaksiran Rencana Anggaran Biaya serta 

memberi nasehat dan jasa yang berhubungan dengan perencanaan dibidang 

teknik bangunan. 

Adapun tugas dan wewenang konsultan perencana adalah : 

a Membuat perencanaan lengkap dari proyek yang akan dibangun 

sesuai dengan permintaan pemilik proyek. 

b. Mengadakan penyelidikan awal yang meliputi pengumpulan 

data lapangan serta penyelidikan tana4. 

c. Memberi usulan - usulan dan saran kepada pemberi tugas 

sehubungan dengan perencanaan proyek ini. 

d. Memberi penjelasan kepada pelaksana dan pengawas lapangan 

bila ada hal-hal yang kurang jelas dalam gambar bestek. 

e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan yang 

telah dibuatnya apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

3.3.3 Pengawas proyek 

Pada proyek ini pengawas merupakan Tim teknis yang dibentuk oleh 

Gereja GKI Stadion sebagai pemilik proyek. Tim ini bertanggung jawab 
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penuh mengawasi pelaksanaan proyek. Adapun tugas dari pengawas 

adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pengawasan secara berkala serta memberikan 

pengarahan, petunjuk, dan penjelasan kepada pelaksana 

konstruksi serta meneliti hasil-hasil yang telah dikerjakan. 

b. Memberi rekomendasi progress report pekerjaan pelaksana 

untuk meminta dana kepada pemilik proyek guna membiayai 

pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. 

c. Memberikan teguran dan atau peringatan kepada pelaksana 

konstrukSi apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi 

penyimpangan dari spesifikasi dan gambar-gambar teknis. 

3.3.4 Pelaksana proyek 

Secara umum pelaksana proyek disebut kontraktor, yaitu orang atau 

badan usaha baik swasta maupun instansi pemerintah yang dinyatakan 

menang dalam pelelangan dan telah mengadakan perjanjian dengan 

pemilik proyek untuk melaksanakan suatu proyek dibawah persyaratan-

persyaratan yang disetujui. 

Dalam Proyek Pembangunan Gereja GKl Stadion Semarang 

,sebagai pemilik proyek, yaitu Gereja GKI Stadion, melaksanakan proses 

konstruksi melalui suatu pelelangan guna menentukan kontraktor 

pelaksana Pemilik proyek membentuk suatu organisasi yang terdiri dari 

para praktisi di bidang konstruksi untuk bertindak sebagai pelaksana 
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proyek. Dalam proses konstruksi, pelaksana menunjuk beberapa badan 

usaha konstruksi sebagai rekanan untuk menangani sub-pekerjaan dalam 

proyek ini (berperan seperti sub kontraktor). Dalam pelelangan tersebut 

didapatkan kontraktor sebagai peleksana pekerjaan adalah 

Main Kontraktor adalah : PT. Nusa Raya Cipta 

Sub Kontraktor adalah 

a. Sub Kontraktor Mini Pile : PT. Paton Buana 

b. Sub Kontraktor Rangka Atap : Nusa Raya Cipta 

c. Sub Kontraktor Ready Mix : Pionir Beton dan Jaya Mix 

d. Sub Kontraktor Mecanical Electrical: PT. Duta Dinamika 

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana adalah 

seabagai berikut : 

a Berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang dibebankan sesuai 

dengan gambar bestek, perhitungan, dan peraturan sesuai 

persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak, yang 

meliputi ketentuan-ketentuan kualitas pekerjaan, waktu 

pelaksanaan, volume pekerjaan, dan bahan-bahan konstruksi, 

kemudian menyerahkan hasil pekerjaannya tepat waktu bila 

telah selesai kepada pemilik proyek. 

b. Membuat rencana kerja, jadwal pelaksanaan dan metode 

pelaksanaan pekerjaan sebingga tidak terjadi keterlambatan 

pekerjaan. 
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c. Berkewajiban memberikan laporan tentang kemajuan pekeIjaan 

yang telah diselesaikan kepada pemilik proyek secara berkala. 

Laporan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut : 

I. Pelaksanaan pekeIjaan yang telah dilakukan. 

2. Prestasi atau kemajuan yang telah dicapai. 

3. Jumlah tenaga keIja yang dipakai. 

4. Jumlah dan mutu material yang digunakan. 

5. Kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi. 

d. Bertanggung jawab atas bahan baku dan material yang dipakai 

selama pelaksanaan pekeIjaan sesuai dengan spesifikasi. 

e. Bertanggung jawab atas penempatan personil dalam struktur 

organisasi sesuai dengan keahlian serta menjaga keselamatan 

proyek dan tenaga keIja. 

f Bertanggung jawab atas segala jenis pekeIjaan yang dilakukan 

oleh rekanan. 

g. Berkewajiban untuk mengkoordinasi sistem tenaga keIja dan 

keberadaan para rekanan. 

h. Bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang 

dikeIjakannya. 

3.3.5 Pimpinan proyek (Project Manager) 

Pimpinan Proyek merupakan pimpinan PT. Nusa Raya Cipta 

Semarang, yang melaksanakan perencanaan dan rancangan proyek. Project 
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Manager hams dapat menyusun rencana sehingga waktu pe1aksanaan 

sesuai, tidak teIjadi keterlambatan dan mampu menekan biaya sekecil-

kecilnya tetapi dapat menghasilkan yang optimal dan mutu sesuai 

spesifikasi. 

Tugas dan kewajiban Project Manager adalah: 

a. Memimpin pelaksanaan pekeIjaan dengan memanfaatkan 

sumber daya semaksimal mungkin sehingga proyek dapat 

selesai sesuai dengan jadual yang sudah ditentukan. 

b. Mengkoordinasi dan menjaga kelancaran pekerjaan proyek. 

c. menge10la dana proyek seefisien mungkin dengan 

mempertimbangkan faktor kelayakan teknis sesual 

denganspesifikasi yang telah ditentukan perencana. 

d. Mengevaluasi pelaksanaan di Iapangan dengan rencana 

pelaksanaan proyek. 

e. Memecahkan permasalahan yang teIjadi selama proyek 

berlangsung. 

f Bertanggung jawab atas tercapainya tujuan proyek. 
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3.3.6 Mandor 

3.3.6.1 Mandor besi 

Memililci tugas : 

a. Membuat Bar Tender Schedule (daftar potongan dan 

bengkokan pada tulangan) 

b. Mengadakan pengawasan pelaksanaan pemasangan 

besi di lapangan yang meliputi : jumlah, posisi, jarak, 

tulangan, sambungan (over loping) bengkokan, beton 

decking, begel, tulangan tarik / tekan. 

c. Mengadakan koordinator dengan mandor kayu. 

d. Memastikan bahwa lapangan telah bersih sebalum 

dilakukan pengecoran. 

3.3.6.2 Mandor kayu 

Memiliki tugas : 

a. Melaksanakan gambar rencana begesting dan 

mengadakan modifikasi bilamana diperlukan, serta 

memparhatikan detail sambungan pada pertemuan 

kolom, balok, plat, dan mempertimbangkan kecepatan 

pemasangan, kemudahan pembongkaran dan efisiensi 

pemakaian bahan. 

b. Melakukan kooedinasi dengan mandor besi. 
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3.3.6.3 Mandor batu 

Memiliki tugas : 

a. Melaksanakan seluruh pekerjaan batu, galian pondasi 

dan merencanakan ketinggian galian, luas galian dan 

bentuk galian hams sesuai dengan gambar reneana. 

b. Melaksanakan pekerjaan tanah, urugan dan mengatur 

posisi-posisi galian tanah. 

3.4 Hubungan Antar Unsur Pelaksana Proyek 

Dalarn pelaksanaan pekerjaan sangat perlu adanya hubungan kerja yang 

harroonis antar organisasi proyek yang terlibat. Hal ini menjadi kune! sukses 

terlaksananya proyek Dengan tidak terkoordinirnya suatu organisasi justru akan 

merugikan segi waktu, mutu, biaya. Pihak-pihak ini bekerja tergantung dari 

tahapan pekeIjaan, karena mereka harns berfungsi dan sedikit banyak juga 

berhubungan satu sarna lain. 

Pertanggung jawaban terletak pada semua pihak sesuai dengan lingkupmya 

masing-masing, bagian penting dari proses ini adalah eara dalam menyiapkan 

pelaksanaan pekeIjaan. Tentunya dalarn hal ini dituntut suatu kerjasama yang 

harroonis antar pengelola proyek dengan konsultan dan kontraktor. 

Dengan adanya pola hubungan kerja yang tegas maka diharapkan masing-

masing pihak menjalankan peran dan kewajibannya tanpa terjadi overlapping. 

Dntuk lebih jelasnya hubungan pihak-pihak yang terkait dengan proyek adalah 

sebagai proyek : 
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1. Hubungan kerja antara pemilik proyek dengan konsultan pengawas 

a. Pengawas menyerahkan hasil pengawasannya kepada pemilik 

proyek. 

b. Pengawas kemudian menyerahkan hasilnya kepada pemilik proyek. 

2. Hubungan keIja antara pemilik proyek dengan kontraktor 

a. Ada ikatan keIja. 

b. Kontraktor melaksanakan proyek kemudian menyerahkan hasilnya 

kepada pemilik proyek. 

c. Pemilik proyek membayar biaya pelaksanaan dan imbalan jasa 

konstruksi kepada kontraktor. 

3. Hubungan keIja antara pengawas dan kontraktor 

a. Adanya ikatan aturan pelaksanaan proyek 

b. Kontraktor melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan. 

c. Konsultan pengawas memberikan pengendalian teknis pelaksanaan 

proyek yang akan dikeIjakan kontraktor. 

3.5 Sistem Koordinasi dan Laporan Pekerjaan 

Untuk mengetahui kemajuan pekeIjaan suatu proyek perlu diadakan rapat 

koordinasi dan laporan prestasi pekerjaan (reporting) yang dibuat oleh pelaksana 

pekeIjaan dengan disertai dokumentasi dan foto - foto menegnai pekeIjaan yang 

telah dilaksanakan 
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3.5.1 lliqlat koordinasi 

Rapat koordinasi membahas permasalahan yang ada yaitu 

permasalahan yang dapat menghambat berlangsungnya pelaksanaan 

pekeIjaan proyek dan juga keterlambatan penyelesaian proyek. Rapat 

koordinasi yang dilakukan bersifat rutinsang diadakan seminggu sekali 

guna membahas dan mengatasi masalah dalam pelaksanaan proyek dan 

harns segera diselesaikan. Rapat koordinasi ini dilakukan oleh pelaksana 

proyek dan pengawas. 

3.5.2 Laporan pekerjaan 

Reporting Qaporan prestasi keIja) yang dilakukan proyek ini adalah 

laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. 

a. Laporan harian merupakan segala kegiatan pekeIjaan yang 

dilakukan pada hari tersebut. 

b. Laporan mingguan berisi kegiatan harian selama satu minggu, 

masalah dan hambatan-hambatan yang terjadi. 

c. Laporan bulanan merupakan rekapitulasi dari laporan mingguan 

yang disertai laporan visual yang berupa foto-foto proyek. 

Laporan akhir merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan yang 

disertai laporan visual yang berupa foto-foto proyek. 
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HABIY 

SUMBER DAYA PROYEK 

4.1 Uraian Umum 

Dalam Proyek Pembangunan Gereja GKI Stadion Semarang diperlukan 

adanya pengadaan bahan dan peralatan yang baik, oleh sehab ini sangat 

menunjang kelancaran pekerjaan. Bahan dan peralatan ini juga merupakan salah 

satu faktor yang mendukung pelaksanaan pekerjaan. Apabila terjadi keterlambatan 

dalam penyediaan bahan atau gangguan dalam pengirimannya, maka akan 

menyebabkan pelaksanaan pekerjaan mengalami penundaan, yang mengakibatkan 

terjadi pemborosan waktu dan biaya Selain itu bahan-bahan yang digunakan 

untuk: pekerjaan juga harus diatur penggunaannya dengan baik dan disimpan 

disuatu tempat yang memenuhi syara4 sehingga tidak akan terjadi kerusakan atau 

kehilangan, Pengaturan, pengelolaan, penyunpanan bahan-bahan menjadi 

tanggung jawab bagian logistik. 

Konstruksi bangunan yang berkualitas baik, sangat bergantung pada 

kualitas dan kuantitas baban-bahan material yang digunakan. Disamping itu tidak 

melupakan peran dari tenaga pelaksana yang terampil dan berpengalaman. Pada 

proyek ini pemakaian dan penggunaan bahan material dan peralatan diutamakan 

dari daerah disekitar proyek. Namun tidak menutup kemungkinan untuk: 

mendapatkan kebutuhan bahan material dan peralatan yang kualitasnya lebih baik 

dari luar daerah. Untuk: itu dalam penggunaan bahan dan alat kita pilih sesuai 

dengan standar dan kebutuhan pada kondisi di lapangan. 
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4.2 Spesifikasi Bahan Bangunan 

Bahan bangunan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat 

menentukan kualitas basil pekeJjaan. Mutu bahan bangunan akan mempengaruhi 

kualitas dari bangunan tersebut. Oleh sebab itu memerlukan suatu pengawasan 

yang ketat terhadap bahan bangunan yang dignnakan. 

Bahan bangunan yang digunakan hams sesuai dengan Rencana KeJja dan 

Syarat-syarat (RKS) serta gambar keJja yang telah ditentukan. Pengadaan bahan 

bangunan dilakukan oleh kontraktor dan harns melalui persetujuan konsultan 

pengawas atau manejemen kontruksi. Untuk mendapatkan mutu bahan yang 

berkualitas dan kelancarati proyek maka hams diperhatikan pula cara menyimpan 

bahan bangunan di tempat penyimpanan bahan bangunan. 

Adapun persyaratan bahan kontuksi yang hams dipenuhi disesuaikan 

dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain : 

a. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (NI-2) 

b. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (pUBI 1932)-NI-3 

c. Spesifikasi Bahan Bangunan bagian A (hahan bangunan bukan 

l'ogam) (SK SNI-04-1989-F) 

d. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (pPBBI-1983) 

e. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961 (NI-5) 

f. Peraturan Portland Cement Indonesia 1962 (NI-8) 

Berikut syarat-syarat bahan bangunaan yang dipergunakan didalam Proyek 

Pembangunan Gereja GKI Stadion Semarang adalah sebagai berikut: 
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4.2.1 Air 

Air yang digunakan hams air tawar yang bersih dan tidak 

mengand\ll1g minyak,~alkali,dan baban-bahan organis / bahan-bahan 

lain yang dapat menurunkan mutu pekeIjaan. Apabila dipandang perlu, 

Direksi pengawas dapat minta kepada pemborong supaya air yang dipakai 

diperiksa di laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas 

biaya pemborong. Air merupakan bahan untuk mendapatkan work ability 

yang diperlukan dalam pembuatan beton. Dalam Proyek Pembangunan 

Gereja GKI Stadion Semarang ini, air yang digooakan merupakan air dari 

sumur dari bangooan yang sudah ada sebelumnya Sumber Air kerja ini 

hams memenuhi standart pekeIjaan yang terdapat dalam PBBI 1971. 

4.2.2 Agregat 

4.2.2.1 Pasir (Agregat halus) 

Pasir yang digooakan dalam pembutan beton berupa pasir 

alam sebagai hasil desintregasi alami dari batuan atau pasir buatan 

yang dihasilkan dari alat pemecah batuan. Dalam proyek ini 

menggooakan pasir Muntilan. Adapun syarat-syarat yang hams 

dipenuhi oleh agregat halus sesuai dengan PBI 1971 adalah: 

1. Agregat halus hams terdiri dari butir-butir tajam dan keras. 

Butir-butir ini hams bersifat kekal. 
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2. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 

5%. Jika lebih dari 5% pasir hams dicuci terlebih dahulu 

untuk menghilangkan lumpur tersebut. 

3. Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan 

organis,lempung, tanah lempung. 

4. Agregat halus terdiri dari butir-butir beraneka ragam 

Hendra Gunawan 

besamya dan bila diayak dengan susunan ayakan yang 

ditentukan hams memenuhi ayakan sebagai berikut: 

a. Sisa di atas ayakan 4 mm, hams minimum 2% berat. 

b. Sisa di atas ayakan 1 mm, hams minimum 10% 

c. Sisa di atas ayakan 0.25 mm, hams berkisar antara 

80% dan beratnya 90% 

Gambar 4.1 Agregat Halus 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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4.2.2.2 Split (Agregat kasar) 

Agregat kasar yang digunakan dalam proyek dapat berupa 

kerikil alam atau batu peeah yang diperoleh dari pemeeahan 

batu.Ukuran dari agregat kasar ditentukan (1 x2) em.Agregat kasar 

dalam proyek ini berupa split yang barns memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1. Agregat kasar barns hams memenuhi ketentuan-ketentuan 

yang terdapat dalam PBI 1971. Agregat kasar barns 

mempunyai susunan gradasi yang baile, 

2. Bersih dan bebas dari bagian-bagian yang halus, mudah 

peeah, tipis rum panjang. 

3. Kandungan lumpur maksimal 1% berat, bila lebih barns 

dieuci dahulu. 

4. Dimensi agragat kasar tidak boleh lebih dari 3 em dan tidak 

boleh lebih dari y,. dimensi beton terkeeil dari bagian 

konstruksi yang bersangkutan. 

5. Agregat kasar harus ditempatkan diatas lantai beton ringan 

untuk menghindari tereampurnya dengan tanah. 

6. Mempunyai tingkat reaktif yang negatif terhadap alkali. 

7. Tidak boleh mengandung bahan yang dapat merusak beton. 

8. Split harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam 

besarnya dan apabila diayak dengan susunan ayakan yang 
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ditentukan untuk paslf harus memenuhi syarat -syarat 

sebagai berikut : 

a, Sisa diatas ayakan 03,5 mm harus 0 % berat 

b, Sisa diatas ayakan 0 4 mm, harus berkisar antara 90 

% dan 98 % berat 

c, Selisih antara sisa-sisa komulatif diatas dua ayakan 

yang berurutan adalah maksimum 60 % dan minimum 

10 % berat 

Untuk penyimpanannya split harus ditempatkan pada 

tempat yang benar-benar bebas dari kotoran yang menyebabkan 

menurunkan mutu beton dan juga ditempatkan terpisah dengan 

agregat hal us , 

Hendra Gunawan 

Gambar 4.2 Agregat kasar 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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4.23 Portland Cement (PC) 

Portland Cement adalah suatu bahan pengikat yang berfungsi 

sebagai bahan pengikat butiran-butiran dalam suatu adukan heton atau 

plesteran. Semen portland yang digunakan pada proyek ini adalah Semen 

Tiga Roda (semen Indoeement pee tipe I), yang memiliki berat bersih 40 

kg/zak.Semen yang telah mengeras sebagian tidak dibenarkan untuk 

digunakan. Semen yang dipergunakan dalam proyek ini telah memenuhi 

syarat yang telah sesui dengan Peraturan Semen Portland Indonesia tahun 

1972 (NI-B), dimana hams memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

1. Penyimpanan yang rapat terhadap air dan angin 

2. Penumpukan maksimal 2 m atau 10 kantong semen, agar 

tidak pecah dan menggumpal. Dntuk menjaga agar tidak 

lembab, penimbunan diberi jarak dengan permukaan lantai ± 

30 em. 

3. Semen didatangkan dari zak-zak yang tidak peeah dan tidak 

terdapat kekurangan berat dari yang tercantum dalam zak 

semen. 

4. Semen harus masih dalam keadaan fresh atau belum mulai 

mengeras. Jika ada bagian yang mulai mengeras, bagian 

tersebut masih dapat ditekan dengan tangan bebas (tanpa alat) 

dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 % beratnya Jika 

terdapat bahan yang tidak dapat ditekan dengan tangan bebas 

maka jumlahnya tidak boleh lebih dari 5 % beratnya dan 
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pada campuran tersebut diberi tambahan semen yang baik 

4.2.4 Kayu 

dalam jumlah yang sarna dengan catatan bahwa kualitas 

adukan yang diminta hams tetap terjamin. 

Gambar 4.3 Semen PC 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Kayu yang digunakan mempunyai kualitas yang baik dengan 

ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangannya yang berhubungan 

dengan pemakaiannya tidak akan memsak atau mengurangi nilai 

konstruksi atau bangunan. Kayu berdasarkan mutunya dibedakan dalam 2 

macam yaitu : 

1. Kayu mutu kelas I memiliki syarat sebagai berikut : 

a. Hams kering udara, lengas kayu 12 % - 18 %, besamya 

mata kayu tidak boleh lebih dari 116 kali lebar balok atau 

tidak boleh lebih dari 3,5 cm. 
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b. Retak - retak dalam arah radial tidak boleh lebih dari 1/3 

tebal kayu dan miring arah serat tangen alfa tidak boleh 

lebih besar dari 1110 tebal kayu ,sedang untuk: balok 

tidak boleh mengandung wanvlak yang lebih besar dari 

1110 tinggi balok. 

2 Kayu kelas II, memiliki syarat sebagai berikut: 

a. Kadar lengas kayu lebih kecil atau kurang dari 30 %, 

besar mata kayu tidak melebihi 'l4 dari lebar atau tidak 

melebihi 5 cm. 

b. Rata - rata dalam arah radial, tidak boleh lebih dari 1/3 

tebal kayu dan arah serat tangen alfa tidak boleh lebih 

besar dari 1/7, sedangkan untuk: balok tidak mengandung 

wanvlak yang lebih besar dari 1110 tinggi balok. 

J enis kayu yang digunakan dalam proyek ini adalah kayu meranti 

merah ukuran (5/7 cm) yang digunakan sebagai penyokong begisting serta 

memberi kekuatan menahan. 
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Gambar 4.4 Kayu 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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4.2.5 Baja Tulangan 

Menurut diameter tulangan , terdapat dua jenis tulangan baja yang 

digunakan, yaitu baja tulangan polos (plain bar) dengan simbol 0 dan 

tulangan ulir (deformed bar) dengan simbol D. 

Untuk keperluan konstruksi beton bertulang diperlukan baja 

tulangan sesuai dengan basil perencanan. Agar mutu baja tulangan tetap 

baik dan diperoleh hasil pekerjaan yang memuaskan, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan mengenai tulangan baja. Hal yang hams 

diperhatikan dalam penggunaan baja tulangan, antara lain : 

1 Ukuran tulangan / diameter dari baja tulangan tersebut hams 

sesuai dengan yang tercantum dalam gambar rencana. 

2 Dalam penyimpanannya sebaiknya diletakkan di tempat yang 

kering dan tidak bersentuhan langsung dengan tanah. 

3 Tulangan Baja hams bebas dari air hujan,lemak, karat, dan 

kotoran yang dapat mengurangi daya lekat beton terhadap 

tulangan tersebut. 

4 Penimbunan dalam jangka waktu lama di udara terbuka 

sebaiknya dihindarkan karena mempermudah terjadinya 

karat. 
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Besi yang digunakan dalam proyek ini adalah besi polos 010, 012, 

dan besi ulir D16, D19,D22 

Gambar 4.5 Tulangan Baja 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

4.2.6 Kawat pengikat ( 'Bendrat') 

Peletakan tulangan Baja pada konstruksi beton harus sesuai dengan 

gambar kerja, demikian pula dengan sewaktu dieor tempat tulangan Baja 

tidak boleh bergeser pada tempatnya. Sehingga untuk mengikat tulangan 

Baja agar kedudukannya tidak bergeser dapat dipakai kawat pengikat 

(bendrat) . 

Kawat pengikat terbuat dari besi lunak yang terlebih dahulu 

dipijarkan dan tidak disepuh dengan seng. Diameter minimum kawat 

pengikat adalah 1 mm. Kawat pengikat tidak boleh berkarat dan harus 

disimpan bebas dari air. 
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Kawat pengikat yang berkarat akan mudah putus dan tidak boleh 

digunakan untuk mengikat tulangan. Dalam perdagangan kawat pengikat 

berbentuk gulungan dan dijual per kg dan apabila akan dipakai, gulungan-

gulungan hams dipotong secukupnya sesuai kebutuhan dan harus 

dibanting ke tanah agar lentur sehingga mudah untuk dipasang pada 

tulangan Baja. 

Gambar 4.6 Kawat Pengikat (Bendrat) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

4.2.7 Beton ready mix 

Semua pekerjaan beton khususnya untuk pekerjaan kolom, balok 

dan plat lantai menggunakan beton ready mix. Mutu beton yang dipakai 

yaitu: 

a. Kolom Beton K300 :::: fIe = 26,4 MPa 

b. Balok dan Plat Beton K300 :::: fIe = 26,4 MPa 

c. Kolom Praktis K300 :::: fIe = 26,4 MPa 
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Beton ready mix sendiri diproduksi oleh PT. Pionir Beton dan 

PT. Jaya Mix. Sedang untuk pekerjaan yang bukan termasuk struktur 

pengecorannya dilaksanakan dengan manual. 

Keuntungan - keuntungan penggunaan beton ready mix antara lain: 

1. Tidak memerlukan pengujian khusus material komposit antara 

lain pasir, split, semen, maupun aimya. Karena kondisi bahan 

sampai dilokasi proyek sudah bempa eampuran heton yang 

siap dieor. 

2. Mendapatkan campuran beton yang dapat dipakai dengan 

kualitas yang relatif terjamin. 

3. Didapa~ eamp~ yang lebih homogen, sehingga 

mendapatkan mutu beton yang tetap terjaga. 

4. Pelaksanaan di lapangan proyek lebih eepat dan efektif, 

sehingga dapat mempereepat waktu pengerjaannya 

Kerugian penggunaan heton ready mix antara lain: 

1. Pihak pemesan atau pembeli tidak tahu tentang kualiatas 

bahan - bahan yang digunakan untuk pembuatan beton, 

pembeli hanya mengetahui volume dan mutu beton yang 

direneanakan. 
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Gambar 4.7 Beton Ready Mix 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

4.2.8 Tahu beton (Beton decking) 

Tahu Beton biasa disebut Beton Decking, merupakan suatu beton 

ganjal berbentuk kubus yang terbuat dari eampuran semen dan pasir 

dengan perbandingan 1 : 3 yang disisipkan pada acuan beton dengan tebal 

sesuai kebutuhan. Pada proyek ini digunakan beton decking berukuran 5 

cm x 5 cm dengan tebal 2,5 em untuk balok, kolom dan plat. Beton 

decking digunakan untuk memperloleh selimut tulangan beton yang 

berfungsi untuk melindungi tulangan sehingga didapat tebal selimut Beton 

sesuai dengan gambar kerja. 
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4.2.9 Cakar Ayam 

Gambar 4.8 Tabu Beton 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Cakar ayam berfungsi untuk memberi jarak antara tulangan atas dan 

tulangan bawah pada plat lantai. Sehingga tulangan akan memiliki jarak yg 

sarna. Dan agar tulangan tidak keluar. Untuk cakar ayam besi tulangan 

yang digunakan yaitu 08. 
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4.2.10 Batu Bata 

Gambar 4.9 Cakar Ayam 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Batu bata digunakan sebagai salah satu pembuatan dinding pengisi 

maupun dinding pemisah dalam suatu bangunan temtama bangunan 

gedung. Dalam proyek ini menggunakan batu bata dengan ukuran standard 

5 x 11 x 23, mempunyai sudut siku yang panjang, memiliki permukaan 

yang kasar, berbentuk segi panjang dan tidak mengalami keretakan.Pada 

dinding-dinding Batu bata bertemu dengan kolom hams diadakan 

penjangkaran dengan jarak antara 50 em , panjang minimum 30 em 

dim ana bagian yang tertanam dalam beton 20 em dan berdiameter 10 

mm. Tiap luas dinding bata yang lebih besar dari 9 m2 hams diberi kolom 

praktis/ring balok minimum 12em x 12em dengan tulangan memanjang 4 

diameter 10 mm dan tulangan sengkang diameter 6 mm jarak 20 em. 
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4.3 Peralatan Kerja 

Gambar 4.10 Batu Bata 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Didalam suatu proyek agar lancar dan memenuhi target mutu dan waktu 

harus didukung oleh peralatan yang lengkap. Dalam melaksanakan proyek, 

adanya peralatan kerja adalah penting, karena tidak ada alat pekerjaan dan 

material maka dalam suatu proyek tersebut akan mustahil dikerjakan, oleh karena 

itu supaya dalam penyediaan alat bisa berfungsi secara optimal perlu adanya 

menejemen peralatan yang tertib. Selain tenaga manusia sebagai alat, dibutuhkan 

alat bantu yang lain untuk memudahkan pekerjaan akan mendapatkan hasil yang 

memuaskan dengan waktu, tenaga, dan dana yang dikeleuarkan seefektif 

mungkin. Tetapi dalam proyek ini peralatan yang digunakan masih terbatas, 

peralatan untuk pekeIjaan pembesian umumnya masih sederhana. 

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penggunaan peralatan dalam 

pelaksanaan pembangunan yaitu : 

1. Jenis-jenis pekeIjaan 

2. Volume pekeIjaan 
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3. Keadaan lapangan 

4. Biaya yang tersedia 

5. Waktu yang tersedia 

Ada beberapa peralatan proyek didalam melaksanakan pembangunan 

Proyek ini adalah sebagai berikut 

4.3.1 Bar Bender 

Bar bender adalah alat pembengkok batang tulangan baja,. Bar 

bender digunakan untuk pembekokan tulangan balok, pembengkokan 

ujung tulangan untuk penjangkaran. 

Hendra Gunawan 
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4.3.2 Bar Cutter 

Bar cutter adalah alat yang digunakan untuk memotong baja 

tulangan yang akan digunakan pada pembesian beton. Pemotongan baja 

tulangan dilakukan karena panj ang tulangan struktur yang direncanakan 

terdiri dari berbagai macam tipe ukuran. 

Gambar 4.12 Bar Cutter 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

4.3.3 Alat Getar (Vibrator) 

Vibrator adalah alat yang berfungsi untuk meratakan dan 

memampatkan adukan beton. Hai ini dilakukan untuk menghindari adanya 

pori-pori pada saat pengecoran yang mengakibatkan beton bertulang 

menjadi keropos dan menghindari pengendapan adkukan beton, sehingga 

akan mengurangi kekuatan struktur beton tersebut. 

Vibrator terdiri dari 3 bagian : 

1. Motor 

2. Ujung getar 
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3. Pipa yang menghubungkan motor dengan ujung getar 

Putaran yang dihasilkan oleh dinamo motor diteruskan dengan 

perantara pipa yang dilapisi karet ke ujung getar. Didalam ujung getar 

terdapat sumbu putar akibatnya timbul getaran pada bagian ujung yaitu 

tabung baja yang disebut ujung getar. 

Vibrator digunakan pada saat beton dituangkan dalam begisting. Di 

dalam penggunaanya harns diperhatikan untuk pemakaianya sebab jika 

dipergunakan terlalu lama akan menimbulkan pemisahan butiran yang 

besar dengan yang kecil (degradasi butiran), dan tidak homogenya 

pengecoran yang disebabkan oleh naiknya air semen ke atas permukaan 

sehingga kekentalan pengecoran tersebut tidak homogen sehingga 

menyebabkan kekuatan beton juga tidak homogen. Untuk mengantisipasi 

hal ini, maka penggunaan vibrator tidak boleh terlalu lama dan 

penggunaan dilapangan sudah dianggap cukup bila air semen sudah naik 

ke permukaan. Pada saat pekerjaan pengecoran dengan volume yang besar, 

fungsi alat ini sangat penting dalam menghilangkan rongga-rongga pada 

beton akibat kurang padatnya adukan. Tetapi dalam penggunaanya tongkat 

getar tidak boleh terlalu miring dan terlalu lama pada satu tempat saja serta 

tidak mengenai tulangan sehingga akan menggeser letak tulangan. 
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Gambar 4.13 Alat Getar (Vibrator) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

4.3.4 Truk Adukan Beton (Concrete Mixer Truck) 

Truk adukan beton digunakan untuk mengaduk campuran beton 

dalam jumlah besar (kapasitas muat adukan 5-8 m3
). Truk ini digunakan 

bila perusahaan pembuat adukan beton mengirimkan beton ready mix ke 

proyek. Selama pengangkutan, tabung truk mixer harus selalu berputar 

agar tidak teIjadi pengerasan ataupun pemisahan agregat, sehinggga mutu 

beton yang dibawa tidak berubah dari mutu yang dikehendaki. Penuangan 

adukan beton pada cetakan biasa dilakukan dengan menggunakan ember 

atau bisa dengan menggunakan pompa beton (concrete pump) yang telah 

dipasang pipa baja untuk menyalurkan adonan beton ke tempat yang ingin 

di lakukan pengecoran. 
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Garnbar 4.14 Concrete Truk Mixer 
Sumber : Dokurnentasi Pribadi 

4.3.5 Concrete Mixer 

Concrete Mixer berfungsi untuk mencampur bahan -bahan beton 

sehingga campuran menghasilkan adukan yang plastis dan homogen. 

Concrete mixer digunakan untuk membuat spesi (pekerjaan pasangan). 

Selain itu juga digunakan untuk pembuatan mortar. Fungsi dari mortar 

tersebut adalah untuk memperlancar concrete pump sebelum campuran 

beton dipompakan ke atas. Concrete mixer mendapatkam mutu beton yang 

lebih bagus dari pada dengan memakai tenaga manusia. 
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Gambar 4.15 Concrete Mixer 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

4.3.6 Pompa Beton (Concrete Pump) 

Fungsi dari concrete pump yaitu memompa bahan cor beton 

melalui sebuah saluran pipa ke tempat yang ingin di cor. Oleh karena itu 

campuran-campuran cor beton berupa cairan, sehingga memungkinkan 

untuk dipompa. Dengan memakai metode pemompaan ini merupakan 

metode yang mudah untuk menyalurkan campuran cor beton ke semua 

tempat pada bidang yang ingin di cot dan cara yang paling menghemat 

waktu dibandingkan dengan membawa material cor beton cara lainnya. 
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4.3.7 Scaffolding 

Gambar 4.16 Concrete Pump 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Scaffolding adalah alat yang terbuat dari baja berfungsi untuk 

menopang begisting pada pengeeoran kolom,balok,plat lantai. Scaffolding 

ini juga dapat digunakan sebagai tangga darurat untuk naik ke lantai 

berikutnya. Scaffolding yang digunakan pada proyek ini terbuat dari baja. 

Scaffolding yang menahanlmenopang begesting pada saat 

pengeeoran dan sesudahnya barn boleh dilepas bila beton yang dieor sudah 

memiliki kekuatan yang eukup untuk menahan beban sendiri dan beban 

hidup pekerja sebelum srtuktur tersebut diberi beban seeara optimal. 
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4.3.8 Stamper 

Gambar 4.17 Scaffolding 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Stamper adalah alat yg dipakai untuk memadatkan pennukaan 

tanah urugan. Pemadatan tanah urugan dilakukan perlapis, setiap lapis 

memiliki ketebalan 10-15cm. Sehingga memperoleh kepadatan yang 

sempurna . 
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4.3.9 Pompa Air (Water Pump) 

Pompa air dipakai untuk memompa aIr digunakan untuk 

penyiraman begisting kolom, balok, lantai sebelum dilakukan pengecoran 

sehingga kotoran dapat hilang dan digunakan untuk kebutuhan lain-lain di 

tempat proyek. 

4.4 Tenaga Kerja 

Gambar 4.19 Pompa Air 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Dalam melaksanakan pekerjaan di proyek dan menentukan pre stasi dalam 

proyek, maka tenaga kelja manusia ini sebagai ujung tombak dalam melaksanakan 

semua pekeljaan di lapangan, hal ini dikarenakan : 

1. Tenaga kerja sebagai pe1aksana pekeljaan di lapangan yang 

berperan juga sebagai pemikir dan pencetus ide sekaligus membuat 

ketentuan mengenai menghitung rencana anggaran proyek, 

pengadaan bahan bangunan,penempatan bahan bagunan, penyediaan 

peralatan dan penempatan sumber daya lainnya. 
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2. Tenaga kerja sebagai operator atau mengoperasikan perala tan dan 

mesin penunjang sekaligus merawat kondisinya rnesin tersebut. 

3. Tenaga kerja sebagai pengolah bahan atau material menjadi bahan 

pembuatan bangunan proyek . 

Oleh karena itu faktor sumber daya tenaga kerja hams diperhatian secara 

kusus dengan koordinasi dan manajemen yang baik . Penempatan sumber daya 

tenaga kerja hams ditempatkan secara tingkat keahlian dengan jenis pekerjaan dan 

tingkat kesulitan pekerjaan tertentu, sehingga akan menghasilkan pekerjaan ynag 

menjadi efektif dan efisien. 

4.4.1. Jenis Tenaga Kerja 

a. Tenaga kerja menurut status karyawan 

1. Tenaga Tetap 

Tenaga tetap merupakan karyawan yang diangkat resmi dan 

mendapat gaji bulanan dari kantor, misalnya adminstrasi 

proyek, pengawas lapangans, site manager. 

2. Tenaga Harian. 

Tenaga Harlan merupakan karyawan pada saat kontraktor 

atau pemborong mendapatkan pekerjaan. Jenis tenaga kerja 

ini mendapatkan upah kerja harlan berdasarkan hari kerja, 

misalnya : kepala tukang, mandor, tukang, penjaga malam. 

3. Tenaga Kerja Borongan 

Tenaga Borongan merupakan karyawan yang mendapatkan 

upah berdasarkan prestasi pekerjaan yang dilakukan misalnya 
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: tenaga kerja pasangan batu kali,tenaga keIja gali tanah. 

Jenis tenaga kerja ini hanya dipakai pada saat pekerjaan 

galian ~ah dan pekerjaan pasangan batu kali dilaksanakan, 

setelah pekerjaan selesai maka tenaga kerja ini tidak terikat 

sebagai tenaga borongan. 

b. Tenaga Kerja Menurut Tingkat Kemampuan 

1. Tenaga Kerja Ahli 

Tenaga Kerja Ahli adalah pekerja yang mempunyai 

keahlian khusus yang sudah professional dalam bidang 

administrasi, pelaksana dan pengawas dengan pengalaman 

pekerjaan yang sudah banyak dilakukan. 

2. Tenaga Kerja Menengah 

Tenaga keIja menengah merupakan tenaga kerja terdidik 

setingkat SLTA atau SMA. Tenaga kerja ini menangani 

bidang pekerjaan tertentu misalnya asisten site manager 

asisten pelaksana ,logistik. 

3. Tenaga Pekerja 

Tenaga kerja jenis ini adalah tenaga kerja yang di atur oleh 

mandor sebagai pemimpin tenaga kerja lainnya. Karyawan 

ini terdiri dari beberapa tenaga kerja yang tidak dapat 

ditentukan jumlahnya. Macam pekerjaan yang dikerjakan 

tenaga ini adalah pekeIjana cor, pekerjaan batu, pekerjaan 

kayu, pekerjaan pembesian. 
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4.4.2. Waktu kerja 

Waktu kerja selama pekerjan proyek berjalan tetap mengacu paOO 

peraturan hari dan waktu kerja yang berlaku di Indonesia. Pekerjaan 

lembur tiOOk OOpat dilakukan dengan perintah dari pihak pimpinan proyek. 

a. Hari kerja 

Hari kerja pada proyek ini adalah dari senin sampai minggu, 

Hal ini dilakukan untuk mengejar prestasi pekerjaan di 

lapangan yang sudah direncanakan. 

b. Jamkerja 

Jumlah jam kerja yang berlaku dalam satu hari kerja adalah 

delapan jam kerja, dengan satu jam istirahat pada siang hari. 

Apabila ada kelebihan jam kerja diluar jam kerja tersebut 

dihitung jam lembur. 

Waktu kerja pada proyek adalah: 

1. Waktukerja 

Hari senin sampai Sabtu pukul 08.00 s.d. pkl17.00 WIB 

Hari Minggu pukul 08.00 s.d. pkl16.00 WIB 

2. Waktu istirahat kerja 

Hari senin s.d kamis dan sabtu pkl12.00 s.d. pkl13.00 WIB 

Harijumat pkll1.30 s.d. pkl13.30 WIB 
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4.5 Sistem Pengupahan 

Pemberian upah kerja yang diberikan pada pekerja berdasarkan atas 

keahlian dan kualitas tenaga kerja yang bersangkutan. Waktu pemberian upah 

diberikan pada setiap akhir dna minggu sesnai dengan perjanjian awal kontrak 

kerja. 
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BABV 

PELANSANAANPEKERJAAN 

5.1 URAIAN UMUM 

Pelaksanaan pekerjaan adalah tindakan yang nyata dari reneana pekerjaan 

yang diraneang oleh kontraktor yang sesuai dengan kemauan dari pemilik proyek 

pada awal pekerjaan. Pada tahap ini memerlukan kerjasarna kelompok tim dan 

pembagian tugas dari semua pihak yang terkait, baik pereneana, pemilik proyek, 

pengawas maupun pipimpinan proyek. Pembagian tugas dan kerja sarna yang baik 

akan mendapatkan suatu pekerjaan yang efektif dan efesien terutama dalam 

pengaturan pekerja , bahan bangunan ,alat-alat yang digunakan yang ada dalam 

proyek. Dengan manajemen yang terstruktur, maka akan mendapatkan hasil yang 

maksimal. Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan atas Rencana Kerja dan Syarat-

syarat (RKS) yang telah ditetapkan dan disetujui anara pihak pemilik maupun 

pihak kontraktor pada waktu penandatanganan kontrak kerja. 

Pada pelaksanaan pekerjaan merupakan pekerjaan yang memerlukan 

tenaga ekstra. Karena baik buruknya hasil dari suatu pekerjaan dituntut dalam 

pekerjaan ini.Dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam pelaksanaan, sehingga dapat menghasilkan bangunan sesuai 

dengan rene ana dan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Berita acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing). 

b. Reneana kerja dan syarat-syarat (RKS). 
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c. Gambar rencana yang di buat oleh konsultan perencana. 

5.2 Pekerjaan Pondasi (Tiang Pancang) 

Pondasi adalah stuktur yang digunakan untuk menumpu kolom dan dinding 

dan memindahkan beban ke lapisan tanah. Beton bertulang adalah material yang 

paling cocok digunakan sebagai pondasi. Besamya dimensi tiang pancang sangat 

bergantung pada kondisi tanah lingkungan sekitar dan besarnya beban yang 

diterima pada masing-masing kolom. 

5.2.1 Penyelidikan tanah 

Penyelidikan tanah dilakukan sesuai dengan kedalaman tanah keras 

yang terdapat pada data bangunan sebelah dari proyek ini. Penyelidikan 

tanah dilakukan untuk mengetahui pada kedalaman berapa akan mencapai 

tanah keras. Pengetesan tanah di kedalaman yang telah tecapai tanah keras 

tersebut maka pondasi akan diletakkan. 

5.2.2 Penggalian tanah 

Kedalaman tanah yang digali berdasarkan pada tinggi elevasi pile 

cap yang telah dilakukan. Setiap lokasi memiliki kedalaman yang berbeda-

bedasama. Kedalaman penggalian tanah untuk pile cap berkisar antara 

1,95m-2,25 ffi. 
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5.2.3 Pembesian Pile Cap 

Setelah titik-titik pondasi tiang pancang dipancang berdasarkan 

gambar reneana.Pembesian pile cap terdiri dari tulangan pokok yang 

memiliki jarak beraturan. Tulangan pokok berfungsi untuk menahan gaya 

tarik yang diakibatkan oleh beban lentur, dan juga untuk menahan gaya 

geser karena torsilpuntir. Jenis besi yang digunakan pada pile cap adalah 

besi ulir dengan jumlah dan diameter yang berbeda tergantung dari type 

pile cap. Baja tulangan yang digunakan memiliki ukuran D16, D19, D22, 

D25 dengan mutu baja U 39. 

Dimensi pile cap dan penggunaan tulangan pada pekerjaan pile cap 

sangat variatif karena pile cap satu deng~ yang lainnya menopang berat 

beban yang berbeda pada setiap kolom yang terdapat di atas pile cap. Pile 

cap dibuat dengan ukuran paling besar karena menopang beban yang 

besar, sedangkan pile cap ukuran kecil hanya mampu menyangga beban 

yang relatif keeil. 

Langkah kerja pembesian pile cap pada proyek ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memahami gambar kerja serta membuat daftar 

pembengkokan dan pemotongan berdasarkan gambar 

reneana. 

2. Mempersiapkan tulangan yang akan digunakan sesuai dengan 

diameter yang diperlukan untuk tulanganpi/e cap. 
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3. Pemotongan dan pembengkokan tulangan utama sesual 

dengan ukuran dan panjang dalam gambar rencana. 

4. Merangkai tulangan utama sesuai dengan gambar rencana 

yang ada. 

5. Memasukkan rangkaian tulangan yang sudah jadi kedalam 

lubang tanah yang sudah digali. 

Gambar 5.1 Pembesian Pile Cap 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

5.2.4 Pemasangan Bekisting Pile Cap 

Pekerjaan bekisting pile cap dikerjakan sebelum pekerjaan 

penulangan pile cap dilakukan. Bekisting pile cap dipasang pada sisi-sisi 

pile cap sehingga membentuk suatu persegi. Bekisting pile cap terbuat dari 

batako yang disusun sesuai dimensi pile cap dan langsung menyatu 

dengan cor pile cap sehingga tidak perlu dilakukan pembongkaran 

bekisting pile cap. 
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Gambar 5.2 Bekisting Pile Cap 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

5.2.5 Pengecoran Pile Cap 

Sebelum dilakukan pengeeoran pile cap hal-hal yang perlu 

dipersiapkan adalah : 

1. Persiapan lokasi, pekerja, dan menyediakan peralatan yang akan 

dipakai. 

2. Pembersihan bagian-bagian yang akan dieor dari kotoran seperti 

potongan kawat pengikat, kayu, tanah longsoran, dan lain-lain. 

3. Pemeriksaaan penulangan yang meliputi letak, jumlah, diameter, 

sambungan, dan jaraknya, apakah sudah sesuai dengan gambar 

kerja. 

Setelah pekerjaan pengeeoran pile cap sudah dikerjakan, kemudian 

dilaksanaka pengeeoran kolom. Pelaksanaan pengeeoran pile cap 

dilakukan dengan menggunakan pompa beton dituangkan ke dalam pipa 
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pompa beton lalu campuran beton di tuangkan ke dalam pile cap. Cara 

pengecoran yaitu dengan menumpahkan mortar langsung ke dalam 

begesting pile cap, sementara pemadatan mortar dilakukan dengan 

menggunakan vibrator untuk memastikan bahwa beton benar - benar telah 

terisi secara penuh dan tidak ada rongga-ronga udara yang membuat hasil 

cor pile cap keropos, bila sudah terisi penuh maka permukaan diratakan 

oleh para tukang dengan mengunakan perata beton yang terbuat dari kayu. 

Gambar 5.3 Pengecoran Pile Cap 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

5.2.6 Perawatan Pile Cap 

Setelah pengecoran dilakukan maka secara berkala pile cap harus 

disiram dengan air untuk menjaga mutu beton agar sesuai dengan yang 

direncanakan, dan juga mencegah teIjadinya retak-retak pada permukaan 

pile cap yang diakibatkan penguapan cor beton pada pile cap. 
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5.2.7 Timbunan tanah kembali 

Bila pile cap telahjadi maka permukaanfootplat ditimbun kembali 

dengan tanah dan dipadatkan dengan stamper supaya mendapatkan elevasi 

tanah yang telah direncanakan. 

5.3 Pekerjaan Kolom 

Kolom yaitu bagian dari struktur bangunan yang berguna untuk 

meneruskan gaya-gaya beban dari bangunan atas dan beban-beban sementara 

untuk diteruskan ke pondasi. Besarnya dimensi kolom sangat bergantung pada 

kondisi tanah pada lokasi di sekitar proyek dan besarnya beban-beban yang 

diterima oleh kolom pada tiap-tiap ruangan . 

5.3.1 Penentuan titik as kolom 

Titik-titik as kolom didapatkan dari basil pengukuran dan 

pematokan pekerjaan tim survey. Pengukuran tersebut dengan cara 

marking titik-titik atau garis yang digunakan sebagai dasar penentuan letak 

kolom. Untuk kolom-kolom utama titik-titik as-nya terletak pada titik as 

kolom rencana. 

Cara peletakan pengukuran as kolom : 

1. Menentukan satu titik pedoman untuk as bangunan, baik untuk 

arah vertikal maupun horizontal, yang diletakkan pada areal 

bangunan yang sekitarnya tidak terganggu oleh aktifitas 

pekerjaan sehingga titik acuan tidak bergeser. 

2. Membuat tembakan pinjaman yang mempunyai jarak terhadap 

arah salah satu as bangunan. Kemudian membuat tanda searah 
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bidikan, yang digunakan sebagai titik bantu didalarn 

menentukan peletakan siku bangunan. 

3. Menentukan peletakan siku bangunan, dengan membuat sudut 

siku dari titik bantu yang telah dibuat sebelumnya, kemudian 

tentukan letak sikunya dan buat tanda yang searah bidikan 

sebagai titik bantu 

4. Dari pinjaman jarak dari as yang dipakai untuk membuat titik 

bantu, maka letak as kolom bisa ditentukan. 

5. Letak as kolom diletakan berdasarkan pada posisi 2 arah yang 

akan membentuk perpotongan siku, maka letak kolom bisa 

ditentukan dengan presisi letak kolom yang akurat dan sesuai 

dengan gambar kerja. 

6. Memeriksa vertikal kolom yang telah dibuat diatas lantai, 

adalah dengan memasang lot di dua sisi permukaan bekisting, 

hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kolom memang 

benar - benar vertikal baik arah memanjang maupun melintang. 

7. Peletakan as kolom dilantai 1 harus sarna kedudukannya 

terhadap as kolom pada lantai sebelum dan kolom lantai 

sesudahnya, oleh karena itu dilakukan pemeriksaan dengan 

memakai tali benang, unting-unting, dan meteran. 

Untuk mengetahui keakuratan, maka sebelum pekerjaan kolom 

perlu dilakukan pengukuran ulang terlebih dahulu untuk memeriksa titik-

titik as kolom tersebut. 
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Cara menentukan posisi as-as kolom yaitu dengan memakai 

Theodolith dan water pass. Pada kolom yang terdapat pada lantai dasar 

pengukuran as kolom dilaksanakan sebelum begisting pile cap selesai, 

yang berdasarkan pada as-as gambar kerja dengan menggunakan benang 

yang di tancapkan pada bouwplank. 

Hendra Gunawan 

Gambar 5.4 Penentuan Titik As Kolom 
Sumber : Doknmentasi Pribadi 

Gambar 5.5 Penentuan Titik As Kolom 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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5.3.2 Pembesian kolom 

Gambar 5.6 Pembesian Kolom 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Sesudah titik-titik as kolom dibuat berdasarkan gambar kerja, 

sehinga tahap memasangan tulangan kolom bisa dilakukan. 

Tulangan baja kolom sebelumnya harus diberi (stek) di lantai 

sesudahnya hal ini bertujuan agar antara ikatan tulangan baja yang 

diberikan akan menjadi satu kesatuan dengan tulangan baja kolom di 

atasnya. Penulangan geser kolom terdapat tulangan pokok dan 

sengkanglbeugel. Penulangan tulangan baja pokok bertujuan agar menahan 

gaya tarik yang disebabkan oleh beban lentur, sedangkan sengkang 
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berguna untuk menahan gaya geser yang disebabkan oleh torsilpuntir. 

Jenis baja yang dipakai pada kolom adalah baja ulir dengan jumlah dan 

diameter yang berbeda tergantung dari tipe kolom pada gambar rencana. 

Baja tulangan yang digunakan memiliki ukuran D19, D22, dengan 

U39. Dimensi kolom dan pemakaian tulangan baja pada pengerjaan 

kolom sangat berfariasi karena kolom satu dengan yang lainnya memikul 

berat beban diatasnya yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dari 

ruangan yang diatasnya. Kolom yang dirancang dengan dimensi paling 

besar karena memikul beban yang besar, sedangkan kolom ukuran kecil 

hanya mampu memikul beban yang kecil. Langkah pengerjaan 

penualangan baja kolom pada proyek ini adal~ sebagai berikut : 

1. Membaca gambar kerja dengan teliti dan membuat daftar 

pembengkokan baja dan pemotongan baja berdasarkan gambar 

kerja. 

2. Menyiapkan tulangan baja yang akan dipakai sesuai dengan 

diameter yang digunakan untuk setiap tipe tulang kolom. 

3. Meluruskan tulangan baja dan memotong tulangan sengkang 

menurut panjangnya pada gambar rencana 

4. Pembengkokan tulangan sengkang dan dikelompokkan berdasarkan 

pemakaian sengkang dalam satu buah tipe kolom. 

5. Pemotongan dan pembengkokan tulangan baja utama seSllill 

dengan ukuran dan panjang dalam gambar kerja. 
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6. Memasang tulangan baja utama kolom denganjarak sengkang pada 

tulangan utama sesuai dengan gambar kerja. 

7. Rangkaian sengkang pada tulangan baja utama harus seSUaI 

dengan jarak yang telah ditandai dan diikat dengan kawat bendrat 

sehingga akan terbentuklah kerangka kolom. 

8. Setelah penulangan baja selesai, maka sekeliling baja tulangan 

baja kolom dipasang tahu-tabu beton atau beton decking dengan 

tebal2,5 cm yang dilekatkan dengan kawat pengikat untuk menjaga 

ketebalan selimut beton . 

Hendra Gunawan 

Gambar 5.7 Sambungan Tulangan Kolom 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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5.3.3 Pemasangan Bekisting Kolom 

Kolom yang dipakai pada proyek ini yaitu kolom persegi dengan 

ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan gambar keIja. Pekerjaan 

begesting kolom dilakukan setelah pekerjaan pembesian kolom selesai. 

Sebelum pekerjaan bekisting dimulai maka terlebih dahulu tulangan baja 

kolom ditegakkan peletakannya. Dntuk menjaga peletakan begesting 

kolom tetap tegak selama pekeIjaan pengecoran , bekisting kolom diberi 

rangka pengaku atau sabuk kolom dari rangka kayu yang dipasang 

mengelilingi begesting maupun dalam keadaan tegak maupun miring. 

Sebelum perakitan bekisting dikerjakan maka terlebih dahulu 

dikerjakan pengukuran terhadap peletakan kolom dan diberi tanda dengan 

menggunakan cat pada lantai. Sehingga diketahui apakah bekisting kolom 

tersebut sudah tegak lurns , maka pada saat perakitan bekisting kolom 

harus dikontrol dengan theodolite atau bisa menggunakan unting-unting. 

Langkah-langkah pembuatan perakitan bekisting kolom adalah 

sebagai berikut : 

1. Peletakan beton decking atau tahu-tahu beton dilakukan untuk 

memberi jarak antar tulangan baja kolom dengan bekisting. 

Pemasangan beton decking atau tahu-tahu beton ini diletakan 

pada beberapa bagian tulangan baja di sisi luarnya. 

2. Begesting kolom dirakit pada keempat sisinya kolom tersebut. 

Begesting kolom memakai bekisting yang terbuat dari kayu 

dan triplek . 
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3. Untuk menjaga bekisting tetap berdiri tegak maka begesting 

diberi suport lalu diikatkan dengan bekisting dengan kayu atau 

tulangan sambungan yang tertaneap pada plat lantai sehingga 

pada waktu bekisting di cor maka kolom tidak terjadi 

melengkung atau patah. 

Gambar 5.8 Pemasangan Bekisting Kolom 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

5.3.4 Pengecoran kolom 

Sebelum melakukan pengeeoran kolom hal-hal yang perlu 

dilakukan adalah : 

1. Pengeeekan lokasi, pekerja, dan peralatan yang akan dipakai. 

2. Penyiraman bagian-bagian yang akan dieor dari kotoran debu 

dan pembersihan kotoran seperti potongan kawat pengikat, 

potongan kayu keeil-keeil, tanah, plastik, rokok dan lain-lain. 
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3. Pengecekan pembesian baja terdiri dari letak tulangfi baja, 

jumlah tulangan baja yang dipakai, diameter tulangan baja 

yang dipakai , sambungan antar tulangan utama, dan jarak 

antar tulangan pokok, jarak antara tulangan sengkang apakah 

sudah sesuai dengan gambar keIja. 

4. Diberi campuran air semen di atas beton kolom lama untuk 

penyambungan dengan beton yang akan di cor. 

Sesudah persiapan pengecoran diatas sudah dilaksanakan, 

kemudian dilakukan pengecoran kolom. PengeIjaan pengecoran kolom 

dilakukan secara teknologi, yaitu dari pompa beton dituangkan ke dalam 

pipa pompa beton kemudian salurkan ke tempat pengecoran kolom. sistem 

pengecoran yaitu dengan menurnpahkan campuran beton langsung ke 

dalam begesting kolom, sementara pemadatannya campuran beton 

dilakukan dengan menggunakan vibrator supaya beton benar - benar telah 

terisi secara penuh dan tidak ada rongga udara agar beton tidak keropos. 

5.3.5 Pelepasan bekisting kolom 

Pelepasan begesting kolom hams dilakukan dengan hati-hati agar 

tidak merusak beton dan begisting kolom dapat dipakai kembali. 

Adapun syarat-syarat yang digunakan sebelum beton dilepas adalah: 

1. Seluruh begesting kolom ketika dilepas dalam rangka 

penyelesaian struktur bangunan yang telah kuat menopang 

beban sendiri dan beban manusia dan dilakukan setelah 

disetujui dari Direksi Pengawas. 

Hendra Gunawan 08.12.0017 



LAPORAN KERJA PRAKTEK 
PROYEK RENOVASI DAN PERLUASAN GKI STADION 
JL. Ki Mangunsarkoro Semarang 

2. Cetakan kolom beton pada bagian struktur boleh dilepas 

apabila bagian strutur tersebut telah meneapai kekuatan yang 

eukup untuk memikul berat sendiri dan beban manusia. 

3. Begesting kolom bam boleh dilepas setelah empat hari 

setelah pengeeoran. 

4. Permukaan beton hams terlihat baik pada saat aeuan 

dibuka,tidak bergelombang,berlubang atau retak-retak dan 

tidak menunjukkan gejala remuk 

5. Aeuan hams eepat dan mudah dipindahkan tanpa paksaan, 

pukulan atau bentrokan yang dapat menimbulkan kemsakan 

pada permukaan beton dan bahan-bahan lain yang 

berdekatan. 

6. Seluruh bahan-bahan bekas acuan yang tidak terpakai hams 

dibersihkan dari lokasi proyek dan dibuang pada tempat-

tempat yang ditentukan oleh Direksi Pengawas. 

7. Pelepasan begisting pada kolom hams hati-hati supaya 

meneegah terjadinya pengelupasan atau eaeat pada beton 

kolom dan begisting dapat dipakai lagi untuk kolom yang 

dimensinya sarna. 

8. Pada bagian-bagian struktur di mana akibat pelepasan 

begisting kayu dan kolom yang menerima beban lebih tinggi 

dari beban rene ana atau terjadi masalah pada keadaan yang 

sulit untuk diperhitungkan, maka bagian begesting tersebut 
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tidak boleh dilepas selama 28 hari sebab kekuatan beton akan 

menjadi maksimal pada umur 28 hari. 

9. Jika hasil pengecoran terjadi keropos maka dilakukan 

penambalan dengan campuran semen dan pasir yang hampir 

sarna mutu betonnya.Perbaikan-perbaikan pada permukaan 

beton yang tidak sempurna harus mendapatkan persetujuan 

dari Direksi Pengawas dan biaya yang dipedukan untuk 

perbaikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

Pemborong. 

Pelepasan bekisting kolom dilaksanakan pada UIDur kolom 2-7 hari. 

Jika terjadi keropos pada kolom, maka perlu dilakukan usaha agar kolom 

tersebut tetap dapat berfungsi. 

5.3.6 Perawatan kolom 

Setelah bekisting dilepas dan dilakukan penambalan sepedunya, 

maka secara berkala kolom disiram dengan air untuk menjaga mutu beton 

agar sesuai dengan yang direncanakan, dan juga mencegah terjadinya 

retak-retak pada permukaan kolom karena kolom yang barn saja di cor 

akan mengeluakan panas yang dapat menimbulkan retak pada kolom 

tersebut. 
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5.5 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 

Plat lantai merupakan strulctur dari bangunan yang berfungsi sebagai 

penahan beban di atasnya. Beban dari balok dan plat lantai meliputi beban hidup 

dan beban mati yang bekeIja pada plat tersebut. Balok lantai merupakan 

komponen struktur yang berguna menahan beban baik beban merata (akibat beban 

lantai) maupun beban terpusat. Sehingga pada balok tersebut mengalami gaya 

geser, momen. Gaya geser pada balok ditopang oleh tulangan sengkang 

sedangkan untuk momen ditahan oleh tulangan pokok. Balok dan plat merupakan 

satu kesatuan dalam konstruksi karena plat lantai dan balok dieor bersamaan 

seeara monolit. Disamping beban dari plat, balok hams mampu menopang beban 

sendiri maupun beban dinding di atasnya. 

5.4.1 Bekisting Balok dan Plat Lantai 

Bekisting Balok menggunakan mu/tip/eks dengan ketebalan 12 rom 

untuk bagian bawah dan samping-samping balok, untuk rangka begesting 

balok digunakan kayu kaso jenis meranti (5/7 em). 

Bekisting pelat lantai dipasang setelah bekisting kolom dan balok 

selesai, begesting pelat lantai memakai lembaran-Iembaran mu/tip/eks 

dengan tebal 12 rom. 
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Gambar 5.9 Pemasangan Bekisting Balok 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 5.10 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

5.4.2 Pemasangan bekisting balok dan plat lantai 

Pelaksanaan pemasangan begesting balok adalah sebagai berikut : 

1. scaffolding didirikan diantara kolom, sedangkan scaffolding 

untuk plat diletakan di tengah dibawah plat yang akan dibuat. 
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scaffolding dirakit diatas tanah yang telah dipadatkan dan 

dipasang serapi mungkin agar tidak menganggu aktivitas 

pekerjaan lain, jarak scaffolding untuk balok ± 75 em. Jarak 

scaffolding untuk plat ± 150 em. 

2. Bekisting balok penopang bawahnya dipasang diatas 

scaffolding, setelah itu dilakukan penulangan balok Karena 

bekisting balok bagian bawah ini sebagai eetakan balok maka 

untuk membuat ketinggian sarna digunakan waterpass. 

3. Sesudah pembesian balok selesai, kemudian eetakan bagian 

samping kanan dan kiri mulai dipasang disertai penguatan 

eetakan yang terbuat dari kayu kaso yang di potong sesuai 

kebutuhan penguatan. 

4. Setelah itu merakit scaffolding untuk plat lantai, dengan 

membuat bekisting tersebut hams kuat supaya tidak teIjadi 

kesalahan konstruksi pada saat pengecoran dan tidak terjadi 

kebocoran pada saat penuangan campuran beton ke bekisting. 
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5.4.3 Pembesian balok dan plat lantai 

Langkah-Iangkah penulangan balok : 

1. Membaca gambar kerja dengan teliti. 

2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan dipakai. 

3. Memotong tulanggan baja dengan alat bar cutter dan 

membengkokkan tulanggan baja dengan bar bender sesuai 

gambar kerja. 

4. Setelah itu merakit tulangan baja balok pada atas begesting 

dengan meletakan tulangan pokok lebih dahulu setelah itu 

tulangan begel disatukan pada tulangan pokok dengan diikat 

dengan bend rat. 

5. Jarak antar tulangan begel terletak sesuai dengan gambar 

kerja. 

6. Setelah itu pada sisi-sisinya dipasang tabu-tabu beton untuk 

mendapatkan selimut beton yaitu 25 mm. 

Permasalahan pada pemasangan tulangan baja balok yang 

diperhatikan adalah pada saan menyambung tulangan pokok dirakit pada 

tempat yang memiliki momen sebesar DOl. Tempat penyambungan 

tulangan pokok ini terletak pada 114 bentang dari as kolom. 

Langkah-Iangkah pekerjaan penulangan plat lantai : 

1. Membacaa gambar kerja. 

2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan dipakai. 
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3. Setelah itu dipasang tulangan baja bawah pada arah melintang 

terlebih dahulu, kemudian dipasang tulangan baja bawah pada 

arah memanjang. Pada tulangan baja arah melintang dan arah 

memanjang diikat dengan kawat bendrat, setelah itu 

dilanjutkan dengan pemasangan tulangan atas. 

4. Untuk memperoleh jarak antar tulangan baja bagian atas 

dengan tulangan baja bagian bawah supaya tetap perlu 

dipasang cakar ayam yang ditempatkan pada area tumpuan 

antara tulangan baja bagian atas yang mempunyai gaya tarik 

dan tulangan baja bagian bawah yang mempunyai gaya tekan. 

5. Setelah itu pada sisi-sisinya dipasang tahu-tahu beton untuk 

Hendra Gunawan 

mendapatkan selimut beton yaitu 25 mm. 

Gambar 5.11 Pembesian Balok 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 5.12 Pembesian Plat Lantai 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

5.4.4 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 

Pelaksanaan pengecoran pada bagian balok dan plat lantai agrar 

dapat dilakukan dengan baik, maka lebih dahulu kontraktor harus 

mendapatkan perintah dari Direksi Pengawas, pada setiap kali akan 

dimulai pengecoran. Perintah yang akan dilaksanakan oleh kontraktor 

yaitu atara lain pemeriksaan bekisting, perekitan tulangan pokok, jarak 

antar tulangan sengkang,pembersihan begisting dari kotoran dan lain-lain. 

5.4.4.1 Persia pan pekerjaan 

Pelaksanaan persiapan sebelum dilakukan pengecoran yaitu 

antara lain: 
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1. Bekisting hams bebas dari kotoran, datar dan tidak boleh 

bengkok, bekisting tidak boleh ada yang boeor, harns 

kokoh, agar penempatan dan dimensinya tetap sarna, 

tidak boleh bergetar pada waktu pengeeoran dikerjakan 

dan setelah pengeeoran selesai tetap mudah dilepas. 

2. Jika terdapat pertemuan dengan beton yang sudah dieor 

sebelumnya, maka bidang pertemuannya harns diberi 

earnpuran air semen yang berfungsi supaya pengeeoran 

yang sebelumnya memiliki kekuatan ikat yang sarna 

dengan beton yang barn akan dieor. 

5.4.4.2 Pelaksanaan pengecoran 

Aturan-aturan didalarn pengeeoran antara lain yaitu : 

1. Takaran earnpuran beton harns sesuai dengan reneana. 

2. Hasil pada takaran carnpuran beton memperoleh 

perbandingan pada volume isi yang dibandingkan pada 

kondisi kering tanpa digetarkan. 

3. Perbandingan harus dilaksanakan dengan baik dan 

sebelum digunakan hams mendapat persetujuan dari 

Direksi pengawas. 

4. Penearnpuran beton harus dilaksanakan dengan mesin 

penearnpur (mixer truck) dengan waktu sekitar lima 
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menit sesudah seluruh material beton dimasukan pada 

drum pengaduk setelah selesai pengadukan. 

5. Campuran beton tersebut harus dipakai dalam waktu 

paling lambat satu jam setelah pencampuran dengan air 

dituangkan. Jika campuran beton digetarkan konstan 

secara mekanis, tenggang waktu tersebut dapat 

diperpanjang menjadi dua jam. 

6. Campuran Beton hams dituang sedekat-dekatnya pada 

tempat pengecoran secara konstan sampai mencapai 

perintah pelaksanaan yang .disetujui Direksi pengawas. 

7. Agar tidak terdapat pori-pori kosong pada beton, maka 

hams mengunakan vibrator. 

8. Vibrator diletakan tegak lurns, getaran-getaran yang 

didapatkan harus cukup besar maka ujing vibrator 

diletakkantidak boleh terlalu lama dengan waktu paling 

lama maksimum satu (1) menit. 
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Gambar 5.13 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

5.4.5 Pelepasan Bekisting Balok dan Plat Lantai 

Pelaksanaan pelepasan bekisting balok dan plat lantai yaitu antara 

lain: 

1. Pelepasan scaffolding dari bekisting harns sesuai dengan PBI 

1971 pasal 5.8. 

2. Bekisting dan scaffolding boleh dilepas jika pada bagian 

konstruksi tersebut dengan sistem bekisting dan scaffolding 

yang terdapat pada beton te1ah mencapai kekuatan yang 

cukup untuk menahan berat sendiri dan alat-alat pelaksanaan 

yang terdapat diatasnya. Kekuatan beton ini diketahui dengan 

hasil pengetesan benda uji dan dengan perhitungan-

perhitungan yang telah disetujui Direksi pengawas. Selain itu 

bekisting dan scaffolding boleh dilepas apabila beton berumur 

dua minggu.Apabila terdapat jaminan pengetesan jika 
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sesudah bekisting dan scaffolding dilepas, beban yang bekerja 

pada bagian konstruksi itu tidak boleh melebihi 5% dari 

beban reneana total, maka pelepasan boleh dilaksanakan 

sesudah beton berumur dua minggu (minimum). 

3. Pada tempat-tempat konstruksi dimana akibat pelepasan 

bekisting dan scaffolding akan bekerja beban-beban yang 

lebih tinggi dari pada beban yang menurut reneana, atau 

mengalami kondisi yang lebih berbahaya daripada yang 

diperhitungkan mak:a bekisting dan scaffolding tersebut 

tidak boleh dilepas selama kondisi tersebut masih terjadi. 

4. Letak-Ietak konstruksi yang setelah dilepas akan langsung 

menerima beban reneana keseluruhan seperti beban atap, 

beban beton itu sendiri, beban mati, beban hidup maka 

pelepasan bekisting dan scaffolding dikerjakan dengan sangat 

berhati-hati .. 

5.4.6 Perawatan beton 

Beton harus dilindun~ dari pengaruh panas, sehingga tidak terjadi 

penguapan yang eepat.Persiapan perlidungan atas kemungkinan datangnya 

hujan harus diperhatikan. Beton harus dibasahi terus menerus paling 

sedikit selama 10 hari setelah pengeeoran untuk mencegah pengeringan 

bidang beton. Pembasahan terns meneus ini dilakukan antara lain 

menutupinya dengan karung-karung basah. Pada plat-plat atap pembasah 

harns penerus dilakukan dengan meredam (menggenanginya) dengan air. 
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Pada hari-hari pertama sesudah selesai pengecoran proses pengerasan tidak 

boleh diganggu. Tidak diperkenankan untuk menggunakan lantai yang 

belum cukup mengeras sebagai tempat penimbunan bahan-bahan atau 

sebagai jalan untuk mengangkut bahan-bahan yang berat. Minimum 1 

minggu setelah pengecoran selesai, baru dapat dibebani untuk pekejaan 

selanjutnya dengan syarat acuan lantai yang dibebani tersebut tidak dilepas 

dan untuk memulai pekerjaan tersebut harus dengan persetujuan tertulis 

dari Direksi pengawas. Perawatan dengan Uap bertekanan tinggi, uap 

bertekanan udara Iuar, pemanasan atau proses-proses lain untuk 

mempersingkat waktu pengerasan dapat dipakai setelah mendapatkan 

persetujuan tertulis ~ Direksi pengawas. 

5.5 Pengendalian Proyek 

Pada pelaksanaan proyek pembangunan memerlukan adanya pengawasan 

dan pengendalian. Sebab itu kesuksesan proyek tersebut merupakan upaya 

maksimal para pelaksanaan proyek tersebut didalam melaksanakan fungsinya 

masing-masing. 

Pengendalian proyek adalah suatu proses dari awal sampai akhir suatu 

proyek yang bersifat menjamin hasil kerja serta melakukan tindakan korektif 

terhadap penyimpangan yang dijumpai dalam pelaksanaan, baik mengenai bahan, 

tenaga, peralatan, biaya manajemen, waktu dan mutu. 
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5.5.1 Pengendalian kualitas 

Fungsi pengendalian kualitas yaitu supaya kualitas struktur suatu 

bangunan yang didapatkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 

Pengendalian terhadap kualitas sangat perlu dilakukan untuk memperoleh 

kekuatan struktur yang telah direncanakan oleh konsultan perencana. 

Pengendalian kualita tersebut antara lain sebagai berikut : 

5.5.1.1 Pengendalian kualitas bahan 

Konstruksi struktur bangunan yang baik dapat dibuat dari 

bahan-bahan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Untuk 
, . 

menjaga kualitas bahan konstruksi supaya sesuai dengan yang 

dikehendaki, sehingga perlu dilakukan kontrol terhadap mutu 

selama pelaksanaan dilakukan. 

Pengujian atau kontrol ini dilakukan oleh Kontraktor 

Pelaksana dengan sepengetahuan Direksi pengawas. Pengendalian 

mutu bahan dikerjakan dengan mengadakan pengontrolan kualitas 

bahan-bahan antara lain: campuran beton, tulangan baja beton dan 

bahan-bahan yang mendukung dalam pembuatan beton. 

a. Beton 

Beton yang digunakan pada proyek ini memakai beton ready 

mix hams memperoleh perintah dari Direksi pengawas. Pembuatan 

campuran beton hams berkualitas bagus. Penyedia jasa kontraktor 
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hams bertanggung jawab sepenubnya supaya campuran yang 

diperoleh tersebut dapat memenuhi kriteria-kriteria pada spesifikasi 

dan menjamin kesamaan kualitas adukan beton yang setiap kali 

didatangkan. 

Kualiatas bahan yang dipakai didalam pencampuran beton 

menjadi tanggung jawab PT. Pionir Beton dan PT. Jaya Mix 

sebagai Sub Kontraktor Ready Mix dan Konsultan Pereneana 

membuat perbandingannya. Percobaan terhadap beton antara lain: 

1. Percobaan Slump Test 

Pereobaan slump test ini dilaksanakan untuk 

memperoleh kadar air eampuran beton dan mutu eampuran 

beton, supaya tidak teIjadi adanya kelebihan air. Pengujian 

ini dilaksanakan dengan memadatkan adukan sebanyak tiga 

lapis pada eetakan logam kerueut, pemadatan dilaksanakan 

dengan menusuk-nusukkan tongkat berdiameter 16 nun 

sepanjang 60 em, sebanyak 25 kali seeara menyeluruh pada 

setiap 1/3 lapis ada cetakan slum. Sesudah permukaan benda 

uji diratakan, setelah itu alat uji slum diangkat perlahan-

lahan. Nilai slump yang teIjadi didapatkan dari tinggi rata-

rata penurunan eampuran yang diukur dari beberapa sisi. 
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Gambar 5.14 Slump Test 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Pada proyek ini melakukan tes tersebut. Sebab pihak 

Direksi pengawas meminta kepada penyedia beton ready mix 

untuk melakukan tes slump. Nilai tes slump yang baik yaitu 

10 ± 2 em. Pada proyek ini rata-rata memiliki nilai slum 12 

em supaya memudahkan dalam pengerjaaannya dilapangan. 

2. Uji Tekan Beton 

Untuk memperoleh hasil test silinder beton maka 

dibuat sampelnya bersamaan dengan pemeriksaan nilai slump 

yaitu dengan melakukan test tekan pada beton umur 3, 7 dan 

28 hari. Data test Tekan beton pada 3 dan 7 hari untuk 

pelaksanaan pelepasan begesting pada lapangan , dan data 

test tekan pada umur beton 28 hari untuk mendapatkan hasil 
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akhir mutu beton. Pengetesan beton dilaksanakan berdasar 

Peraturan Beton Indonesia (PBI) 1971. 

Gambar 5.15 Uji Kuat Tekan Beton 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Uji kuat tekan beton dilaksanakan oleh PT. Pionir 

Beton dan PT. J aya Mix sebagai Sub Kontraktor Ready Mix, 

dan dilakukan di UND IP, dan hasil diberikan kepada 

kontraktor dan Direksi pengawas sebab kontraktor dan 

Direksi pengawas memintanya untuk rapat bulanan . 

b. Tulangan Baja Pada Beton 

Untuk pengetesan tulangan baja beton dilaksanakan 

pengetesan tarik tulangan baja. Pengetesan ini berfungsi untuk 

memperoleh apakah mutu baja yang dipakai pada proyek ini sesuai 

dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Pengetesan yang 

dilaksanakan antara lain : 
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1) Ukuran penampang / Dimensi 

2) Pengukuran diameter 

3) Perpanjangan 

4) Pengetesan kuat tarik tulangan baja 

Pada proyek ini mutu baja tulangan diserahkan Direksi 

Pengawas , pengetesan kuat tarik tulangan baja yang dilakukan di 

UNDIP. 

c. Bahan-Bahan lainnya 

Uji saringan dan uji berat jenis dilaksanakan untuk mengetes 

bahan-bahan lain seperti semen, kerikil, kayu, pasir, semen dan 

batu belah. Pengetesan ini merupakan pengetesan awal untuk 

penggunaan agregat kasar dan agregat balus dalam pembuatan 

beton. 

5.5.1.2 Pengendalian Kualitas Pekerjaan 

Pengontrolan dilaksanakan supaya hasil pekerjaan sesuai 

dengan rencana awal dan dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. Maka perIu ditunjuk pengontrolan untuk melakukan 

kegiatan pengecekan tersebut. Mutu pekerjaan yang tidak 

memenuhi syarat dapat ditolak dan diperbaiki. Semua pelaksanaan 

harus mendapatkan perintah dari Direksi pengawas, contohnya 

pelaksanaan pengecoran bam dapat dilakukan setelah mendapat 
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perintah dari Direksi pengawas. Jadi peranan Direksi pengawas 

sangat berperan penting dalam menentukan dalam keberhasilan 

pengendalian mutu pekerjaan. 

5.5.1.3 Pengendalian Kualitas Peralatan 

Peralatan yang dipakai setiap hari pasti akan terjadi 

kerusakan. Oleh sebab itu mechanic sangat diperlukan untuk 

memperbaiki alat-alat yang rusak tersebut. Pengontrolan pada alat-

alat yang dipaki antara lain mencatan kondisi alat tiap hari sehingga 

untuk mendapatkan fungsi maksimal dari alat yang digunakan. 

Alat-alat kerja yang digunakan lebih dari umur pemakaian 

kerjanya dapat menurunkan kualitas produktivitas. Sehingga 

pembelian alat-alat setiap tahun dapat memperlancar dan 

meningkatkan kualitas kerja alat tersebut. 

5.5.1.4 Pengendalian Kualitas Tenaga Kerja 

Penerimaan tenaga kerja berdasarkan pada kemampuan 

dan jumlah yang digunakan didalam hubungannya dengan waktu 

dalam kegiatan dalam proyek. Tenaga kerja ahli yang diletakkan 

pada tempatnya akan meningkatkan kualitas kerja. Oleh karena itu 

maka pekerjaan akan berjalan cepat dan lancar. 

Tenaga kerja yang terdapat pada proyek ini memiliki sifat 

yang berbeda-beda. Masing-masing mewakili beberapa tingkat 
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sosial yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu dibutuhkan tindakan 

yang tepat oleh mandor untuk memperkejakan tenaga keIja 

tersebut. 

5.5.2 Pengendalian waktu 

Pengendalian waktu suatu pekeIjaan dilaksanakan seeara 

membandingkan hasil pekeIjaan proyek (prestasi di lapangan) dengan 

rene ana keIja awal yang direneanakan oleh kontraktor dalarn proyek 

tersebut. Pengawas membuat laporan hasil mingguan proyek yang telah 

dikeIjakan sebagai pengeIidali waktu kepada kontraktor. Fungsi dari 

pengendalian waktu pekeIjaan yaitu supaya semua pekeIj~ dilapangan 

dapat dilakukan sesuai reneana waktu yang direneanakan dan pelaksanaan 

pekeIjaan dapat beIjalan dengan eepat dan lanear. Pengendali waktu perlu 

dilakukan karena untuk mengontrol setiap kali teIjadi keterlambatan suatu 

pekeIjaan maka akan mendapat dampak kerugian dari segi waktu dan 

biaya. Didalam pengendalian waktu yang harus diperhatian yaitu pre stasi 

kemajuan pekeIjaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam 

mengendalikan waktu dalam proyek antara lain : 

a. Rencana kerja 

Rencana keIja memiliki dampak cukup besar didalam 

memperoleh kelanearan pelaksanaan proyek. Reneana keIja 

dipakai untuk memantau waktu kemajuan didalam pekeIjaan. 

apabila teIjadi keterlambatan, dengan bantuan kurva S, dapat 

Hendra Gunawan 08.12.0017 



. -

LAPORAN KERJA PRAKTEK 

PROYEK RENOVASI DAN PERLUASAN GKI STADION 
JL. Ki Mangunsarkoro Semarang 

cepat diketahui dan dapat dengan mudah mencari solusinya. 

Terjadinya keterlambatan bukan hanya kesalahan pelaksana, 

melainkan dikarenakan oleh keterlambatan waktu mulai dalam 

melaksanakan proyek dan faktor cuaca yang tidak 

memungkinkan. Kemuduran dalam pekerjaan yang terjadi dapat 

diatasi dengan menambahjam kerja (lembur), menambahjumlah 

tenaga kerja. 

b. Time schedulle 

Time schedule merupakan uralan pekerjaan dari awal 

sampai akhir proyek dengan terencana. Jadwal kegiatan proyek 

ini dibuat berdasarkan urutan jenis-jenis pekerjaan. Setiap jenis 

pekerjaan ditempatkan dengan menempatkan urutan pengaturan 

waktu, jenis pekerjaan, tenaga, peralatan, dan material agar 

didapat waktu pekerjaan yang tepat waktu dengan rencana. Pada 

Time Schedule ini setiap jenis-jenis pekerjaan diberi nilai bobot 

pekerjaan masing-masing, sehingga didapatlc...an gambaran kurva 

S. Pada kurva S ini dapat menentukan pre stasi pekerjaan . 

Dalam melaksanakan proyek ini pelaksana membuat time 

schedule, oleh karena itu waktu perkerjaan dapat diatur dengan 

baik sehinggga dapat memperoleh waktu pekerjaan yang cepat 

dan pre stasi pekerjaan dapat ditentukan secara pasti. 

Hendra Gunawan 08.12.0017 



." 

LAPORAN KERJA PRAKTEK 
PROYEK RENOVASI DAN PERLUASAN GKI STADION 
JL. Ki Mangunsarkoro Semarang 

5.5.3 Pengendalian biaya 

Pada pengendalian biaya dibuat untuk mengontrol supaya biaya 

dalarn melaksanakan tidak melebihi biaya yang telah direncanakan. 

Perubahan-perubahan teknis di suatu pekerjaan dalarn proyek pasti ada , 

oleh karena ini dapat menyebabkan ketidakpastian didalarn menentukan 

biaya suatu proyek. Oleh sebab itu pengendalian biaya hams dilakukan 

supaya proyek ini dapat dikerjakan dengan lancar. 

Detail dari biaya yang dipakai pada suatu proyek dihitung dalarn 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek. RAB harus dibuat untuk setiap 

item kerja yang akan dikerjakan oleh kontraktor. RAB tidak boleh 

diketahui oleh kontraktor lain karena RAE adalah suatu rahasia 

perusahaan. Pengendalian biaya oleh suatu Kontraktor dilaksanakan 

dengan mengecek setiap jenis-jenis pekerjaan dengan menghitung dari 

Analisis Harga Satuan. Pada pengecekan dan perhitungan setiap saat, 

apabila terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan anggaran proyek 

yang dikerjakan, maka akan terlihat didalam perhitungan RAB. Oleh sebab 

itu penyimpangan yang tidak sesuai dengan anggaran proyek dapat segera 

diatasi dan kerugiannya dapat dihindari. 

Pengontrolan biaya dapat dikerjakan dengan berbagai cara antara 

lain yaitu pengaturan material keuangan yang baik, hubungan yang baik 

antara supplier dengan kontraktor, sebingga melalui negosiasi memperoleh 

harga yang lebih murah narnun mempunyai kualitas yang sarna. 
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Yang hams diperhatikan pada pengaturan biaya proyek ini yaitu 

dengan memaksimalkan dari jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam 

pendanaan proyek, yang sesuai dengan pre stasi pekerjaan yang telah 

dicapai. Pengendalian biaya dapat dilaksanakan dengan membuat kurva 

'S', dimana pemakaiaan biaya bertambah sesuai dengan berjalannya waktu 

dan volume pekeIjaan. Untuk mengetahui kondisi keuangan proyek dapat 

ditampilkan melalui kurva 's' yang dibuat berdasarkan prestasilkemajuan 

proyek, serta kurva 'S' yang dibuat berdasarkan cash flow. Pada 

melaksanakan proyek ini pelaksana proyek juga membuat RAB, namun 

semua data tersebut tidak dapat diketahui sebab merupakan rahasia suatu 

perusahaan kontraktor. 

5.6 Permasalahan dan Pemecahannya 

Pada setiap melaksanakan pekeIjaan didalam suatu proyek diharapkan 

dapat berjalan dengan hasil yang sesuai rencana baik biaya, mutu, maupun waktu. 

Tapi tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah 

ditetentukan dalam Time Schedule . 

Masalah-masalah yang terdapat disuatu proyek sangatlah berfariasi. 

Masalah-masalah tersebut dapat berupa permasalahan administrasi, pelaksanaan 

pekeIjaan di lapangan, hubungan kerja, pemasukan material. Permasalahan 

tersebut harus ditangani secara cepat supaya tidak mempengaruhi pekerjaan 

proyek secara keseluruhan dan memperoleh hasil penyelesaian yang maksimal. 
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5.6.1 Permasalahan 

Pennasalahan yang terjadi antara lain: 
I 

a. Banyak pekerja yang tidak memperhatikan K3 

Pekerja pada proyek ini tidak memakai helm proyek, sepatu 

boot dan jika pada ketempatan yang tinggi menggunakan 

sabuk pengaman.Untuk tamu proyek diharuskan menggunakan 

assesoris K3 yang telah disediakan,tetapi dalam kenyataan 

tidak menggunakan. 

Gambar 5.16 Pekerja 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

b. Adanya keropos pada beberapa bagian kolom 

Pada proyek terdapat adanya ketidaksempumaan pada waktu 

pembangunan struktur gedung. Maka di proyek terdapat 

berbagai kendala contohnya: terdapat kekeroposan pada pada 

saat pengecoran kolom. Hal tersebut menimbulkan dampak 

melemahnya kekuatan strulctur pada kolom. 
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Gambar 5.17 Kolom Keropos 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

c. Pemasangan tulangan sengkang pada balok yang tidak sesuai 

Hendra Gunawan 

didalam gambar keIja. 

Dalam pemasangan tulangan sloof,balok,dan kolom, proyek 

ini terkadang tidak memperhatikan gambar struktur khususnya 

pada pemasangan sengkang. J arak maupun besi yang telah 

ditentukan tidak dilakukan, tetapi mengambil dimensi dan 

jarak yang tidak sesuai supaya lebih murah . 

Gambar 5.18 Tulangan Sengkang 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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5.6.2 Pemecahan 

a. Banyak pekerja yang tidak memperhatikan K3 

Pihak Direksi pengawas seharusnya memberi perlengkapan K3 

pada pekerja maupun pada tamu proyek Dengan begitu 

keselamatan pekerja dan tamu proyek terjamin dan pekerja 

merasa nyaman bekerjanya. 

b. Adanya keropos pada beberapa bagian sisi kolom 

Kolom yang keropos harus dibongkar, diganti dengan kolom 

yang baru (dicor ulang kolom yang baru). Sebab jika kolom 

yang keropos tersebut tidak diganti, kolom tersebut dapat 

mengurangt kekuatan pada struktur bangunan dan 

mengakibatkan keretakan pada struktur lain. 

c. Pemasangan tulangan sengkang pada balok yang tidak sesuai 

didalam gambar kerja. 

Pelaksana proyek seharusnya membuat struktur bangunan 

sesuai dengan ketentuan ukuran dan dimensi struktur pada 

gambar yang telah disepakati. Jika tidak sesuai pada gambar, 

maka akan mempengaruhi struktur bangunan dan safety factor 

struktur bangunan. 

Hendra Gunawan 08. 12.0017 
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JL. Ki Mangunsarkoro Semarang 

BABVI 

KES~PULANdanSARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Struktur organisasi yang mempunyai mekansme keIja intern yang baik, 

adanya kerjasama, pembagian tugas dan koordinasi yang baik, sertajadwal 

kerja (Time Schedule) yang tertib, sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan 

pembangunan proyek. 

2. Kontrol kualitas dan kuantitas yang ketat selama pelaksanaan proyek akan 

mengurangi penyimpangan - penyimpangan yang mungkin terjadi 

sehingga dapat menekan biaya dan kebocoran anggaran. Sebagai contoh, 

pelaksanaan pekeIjaan beton yang mengalami kegagalan waktu 

pengecoran (beton keropos), untuk menanggulangi penyimpangan tersebut 

maka kontrol kualitas dan kuantitas Proyek Renovasi dan Perluasan 

GKI Stadion Semarang dilakukan pengetesan bahan material 

dilaboratorium terlebih dahulu. 

3. Pengendalian proyek Proyek Renovasi dan Perluasan GKI Stadion 

Semarang selalu dilakukan dengan penyusunan laporan mingguan dan 

laporan bulanan yang dibuat oleh pelaksana dan diketahui oleh pengawas 

dan pemilik proyek ,untuk mencapai hasil yang optimal dengan hasil yang 

terbaik dengan biaya yang sekecil mungkin. 

4. Penyediaan material tepat waktu, kondisi peralatan yang baik dan sesuai 

dengan kebutuhan dan tenaga-tenaga terampil, berpengalaman sangat 

membantu kelancaran proses pekeIjaan. 

5. Perbedaan yang terjadi antara perhitungan perencanaan dengan 

pelaksanaan dilapangan semata-mata hanya untuk menyesuaikan terhadap 

material yang ada di pasaran dan untuk memudahkan pelaksanan, hal itu 

dilakukan dengan tidak mengabaikan batas keamanan konstruksi. 

Hendra Gunawan 08.12.0017 
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6.2 Saran 

1. Proyek dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu karena adanya struktur 

organisasi yang tertata baik keIjasama, pembagian tugas danjadwal kerja. 

2. Penyimpangan kontrol kualitas dan kuantitas yang terjadi dalam bagian 

pekerjaan pada sebuah proyek dapat ditanggulangi dengan eara-eara yang 

tepat (eontoh : beton keropos dapat ditanggulangi dengan dibuat kolom 

barn dengan eara dieor ulang). 

3. Hubungan antara unsur-unsur pengelola kegiatan dapat lebih ditingkatkan 

supaya kerja sarna antara unsur pengelola kegiatan menyelesaikan proyek 

tersebut dengan hasil yang baik. 

4. Penyediaan material yang sesuai waktu dapat membuat proyek tersebut 

berjalan lanear ,tetapi material yang digunakan hams sesuai dengan 

gambar dan standart nasional. . 

5. Untuk hasil yang lebih baik maka perlu ditingkatkan ketelitian dalam 

pelaksanan maupun perhitungan struktur proyek. Selain itu pengawasan 

baik dari penyedia jasa maupun dari konsultan pengawas dan pemilik 

kegiatan dalam hal pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar kesalahan yang 

dilakukan oleh tenaga kerja sekeeil mungkin.Untuk keselamatan ' kerja 

dalam proyek tetap hams diperhatikan agar tereipta iklim keIja yang 

kondusif dan nyaman . 
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Detail Kolom 



CATATAI~ 

[ I ! I I I 
I 

I I ! I I TYPE KOLOM 3K2 TYPE KOLOM 3K3 I TYPE KOLOM 4K1 TYPE KOLOM 4K2 

1, 200 {' MUTU BAHAN : 

-~ 600 • BETON K-300 
450 

·F, 
t • BESI : 

j' t l' , 450 
t 

[ 
1 U24s012mm 

z: {O 
:z: :z: ¥~ :z: 

{D U39~D13mm 
<!: <!: (3 <!: 
(!> C) h ~ _K/ G 
:z: :z: 

C> 
:z: :z: 

0 0 If) 0 0 

b I- ro t- t-
o 

It 
0 a 

0- 0.. n.. n.. 
1-(111 0-300 

L(1I 10- 300 
EL AKSA.NAAt ~ 

PH'" pAIIJII t'\!{'Jl!!K ~N MEMER ! 
.,-~ 

KSA 
SEMU GPN E '.~ ~A~l MEL""' OR K~N 

DIMENSI 300 x 450 DIMENSI 200 x 850 DIMENSI 400 x 600 DIMENSI 300 x 450 
f( f ft M PfRlNl '''If ~iL. TER0 AI!t T 
HAL - '.L '( A~ G Tlt'I,K Ce COK 

TUL UTAMA 3x4D19 TUL. UTAMA 16D16 TUL. UTAMA 4x4D22 TUL UTAMA 3x4D1 9 
, 

SENGKANG 
TUMPUAN LAPANGAN 

SENGKANG 
TUMPUAN LAPANGAN 

SENGKANG 
TUMPUAN LAPANGAN 

SENGKANG 
TUMPUAN LAPANGAN 

(1110- 100 (11 10-1 50 (1110-100 ¢10-150 ¢10- 150 (11 10-1 50 (1110- 100 (1110-1 50 7 JAN ')011 '='=-

I TYPE I KOLOM 4K3 I I TYPE I KOLOM 5K1 I I TYPE I KOLOM 5K2 I PROYEK 
--

PENGEMBANGAN 

l' 
600 

t t 
600 

j t 
600 GEREJA KRISTEN , 

1 STADION 
z: {Q :z: rK> :z: 

J~ 
SEMARANG 

<!: « t : -- .~ 
« 

C) C) G MENGETAHUI DAN MENYETUJU :z: :z: :z: 
f2 0 a 

l~- -,~ b I-a 0 
n.. 0.. n.. 

L-(1I lO-300 16 10- 300 L¢10-300 

REViSI 

DIMENSI 400 x 600 DIMENSI 400 x 600 DIMENSI 400 x 600 

TUL. UTAMA 4x4D22 TUL. UTAMA 4x4D22 TUL. UTAMA 4x4D22 

SENGKANG 
TUMPUAN LAPANGAN 

SENGKANG 
TUMPUAN LAPANGAN 

SENGKANG 
TUMPUAN LAPANGAN 

¢10- 100 ¢10-150 ¢10-150 ¢10-150 lIl10-100 ¢10- 150 <;?;j) 
(.PTA PRIMA SEJAHTERN' 
ARCHIlKlIJRAI. & El«ilNEERIIGOlNSULTAHT3 

[ 
... 1Ir .... Q .. s--.·SI2S4, ~=~icf 

I I I I I 
Phone (U .. 24) asosva. Pbone I fu..z. ~ I3tSOS 

TYPE KOLOM 6K1 TYPE KOLOM 6K2 GAMBAR 

DETAIL KOLOM. AS·1 
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t 
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t 300 

t f 
z: 

{Q :z: 

{O ~ ~ SKALA. TANGGAI... 
:z: :z: 
f2 § 1:50 MEl 2010 
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TYPE 

~ 
(!) 
:z; 
o 
Is 
0-

DIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

TYPE 

:z: 
<x: 
(!) 
:z: 
0 
b 
0-

DIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

TYPE 

:z: 
C3 
:z: 
~ 
0 a.. 

OIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

KOLOM 1 K1 

200x400x500 

12022 

TUMPUAN LAPANGAN 

11110-100 11110-150 

KOLOM 2K2 

~[D 
l 400 l , , 

350 x 400 

3x4022 

TUMPUAN LAPANGAN 

¢10-100 11110-150 

KOLOM 4K1 

{I[ : : 11 
J-- 400 ~ 

200 x 400 

8D19 

TUMPUAN LAPANGAN 
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TYPE KOLOM 1K2 

:z: 

{D ~ 
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0 

b 
a.. 

l 4OO----J , 
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TUL. UTAMA 3x4D22 

SENGKANG 
TUMPUAN LAPANGAN 
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TYPE KOLOM 3K1 

t'~ j 
:z: 

~fmr~ <x: 
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:z: 

~ 
a.. 

""--I 

~ 
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TUL. UTAMA 8D19 
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TUMPUAN LAPANGAN 
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TYPE KOLOM 4K2 

jl~ 1 
:z: ~:.+ . 3t~ ~ 
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5 ~W a.. ~ 
l--

UJ 
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TUL. UTAMA 8D19 
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TUMPUAN LAPANGAN 
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[C -8 :z: ~ Ir. r! ~ ~-¢-<x: 
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SKALA TANGGAL 
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[ TYPE 

OIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

[ lYPE 

:z: 
<3 
:z: o 
b 
a... 

DIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

KOLOM 4K1 

400 x 600 

4x4022 

TUMPUAN LAPANGAN 

9110-150 ¢10-150 

KOLOM 5K2 

200 x 400 

10016 

TUMPUAN LAPANGAN 

9510-150 9510-150 

TYPE KOLOM 4K2 

C* /-¢-

, :: 1 
1 81 I • gtW 2 

~ 

OIMENSI 200 x 500 

TUl. UTAMA 8019 

9110-150 

TUMPUAN LAPANGAN 
SENGKANG 

9110-150 

lYPE I KOLOM 6K1 

600 

L¢10-300 

OIMENSI 4f'~ ;( [00 
. '" -.. --~-. 

TUl. UTAMA. 4;... ~ ,~ . _. ', 

SENGKANG 
TUMPUAN L 'ANGAN 

¢10-150 ¢10-150 

lYPE 

:z: 
<3 
:z 
o 
b 
a... 

OIMENSI 

TUl. UTAMA 

SENGKANG 

KOLOM 4K3 

200 x 400 

8019 

TUMPUAN LAPANGAN 

9510-150 9510-150 
L--___ -'---

I TYPE KOLOM 6K2 

OiMENS! 300 x 300 
~.----

TlL _ i >.J.A 2x4019 
1----_.-. .... 

SENGKANG 
TUMPUAN LAPANGAN 

9510-150 9510-150 

] lYPE 

DIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

KOLOM 5K1 

k 600 , 
I 1 

[rK~ § I' .~ 
L9510-300 

400 x 600 

4x4022 

TUMPUAN LAPANGAN 

9510-150 ¢10-150 

CATATAN 

MUTUBAHAN: 

• BETON K-300 
• BESI: 
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U39;?; 0 13mm 

• El- AK SANA IN 
- f---- .. -- - -------1 
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[ 1YPE 
p:== 

OIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

I lYPE 

:z: 
<t: o 
:z: 

5 
D... 

DIMENSI 

TUl. UTAMA 

SENGKANG 

lYrE 

DIMEk31 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

KOlOM 1Kl 

6OOr¢1O-300 . 

/ 1 

L¢10-300 

400 x 600 

5x4022 

TUMPUAN LAPANGAN 

¢10-100 ¢10-150 

KOlOM lK5 

450 x 450 

4x4022 

TUMPUAN LAPANGAN 

¢10-100 ¢10-150 

KOlOM 3Kl 

600 
t t 

400 x 600 

4x4022 

TUMPUAN LAPANGAN 

¢10-100 ¢10-150 

lYPE 

~ 
:z: o 
l3 
D... 

OIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

lYPE 

:z: 
(§ 
:z: 
~ o 
D... 

OIMENSI 

TUL UTAMA 

SENGKANG 

I lYPE I 

OIMENSI 

TUl. UTAMA 

SENGKANG 

KOLOM lK2 

100 100 

200x400x500 

12022 

TUMPUAN LAPANGAN 

¢10-100 ¢10-150 

KOlOM 2K1 

600 -, t 

400 x 600 

4x4-022 

TUMPUAN LAPANGAN 

010-100 ¢10-150 

KOLOM 3K2 

200 x 500 

8019 

TUMPUAN LAPANGAN 

¢10-150 ¢10-150 

I lYPE 

DIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

lYPE 

:z: 
<t: 
C) 
:z: 

5 
D... 

OIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

I lYPE I 

OIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

KOLOM 1K3 

100100 

200x400x500 

16022 

TUMPUAN LAPANGAN 

¢10-100 ¢10-150 

KOlOM 2K2 

200 x 500 

8022 

TUMPUAN LAPANGAN 

¢10-150 ¢10-150 

KOLOM 3K3 

350 
t t 

{O 
350 x 350 

3x4022 

TUMPUAN LAPANGAN 

¢10-100 ¢10-150 

] 1YPE 

z 
C3 
z 
f2 o 
D... 

OIMENSI 

TUL. UTAMA 

SENGKANG 

lYPE I 

OIMENSI 

TUl. UTAMA 

SENGKANG 

KOlOM 1K4 

. \ . ,~ 
~¢10-300 

450 x 450 

5x4022 

TUMPUAN LAPANGAN 
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i <t50 t 
o ~r;~=;:::::::;.;:::::::;;.=/~ 

~ ~/: 
L010-300 

450 x 450 
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TUMPUAN LAPANGAN 

¢1O-100 ¢10-150 

CATATAN 
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN 

I. UMUM 
1.1. LI~~GKUP DOKUMEN 

a. UMUM 

1.DOKUMEN INI HARUS DIPERGUNAKAN SEBAGAI STANDAR UNTUK FABRIKASI 
DAN PEMASANGAN TULIINGAN DARI PEKERJMN STRUKTUR BETON BERTULIING. 

2.TUJUAN DARI DOKUMEN INI ADALIIH MEMBERI PETUNJUK ATAU INSTRUKSI 
UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT UMUM, PEKERJAAN-PEKERJMN YANG 
MEMPUNYAI KEKHUSUSAN TERSENDIRI DALIIM STRUKTUR HARUS DISESUAIKAN 
DENGAN GAMBAR-GAMBAR RENCANA DAN/ATAU PETUNJUK YANG DIBERIKAN 
OLEH PERENCANA. 

3.SEMUA PEKERJAAN BETON 8ERTULANG HARUS BERPEDOMAN PADA TATA CARA 
PERHITUNGAN STRUKTUR BETON UNTUK BANGUNAN GEDUNG, SNI 03-2847-2002 
TATA CARA PERENCANAAN KETAHANAN GEMPA UNTUK 8ANGUNAN GEDUNG 
SNI 03-1726-2002 

4.SEMUA GAMBAR STRUKTURAL HARUS DIBACA BERSAMAAN DENGAN GAM BAR ARSITEK, 
DAN GAMBAR-GAMBAR LIIIN YANG BERHUBUNGAN DAN SPESIFlKASI, DIMENSI DALIIM mm 
KECUALI KAIJIU DITENTUKAN LIIIN. 

5.TlPE DAN MUTU TULIINGAN BAJA 
a) .SEMUA TULIINGAN DENGAN NOTASI "0" ARTINYA ULlR, BAJA MUTU TINGGI DENGAN 

KARAKTERISTIK TEGANGAN LELEH 4000 Kg/cm2, MUTU Bjro 40 NO.3 SII 0136, 1980. 
b ).SEMUA TULIINGAN DENGAN NOTASI "~. ARTINYA POLOS, 8AJA MUTU LUNAK DENGAN 

KARAkTERISTIK TEGANGAN LELEH 2400 Kg/cm2, MUTU 8jTP 24 NO.3 SII 0136, 1980. 

b. ADUKAN BETON 

1.PEKERJMN BETON TIDAK DIMULA SAM PAl DESAIN ADUKAN SUDAH DILIIPORKAN PADA 
MANAJER PROYEK DAN SUDAH SESU~. 

2.1J\NT~ KERJA 1 :3:5 SETE8Al 50mm HARUS DlSEDIAKAN PADA BAGIAN BAWAH DARI 
LIIPISAN PONDASI, PILE CAP, BALDK DAN PELIIT YANG BERHUBUNGAN DENGAN TANAH. 

c. PENGHENTIAN PENGECORAN 

1.JOINT KONSTRUKSI DlTEMPATKAN SE8AGAI BERIKUT : 
a).JOINT OIBALOK HARUS VERTIKAL DAN DI 1/3 BENTANG. 
b) .JOINT DI SLII8 H~<US VERTIKAL DAN DI 1/ 3 DARI PANEL DAN SEJAJAR 

OENGAN TULIINGAN UTAMA. 
c) .JOINT DI KOLDM HARUS 01 BAWAH DARI BAlOK YANG TERBAWAH 

MAXIMUM !iO mm 
d) .AT/\U KECUALI YANG LIIIN DISETUJUI OLEH MANAJER PROYEK. 

d. WATER STOP 

1.UNTUK LOKASI DAN OET~L OARI WATERSTOP 01 JOINT EKSPANSI , JOINT KONSTRUKSI, 
DAN IJ,IN-·LIIIN UHAT GAMBAR & SPESIFIKASI. 

2.TYPE DIIRI WATERSTOP DITENTUKAN DI GAM BAR ATAU MENOAPAT PERSETUJUAN DARI 
MANAJER PROYEK. 

3.DET~L DARI II<ATAN WATERSTOP HARUS SESUAI OENGAN REKOMENDASI DARI PROOUSEN. 
4.SEBElUM PEMBETONAN, WATERSTOP HARUS DI PAKU, DIKUP ATAU DIIKAT DENGAN 

KAWAT PADA POSISI YANG BETUL OENGAN TERJAMIN & MEMADAI, DETAIL DAN SPASI 
UNTUK PAKU, KLiP DAN IKATAN HARUS SESUAI DENGAN REKOMENDASI DARI PRODUSEN 
DAN DI 5ETUJlJI OLEH MANAJER PROYEK. 

5.PERHATIAN UNTUK MENGHINDARI RONGGA UDARA TERPERANGKAP ANTARA WATERSTOP 
DAN BETON 01 SEKELILlNGNYA. 

6.SEKELIUNG BAJA TULIINGAN TIOAK BOLEH 8ERHUBUNGAN DENGAN WATERSTOP, JARAK 
MINIMUM "-Omm ANTARA TULIINGAN DAN WATERSTOP. 

1.2. SELIMUT BETON UNTUK TULANGAN 

-_.,------------------ -----,------- ------, 

ELEMEN 
STRUKTUR 

KONOISI 

TEBAl 
SEUMUT BETON 

(mm) 

---r- .- ---------------+--------l 
TlI)AI< E1ERI-'lIBUNGAN OENGAN CUACA 20 

PELIIT 
DAN 

DINDING 

i----------------+---------l 
SE:RHUSUNGAN DENGAN CUACA ;.019 

f---- --+-.. - --- ~D16 
TIOAK 8ERHUBUNGAN DENGAN CUACA 

SAlOK 
DAN 

KOlOM 
>------

BERHUBlJNGAN OENGAN CUACA )019 
~016 

~DAK BERHU8UNGAN OENGAN CUACA >019 
~D16 KOMPONEN 

STRUKTUR I 
CANGKANG .It . 
PLAT UPAT BERHUBUNGAN DENGAN CUACA )019 

~016 

OlcaR ~DAK LIINGSUNG OIATAS TANAH 

50 
40 

40 

50 
40 

20 
15 

SO 
40 

50 

~ 

KONSTRUKSI BETON 

1.4, SAMBUNGAN LEWATAN TULANGAN 

8ALOK 

~1 1~ 

0.50 I ±50mm 

KOLOM 

e ~ 
I dbl ;1 db2 

MUTU 
TULIINGAN 

8JTP-24 

8JTO-40 

CATATAN : 

db 
(mm) 

8 
10 
12 
16 

10 

13 
16 
19 

22 

25 
29 
32 

5db ~10db 

K-225 

320 
400 
480 
640 

435 

565 
695 
825 
1195 

1355 
1570 
1733 

K-250 

320 
400 
480 
640 

410 

535 
660 
780 

1130 

1285 

1490 
1645 

PANJANG LEWATAN I (mm) 
MUTU BETON 

K-275 

320 
400 
480 
640 

400 

510 
630 
745 

1080 

1225 
1420 
1570 

K-300 

320 
400 
480 
640 

380 

490 
600 
715 

1035 

1175 

1360 
1500 

K-350 

320 
400 
480 
640 

350 

455 
555 
660 

955 

1085 
1260 
1390 

1. JUMLIIH TULIINGAN YANG DISAMBUNG PADA SUATU TEMPAT TlDAK 80lEH 
MElEBIHI 50% DARI JUMLIIH TULIINGAN TOTAL 

2. PANJANG SAMBUNGAN lEWATAN PAOA TABEl OIATAS HARUS OITAMBAH 207. 
UNTUK SUATU BERKAS TIGA BATANG DAN DITAMBAH 337. UNTUK SUATU 
BERKAS EMPAT BATANG. 

3. SAM8UNGAN TULIINGAN DENGAN DIAMETER > 36mm HARUS DILIIKUKAN 
DENGAN SAMBUNGAN MEKANIS ATAU SAM8UNGAN LAS. 

4. 81L11 d b1 I d b2 MAKA PANJANG I MINIMUM OITETAPKAN SEROASARKAN 
DIAMETER TERBESAR (dbl, db2 ADALIIH DIAMETER TUlANGAN). 

5. SAMBUNGAN TlOAK BOlEH OIPASANG PAOA OAERAH YANG MENGAIJ\MI 
STRESS MAKSIMUM. 

K-400 

320 
400 
480 
640 

325 

425 
520 
620 
895 

1015 
1180 
1300 

6. TULIINGAN ATAS DARI BALOK DAN PELIIT DISAMBUNG PAOA TENGAH BENTANG. 
7. TULIINGAN BAWAH D1SAMBUNG PADA DAERAH TUMPUAN. 
8. SAMBUNGAN TlDAK SOLEH OIPASANG PADA DAERAH PERTEMUAN BALOK 

INDUK DAN BALOK ANAK. 

1.3, PENUMPU TULANGAN 

f'L> 
TULANGAN YANG 

DITUMPU 

< 1Il10 atau D 10 

1Il10 otau 0 10 

1Il12 atou 0 12 

D 13 

D 16 

DIAMETER PENUMPU 

(ds) 

1Il8 

1Il8 

1Il10 atau 0 10 

1Il10 atau 0 10 

1Il12 atau D 12 

1Il10 atau 0 10 

D 13 

o 13 

D 16 

-~ 

JARAK PENUMPU 

(mm) 

600 

700 

800 

750 

900 

800 

1000 

1250 

1500 
BETON 

~ERHUSUNGANI-·-----------·-----l---------1 
DNG TANAH OIGOR LANGSUNG DIATAS TANAH 75 e.--

NOTE 1. KEIDmJAN DIATAS SERlAI<U, JIKA nDAK DISEBlITKAN DAIAM GAMBAR ATAU PI>DA KOLOM KE1ERANGAN 
2. SEUI(lIT BETON OIATAS nOAK 8ERlAI<U UNTUK SETON PRACETAK DAN PRATEGANG 

o 19 

o 22 

D 25 

D 32 

D 16 

D 19 

D 19 

D 22 

D 25 
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN KONSTRUKSI BETON 

1.5. POLA. BENGKOKAN PADA UJUNG 
TULA.NGAN UTAMA 

KAIT ILUSTRASI 

180' ldb :3) 
~ 

135' 
Idb ~"5' 

1 1 ~ ' db ~_. 90' 

It 
90' 

DIAMETER 
TUlANGAN 

db 

10 - 25mm 

DIAMETER 
BENGKOKAN 

MINIMUM 
D 

It 
MINIMUM 

f-------+-------j. ontoro 
6 db I yong terbesor 

B db ot:~ 29 - 36mm 
60mm 

40 - 56mm 10db 

10 - 25mm 6 db I yong terbesor 
f-------+---------j" cntara 

6 db 
29 - 36mm 

40 - 56mm 

10 - 25mm 

29 - 36mm 

40 - 56mm 

8db 

10db 

6 db 

8 db 

10db 

otou 
75mm 

12db 

1.6. POLA. BENGKOKAN PADA SENGKANG & PLA.T 

KAIT ILUSTRASI 

· :~t 'Ids D 

- o/~ 
,,/ 

f-- t~'" 
c=r" i ']\' =~ It 

135' 

90' 

DIAMETER 
TULANGAN 

ds 

8 - 16mm 

19 - 25mm 

8 - 16mm 

19 - 25mm 

DIAMETER 
BENGKOKAN 

MINIMUM 
D 

4ds 

6 dB 

4 ds 

6 ds 

It 
MINIMUM 

yang terbesor 
ontara 

6 ds 
otcu 

75mm 

6 ds 
olau 

75mm 

12d
S 

_._-----------"------'------"-----' 

A 
o 
o 
fT1 

1.7. PANJANG MINIMUM PENYALURAN TULANGAN 

PENAMPANG 
KRITIS 

8 
BJTP-24I 10 

12 

10 

13 
16 
19 

BJTD-40 I 22 

\l 0 
gJ Vi 

~ 2 
() c.. 
l> C 
Z -» 

2.5 
29 
32 

o 
=0 
f'Tl ::u 
~ 
~ 

----

600 
600 
600 

340 

440 
540 
760 
1010 
1300 
1750 
2130 

~\ .... ~ ~ 
OJ 0 
~ 0 

(/) 

~ 

I 

Idb 

Id 

600 
600 
600 

340 

440 
540 
710 
950 
1230 
lSGO 
2010 

600 
600 
600 

340 

440 
540 
680 
910 
1170 
1570 
1910 

"'""ov\ 
OITl-l 
z"'» 
V\ITIZ 
-I~O ::0»» C»::o 
"'ZO 

600 
600 
600 

340 

440 
540 
650 
860 
1110 
1500 
1820 

600 
600 
600 

340 

440 
540 
640 
790 
1020 
1370 
1670 

g; \f~~OG ~ ~I~~ » ~~@,-
::u j'T" 

~I"';;o 
. ,~~ 

K-400 

600 
600 
600 

340 

440 
540 
640 
750 
960 
1290 
1570 

::u 
~ 
~ 

1.8. PANJANG MINIMUM PENJANGKARAN TULANGAN 
DENGAN KAIT STAN DAR 

. " 

PENAMPANG 
KRITIS 

'Idb ' 
PENAMPANG 

KRITIS 

. "'dCJ),.',. . . ~ . 
'. . 

Idh >50mm Idh >50mm 
>2/3 W ' >2/3 W 

MUTU 
TULANGAN 

8JTP-24 

BJTD-40 

db 
(mm) 

8 
10 
12 

10 
12 
13 
16 
19 
22 
25 
29 
32 

II. 

K-225 

300 
300 
300 

170 
200 
220 
270 
320 
370 
420 
480 
530 

II. 

PANJANG KAIT Idh (mmj 
MUTU BETON 

K-250 I K-275 I K-300 I K-350 

300 300 300 300 
300 300 300 300 
300 300 300 300 

160 150 150 150 
190 180 170 160 
210 200 190 170 
250 240 230 210 
300 290 270 250 
350 330 310 290 
390 380 360 330 
460 430 410 380 
500 480 460 420 

1.9. PANJANG MINIMUM PENYALURAN WIREMESH 

UliR 

'Idw 

PENAMPANG 
KRITIS 

.;?50mrp 

Idw 

MUTU 
WIREMESH 

dh 
(mm) 

4 
5 
6 

BJTP-50 1 7 
B 
9 

10 

4 
5 
6 

BJTD-50 1 7 
8 
9 

10 

K-225 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
245 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

K-250 

200 
200 
:700 
200 
200 
200 
230 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

POLOS >50mm 
~ 

<ldw I. 
PENAMPANG 

KRITIS 

PANJANG KAIT Idw (mm; 
MUTU BETON 

Idw 

K-275 I K-300 I K-350 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
220 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

200 

200 
200 
200 
200 
200 
210 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

2nn 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

1.10. SAMBUNGAN LEWATAN WIREMESH 

UliR >50mm 
-.'----+ 

>50mm 
-.'----+ POLOS 

K-400 

300 
300 
300 

150 
150 
160 
200 
240 
270 
310 
360 
390 

K-400 

'lon 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

o 
o i[dJ> 

o 

<€ :rd
W
2° w 

==E:::: 0 

41 0 0 I 'l> 
d

W

2 0 0 d

W1 

MUTU I db 
TIJLANGAN (mm) 

4 
5 
6 

BJTP-50 I 7 
B 
9 

10 

4 
5 
6 

BJTD-50 I 7 
8 
9 

10 
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~ o>~ 
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\l 
::u 

~ 
A 

K-225 
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200 
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200 
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215 
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PANJANG PENYALURAN Idjmm) 

K-250 
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200 
200 
200 
220 
280 
345 

200 
200 
200 
200 
200 
240 
300 

MUTU BETON 
K-275 I K-300 
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200 
200 
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265 
325 

200 
200 
200 
200 
200 
230 
280 

200 
200 
200 
200 
200 
250 
310 
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200 
200 
200 
200 
215 
270 

K-350 
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN KONSTRUKSI BETON 

II. PONDASI 
11.1. PONDASI SETEMPAT 

(1) UMUM 

II KOLOM 

II 013 (TULANGAN PENUMPU) 

.<: b::t~~3 
'r '1 

1 LANTAI KERJA 1 Pc:3p.:5Kr 

PASIR URUG PADAT 

~ 
BILA TIDAK DIPERUHATKAN PADA GAM BAR. TULANGAN 
PADA SISI PANJANG HARUS DILETAKAN PALING 8AWAH 

CATATAN : 8AGIAN 8AWAH TULANGAN VERnKAL 
DILETAKAN SESUAI ob. 

I 111111111111 ~ 

:!J.Q.O 

(2) PONDASI EXENTRIS 

0) 81LA SUM8U PONDASI TELAPAK 
JATUH DIDALAM KOLOM 

db 
,<-_~.L_, B/2 ..... 
-0'--____ ,....::,8 ____ + 

SAMA SEPERn PONDASI TELAPAK 
NORMAL 

b) 81LA SUM8U PONDASI TELAPAK 
JAnJH DlLUAR KOLOM 

JUMLAH 
SATANG: n/2 

it--E· ~~ 
8/2 8/ 2 

8 

SEBAGIAN TULANGAN DARI SISI PANJANG 
HARUS DIBENGKOKAN KEATAS DAN DISALUR
KAN KEDALAM KOLOM ATAU 8ALOK PONDASI 

CATATAN 1, SETIAP 8AGIAN PANJANG PENYALURAN HARUS 
SESUAI DENGAN GAM BAR RENCANA. 

2. BILA LETAK TIANG TIDAK TEPAT HAL INI HARUS 
DITAMBAHKAN TULANGAN RENCANA. 

--+--KOLOM 

-'---.. ~ . '- " " 

--+--KOLOM 

-<Yr: ~3 
_'LL 

ILANTAI KERJA 1 Pc:3Ps:5Kr 

PASIR URUG PADAT 

p/4- P/2 PI'" 

POT. C - C 

--i--

~ 
---+ 

~ Q, 
"-

~~A-1Tstfll 
D---

p/4- P/2' P/4-

P 

DENAH I 

--j--- KOLOM 

:5t=- -

~ 
r 
4~-~] ~~:rr - 1!i ~ --=1 

~ , -

;:g S2 S2 
::0 Ul \l 
1"'1 ~ 1"'1 
Z c: :31 
(') c... " » c: Ul z - » » 

S2 \ I Ul C'l ..... " 

~ ~ ~ 
30 0 

~ z 
C'l 

~ 

l' I 
I LANTAI KERJA lPc:3Ps:5Kr 

PASIR URUG PADAT 

P/4- P/2 P/4-

POT. D - D 

.. ::, 

~ -
E 

''1' ' I 
I LANTAI KERJA 1 Pc:3Ps:5Kr 

PASIR URUG PADAT 

P/2 P/2 

POT. E - E 

.-~ 
- --T-+ 

~ I 

~I -

E 

~---7'~~r-
1>2 ;:.. ' " ~ ~-t=-, -t-00 ~ = _--!-_ 

P/4- p/2 p/4-

P 

DENAH II 

~"'OI.I' 

o~~ 
~rrtz 
-1;::010 
;::oC-» 
c:~;::o 
~zlO 
~ ~ 
OJ » rrt _ 

d r 

g? \';~~tt\ 
~ :!~~~ 
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.~~~ 
!.~rnVl 
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§ ~~~ 
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN KONSTRUKSI BETON 

11.2. PONDASI DANGKAL JALUR 

~,/nE8EAM 

PENAMPANG KRInS 

LANTAI KERJA 1 Pc:3Ps:5Kr 

PASIR URUG PADAT 

In/ 2 In/ 2 TIE BEAM In/ 2 In/ 2 

~---- ~ 

POTONGAN PONDASI JALUR 

I Idh r--~ 

o 

~. 
~lIE BEAM 

r-nE 8EAM 

r PENAMPANG KRInS 

~==3. 
LANTAI KERJA 1 Pc:3Ps:5Kr 

PASIR URUG PADAT 

In/2 In/2 

In 

POTONGAN PONDASI JALUR 

11.4. DASAR UNTUK PONDASI RAKIT 

L· 

LO 
!.O/4..,...---LOh---LO-I"'4"".~ 

is .01 I~ • 

UI l1L* 

TULANGAN ATAS TIDAK 
BOLEH DIADAKAN SAM
BUNGAN LEWATAN PA
DA DAERAH IN!. 

0/3 --.;"'" ~ 
-" I ~ ,,__ BATANG 8AWAH TIDAK BOLEH 

DISAMBUNG PADA DAERAH INI . 

0/3 : DAERAH PENJANGKARAN 

CATATAN : 1. HAL-HAL LAIN SEPERTI TERLIHAT DlATAS UNTUK PENJANGKARAN 
DAN PANJANG LEWATAN UNTUK DASAR PONDASI RAKIT, HARUS 
SESUAI DENGAN PERSYARATAN UNTUK PELAT. 

2. LETAK TULANGAN ATAS HARUS DIJAGA DENGAN PENOPANG BESI. 

11.5. PELAT UNTUK LANTAI DASAR 

" o 
o 
IT1 

:J: 

~ 
~ 

APABILA PELAT BETON DAN SALOK DIJADIKAN SATU 
DENGAN SALOK PON DASI. 

BAGIAN ATAS BALOK PONDASI 

~L ID[ 
.. -! g:~:::gg ff ~','.:~~~ 

CATATAN c=J BETON TAMSAHAN 

"tI 0 
93 l.ii 
IT1 ~ 
Z c: (') c:.. » c: z -» 

o 
15 
93 
~ en » 

~I-" » .. 
;;:: N 
OJ 0 
?o 0 

~ 

~ 
Z 
C) 
C) 

f? 

=""'0 VI 
Of'T1~ 
z~O> 
Vlf'T1Z 
-1:;:00 
:;:0(...» 
C~:::o 
C;Zo 
;; ~ 
~ -o r 
Z 

C) 1i1;5~C!G » ~ . 5"'"0 
;;:: d~.1-i ~ ~~~;I> 
::u -~~~ '"O 

~r.::~ 
;;IjOl~ 
i1 ' e;:l> 
~~ ~j Vl 
~ i ~;m 
~ ... c~ <-

iil·· r.,» . ~? ::I: 
~ ~~ -f e ~~m 

h~~ 

::u 
~ 
~ 

11.3. BALOK PONDASI DAN -fiE BEAM 

(1) PENJANGKARAN DAN TEMPAT SAM8UNGAN LEWATAN. 
HARUS DIPASANG SENGKANG DISINI 

..... 

o/lo 
0/ 3 : DAERAH PENJANGKARAN UNTUK TULANGAN MEMANJANG. 

CATATAN 1. PANJANG PENYALURAN DAN PANJANG LEWATAN UNTUK PONDASI SETEMPAT 
HARUS SAMA DENGAN "L" SEPERTI YANG DISYARATKAN. 

2. HAL-HAL YANG LAIN HARUS SESUAI DENGAN PERSYARATAN 
UNTUK BALOK. 

L 

mil ""lY 

(2) UNTUK PONDASI RAKIT. 

r+
L 

J-illf 1-~ 
11.6. PELAT LANTAI DASAR 

TYPE A 

DIGUNAKAN PADA LANTAI 
DENGAN KERAMIK. 

6-150 WELDED WIRE MESH 

-hL 

BILA "A" KURANG DARI 300, BATANG TULANGAN 
"a" nDAI< DIPERLUKAN. 

TYPE B 

DIGUNAKAN PADA LANTAI 
DENGAN BEBAN BERAT. 

TE8AL POLYETHILENE FILM 0.1 mm -i----+-. ----~I___t---
PASIR URUG (HARUS DIKONSULTASIKAN DENGAN 

DIPADATKAN PENGAWAS AHU) 

11.7. SAMBUNGAN PELAT LANTAI DASAR 

1.9/ JO~T SEALANT 
r----f--POLYETHILENE FILM 

'1' ?'~ 
z.. 

600 

(CONSTRucnON JOINT) 

11.8. BRICKWALL-SLAB ON GRADE 

~
ASPHALT SEALANT 

r- POLYETHILENE FORM 

10 POLYETHILENE FILM 

~'/ 

600 ~ VINYL TU8E W/ 
GREASE INSIDE 

----- -- ~19-400 
(EXPANSION JOINT) 

~ l t '"'' Will 

100~ J ,,;55 -~. '" 
_, ._. ~10-200 

100 200 . ~10 

:1:::00:"' -' 
~ mm'" r -. ::r-

I ~ C:~ .... 
:1: ~ ~ V) \ '" 
:P--. C) :P-rr'l'1 :~ ~ m 
-<. ~ ~ r 'O 
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN KONSTRUKSI BETON 

III. KOLOM 
111.1. KOLOM OENGAN OIMENSI ATAU 

SUMBU YANG BERBEOA 

I-- --

--II- kolom persegi 

~L-balok 

-+I--- kolom persegi 

(A) 

Ff 
bL - --bolok 

-II-- kolom persegi 

> 12db 

~1oomm 

balok 

1 :>61§~F lrtd F 
Ij' I 

-Il--- kolom persegi 

(8) 

":.1-

"':- ~bQlok 

111.2. PENJANGKARAN TULANGAN KOLOM 

KONOISI 2 KASUS 
.-t-- . -

--II- kolom persegi -+I--- kolom persegi 
> 12db 

._--

~_=-bOIOk 
~ 

1:<6 comm 
balok 

- kolom persegi 
~ ~ .lId 

l--kolom persegi 
..... - ..... _ .. -

(C) (D) 

o o ---I .: .. ... . . 

---10 ~ --bolok 

-l . . ... . 1--

-lD~bOIOk 
L_ ._J 

I i 

L. _ .. J 

111.2. PENJANGKARAN TULANGAN KOLOM 

KONOI:;I 4 

> 12d -+I-- kolom persegi 
+---

J".100mm 

balok 

1d ~mm 

»d I 

1= 

4+- kolom bulat 

(E) 

r ''' r 
~ 

~oo,o, 

;u '" \J G'l -" ;;;l Q 9 QI I'" ~ 2 ~ ~ N ~ S;c..A~g~ 
Z £; ~ ;u ,. 

-I 

~ 
G'l 
G'l ,. 
r 

"'"'OV'l 
o~~ 
~fT1Z 
-l~O :::0» c:>:::o 
"'zo 
~ ~ 
co > 
~ -o r 
Z 

KASUS 

~ 
-l+- kolom bulat 

<100mm 

~ll~-balok 
-.10mmi 

»d I 

(F) 

td 

-H- kolom persegi 

U 

G'l 1~~OG 
~ ~fl~ J> !te » 
;0 ;l" -0 

~J~~ 
l ' ~~ 
~~iliVl 
~[~~ 
11lii8> 
'.i z::C 
!t~ l'!-j 
er~rrt 
§8~~ 
~I!: 'S 

--balok 

;u 

~ 
sa 

111.2. PENJANGKARAN TULANGAN KOLOM 

KONOISI 1 KASUS 
-tt--- - ---.~-

~ --tI--- kolom persegi 
> 1Rd~ 

-+1- kolom persegi 

<5~4tffoomm 

4-.--balok 

1 T<50mm 

~1 

---'-=91~~::;::~;;;;;;;M=~<s.,:12:00 mm ~ 
-:'l50mm ,,,' . Jj 
>--Id I 

l-kolom 

-I- . -.- -~ .... 

(G) 

o 
-I I---

~oo,o, 

-1-1-- kolom bulat 

.-z:= 
(H) 

-balok 

111.2. PENJANGKARAN TULANGAN KOLOM 

KONOISI 3 KASUS 

> 12db r1- kolom bulat ? '''~~ - ~,o,om ,,0',; 

e omm 
:=-.:.... 

balok 

~50mm'll.rr 
-H- kolom bulat 

,~ 

(I ) 

~ 

II II ,,100mm 

1111 l-isi 00'0' 

>--Id I Id ' ~50mm 

.1- kolom persegi 

(J) 

o 
~()= balok 

L._J 
111.2. PENJANGKARAN TULANGAN KOLOM 

KONOISI 5 

~- . __ .,---_ . ._--.- .------_ ...• - .----- ._ .. ,....-- - - ,------- _. --- - . 

> 12db > 12db 
J..-

/1' 
-0 ~ 

(I 
\"\: 
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN KONSTRUKSI BETON 

111.3. LETAK SAMBUNGAN LEWATAN UNTUK 
TULANGAN KOLOM 

> 12db 
+-----.,<-

1< 100mm 

Balak 

~ 0 +~~ 
.~_ l ___________ ... __ II I I F 

c 

~l ~I ~ C a 
:r: Cl. 

.S! 
I-~=~=~~~ ~k'" ',"y,mb",oo T",,",," 

II 

-==-=-:t=; I: 
Balak 

--------

--- - --· 11 II 

NI§ a I ....... g' :r: 0 0 
:r:Cl. 

.2 
I~~~~~ ~k,,' ',"y,moo",," T"',",," 

I ---- ---- ------- 11 II c 
~ g hk~bk 
~E 

::J 

- -~ t'" ':/'00''''1 '1-
>12db 
+------+ 

111.4. ALTERNATIF SENGKANG DAN 

PENYENGKANG 

t< 150n1m 

lE§3~D 
(TYPE A) (TYPE B) (TYPE C) 

TYPE SENGKANG ALTERNATIF 

;:ll S1 S1 21 ItIl ;:otlliJG)-'" 
f"T1 ~ f"T1 :> •. ~ 
z c c::! S::'" 
oe-;;<:co O 

~ £; ~ 50 0 
:> 

~ 
G) 

~ 

=="'~~ 
OTTl-l 
Z=="'>
~TTlZ 
-/;::00 
;::0<->-
c:~;::o 
C;ZO 

;; ~ 
!::] -o r 
Z 

~ I!I~OG ~ ~i~~ 
:> h~» 
;:0 -;>-~""O 

~I ~2:! 
r~~~ ~ . i!jVl 
~hi~ .., ",,> 
~i ~:I: ~ c-f 
~ ~rr1 
~~~~ 

II 

;:0 

~ 
!fl 

111.5. JARAK MINIMAL ANATARA SENGKANG KOLOM 
DAN DAERAH PERTEMUAN BALOK DAN KOLOM 

So 
f"T1 
z 
G) 

~ 
I 
£; 

CJ 
:> z 
s:: 
f"T1 z 
~ 

~ c 
e-
C 

1. MINIMUM JARAK SENGKANG UNTUK KOLOM TEPI 

JARAK 5ENGKANG 5EPERn 8ALOK 8AWAH 

L54 I~~~ . -t-E51

j-- r--___ J __ 

Hb 551 I 

_~} I 4h 
S,·-- t=tffffin=rrr=-

'E " 
CIthb 

JARAK 
ANTARA 

hkLD 

~ 

SI S2 

bk/4.hk/4Ih/4 ATAU 
ATAU 10cm 200m 
AM81l YANG AM81l YANG 
TERKECll TERKECll 

53 

2 x 52 

53 ~ 

5 = JARAK 5ENGKANG 
L = AM81l YANG 8ESAR hk ATAU bk 

54 55 

51 2 x 52 

56 57 

bk/4.hk/4 
50mm IATAU 10cm 
MAXIMUM AM81l YANG 

TERKECll 

2. MINIMUM JARAK SENGKANG UNTUK 
KOLOM TENGAH OALAM 

c;:, C"/.l 0 >-c I iJ trJ.....-jtrj~ ;:0 

~~~~ ~ 
o>~ 
oz~~ 

C"/.l 

~ 

~ 

Hb l 551 

l l·~~t I IS6 57 53 
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-lllIlmilllllllllllllll -
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN KONSTRUKSI BETON 

IV. PELAT 
IV.1. DETAIL PENULANGAN PELAT DENGAN PENULANGAN BIASA 

~ 
I 

ALTERNATIF I ~ I 

UI L 
- I---

i 

f-, , 
;1 '----

Ii 
In ~ I I 

1 

PERlKSA. GAAfB4.R PRlHSIP PENU!AffiAN PElAT 

TUtANGAN TAMBAHAN MIN 01 3 

" 
UN'T1JK NaJHAT ~ .AJ<.oIl'l lUL..ANGAH INI 

0.25 50 dh ~dh!l-~0.2~5 5o~---+ 
:>uSn ~u5o 

In 
( Olio/ENS! NWi IoIEIoW<JANG pruT ) 

IV.1. DETAIL PENULANGAN PELAT DENGAN PENULANGAN BIASA 

~O.25 Snt ALTERNATIF II ~ 
~; ! , 

Ul C 3~ 
~f! 
,,~ 

;1 
~~ - I--- ~ 

~f5 
8: eJ 

- ~ ; 
~i3 
ill'" 

iS~ c 
!II .. " 

L--

1-1 t ~ - I--- L--

~I i J 
i i In 

r i I' I ·f 1 

PERlKSA GAMBAR PRlNstP PENUl,.ANGAN PE1.A.T 

r, ." 

0.125 Sn 0.125 Sn 

= = 
0,25 Sn \dh dh 0.25 So 

:> 0.3 Sn .... 0.3 Sn 

In 
( Olio/ENS! NWi Io/EloW<JANG PElAT ) 

IV.3. DETAIL PENULANGAN PELAT DENGAN WIREMESH 

10 .25 So n 
11 U i i L 

1--- ~ 

ATPS ill 
I I 

-
!!2 
!;( 

I i 
! I 

'I I 
I I I 

~ ~ .. 
~ 

« 
!II c ATPS 

i!i !II 

'" , I .lj':l! 

~ 
I I 

~ ATPS 

'" " 
I , 

- I---

I I 
,., 
a 

~ z 
:il/ 
z 
"" ~ 
~ 
~ 'I" 
z 
S 11 
~ 

:> 0 .3 So .> 0.3 Sn 

! In 
( 0I1.1ENS1 NWi IoIEWNJ.oII<G PElAT ) 

II'" 

]1 

bi 

~ c 
'" .; 
~ 
.; -

~ 
~ 

~ 
i!i 

c iil 
"'''' 
~ 

~ iii 
i!i 
'" 5 

bi 
~ 

bi bi ., 
~ 

.; 
:G " d .; 

II'" 

~ IL. 

, I 

z ' 'Il ~ ~ -.. ~ 
~~ II'" : II ~ f! 
,,~ 

;1 
~~ ~ 

~I Ji Ji 
~ "1 

~~ .; ~ 

~i3 
~~ ~ 

ffiii .. " 
'----

CATATAN 

PEt. K S ~NAAN 
PElAKS~N ~ 
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:5TANDAR DETAIL PEKERJAAN KON~TRUK~\ BETON 

IVA. DETAIL PENULANGAN PELAT DENGAN ELEVASI BERBEDA UNTUK TULANGAN BIASA 

1/6h < t <h 

J ~ Id

J 
._ ~ . -- '. - -.... h . 

. Id. "1 L:= ', _. ~ :J ..... . 
. ~ # ~. 

r _Id l t ,- .. ="" )1 ' . . 'I'" " ~ ~ _,,_ L _-1'1" < """1'- . - Id} l ~ 
" __ , ..... ~ jUijh ~, ~ L - /r=.' .. -]-

" " ? " __ ., .... . Idh .... / ___ _ t 

/ / 

'-

I .L-!L-l 
.....L __ 

h 
__ _'_'_h_ _ _ h_' 

~ 

IV.5. DETAIL PENULANGAN PELAT DENGAN ELEVASI BERBEDA UNTUK TULANGAN WIREMESH 

1 6h < t <h 

~~~w ~= .. } 
r-. 1'- -- I ------

Iw L 1/6h < '<h I · L 
~ Id Iw td· 

{=. := ... ii==: ---:-=;;::;;::::. ·::;'=eEt~.~C . :j!1" " ~ f: : -:;:-s;ffi= '=--r-=t::=;==;;;:,z::--==;;; .. ,==>..:r==. ;:::::;: .. 

" Idh~ '- . ~~ Idh •... 
~_Iw_~ .~ ' Iw ~ 
'~~ ,, ~............L.. . 
~ ~ 

IV.S. PANJANG PENGAKHIRAN PENULANGAN PELAT UNTUK TULANGAN BIASA 

>~ 

Ef 
~ __ B _ _ 

>~~ 

~ 
lw= 
...u.w... 

....-!!....-... 

__ B __ 

II 

-u 

B 

~~ 

9 b;==:::= 
,. 2B/3 

>~~ 

~ 
~ 

n lb 
>~ 50 I~ 

- 1 ~ ~ --'f--= 1/6h < t <h --- - - -- 1/6h < , <h 

>~IG::} -:1-'-~)f I } >.~~=-~Jh ~'Jh 
1 ~--] 1 - ~~1 · ·1~1 
~~NAMPANG>K:ms ~K:ms Idh 'PEN~ 
...u.w... ...u.w... ...u.w... 

B __ 8__ B B 

IV.7. PANJANG PENGAKHIRAN PENULANGAN PELAT UNTUK TULANGAN WIREMESH 

EW..OK ATAU OINOING 

p6~s ~ ..2'.50 
WlREMESH 

_I_dh_~ EW..OK ATAU OINOING 

WIREMESH ~ 

[J' . ~f 
=r~~~,~ //WIREMESH 

-. \\1REMESH 

/ 
--I . 

>b. >-4 
L.--J, PENAMPANG KRms 

> 75 > 75 .-,. -.... >:...J.r 

~ + 1/6h < t <h ' /6h < t <h 

~ Id~ \r .... ~ WlREMESH 

LC-=' 1- ~-:-c}: : : i ~75Jh > 6 ==-=====l1 i d 
Id -. 

PENAMPANG KRrnS > 6 PENAMPANG KRrns TULANGAN BIASA 

~!!:::===~-- .--~-} 
u::

~~1 
> 6 

PENAMPANG KRms 

>:...J.r >J.?,. >4 >4 >~ >4 

lY.8. PEMASANGAN TULANGAN PADA IV.g. DETAIL PENULANGAN -
DAERAH LUBANG PELAT (BERLAKU -

UNTUK LUBANG YANG LUASNYA 0,3 M2 
DAN PANJANG MAXIMUM 60eM) 

PADA PENANAMAN KOTAK -
IV.10. PEMBESIAN UNTUK PELAT 

KANTILEVER. 
ELEKTRIKAL & MEKANIKAL 1-1 -1.-U-M-UM---------------------1 

L±Q!L!. ~ 

,{ -----jl 

~il 
~-·§l·. · . ~; . 
, ' - . ~ -... ~1. 
~ 

c 

PIPA --, 

t KOTAK 

- t -
:= I~ 

I KOTAK 

~ 

-- a = 013 ATAU TULANGAN PLAT YANG MANA 

• 

LE81H 8ESAR ANTARA TULANGAN 
ATAS DAN BAWAH. 

• b = 013 ATAU TULANGAN PLAT YANG MANA 
o _- .. .. .. Qj: LEBIH BESAR ANTARA TULANGAN 

-0 0 
TTl Vi ::0 
TTl !:1 Z 
() 

C 
'-» £ Z » 

ATAS DAN BAWAH. 
e = JIKA C < 100 mm TULANGAN 

DI8ENGKOKKAN SEPERTI TAMPAK 
DAlAM GAMSAR. 

0 
01 '5 G'i ..... 

TTl » .. 
::0 :;:: N 
;;<; CD 0 
l/) ~ 0 » 

I 

_J~.I 

l/) 

~ 
); 

~ 
C) 
C) 
» 
r 

="'1:1V'1 
Orrl-l 
z="> 
V'lrrlZ 
-1::;:00 
::;:oL-> 
c~::;:o 
="zo 
~ rrl 

CO ~ 
~ -o r 
Z 

o = SAMA DENGAN TULANGAN YANG 
TERPUTUS ATAU 013 YANG MANA 
YANG LE81H 8ESAR. 

~r~QG ::0 

~ :;:: _"'~-c 
CD ~i~~ ~ » ~I'O 
::0 -;;~~-C 

~I;;2 
'''"~ ;' ~ ~~ VI 
~[ ~c:! 
:U5: 
~r:-i e t:if'TI 
h>~ :::il:~ 1\ 

[;~ ::Sri? TULANGAN HARUS DISALURKAN 

KE SALOK DIMANA TERDAPAT 
PERBEDAAN TINGGI PELAT 

2. TULANGAN PADA SUDUT 
3-0 MIN ( PADA 8AGIAN ATf>S PElAT 

~ 2-013 100 100 

~. 

:;:: cnC/.lCl~ -0 I s:2 tTl,...;j t:rj ::0 

C) ~>~Fd Q I 53 S2 9 ~ 
~ o~~ ! oZ~~1 I 

TTl ,...;j 
Z t:rj 

~ Z 
C 
'-
C 

KIRI DAN SALOK ·KANAN • 

CATATAN : 

o HARUS DIAMBIL SALAH SATU 
DIAMETER TULANGAN POKOK YANG 

\

' ~"Cf.l"" mmm ;:::; 
'OC~ '"'0 

~~~, ~ 
.,. 

SESAR DARI PELAT KANTILE:VER. eo _ . ~ ~ 

.~ ~ ~ 1\ en 

- ' 

( 

"J < 
.~' 

" 
J 'c..) 
(~~:.::) 
!.:. ~, 

I __ r ' -!.' 

'<t;>~Z 1JI'-
( ""\ 0-1 I:! ~ Z 

- "" I rn 
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v. BALOK 
V.1. PEMUTUSAN SALOK INDUK DAN 

SALOK ANAK 
UHAT DETAIL PENJANGKARAN SEBAGAI 
MODIFIKASI DETAIL INI 

.- »L...r-PENAMPANG KRITIS -r- ---r-
[ 1~1~ 
t -,.'----r- ~ 

/ l ..ill,.. .J1!!.-
In/4 In/2 In/4 

rr .. ' (Tllmnllnn' ~ --" • ..L. .... ,. ».-l _ (Tumpuon) (L~~~~~~ 

In 

I 
-;-

1~ I 1~ 

hb 

f
--LlHAT DETAIL PENJANGKARAN SEBAGAI 

MODIFIKASI DETAIL INI 

- -, ---r J -PENAMPANG KRITIS ,- BALOK ANAK 

-,'--,L -r-----r 

( If'): '" r I I ~" ~ ~ In/2 
In/4 

-------T 

hb 

I __ l 
L.._. __ ,_.l. (Tumpuon) ' (Lapangon) '(Tumpuan) 

In 
+-

I 
-.'--

UHAT DETAiL PENJANGKARAN SEBAGAI 
MODIFIKASI DETAIL INI 

. --- tPENAMP~ KRITIS T--" ---r 

In /4 In/2 In/4 
L- .. ___ 1_ (Tumpuan) (Lopongan) '(Tumpuon) ~---- ... ---- , 

-,<-~ I~ 

If 
LlHAT DETAIL PENJANGKARAN SEBAGAI 
MOOIFIKASI DETAIL INI 

- '·-1..rPENAMPANG KRInS I BALOK ANAK 
~ I 12d 

J-'--l 
u 

-;-~ In/2 

~ (Lopongon) ---, --,- .. (Tumpuon) In 

': 12d, / J 
In 4 

(Tumpuon) - ---
__ J 

."t-~-----

hb 

hb --

V.S. PONDASI SETEMPAT. 

(1) UMUM 

-tt--KOLOM 

11/- D13 (TULANGAN PENUMPU) 

C ~~3' 
r 

l' I 
llANfAi KERJA 1 Pc:3Ps:5Kr 

PASIR URUG PADAT 

BILA TIOAK OIPERLIHATKAN PADA GAM BAR. TULANGAN 
PADA SISI PANJANG HARUS DILETAKAN PALING BAWAH 

_____ - ___ 8 ____ ------+ 

r===r==r::·.-r=r=-=r=-I,-=j=j=jl 

II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 .. ]1= 

ill,Q 

CATATAN BAGIAN BAWAH YULANGAN VERTIKAL 
DILETAKAN SESUAI ab, 

b) BILA SUMBU PONDASI TELAPAK 
JATUH DILUAR KOLOM 

(2) PONDASI EXENTRIS """~~I~ '''1~= C '''~, 

"'0 

~ 
S2 

~ 

0) BILA SUMBU PONDASI TELAPAK 
JATUH DIDALAM KOLOM 

J I~~l 
~S~ 

8/2 M ___ 

n 1 

8/2 8/2 

8 

SEBAGIAN TULANGAN DARI SISI PANJANG 
HARUS DIBENGKOKAN KEATAS DAN DISALUR

KAN KEDALAM KOLOM ATAU BALOK PONDASI 

__ -'8'---_ __ --+ CATATAN 1, SETIAP BAGIAN PANJANG PENYALURAN HARUS 

SAMA SEPERn PONDASI TELAPAK 
NORMAL 

o 
Vi 

2 
"-
f;; 

o 
"6 
1"1'1 
;:u 
;;;: 
~ 

~I-» .. 
;;:: '" CD 0 
?o 0 

CJ1 

~ 
A "'0 VI 
orn-l 
ZAl> 
VlrrlZ 
-1:::00 
:::ot-l> 
c:~:::o 
~ZO 

SESUAI DENGAN GAM BAR RENCANA, 
2, BILA LETAK nANG nDAK TEPAT HAL INI HARUS 

DITAM8AHKAN TULANGAN RENCANA. 

~ li~~QG ~ ~I~~ » I;:~@> 
;:u -,;;~~"'O 

~I"'~ 
h!~ 

;:u 

'< 
Q! 

V.2. PEMUTUSAN TULANGAN UNTUK 

TIE SEAM 

--- ----F-- MUKA KOLOM MUKA KOLOM --~ -
In 

In/4 In/2 In/4 
(Tumpuan) (Lapangan) (Tumpuan) 

~ ~ 

D'~ I I Ihb d i I ~ 
'--L--..J MU~2::LE CAP MUKA PI~2:AP J I 

I-- MUKA KDLOM 
,.- -

MUKA KOLOM 
In 

In/ 4 In/ 2 In/4 

I~ (Tumpuan) 
~ 

(Lapangon) ~ (Tumpuon) 

Ilfl hb 

~ ~ 

PILE CAP /PONDASI PILE CAP / PONDASI 

'--_____ ....JI-MUKA PILE CAP MUKA PILE CAP ---,'-_______ -' 

V.S. LETAK SAMSUNGAN LEWATAN UNTUK 

TULANGAN SALOK 

1. TULANGAN SALOK UMUM 

~--- ' ~PENAMPANG KRITIST- ' -- , 

J _, __ J >2hb' • , ~_ : __ I 
In 

• JARAK SENGKANG ADALAH TERKECIL ANTARA hb/ 4 DAN 100mm 

2. TULANGAN TIE SEAM. 

I-PENAMPANG KRInS ~l 

>2hb >2hb 

PILE iAP/PONqASI !-MUKA PILE CAP MUKA PILE CAP -I PILE pAP /PDNfASI 

In--------+-

• JARAK SENGKANG ADALAH TERKECIL ANTARA hb/ 4 DAN 100mm 

3. TULANGAN TIE BEAM. 

-PENAMPANG KRITIS 

In 

>2hb >2hb 

hb --

hb-' 

--f,f<--

lhb':' 

PILE CAP /PONDASI PILE CAP /PONDASI 

'--- I-- MUKA PILE CAP MUKA PILE CAP -,L _______ -' 

• JARAK SENGKANG ADALAH TERKECIL ANTARA hb/4 DAN 100mm 

CATATAN : 

1. JlKA LETAK SAMBUNGAN BERBEDA DARI DETAiL STANDARD INI DAN /ATAU 
TlDAK SESUAi DENGAN GAMBAR RENCANA MAKA SEGAlA PERU BAHAN 
HARUS MELALUI PERSETUJUAN PERENCANA, 

:I:~c.o~ 
~ mmm 
r- .,.~r-

I i; C~\ -c: :I:~~C/) 

~~f2~ rr 
.' ~ . ..' 

2, LETAK SAMBUNGAN HARUS SEBAGAI BERIKUT : 

LETAK TULANGAN I LOKASI SAMBUNGAN 

s: ('/.JC/.lO~ 
f"1'\ tT.1 >-3 t'r.l z 
~ ~~g;~ 
~ ~o>~ 
- oz~C) 
o ~ » 

"'0 
;:u 

~ 
::<: 

TULANGAN ATAS 

TULANGAN BAWAH 

OlDALAM DAERAH In/2 

DIDALAM DAERAH In/4 

.-->.1; 

L~ 

:::P" 
:~~ 

't'<l) 
;',,:''li 

.~ 

.... 
('") -I rq ~ 

Z \ 1£ (imrm 
~ ~?i ~ > ~ 
(j)~~~ ". ~ 
~ilI~~ Z ~~C/) 

...... Z> 

:r: 

~ 
;;:: 

~ 

I ,.!~ g t, zf... 

~i§S: ;;:: " "" ~ Ili!l~ I II I ; I II I I 

~ 
Z 
C;) 

~ 

~ ~ 
o:l l> 
~ -o r 
z 

z C/.l 

S1 z 
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN KONSTRUKSI BETON 

V.3. LEWATAN VOUTE 

Fldh{- PENAMPANG KRms 

I 
~--

~ Id 

4-J£. / / 
,

. Idh ---/ 

~ 

. ..L. __ 

arak sengkong odalah yang lerkecil 
ontoro hi 4 atau 100mm 

:Jhb 

:~PENAMPANG KRITIS 

1 

l 
,--

hbl 7 IJ 
Id 

I~ 

. . -

,<--_ Id / 

Jarok sengkang odalah yang terkecil 
~ra h/4 atau 100mm 

V.5. SALOK DENGAN ELEVASI DAN 

SUMSU YANG SERSEDA 

{C ~ e?--(~ Ilhb 
_I, t I hb " ..... 

v'""~ ~ 
{~M: 0d]·G 2J"" 

" ."...t hb I, ~ 

Idh atau Id 
~'--r r 1/6h<t<h 

r--: ~~t J~5====:;:_;;:=====)!----=h ==:::;;;::2] "" 

/idh 
,-.-...bJL...". 

r~';l-t-C " ; t,,"" 1--> 
""I - i£ll " i . I., +-- - C!Omln ••.. I-J 

I 

V.4. TULANGAN PINGGANG 

-,-. _-_._._--------
~ 

--- ,----
TULANGAN PINGGANG 1110 

BILA nOAK OITENTUKAN OALAM GAMBAR 

HI t"lL:L Max. 30 m ' 
otou 

- '>. •.•• _ . _ --_.- --

t- TULANGAN PENGIKAT ¢10 @ 1000 

b 

TINGGI SALOK TULANGAN PINGGANG 

H < 600 

600 <,H < 900 2 x 1010 

900 <---H < 1200 2 x 1010 

1200 <,H < 1500 2 x 3013 

1500 <,H < 1800 2 x 4013 

1800 < .... H < 2100 2 x 5013 

V.7. PENGATURAN SENGKANG UNTUK 

SALOK 

.• - - . -'~ENAMPANG KRmS ,,50mm .;J..-; .. 

1111 IIII1111111111 r rrl r 111[Ulll 
In/4 In/2 In/4 

(Tumpuan) (Lopongan) (Tumpuan) 

In 

'-1'" ··-~PENAMPANG KRITIS 50mm 
.,.".. 

11111111111111111111111 

lc-<50mm 

L. In/2 In/2 LJ (Tumpuan jepit) (Ujung bebos) 

In " 

.. - -. -" T-MUKA KOLOM MUKA KOLOM ...:r- --
In 

In/4 In/ 2 In/4 

I~' (Lapangan) (Tumpuan) (Tumpuan) 

hb 

nIIL_mutOlIILllll.11111111111 r-t ft hb 

Idh I PILE CAP /PON ASI ~ 1

- MUKA PILE CAP 

~ PILE ~AP /PON ASI MUKA PILE CAP -I I r 
f-- PENUMPU 

... _--->.-

hbI' --C 1" -1
t 

< 1/6hb 1'.-.. 'hb -_.- I:: 1'..1 
~ 

Idh 

-II i '" 1 : 1,,"" I~} 

E d 

iJ 0 
~ 1ii 
~ ~ () c... 
» c z -» 

o 
=0 
~ 
~ 
~ 

~I-" » .. 
s::: N 
~ g 

Vl 

~ 

~ 
Ci 
~ 

Id 

= J-._ PENUMPU 

Aijl/"l 
OI"T1-1 
ZA):> 
l/"Il"T1Z 
-1;;00 
;;0<-):> 
C~;;o 
AZO 
~ ~ 
c:J ):> 
~ -o r-
Z 

~ I!i~§~ 
» 't"'~>~ 
;:0 ~i~;g 

ia,a"'-
~,~~ 
~.~~Vl 
i[~~ 

~I"~S: !t ?-l 

;:0 

~ sa 

Iion".,rn 
jarak moksimum ~,,5a .. 
sengkang 1/2 hb ~ 

· '·- ···-- - ·- iMUKA KOLOM MUKA KOLOM ..::'_ . _. 

In . 

In/4 , Ini2 In/4 
(Tumpuon) (Lopangon) (Tump .. ~n' 

I I'TI I I I IfiTITI'1i I ~\~ 
.r;-,,?mm I I \~ : " - n1 r-~ :~ " ~ 

, .. . ', C1 

". . 
IIILlU 11111111 1'1 II I IIIIID1IJUJl 

PILE CAP /PONOASI MUKA PILE CAP _ , PILE CAP/PONOASI t-MUKA PILE CAP 

s::: IZl tZl 0 til I iJ 

~ ~m;2tn§3 Q 
~ S2§~ ~ 
~ o>~ 
- OZ~o 
~ ;Z 
Z 

s::: tZl 
1"1 -3 
z tn 
~ Z 

.';" ~ 

. .:;,. '" ~ '2!- ", 
- "~' ~'\ ti.~ 

. . I n; --
.-\ rrl ... 

?'~ 
~I'" 
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C/:J 
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'i:l 

A o 
o 
(11 

V. SALOK 
V.8. DETAIL SENGKANG 

~ ~ 

[~ [] D r-"-----D I 

~ 

( UMUM ) 

om 
x x x 

DUA SENGKANG DAPAT DIPASANG PADA 
PENAMPANG MELINTANG 8ALOK 81LA 
DIPERLUKAN. 

BdMIN 
-r---+ 

BdMIN 
"'--'<-

to ]11 
~_J 1D Do 1 

~J/.' 
----- V 

ALTERNATIF 
DENGAN PLAT DIATAS 8ALOK 

V.12. JARAK ANTARA TULANGAN UTAMA 

o ~J-.----++ b1 
~H---l- {-'1= r-----

1. bl - JARAK BERSIH AWAAA TULANGAN 
> 1.5 d 

H r' ;. 
> 1.25 d DARI UKURAN AGREGAT MAKSIMUM 
> 25 mm 

Jl: 0 0 :18=:-t b 
1 

2. DIPAKAJ TULANGAN TAMBAHAN SEBACAI KAJT 
UNnJK MENJAGA JARAK AWARA SATANG 
TULANGAN DIBAWAHINI 

--j,--.• 

b1-r~ 
~\ 

b1 _..E.1 

~ 

135' 
._/ 

1·-~ b1 
'.'-" 

lOY 

u 

TULANGAN TAMBAHAN ! (SENGAKANG) 

1 
TULANGAN TAM BAHAN 

(SENGAKANG) 

V.17. LUBANG PADA BALOK 

TYPICAL DETAIL UNTUK SEKEUUNG LUBANG PADA 8ALOK BETON 8ERTULANG 
( HANYA UNTUK LUBANG YANG TAK MEUEBIHI DIAMETER 150mm ) 

CATATAN : 

LUSANG PADA SALOK ( MAX. ~ 150 ) DENGAN 
SPARING PIPA UPVC 

2D16E'F'~. . .. 
2D16E.F~ 

'-------L- PANJANG ANGKUR 

POSISI DARI LUSANG DENGAN PERSETUJUAN DARI ENGINEER 

'1J 0 0 
(11 - -. 
::0 UJ '1J 
(11 ~ (11 
Z C ~ 
() c... A » C UJ 
Z - » » 

G) -'0 A 21 UJ ~ f,j » 
OJ 0 s;: 
» 0 
;U 

A'ij VI 
Orrl-i 
ZA> 
VlrrlZ 
-i;oO 
;0<-> 

~ If~~QG :;:: :ell;;! "0 

~ ~!~~ 
;U .. ~~"O 

JII 

::0 

~ 
~ 

f---t--+----+-+-I i-t-·, 
C$:;o 
c;ZO 

~I:;;2 
t~~ hlVl 
~[i!!~ .. ~> 

~ 

~ 
G) 

J: 

V.9. PEMUTUSAN TULANGAN UNTUK 

BALOK KANTILEVER 

Id 50mm n :.....s PENAMPANG KRITIS 

~ ....".. 

t::::====;--;:::::::::::::=:===:::::~ 
In 2 In 2 

(Tumpuan jepit) (Ujung bebas) 
..l-~_..J.. In 

V.13. PERBEDMN KETINGGIAN DAN AS BALOK 

1. PERBEDAAN KETINGGIAN 

LANTAI PALING ATAS 

L2 

2Dc/3MI~ 200 MAX 

,+ 

LANTAI TENGAH 
L2 

2Dc/3MI~ 200 MAX 

~ I+--~ 41=hl-.---*t-

50 50 ....... ....... 

,:::
~Fs..:'"H 

1 
2. PERBEDAAN AS 

TAMPAK ATAS 

I Dc I ----.. 

OJ' lh 

L2 

~ 

~ 'EN'-'N'''',," " '0"" 
r au'N 

~~' 
! ,,_''''''" "' '0"'. 

V.18. BALOK YANG BERFUNGSI SEBAGAI 

DIN DING BEBAS DAN PARAPET BETON 

TYPICAL DETAIL UNTUK NON-PENAHAN BALUSTRADE DAN DINDING PARAPET BETON BERTULANG 

1W 1W 
35 COVER~35 COVER ~ 

t-r 
~ II~ ~10-200 TULANGAN HORISONTAL 

~ 

~
~10-150 TULANGAN VERnKAl.~50 

!i 450 . PELAT ~ '10-150 . _ 

----- '10-150 

TULANGAN PELAT UTAMA 

SFl. l.£VEl 

8ALUSTRADE DIN DING PARAPET 

V.19. TYPICAL DETAIL UNTUK KONSOLE 

BETON BERTULANG PADA LUBANG LIFT 
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN KONSTRUKSI BETON 

V.10. DETAIL PENULANGAN UNTUK SALOK KANTI
LEVER DAN HUB. DENGAN SALOK TEPI 

Idh 
+----r-- r SALOK TEPI 

fc j-
Idh 
~ 

TAMPAK SAM PING 

n· 'I ~""~,= 

< 
TAMPAK ATAS 

SALOK TEPI -

'\111 II =L 
-

.,..J.Qh.,.. 
~ 

TAMPAK ATAS 

*) LlHAT DETAIL KAIT STANDART SEBAGAI ALTERNATIF 

'lZPENAMPANG KRms 
Idh ~ 50,.;pm 

~ ~I 
Ian 

In/Z In/Z 
(Tumpuan jepit) ' (Ujung bebas) 

In 

'l~PENAMPANG KRms 
~ ~ 1Zd 50 mm 

( Id ~ i 
I r::r ~~~I~n/~Z~~~~~I~n/~z 

(Tumpuan jepit) (Ujung bebas) 
In 

V.14. LOKASI TULANGAN UNTUK SALOK 
ANAK YANG MENERUS 

.,L-~-~ 15d la/4 

: [J t [rr:~ ,ZOd . lb= .,20d,. 710/1Z : loi4 
la/6 , 10 _ ... 

=-~ ....... ~, .... "-, .... ,,' ..... 
UNTUK 8ALOK ANAK 8ENTANG TUNGGAL 10/4 DIGANTI 10/6 UNTUK 

TULANGAN BAWAH 

V.15. DETAIL PENJANGKARAN UNTUK 
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V.11. DETAIL PENJANGKARAN UNTUK 
PENULANGAN SALOK 
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V.16. PENGATURAN SENGKANG UNTUK SALOK 
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN 

VI. DINDING BETON 

V1.1. PENULANGAN 

1. TULANGAN DIN DING BlLA TIDAK DlTUNJUKKAN DALAM GAMBAR, DIPASANG SESUAI DENGAN TABEl INI 
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN KONSTRUKSI BETON 

VI.5. DETAIL TULANGAN SEKELILING LUBANG 
DINDING 

°f~ 'V --------: PENUlANGAN SEKITAR LUBANG HARUS DISESUIKAN 
DENGAN GAMBAR DIN DING 
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TANDA " 0 • BERARTI HARUS DIBERI DETAIL 
TULANGAN SESUI PASAL 2 UNTUK DIN DING 

V1.7. TULANGAN DINDING UNTUK TANGGA KANTILEVER 
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VI.B. DETAIL TULANGAN PADA PERTEMUAN 
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STANDAR DETAIL PEKERJAAN KONSTRUKSI BETON 

PRINSIP PERTEMUAN KOLOM , BALOK KONSOL 

DAN KOLOM DIATAS BALOK KONSOL 
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BABI 
PEKERJAAN STRUKTUR 

PASAl01 
PEKERJAAN PENDAHUlUAN 

1. Pengijkurijil Tapak Ke mbali 

• Kontraktor diwajibkan rnengadakan pengukuran dan pengambaran kem ba Ii lokasi 
pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian 
tahah, letak pohon, letak batas-batas tanah dengan alat-alat yang sudah ditera 
kebenarannya. 

• Ketidak cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan -Iapangan yang 
sebenarnya segera dilaporkan kepada Direksi Pengawas untuk dimintakan keputusannya. 

• Penentuan titik ketinggian dan - sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat-alat 
waterpasjtheodolith yang ketepatannya dapat dipertanggung jawabkan. 

• Kontraktor harus menyediakan theodolithjwaterpas beserta petugas yang melayaninya 
untuk kepentingan pemeriksaafl Direksi Pengawas selama pelaksanaan proyek. 

• Pengukuran sudut siku dengan prisrna atau benang secara azas segitiga phytagoras 
hanya diperkenankan untuk bagian-bagian keeil yang disetujui oleh Direksi Pengawas. 

• Segala pekerjaan pengukuran persiapan termasuktanggungan Kontraktor. 

2. Tugu pat okan Dasar 

• Letak dan jumlah tugu patokan dasar ditentukan oleh Direksi Pengawas. 

• Tugu patokan dasar dibuat dan beton berpenampang sekurang-kurangnya 20x20 em, 
tertancap kuat kedalam tanah sedalam 1 meter dengan bag ian yang menonjol di atas 
muka tanah seeukupnya untuk memudahkan pengukuran selanjutnya dan sekuran'g
kurangnya setinggi 40 em di atas tanah. 

• Tugu patokan dasar dibuat permanen, tidak bisa dirubah, diberi tanda yang jelas dan 
dijaga keutuhannya sampai ada instruksi tertulis dari Direksi Pengawas untuk 
membongkamya. 

• Segala pekerjaan pembuatan dan pemasangan tugu patokan dasar termasuk tanggungan 
Kontraktor. 

• Pada waktu pematokan (penentuan) peil dan setiap sudut-sudut tapak (perpindahan) 
Kontraktor wajib membuat shop drawing dahulu sesuai keadaan lapangan. 

3. Papan Dasar Pelaksanaan (Bouwplank) 

• Papan dasar pelaksanaan dipasang pada patok kayu semutu Meranti Merah ukuran kaso 
(5/7 em), yang tertancap dalam tanah sehingga tidak bisa digerak-gerakkan atau 
dirubah-rubah, berjarak maksimum 115 meter satu sarna lain. 

RKS srnUKTUR - RENOVASI & PERLUASAN GKI STADION - 1 -



• Papan dasar pelaksanaanjbouwplank dibuat dan kayu meranti, dengan ukuran tebal 2 
em, lebar 20 em, lurus dan diserut rata pad a sisi sebelah atasnya (waterpas). 

• Tinggi sisi atas papan patok ukur harus sama satu dengan lainnya, keeuali dikehendaki 
lain oleh Direksi Pengawas. 

• Papan dasar pelaksanaan dipasang sejauh 100 em dari sisi luar galian tanah pondasi. 

e Setelah selesai pemasangan papan dasar pelaksanaan Kontraktor harus melaporkan 
kepada Direksi pengawas. 

• Segala pekerjaan pembuatan pemasangan papan dasar pelaksanaan termasuk 
tanggungan Kontraktor. 
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1. Pekerjaan Persiapan 

PASAL 2 
PEKERJAAN TANAH 

fi Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, alat-alat dan 
pengangkutan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua "Pekerjaan Tanah", seperti 
yang disyaratkan dalam gambar dan spesifikasi inL 

o Meliputi pembersihan dan penebasanjpembabatan, galian tanah, urugan dan pemadatan 
tanah untuk bangunan seperti yang ditentukan dalam gam bar atau sesuai petunjuk 
Direksi Pengawas. 

2. Syarat=§vatlrat Pelaksanaan 

.. Pekerjaan Pembersihan 
Pada umumnya, tern pat-tern pat untuk bangunan dibersihkan 
penebasan/pembabatan harus dilaksanakan terhadap semua belukar/semak, 
sampah yang tertanam dan material lain yang tidak diinginkan berada dalam 
daerah yang akan dikerjakan, harus dihilangkan, ditimbun dan kemudian dibakar 
atau dibuang dengan cara-cara yang disetujui oleh Direksi Pengawas. 

Semua sisa-sisa tanaman seperti akar-akar, rumput-rumput dan sebagainya, harus 
clihilangkan sampai kedalaman 0,50 m dibawah tanah dasar/permukaan. 

Batu atau lain material yang sejenis, jika ada harus pula dihilangkan sampai 
kedalaman 0,50 m dibawah tanah dasarjpermukaan pada daerah taman, kecuali 
jika tidak dapat dilakukan penghilangan batu-batu tersebut dan 0,50 m dibawah 
tanah dasar sudah merupakan lapisan yang keras. 

Semua daerah urugan, harus dipadatkan, baik urugan yang telah ada maupun 
terhadap urugan yang baru. Tanah urugan harus bersih dari sisa-sisa tumbuhan 
atau bahan-bahan yang dapat menimbulkan pelapukan dikemudian hari. 

Segala pekerjaan pengukuran persiapan termasuk tanggungan Kontraktor. 

Kontraktor harus menyediakan alat-alat ukur sepanjang masa pelaksanaan berikut 
ahli ukur yang berpengalaman dan setiap kali apabila dianggap perlu siap untuk 
mengadakan pengukuran ulang. 

Pekeljaan Galian Tanah 
Pekerjaan galian harus memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam 
galllhar. Kontraktor harus menjaga supaya tanah dibawah dasar elevasi seperti 
pildiJ Dambar rencana atau yang ditentukan oleh Direksi Pengawas tidak terganggu, 
jik7i tertanggu Kontraktor harus menggalinya dan mengurug kembali lalu 
rjiP:l'l!fJtkan seperti yang telah ditentukan oleh Direksi Pengawas. 

': ;;-;IlIUd galian harus dilaksanakan sesuai gambar dan syarat-syarat yang ditentukan 
n leI ltlrut keperluan. 
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Dasar dari semua galian harus waterpas, bilamana pada dasar setiap galian masih 
terdapat akar-akar tanaman atau bagian-bagian gembur, maka ini harus digali 
keluar sedang lubang-Iubang tadi diisi kembali dengan pasir. 

Terhadap kemungkinan adanya air didasar galian baik pada waktu penggalian 
maupun pad a waktu pekerjaan pondasi harus disediakan pompa air atau pompa 
lumpur yang jika diperlukan dapat bekerja terus menerus, untuk menghindari 
terkumpulnya air. 

Kontraktor harus memperlihatkan pengamanan terhadap dinding tepi galian agar 
tidak longsor dengan membeiikan suatu dinding penahan atau penunjang 
sementara atau lereng yang cukup. 

Juga kepada Kontraktor diwajibkan mengambil langkah-Iangkah pengamanan 
terhadap bangunan lain yang berada dekat sekali dengan lubang galian yaitu 
dengan memberikan penunjang sementara pada bangunan tersebut sehingga dapat 
dijamin bangunan tersebut tidak akan mengalami kerusakan. 

Semua tanah kelebihan berasal 'dari pekerjaan galian, setelah mencapai jumlah 
tertentu harus segera disingkirkan dari halaman pekerjaan pada setiap saat yang 
dianggap perlu dan atas petunjuk Direksi Pengawas. 

. 
Bagian-bagian yang akan diurug kembali harus diurug dengan tanah yang 'bersih, 
bebas dari segala kotoran dan memenuhi syarat-syarat sebagai tanah urug. 

Perlindungan terhadap benda-benda berfaedah kecuali ditunjukkan untuk 
dipindahkan, seluruh barang-barang berharga yang mungkin ditemui di lapangan 
harus dilindungi dari kerusakan dan bila sampai menderita kerusakan harus 
c1ireparasijdiganti oleh Kontraktor atas tanggungannya sendiri. 

Bila suatu alat atau pelayanan dinas yang sedang ditemui dilapangan dan hal 
tersebut tertera pada gambar atau dengan cara lain yang dapat diketahui oleh 
Kontraktor dan ternyata memerlukan perlindungan atau pemindahan, Kontraktor 
harus bertanggung jawab untuk mengambil setiap langkah apapun untuk menjamin 
bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung tersebut tidak terganggu. 

Bila pekerjaan pelayanan umum terganggu sebagai akibat pekerjaan Kontraktor, 
Kontraktor harus segera mengganti kerugian yang terjadi yang dapat berupa 
perbaikan dari barang yang rusak akibat pekerjaan Kontraktor. Sarana yang sudah 
tidak bekerja lagi yang mungkin ditemukan di bawah tanah dan terletak didalam 
lapangan pekerjaan harus dipindahkan keluar lapangan ketempat yang disetujui 
oleh Direksi Pengawas atas tanggungan Kontraktor. 

• Pek8lj i.'WIl Urugan Dan Pemadatan 
Pekerjaan meliputi penyediaan tenaga kerja bahan-bahan peralatan dan alat-alat 
tV\! Itu yang dibutuhkan demi terlaksananya pekerjaan ini dengan baik. 

Pekerjaan galian ini meliputi seluruh detail yang disebutkanjditunjukkan dalam 
(JarniJar atau sesuai petunjuk Direksi Pengawas. 

'.Jcluruh sisa pengalian yang tidak terpakai untuk penimbunan dan penimbunan 
kJ:~lTl bali f juga seluruh sisa-sisa, puing-puing, sampah-sampah harus disingkirkan 
r1i'ni l;:lpangan pekerjaan. Seluruh biaya untuk itu adalah tanggung jawab 
I i ' ~ ill' Iktnr. 
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Bila tidak dieantumkan dalam gambar detail, maka lapisan tanah urug dilakukan 
lapis demi lapis setiap lapis maksimum tebal 20 em, disiramjdibasahi diratakan dan 
dipadatkan hingga meneapai pei! urugan yang disyaratkan. 

Bahan yang digunakan untuk tanah urug dari jenis tanah silty clay yang bersih 
tanpa potongan-potongan bahan-bahan yang bisa lapuk serta bahan batuan yang 
telah dipecah-pecah dimana ukuran dari batu peeah tersebut tidak boleh lebih besar 
dari 15 em. 

Konsultan mengharuskan agar semua urugan menggunakan bahan yang terdiri dari 
mutu yang terbaik yang dapat diperoleh. 

Semua bagianjdaerah urugan dan timbunan harus diatur berlapis-Iapis seperti yang 
telah disyaratkan. llap lapis harus dipadatkan sebelum lapisan berikutnya 
diurugkan. 

Daerah urugan atau daerah yang terganggu harus dipadatkan dengan alat 
pemadatjeompactor ''vibrator type" yang disetujui oleh Direksi Pengawas. 
Pemadatan dilakukan sampai meneapai hasil kepadatan lapangan tidak kurang dari 
95% kepadatan maksimum hasillaboratorium. 

Kepadatan maksimum terhadap kadar air optimum dari pereobaan proctor. 
Kontraktor harus melaksanakan penelitian kepadatan maksimum terhadap kadar air 
optimum minimal satu kali untuk setiap · jehis tanah yang dijumpai dalam tabung 
gelas atau plastik ,.mtuk bukti penunjukkan!referensi dan diberi label yang berisikan 
nomor contoh, kepadatan kering maksimum dan kadar air optimumnya. Penelitian 
harus mengikuti prosedur yang umum dipakai yaitu ASTM D-1557-70. 

Pengeringan!pengaliran air harus diperhatikan selama pekerjaan tanah supaya 
daerah yang dikerjakan terjamin pengaliran aimya. 

Apabila material urugan mengandung batu-batu, tidak dibenarkan batu-batu yang 
besar bersarang menjadi satu, dan semua pori-pori harus diisi dengan batu-ba~ . 
ked I dan tanah yang dipadatkan. 

Kelebihan material galian harus dibuang oleh Kontraktor ketempat pembuangan 
yang ditentukan bleh Direksi Pengawas. 

Jika material galian tidak eukup, material tambahan harus didatangkan dari tempat 
lain, tanpa tambahan biaya. 

e Penqujian IVlutu Pekerjaan 
Direksi Pengawas harus diberitahu bila penelitian dilapangan sudah dapat 
clilaksanakan untuk menentukan kepadatan relatip yang sebenarnya dilapangan. 

:lika kepadatan kurang dari 95% dari kepadatan maksimum, maka Kontraktor harus 
memaclatkan kembali tanpa biaya tambahan sampai memenuhi syarat kepadatan, 
yaitu tidak kurang dari 95% dari kepadatan maksimum di laboratorium. 

F\)llelitian kepadatan dilapangan harus mengikuti prosedur ASTM D-1556-70 atau 
plose(!ur lainnya yang disetujui Direksi Pengawas. Semua biaya untuk pemeriksaan 
rlilahnratorium menjadi beban Kontraktor. 
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PASAl 3 
PEKERJAAN URUGAN PASIR PADAT 

1. Lingkup Pekerjaan 

o Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan dan alat-alat 
bantu yang diperlukan dalam pelaksanaan, hingga dapat diperoleh hasil pekerjaan yang 
bermutu baik dan sempurna. 

• Pekerjaan urugan pasir padat dilakukan dibawah lantai dan bawah pondasi serta seluruh 
detail yang ditunjukkan dalam gambar. 

2. Persyaratan Bahan 

• Pasir yang digunakan harus terdiri dari butir-butir yang bersih, tajam dan keras, bebas 
Lumpur, tanah lempung dan lain sebagainya, serta konsisten terhadap NI-3 (PUBB tahun 
1970) pasal 14 ayat 3. 

• Air siraman digunakan air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam alkali 
dan bahan!.bahan organis lainnya serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 
NI-3 pasal 10. 
Apabila dipandang perJu, Direksi Pengawas dapat minta kepada Kontraktor, supaya air 
yang dipakai untuk keperJuan ini diperiksa di laboratorium pemeriksaan bahan yang 
resmi dan sah atas biaya kontraktor sepenuhnya. 

• Pengendalian seluruh pekerjaan ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
diatas clan harus dengan persetujuan Direksi Pengawas. 

3. Syarat -Syarat Pelaksanaan 

• . Pasir urug yang digunakan harus dengan persetujuan pihak Direksi Pengawas. 

• Pekerjaan urugan pasir dilakukan bila seluruh pekerjaan lain dibawahnyajdidalamnya 
telah selesai dengan baik dan sempurna. 

• Lapisan pasir urug dilakukan lapis demi lapis, dipadatkan hingga meneapai tebal 10 em 
atau seperti yang disyaratkan dalam gambar. 

fI SeticiP lapis pasir urug harus diratakan, disiram air dan dipadatkan dengan alat pemadat 
yang (1i~;ehJjui Direksi pengawas. Pemadatan dilakukan hingga meneapai tidak kurang 
dari 95% dari kepadatan maksimum hasil laboratorium. 

• Ditempat-tempat yang sulit dilakukan pemadatan dengan alat pemadat, dapat 
dikerjakan dengan tenaga manusia dengan persetujuan Direksi Pengawas. Hasil 
pemarlal:an harus memenuhi persyaratanjketentuan. 

I) LapL;:lI i pekerjaan di atasnya dapat dikerjakan bilamana pekerjaan urugan pasir padat 
telah :jf;mp!lrna, memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sudah dapat persetujuan 
Direksi Pengawas. 
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BAB II 

PASAl 4 
PEKERJAAN PONDASI BATU KALI 

1. lingkup Pekerjaan 

1.1 Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat 
bantu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil 
yang baik. 

1.2 Pekerjaan pondasi batu kali ini meliputi seluruh detail yang disebutkanjditunjukkan 
dalam gambar. 

2. Standar Bahal!1 

2.1 Semen Portland 
Jenis semen yang digunakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat -
syarat yang ditentukan dalam NI-S. Semen yang telah mengeras 
sebagian/seluruhnya tidak dibenarkan untuk digunakan. 

2.2 Pasir 
Pasii~ harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan bebas dari bahan-bahan organis, 
Lumpur, tanah lempung dan sebagainya dan harus memenuhi PSI 1971, Bab 3, 
pasaI3.3. 

2.3 Satu !Cali 
Batu kali yang digunakan adalah batu peeah, tidak berpori serta mempunyai 
kekerasan sesuai dengan syarat-syarat dalam PSI 1971. 

2.4 Air 
Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, 
asam, alkali dan bahan-bahan organisjbahan-bahan lain yang dapat, menurunkan 
mutu pekerjaan. ' 
l\pabila dipandang perlu, Direksi Pengawas dapat minta kepada Pemborong supaya 
air yang dipakai diperiksa dilaboratorium Pemeriksaan bahan yang resmi dan sah 
alas biaya Pemborong. 

2.5 Pen~Jendalian seluruh pekerjaan ini harus sesuai dengan PBI 1971 NI - 2 

3. Syarat "syarat Pelaksanaan 

3.1 Batll kali yang dipergunakan untuk pondasi harus batu pecah, sudut runeing, 
hp.rwarna abu-abu hitam, keras, tidak porous. 

3.2 :j~1 if'.l tHll pondasi dipasang terlebih dahulu dibuat profil-profil pondasi dari kayu pada 
;:;2! ~i ap pojok galian, yang bentuk dan ukurannya sesuai dengan penampang pondasi. 

3.3 Penllukaan dasar galian harus ditimbun dengan pasir urug setebal minimum 10 em 
disiralll sampai kenyang air dan diratakan. 
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3.4 Pondasi batu kali menggunakan adukan dengan campuran 1 PC : 5 pasir. 
Untuk kepaJa pandasi digunakan adukan kedap air campuran 1 PC : 2 pasir setinggi 
20 em, dihitung dari permukaan atas pondasi ke bawah. 
Adukan harus mengisi rongga diantara batu kali sedemikian rupa sehingga tidak ada 
bagian dari pondasi yang berongga/tidak padat. 

4. Contoh Bahan 

4.1 Sebelum melaksanakan pekerjaan, Pemborong harus memberikan contoh-contoh 
material: batu kalit pasir untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pengawas. 

4.2 Contoh-eontoh yang telah disetujui oleh Direksi Pengawas akan dipakai sebagai 
standar/pedoman untuk memeriksa/menerima material yang dikirim oleh Pemborong 
ke site. 

4.3 Pemborong diwajibkan membuat tempat penyimpanan contoh-contoh yang telah 
disetujui di Bangsal Direksi" Pengawas atas biaya Pemborong. 

5. Pengiriman dan Penyimpanan Bahan 

5.1 Bahan harus didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan utuh tidak cacat. 

5.2 Bahan harus disimpan ditempat yang telah ditentukan/disetujui oleh Direksi 
Pengawas. 

5.3 Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, bahan ditempatkan 
dan dilindungi sesuai dengan jenisnya. 

6. Syarat Pengamanan Pekerjaan 

6.1 Untuk keperluan proses pengerasan pasangan, maka selama minimum 3 hari setelah 
pelaksanaan pekerjaan, pondasi harriS diJindungi" dari benturan keras dan tidak 
dibebani. 

6.2 Pemborong diwajibkan melindungi pekerjaan tersebut dari kerusakan yang 
cliakibatkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang lain. 

6.3 Gila teljadi kerusakan, Pemborong diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak 
rnengurangi mutu pekerjaan. Segala biaya perbaikan menjadi tanggungan 
Pernborong. 
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BAB III 

PASAL 5 
PEKERJAAN ACUAN 

1. Lingkup Pekerjaan 

2. 

3. 

Pekerjaan ini meJiputi. penyediaan tenaga kerjar bahan, peralatan, pengangkutan dan 
pelaksanaan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton sesuai dengan gam bar-gam bar 
konstruksir dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tambahan dari arsitek dalam 
uraian dan syarat-syarat pelaksanaannya. 

Bahan-bahan 

Bahan acuan yang dipergunakan dapat dalam bentuk beton, baja, pasangan bata diplester 
atau kayu. Pemakaian bambu tidak diperbolehkan. Lain-lain jenis bahan yang akan 
dipergunakan harus mendapatkan persetujuan Direksi Pengawas terlebih dahulu. 
Acuan/bekisting yang terbuat dari kayu harus menggunakan kayu jenis Meranti atau setaraf. 
Ukuran kayu yang digunakan tergantung dan perencanaan struktur acuanjbekisting dengan 
tebal multiplex minimum 12 mm. 

Perencanaan 

3.1 Acuan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada perubahan bentuk 
yang nyata dan cukup kuat menampung beban-beban sementara maupun tetap 
sesuai dengan jalannya pengecoran beton. 
Semua acuan harus diberi penguat datar dan silang sehingga kemungkinan 
bergeraknya acuan selama pelaksanaan pekerjaan dapat dihindarkan, juga harus 
clIkup rapat untuk mencegah kebocoran bagian cairan dari adukan beton (mortar 
leakage). 
SlIsunan acuan dengan penunjang-pel'}Unjang harus diatur sedemikian rupa 
sehingga kemungkinan dilakukannya inspeksi dengan mudah oleh Direksi Pengawas. 
PenyuslJnan acuan harus sedemikian rupa hingg3 pada waktu pembongkarannya 
tidak menimbulkan kerusakan pada bagian beton yang bersangkutan. 

3.2 Kekllatan penyanggah, silangan-silangan, kedudukan serta dimensi ruang tepat pada 
aClIan/bekisting adalah merupakan tanggung jawab Pemborong. 

3.3 Acuan harus dapat menghasilkan bagian konstruksi yang ukuran, kerataan/kelurusan 
elevasi dan posisinya sesuai dengan gambar-gambar konstruksi . 

3.4 Palla bagian terendah (dari setiap phase pengecoran) dari acuan kolom atau dinding 
harus ada bagian yang mudah dibuka untuk inspeksi dan pembersihan. 

3.5 Kayu acuan harus bersih dan dibasahi terlebih dulu sebelum pengecoran. Harus 
cliaclakan tindakan untuk menghindarkan terkumpulnya air pada sisi bawah. 

3.6 Pada phase ini dilakukan pemasangan pipa-pipa dan perlengkapan-perlengkapan lain 
yanq harus tertanam didalam beton, dengan catatan bahwa pekerjaan ini jangan 
Si'llll,,;-li IIlerugikan kekuatan konstruksi (lihat pasal 5.7 ayat 1, PSI 1971) 
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3.7 Setelah pekerjaan diatas selesai, Pemborong harus meminta persetujuan dan Direksi 
Pengawas dan minimum 2 (dua) han sebelum pengecoran Pemborong harus 
mengajukan permohonan pengecoran kepada Direksi Pengawas. 

3.8 Perencanaan acuan dan konstruksinya harus direncanakan untuk dapat menahan 
beban-beban, tekanan lateral dan tekanan yang diizinkan, seperti pad a 
"Recommended Practice for Concrete Formwork" (ACI 347-68) dan peninjauan 
terhadap beban angin dan lain-lain peraturan dikontrol terhadap Peraturan 
Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat. 

3.9 Kayu acuan beton exposed harus dilapisi dengan menggunakan Release Agent Mud
Oil pad a permukaan acuan yang menempel pada permukaan beton. 
Berhubung Release Agent berpengaruh pula pada warna permukaan beton, maka 
pemilihan jenis dan penggunaannya harus dilakukan dengan seksama. 
Untuk Pemborong harus memberitahukan terlebih dahulu nama perdagangan dari 
Release Agent tersebut, data bahan-bahan bersangkutan, nama produsennya, jenis 
bahan-bahan mentah utamanya, cara-cara pemakaiannya, resiko-resikonya dan 
keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu untuk diperoleh persetujuan dari 
Direksi Pengawas. 

3.10 Untuk bidang-bidang yang luas dimana digunakan form-tie, penempatan form tie 
harus disetujui oleh Direksi Pengawas. 

3.11 Untuk penyetelan acuan untuk pekerjaan beton diatas pekerjaan beton yang baru 
dicor, dibutuhkan waktu minimum 1 (satu) minggu dan penyetelan acuan tersebut 
baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Pengawas. 

4. PembmBgBtaran 

4.1 Pada prinsipnya pembongkaran bekisting boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 
'"' Sarnping : minimum 4 han setelah pengecoran. 
"Bawah : minimum 14 han setelah pengecoran. 

4.2 Permukaan beton harus terlihat baik pada saat acuan dibuka, tidak bergelombang, 
berlubang atau retak-retak dan tidak menunjukkan gejala remuk. 

4.3 Acuon harus cepat dan mudah dipindahkan tanpa paksaan, pukulan atau bentrokan 
yan!) dapat menimbulkan kerusakan pada permukaan beton dan bahan-bahan lain 
yang berdekatan. 

4.4 Seluruh bahan-bahan bekas acuan yang tidak terpakai harus dibersihkan dari lokasi 
proyek dan dibuang pada tempat-tempat yang ditentukan oleh Direksi Pengawas. 

4.5 Perbaikan-perbaikan pada permukaan beton yang tidak sempurna harus mendapat 
persetujuan dari Direksi Pengawas dan biaya yang diperlukan untuk perbaikan 
ters~but sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemborong. 

5.1 1.<:lIJ'Jdl: pengikat besi betonjrangka dibuat dari baja lunak dan tidak disepuh seng 
r/en~Jclll diameter kawat lebih besar atau sama dengan 0,40 mm. 
l(ali\Jat·kawat pengikat besi betonjrangka harus memenuhi syarat PBI - 1971 (NI-2). 
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BABIV 

PASAL 6 
PEKERJAAN BETON BERTULANG 

1. Lingkup Pekerjaan 

Melengkapi semua tenaga, alat-alat dan bahan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton 
sesuai dengan gambar-gambar konstruksi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
tambahan dan Arsitek dalam uraian syarat-syarat pelaksanaan. 

2. Pedoman Pelaksanaan 

3. 

4. 

Kecuali ditentukan lain dalam persyaratan-persyaratan selanjutnya, maka sebagai dasar 
pelaksanaan digunakan peraturan sebagai berikut : 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
C!O 

• 

Persyaratan Umum Bahan bangunan di Indonesia (PUBI 1932) - NI-3. 
Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (NI-2). 
Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961 (NI-S). 
Peraturan Portland Cement Indonesia 1962 (NI-8) 
ASfM C-150 "Spesification For Portland Cement" 
ASTM C-33 "Standard Specification for Concrete Aggregates". 
Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat. 
Peraturan bangunan Nasional 1978. 
"American Society for Testing and material (ASTM)". 
"American Concrete Institute (ACI)". 
Petunjul<-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh 
Direl<si Pengawas. Peraturan-peraturan yang diperlukan supaya disediakan Pemborong 
di "Site", 

Keahlian dan Pertukangan 

Pemborong harus bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan beton sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang disyaratkim, termasuk' kekuatan, toleransi dan penyelesaiannya. 
Khusus lIntuk pekerjaan beton bertulang yang terletak langsung diatas tanah, harus 
dibuatkan lantai kerja dari beton ringan dengan campuran semen : pasir : koral = 1 : 3 : 5 
setebal minimum 5 cm . 
Semua pekerjaan harus dilaksanakan oleh ahli-ahli atau tukang-tukang yang berpengalaman 
dan mengerti benar akan pekerjaannya. Semua pekerjaan yang dihasilkan harus mempunyai 
mutu yang sebanding dengan standard yang umum berlaku. Apabila Direksi Pengawas 
perlu, Pemborong dapat meminta nasihat-nasihat dari tenaga ahli yang ditunjuk Direksi 
Pengawas al:as beban Pemborong. 

a. Porli2!ll1l i :(~ment : 

DigHl kl!::JH Portland Cement jenis II menurut NI-8 atau type-I menurut ASTM dan 
mernenulli 5.400 menu rut standard Portland cement yang digariskan oleh Assosiasi 
Cern!~nl: Indonesia (semen Gresik atau setara). Merk yang dipilih tidak dapat ditukar
tukal II(-llam pelaksanaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Direksi Pengawas. 
Pertiillhangan Direksi Pengawas hanya dapat dilakukan dalam keadaan. 
,') I ilia!: adanya persediaan dipasaran dari merk yang tersebut diatas. 
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'" Pemborong memberikan jaminan dengan data-data teknis bahwa mutu semen 
penggantinya adalah dengan kualitas yang setaraf dengan mutu semen tersebut 
diatas. 

b. Aggregates: 

b.i Kualitas dan gradasi aggregates harus memenuhi syarat-syarat PSI 1971. 
Aggregates kasar harus berupa batu pecah yang mempunyai susunan gradasi 
yang baik/ cukup syarat kekerasannya dan pad at (tidak porous). Pemborong 
harus melakukan percobaan di laboratonum yang ditunjuk oleh Direksi Pengawas 
untuk menentukan susunan gradasi aggregat kasar tersebut. 
Untuk menguji kekerasan dari aggregat kasar tersebut digunakan mesin Pengaus 
Los Angelas dimana tidak boleh terjais kehilangan berat lebih dati 50%. Kadar 
Lumpur dari aggregat kasar tidak boleh lebih dan 1% ditentukan terhadap berat 
kering. 

b.2 Ukuran dari agrerat kasar ditentukan (1 x 2) em 

b.3 Pasir harus terdiri dan butir-butir yang bersih/ tajam dan bebas dari bahan-bahan 
organist Lumpur, tanah lempung dan sebagainya . 

bA Pasir tidak boleh mengandung Lumpur lebih dari 5 % ditentukan terhadap berat 
kering/ apabila kadar Lumpur melampui 5 % maka pasir tersebut harus dicuci 
sampai memenuhi syarat yang ditentukan. 

b.S ,L\ggregat yang akan digunakan untuk pekerjaan beton harus mendapat 
persetujuan tertulis dari Direksi Pengawas. 

c. Air 

Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak/ asam 
alkali! dan bahan-bahan organis atau bahan-bahan lain yang dapat menurunkan mutu 
pekerjaan. Apabila dipandang perlu, Direksi Pengawas dapat minta kepada Pemborong 
supaya air yang dipakai diperiksa di laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan 
sah atas biaya Pemborong. 

d. Besi Beton 

d.i Besi beton harus bebas dari karat/ sisik dan lain-lain lapisan yang dapat 
rnengurangi lekatnya pada beton. Kecuali ditentukan lain dalam gam bar, 
C\igunakan besi beton dari jenis BJTD 40 untuk tulangan utama balok dan k%m 
serta SJTP 30 untuk tulangan sengkang dan tulangan praktis lainnya. Untuk 
tJ Ilangan pelat lantai umumnya digunakan BJTP 30 kecuali ditentukan lain dalam 
qambar konstruksi. 

el..2 P{':llengkapan besi beton, meliputi semua peralatan diperlukan untuk mengatur 
jclrak tulanganjbesi beton dan mengikat tulangan-tulangan pada tempatnya. 

d.3 Untuk mendapatkan jaminan akan kualitas besi beton yang diminta/ maka 
(lisarnping adanya sertifikat dari pabrik, juga harus adajdimintakan sertifikat dari 
laboratorium yang ditunjuk oleh Direksi Pengawas untuk melakukan percobaan, 
1J;:1ih pada saat pemesanan maupun secara periodic minimum masing-masing 2 
I! II l::1l r:ontoh percobaan (stress-strain) dan pelengkungan untuk setiap 20 ton 
!'; ,;j 
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Pengetesan besi beton pada laboratorium yang disetujuijditunjuk Direksi 
Pengawas dilakukan atas biaya Pemborong. 

e. Admixture 

Pada umumnya dengan pemilihan bahan-bahan yang seksama, cara mencampur dan 
mengaduk yang baik dan cara pengecoran yang cermat tidak diperlukan penggunaan 
sesuatu admixture. 
Jika penggunaan admixture masih dianggap perlu, Pemborong harus terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Pengawas mengenai hal tersebut. 
Untuk mendapatkan persetujuan itu, Pemborong diharuskan memberitahukan nama 
perdagangan admixture tersebut dengan keterangan mengenai tujuan, data-data 
bahan, nama pabrik produksi, jenis bahan mentah utamanya, cara-cara pemakaiannya, 
resiko-resiko dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. 

f. Penyimpanan 

f.l Pengiriman dan penyimpanan bahan-bahan, pada umumnya harus sesuai dengan 
waktu dan urutan pelaksanaan. 

f.2 Semen harus didatangkan dalam zak yang tidak pecahjutuh, tidak terdapat 
kekurangan berat dan apa yang tercantum pada zak. Segera setelah diturunkan 
semen harus disimpan dalam gudang yang kering, terlindung dan pengaruh 
cuaca, belVentilasi secukupnya dan lantai yang bebas dan tanah. Semen masih 
harus dalam keadaan baik (belum mulai mengeras) dan tidak boleh ada bag.ian 
yang mulai mengeras. Jika dijumpai semen yang tidak sesuai dengan persyaratan 
diatas maka Direksi Pengawas wajib menoJak. semen yang tidak memenuhi syarat 
tersebut dan semen terse but harus segera dikeluarkan dan lapangan pekerjaan. 

f.3 Besi beton harus ditempatkan bebas dari tanah dengan menggunakan ban~alan
bantalan kayu dan bebas dari lumpur atau zat-zat asing lainnya yang dapat 
merusak besi ' beton (minyak dan lain-Iainnya). 

f.4 Aggregates harus ditempatkan dalam bak-bak yang cukup terpisah menurut jenis 
dan gradasinya serta harus beralaskan lantai beton ringan untuk menghindari 
tercampurnya dengan tanah. 

g. Sebelum dilaksanakan pemasangan, Pemborong diwajibkan memberikan kepada Direksi 
Pengawas "Certificate Test" dari bahan-bahan besi dan Portlang Cement dari 
proclusenJpabnk. 

5. KuaHtas Betm~ 

a. Kecliali yang ditentukan lain dalam gambar, kualitas beton adalah K-300 (tegangan 
tekan hancur karakteristik untuk kubus beton ukuran 15 x 15 x 15 cm 3Jdia 15 pada usia 
28 hari), untuk semua beton umumnya kecuali dijelaskan lain pada gambar. 
Evaluasi penentuan karakteristik ini digunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalarn PBI 1971. Mutu beton K-175 digunakan untuk kolom-kolom praktis dan bagian
ba9ian lain yang tidak memikul beban, kecuali ditentukan lain. 

b. Pelilll niong harus memberikan jaminan atas kemampuannya"membuat kualitas beton 
ini dengan memperhatikan data-data pelaksanaan ditempat lain atau dengan 
me! 1~ ladakan trial mixes dilaboratorium yang ditunjuk oleh Direksi Pengawas. 
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c. Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji menurut ketentuan-ketentuan yang 
disebut dalam pasal 4.7 dan 4.9 dari PSI 1971. Mengingat bahwa W/C factor yang 
sesuai disini adalah sekitar 0,52-0,55, maka pemasukan adukan kedalam cetakan benda 
uji dilakukan menurut pasal 4.9 ayat 3 pSI 1971 tanpa menggunakan penggetar. 
Pada masa-masa pembetonan pendahuluan harus dibuat minimum 1 benda uji per 1/5 
m3 beton hingga dengan cepat dapat diperoleh 20 benda uji yang pertama. 
Selanjutnya harus dibuat 2 buah bend a uji untuk setiap 5 m3 beton dengan minimum 2 
buah benda uji setiap hari. 

d. .Pemborong harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat. 
Laporan tersebut harus dilengkapi dengan nilai karakteristik beton tersebut dan harus 
disetujui oleh Direksi Pengawas. Laporan tertulis tersebut harus disertai sertifikat dari 
laboratorium dan harus dibuat rangkap 5 (lima). Penunjukkan laboratorium harus 
dengan persetujuan Direksi Pengawas. 

e. Selama pelaksanaan harus ada pengujian slump, minimum 8 em dan maksimum 12 em. 
Cara pengujian slump adalah sebagai berikut: 
Contoh beton diambil tepat sebelum dituangkan kedalam eetakan beton (bekisting). 
Cetakan slump dibasahkan dan ditempatkan diatas kayu yang rata atau plat beton. 
Cetakan diisi sampai kurang lebih sepertiganya. 
Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali dengan besi dimeter 16 mm panjang 
30 em dengan ujung yang bulat (seperti peluru). Pengisiandilakukan dengan eara 
serupa untuk dua lapisan berikutnya. Setiap lapisan ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap 
tusukan harus masuk dalam satu lapisan yang dibawahnya. Setelah atasnya diratakan, 
segera eetakan diangkat perlahan-Iahan dan diukur penurunannya (nilai slumpnya). 

f. Jumlah semen minimum 340 kg per m3 beton. Khusus pada atap, luifel, pada daerah 
kamar mandi dan WC, daerah talang beton, jumlah minimum tersebut dinaikkan 
menjadi 375 kg/m3 beton. 

g. Pengujian kubus/siJinder pereobaan harus dilakukan dilaboratorium yang disetujui oleh 
Direksi Pengawas atas biaya Pemborong. 

h. Perawatan kubus percobaan tersebut ad.alah dalam pasir bawah tapi tidak tergenang 
air, selama 7 (tujuh) han dan selanjutnya dalam udara terbuka. 

i. Jika dianggap perlur maka digunakan juga pembuatan kubus percobaan untuk umur 
3,7114;21,28 hari dengan ketentuan bahwa hasilnya tidak boleh kurang dari prosentase 
kekuatan yang diminta pada 28 hari. Untuk lebih jelasnya Iihat table 4.1.4 PSI 1971. 
Jika hi:lsil kuat tekan benda-benda uji tidak memberikan angka kekuatan yang diminta, 
maka harus dilakukan pengujian beton setempat dengan eara-eara seperti ditetapkan 
dalam PBI 1971 dengan tidak menambah beban biaya bagi Pemberi Tugas. 

j. Pengaclukan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75 detik terhitung setelah 
seluruh komponen adukan masuk kedalam mixer. 

k. Penyampaian beton (adukan) dari mixer ketempat pengecoran harus dilakukan dengan 
can ljrlal( mengakibatkan terjadinya pemisahan komponen-komponen beton. 

I. Han I~ ; j ligl !nakan vibrator untuk pemadatan beton. 

m. rvlinimullI 2 (dua) hari sebelum pengecoran dilakukan Pemborong harus 
memberitallukan kepada Direksi Pengawas dan pengecoran baru dapat dilakukan 
setel!'lh mendapat izin tertulis dari Direksi Penmgawas. Sebelum memberikan 
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persetujuan pengecoran Direksi Pengawas wajib memeriksa pembesian yang terpasang 
pad a daerah yang akan dieor. 
Untuk daerah basah pengecoran dilakukan harus selesai dalam satu periode 
pengeeoran dan bila terpaksa dihentikan dalam satu peri ode harus memasang bahan 
additive yang menjamin tidak bocor. -

6. Siar-siar Konstruksi dan Pembongkaran Acuan 

Penempatan siar-siar pelaksanaan, sepanjang tidak ditentukan lain gambarr harus mengikuti 
pasal 6.5 dari PBI 1971. Siar-siar tersebut permukaannya harus dikasarkan dan harus 
dibasahi lebih dahulu dengan air semen tepat sebelum pengeeorsn lanjutan dimulai. Letak 
siar-siar tersebut harus mendapat persetujuan tetulis dari Direksi Pengawas. 
ApabiJa pengecoran terhenti lebih dari 1 jam maka pengecoran berikutnya untuk daerah 
yang terhenti pengecorannya baru dapat dilakukan kembali 24 jam kemudian dengan 
memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas. 
Pembongl<aran acuan sepanjang tidak ditentukan lain dalam gambar harus mengikuti pasal 
5.8 PBI 1971. Pembongkaran acuan baru dapat dilakukan apabila bagian konstruksi dengan 
system aeuan yang masih ada telah meneapai kekuatan yang eukup untuk memikul berat 
sendiri dan beban-beban pelaksanaan yang bekerja padanya. Kekuatan ini harus 
ditunjukkan dengan hasil pemeriksaan benda uji laboratorium dan dengan perhitungan
perhitungan yang harus disetujui oleh Direksi Pengawas. Pembongkaran baru dapat 
dilakukan' apabiJa telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Pengawas. 
Pada bagian-bagian konstruksi dimana akan bekerja beban yang lebih besar dari beban 
rencana atau terjadi keadaan yang lebih membahayakan daripada yang diperhitungkanr 

maka aClIan dari bagian konstruksitersebutterus berlangsung. 
Acuan-acuan balok dapat dibongkar setelah dari semua kolom-kolom penunjang telah 
dibongkar cetakannya dan dari penglihatan ternyata abik hasil pengecorannya. 

7. Penggant ian Besi 

a. Pemborong harus mengusahakan supaya besi yang dipasang adalah sesuai dengan apa 
yang tertera pada gambar. 

b. Dalam hal dimana berdasarkan pengalaman Pemborong atau pendapatnya terdapat 
kekelilllan atau kekurangan atau perlu penyempumaan pembesian yang ada, maka : 

r 

b.1 Pernborong dapat menambah ekstra besi dengan tidak mengurangi pembesian 
yang tertera dalam gam bar. Secepatnya hal ini diberitahukan pada Perencana 
I(onstruksi' untuk sekedar informasi. 

b.2 Jika hal tersebut diatas akan dimintakan oleh Pemborong sebagai pekerjaan lebih, 
maka penambahan terse but hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan 
teltulis dari Perencana Konstruksi. 

b.3lika cliusulkan perubahan dari jalanjarah pembesian maka perubahan tersebut 
Ili' lITjla dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Perencana Konstruksi. 
tv!engajukan usul dalam rangka tersebut diatas adalah merupakan juga keharusan 
dari Pemborong. 

c. Jika Pemborong tidak berhasil mendapatkan diameter besi yang sesuai dengan yang 
ditetapkan dalam gambarr maka dapat dilakukan penukaran diameter besi dengan 
diameter VrJng terdekat dengan cacatan : 

c. J I !. ,:i' clr:la persetujuan tertulis dari Direksi Pengawas. 
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c.2 Jumlah besi persatuan panjang atau jumlah besi ditempat tersebut tidak boleh 
kurang dari yang tertera dalam gambar (dalam hal ini yang dimaksudkan adalah 
jumlah luas). 

c.3 Penggantian tersebut tidak boleh mengakibatkan keruwetan pembesian ditempat 
tersebut atau didaerah overlapping yang dapat menyulitkan pembetonan atau 
penyampaian penggetar. 

d. Toleransi Besi 

Diameter, ukuran sisi (atau 
Jarak antara dua permukaan 
yang berlawanan) 

Dibawah 10 mm 
10 mm sampai 16 mm 
(tetapi tidak termasuk 
diameter 16 mm) 

16 mm sampai 28 mm 
(tetapi tidak termasuk 
diameter 28 mm) 

8. Perawatan Bet on 

Variasi dalam berat yang 
diperbolehkan 

+ / -7 % 
+ / - 5 % 

+ / - 5 % 

Toleransi 
diameter 

+ / - 014 mm 
+ / - 0,4 mm 

+ / - 0,5 mm 

a. Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, hingga tidak terjadi penguapan cepat. 

b. Persia pan perlindungan atas kemungkinan datangnya hujan harus diperhatikan. 

c. Beton harus dibasahi terus menerus paling sedikit selama 10 hari setelah pengecoran 
untuk mencegah pengeringan bidang beton. Pembasahan terus menerus ini diJakukan 
antara lain menutupinya dengan karung-karung basah. Pada pel at-pel at atap 
pembasahan terus menerus dilakukan dengan merendam (mengenanginya) dengan air. 

d. Parla hari-hari pertama sesudah selesai pengecoran proses pengerasan tidak boleh 
digangqu. 

e. Ticlak diperkenankan untuk mempergunakan lantai yang belum cukup mengeras 
sebagai tempat penimbunan bahan-bahan atau sebagai jalan untuk mengangkut bahan-. 
bahan yang berat. 
Minimum 1 (satu) minggu setelah pengecoran selesai, baru dapat dibebani untuk 
pekeljaan selanjutnya dengan syarat aeuan lantai yang dibebani tersebut tidak 
dibongkar dan untuk memulai pekerjaan tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari 
Direksi Pengawas. 

f. PerClwatan dengan uap bertekanan tinggi, uap bertekanan udara luarl pemanasan atau 
proses-·proses lain untuk mempersingkat waktu pengerasan dapat dipakai setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Pengawas. 

9. Tanggm~~J ]q:nwab Pemborong 

Pembon 'i 111 l ,; ".!tanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi sesuai dengan ketentuan
ketentl iilj 1 i !hi: LS dan sesuai dengan gambar-gambar konstruksi yang diberikan. Kehadiran 
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Direksi Pengawas selaku wakil Pemberi Tugas atau Perencana yang sejauh mungkin 
melihat!mengawasijmenegur atau memberi nasihat tidaklah mengurangi tanggung jawab 
penuh tersebut diatas. 

10. Perbailcan Permukaan Beton 

a. Pada proyek ini permukaan beton yang dihasilkan merupakan hasil akhir yang tidak 
akan mengalami finishing plesteran adalah pelat lantai didalam kamar. Apabila terjadi 
ketidaksempurnaan dalam pengecoran sehingga terjadi keropos dan lain-lain maka 
harus dilakukan hal-hal seperti langkah berikut inL 

b. Penambahan pada daerah yang tidak sempurna, kropos dengan campuran adukan 
semen (cement mortar) setelah pembukaan acuan, hanya boleh dilakukan setelah 
mendapat persetujuan tertulis dan sepengetahuan Direksi Pengawas. 

c. Jika ketidak sempurnaan itu tidak dapat diperbaiki untuk menghasilkan permukaan yang 
diharapkan dan diterima oleh Direksi Pengawas, maka harus dibongkar dan diganti 
Pemborong. 

d. Ketidak sempurnaan yang dimaksud adalah susunan yang tidak teratur, pecahjretak, 
ada gelembung udara, kropos, berlubang, tonjolan dan lain-lain yang tidak sesuai 
dengan bentuk yang diharapkanjdiinginkan. 

H.. Bagian=bagian Yang Tertanam Dalam Beton 

a. Pasang angkur dan lain-!ain yang akan menjadi satu ~engan beton bertulang. 
b. Diperhatikan juga tempat kelos-kelos untuk kosen atau instalasi. 

12. Hal-hal ("Miscellaneous Items") 

lsi lubang···lubang dan bukaan-bukaan yang tertinggal dibeton bekas jalan kerja sewaktu 
pembetonan. Jika dianggap perlu dibuat bantalan beton untuk pondasi alat-alat mekanik 
dan elektronik yang ukuran, rencana dan tempatnya berdasarkan gambar-gambar rencana 
mekanikal dan elektrikal. Digunakan mutu beton seperti yang ditentukan dan dengan 
penghalusan permukaannya. 

13. Pembersihan 

Jangan clibiarkan puing-puing, sampah sampai tertimbun. Pembersihan harus dilakukan 
secara IJaik clan teratur. 

14. Cont~hJ 'lfill lhlg IHanDs Disediakan 

a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan; Pemborong harus memberikan contoh material : split, 
pasir,. besi, beton, wiremesh, semen untuk mendapat persetujuan Direksi Pengawas. 

b. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Direksi Pengawas dipakai sebagai 
stallCli:lrd/pedoman untuk memeriksa/menerima material yang dikirim oleh Pemborong 
kelaprHlgan. 

c. Pen ill' )j I lIll.l diwajibkan untuk membuat tempat penyimapanan contoh-contoh yang 
telall J lis!-')l:! Ijui dibangsal Direksi Pengawas. 

RKS STRUKTUP : ! ' 1' , '. ; il: PERLUASAN GKI STADION- 17 -



15. Dinding-dinding Bata 

a. Setiap dinding bata yang bertemu dengan kolom harus diadakan penjangkaran dengan 
jarak antara 50 em, pajang jangkar minimum 30 em dimana bagian yang tertanam 
dalam beton 20 em dan berdiameter 10 mm. 

b. Tiap luas dinding bata yang lebih besar dari 9 m2 harus diberi kolom praktisjring balok 
minimum 12 em x 12 em dengan tulangan memanjang 4 diameter 10 mm dan 
tulangan sengkang diameter 6 mm jarak 20 em. 

c. Untuk railing tangga dan dinding lainnya yang tingginya kurang dari 2,00 m harus diberi 
kolom praktis seperti item b, setiap jaraknya 2,50 m dan pada bagian atasnya diberikan 
ring balok 12 em x 12 em sebagai pengikat. 

16. Sparing Conduit dan Pipa-pipa 

a. Letalc dari sparing supaya tidak mengurangi kekuatan struktur. 

b. Tempat-tempat dari sparing pelaksanaan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 
maka Pemborong harus mengusulkan dan minta persetujuan dari Direksi Pengawas. 

c. Bilamana sparing (pipa,eonduit) harus dipasang sebelum pengecoran maka harus 
diperkuat sehingga tidak akan bergeser padea saat pengecoran beton. 

d. Sparing-sparing harus dilindungi sehingga tidak akan terisi beton waktu pengeeoran. 

e. Bilamana sparing (pipa, conduit dan lain-lain) berpotongan dengan tulangan besi, maka 
besi tidak boleh ditekuk atau dipindahkan, tanpa persetujuan dari Direksi Pengawas. 
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BABV 

PASAL 7 
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA 

1. Lingkup Pekerjaan 

1.1 Pekerjaan Struktural 
Pekerjaan baja sesuai dengan gambar antara lain: 
a. Rangka atap baja, balok dan kolom baja. 
b. Pekerjaan Baja lainnya, rangka pengkaku, gording, penggantung, ikatan angin, 

jarum gording, talang. 

1.2 Pekerjaan non structural: 
Pekerjaan yang berhubungan dengan pelengkap konstruksi baja. 

1.3 Pengadaan semua bahan, tenaga, peralatan, perlengkapan serta fabrikasi yang perlu 
dalam pekerjaan baja yang baik bersifat structural maupun non structural. 

2. Standard I Rujukan· 

Semua pekerjaan struktur baja harus memenuhi syarat-syarat sebagai tercantum dalam: 
2.1 Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia CPPBBI-1983). 

2.2 American Institute of Steel Contruction CAISC) dalam hal tidak tercakup ketentuan
ketentl.lan yang perlu pada PPBBI-1983. 

2.3 Didalam pekerjaan baut pada bangunan, syarat-SY3rat pemakaian baut mutu A.325 
tegangan tinggi (high tension bolt), selain harus memenuhi ketentuan yang 
disyaratkan dalam ASfM A.325. 

2.4 Semua pekerjaan las harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam AWS D1.1-
80 (American Welding Society) untuk ketentuan pengelasan pada elemen konstruksi 
yang sifatnya structural. 

2.5 JVlutu baja profil, pelat-pelat simpul dan pelatpelat penyambung harus mempunyai 
kekuatan leleh sekurang-kurangnya 2400 kgjcm 2 kecuali jika ditentukan lain dari 
nilai tersebut. 

3. Persyarat.aD~ Umum 

3.1 Pekeljaan baja harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada 
garnbar kerja (shop drawing) lengkap dengan penyangga-penyangga alat untuk 
pRrni'JSangan dan penyumbangan, serta pelat-pelat yang diperlukan untuk 
illlp rnriti:1S elemen-elemen konstruksi sebagai bagian dari kesatuan struktur. 

3.2 PI'."' :! ji:lan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Semua pekerjaan harus diselesaikan 
Set-::i:lra sempuma, bebas dari cacat yang dapat terjadi baik karena kurangnya 
pengawasan peiaksanaan pekerjaan maupun kualitas pekerjaan itu sendiri. Semua 
bagian harus mempunyai ukuran yang tepat, sehingga dalam pemasangan tidak 
terj;vli rll':'nyimpangan dari gambar detail yang telah ditetapkan. 
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· 3.3 Semua detail dan hubungan harus dibuat secara cerrnat dan teliti, sehingga 
pemasangan tampak rapi. 5emua perlengkapan ataupun pekerjaan lainnya yang 
tidak secara khusus diperlihatkan dalam gambar atau disyaratkan untuk hal ini, 
harus disediakan, kecuali jika diperlihatkan atau disyaratkan lain. 

3.4 Pemborong diharuskan mengambil ukuran-ukuran yang ada ditempat pekerjaan, 
tidak hanya dari gam bar kerja saja sebagai usaha untuk mencegah terjadinya 
halangan-halangan yang mungkin terjadi akibat kondisi tempat pekerjaan 
dilakukan. 

3.5 5etiap pekerjaan yang tidak memenuhi syarat-syarat kekuatan, stabilitas dan 
keselamatan ataupun tidak memenuhi persyaratan yang telah direncanakan, 
dapat ditolak dan harus diganti. Pekerjaan yang telah selesai harus bebas dari cacat
cacat puntiran, bengkokan pada sambungan-sambungan yang menyangga 
komponen-komponen struktur. 

• 3.6 Konstruksi baja yang telah dikerjakan harus segera dilindungi terhadap pengaruh 
yang merusak dari lingkungan sekeliling dengan cara-cara yang memenuhi syarat. 

3.7 Perneriksaan oleh Pengawas Ahli yang ditunjuk Direksi Pengawas untuk bag ian
bagian konstruksi yang akan dipasang, dimana bagian tersebut dilubangi, harus 
clilakukan guna mencegah dipasangnya elemen-elemen struktur yang cacat dan 
tidak memenuhi syarat. 

4. Bahan-bahan 

4.1 Bahan yang dipakai untuk pekerjaan baja harus dilengkapi dengan sertifikat mutu 
yang harus disertakan bersama pengiriman bahan-bahan tersebut. 5ertifikat mutu 
bahan ini dikeluarkan oleh pabrik yang telah menyesuaikan mutu bahan dengan 
standard yang berlaku. Bila pembelian bahan-bahan dari leveransir, maka leveransir 
harus menyiapkan sertifikat mutu terse but yang diperoleh dari pabrik pembuat 
bahan-bahan tersebut. 

4.2 Didalam segala hal, bahan-bahan baja harus dikerjakan sesuai dengan potongan
potongan, tebal, ukuran dan berat menurut detail-detail konstruksi pad a gambar 
kerja. Kecuali jika dinyatakan lain semua elemen struktur baja harus memenuhi 
persyaratan PPBBI-1983 untuk jenis baja BJ 37 (JI5 5S 41). 

4.3 i\ngkur dan baut, jika tidak dinyatakan lain, harus memenuhi persyaratan yang 
tel:'cant:um dalam petunjuk pada gambar kerja. 

4.4 r :2lt clasar, cat pelindung dan cat akhir yang akan digunakan harus mengikuti 
stell lelaI'd yang terdapat pada ad.5.9 

4.5 Semua bahan-bahan yang akan digunakan pada proyek ini sebelum digunakan 
harus rnendapat persetujuan tertulis dari Direksi Pengawas. . 

5. Pelal{£~·m:iM\l Hil lPekerjaan 

5.1 I '; '\ t!!':!iksaan dan lain-lain 
; ;eiufui1 pekerjaan di pabrik harus merupakan pekerjaan yang berkualitas tinggi, 
'eluruh pekerjaan harus dilakukan dengan ketepatan sedemikian rupa sehingga 
';f.:!rllla komponen dapat dipasang dengan tepat di lapangan. 
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Direksi Pengawas mempunyai hak untuk memeriksa pekerjaan di pabrik pada saat 
yang dikehendaki, dan tidak ada pekerjaan yang boleh dikirim ke lapangan sebelum 
diperiksa dan disetujui Direksi Pengawas. 
Setiap pekerjaan yang kurang baik atau tidak sesuai dengan gam bar atau spesifikasi 
ini akan ditolak dan bila terjadi demikian, harus diperbaiki dengan segera. 

5.2 Gambar Kerja (Shop Drawing) 
Sebelum pekerjaan di pabrik dimulai, Pemborong harus menyiapkan gambar-gambar 
kerja yang menujukkan detail-detail lengkap dari semua komponen, panjang serta 
ukuran las, jumlah ukuran serta tempat baut-baut ,serta detail-detail lain yang 
lazimnya diperlukan untuk fabrikasi. 
Gambar kerja (shop drawing) yang disiapkan Pemborong tersebut harus diperiksa 
oleh Direksi Pengawas dan pekerjaan dipabrik baru dapat dimulai setelah gam bar 
kerja disetujui oleh Direksi Pengawas. Gambar kerja yang telah disetujui oleh Direksi 
Pengawas selanjutnya diperbanyak 5 kali atas biaya Pemborong dan diserahkan 
kepada Direksi Pengawas. 
Walaupun gambar kerja telah disetujui oleh Direksi Pengawas, tetapi tanggung 
jawab atas ketelitian dan kebenaran ukuran-ukuran gambar kerja tetap pada 
pemborong. 

5.3 Ukuran-ukuran 
Pemborong wajib meneliti kebenaran dan bertanggung jawab terhadap semua 
ukuran yang tercantum pada gam bar kerja, meskipun gam bar kerja telah disetujui 
oleh Direksi Pengawas. Ketidaktepatan dalam hal pengukuran, pemotongan dan 
lain-lain menjadi tanggung jawab Pemborong dan harus segera diperbaiki sesuai 
garnbar kerja. 

5.4 Kelurusan 
Toleransi kelurusan untuk semua komponen disyaratkan sebesar L/l000. 

5.5 Pekerjaan pengelasan harus dikerjakan oleh yang benar-benar ahli dibidang 
pekerjaan. Sertifikat keahlian merupakan rujukan yang diperlukan jika timbul 
keragu-raguan mengenai keahlian pelaksanaan. Sertifikat Pengelas yang diperlukan 
adalah dari klasifikasi kelas B. 
Sernua logam yang dipakai harus bebas dan retak dan cacat-cacat lain yang dapat 
rnengurangi kekuatan sambungan serta kemulusan permukaan bagian sambungan. 
Perrnukaan-permukaan yang dilas harus sama rata dan sesuai dengan detail-detail 
garnbar kerja. Apabila terdapat pekerjaan yang menghasilkan cacat pada unsure 
elernen struktur akibat dari pekerjaan pengelasan, maka bagian ini harus diganti 
atau diperbaiki sesuai dengan tingkat cacat-cacatnya dan dilakukan pekerjaan 
pengelasan kembali yang memenuhi syarat atas biaya Pemborong. 

5.6 Ul:l lJi- iJaut dan Mur-mur 
Baul:-baut dan mur-mur yang digunakan adalah sejenis tegangan tarik tinggi (high 
tension bolt) yang dalam pekerjaannya harus mengikuti prod user yang disyaratkan 
1 II I t I lit rnemperoleh hasil yang optimal sebagai unsure pengikat. 

5.7 .Jeni:.; clan Tebal Las 
l erclapat tiga jenis cara pekerjaan pengelasan: 
I . ;-..; liield Metal Arc Welding yang selanjutnya disingkat cara SMAW, digunakan 

llntuk pekerjaan las sudut atau fillet welds. Spesifikasi bahan electrode untuk ini 
Illengikuti ASTM A233 atau AWS 15.1 dan AS.S. Bektrode yang dipakai adalah E 
'n "C( untuk 70 ksi tegangan tarik bagi semua pekerjaan structural. 
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2. Submerged Arc Weilding yang selanjutnya disingkat cara SAW. Cara 1m 
digunakan untuk pekerjaan las tumpul atau groove welds yang umumnya 
pekerjaan-pekerjaan dilakukan pada pabrik pabrikasi baja sarang tawon. 
Spesifikasi dan electrode unutuk jenis ini mengikuti ASTM ASS8 (AWS AS.17 dan 
AS.23), dengan jenis F7X-EXXX. 

3. Gabungan dan cara SMAW dan SAW untuk hal-hal yang dianggap perlu dalam 
pekerjaan pengelasan. 

Ketentuan dan tebal las minimUm, panjang minimum maupun panjang 
maksimum, apabila · tidak ditentukan lain, harus mengikuti persyaratan yang 
tercantum dalam AWS. 
Oireksi Pengawas berhak menetapkan pemeriksaan NOT (Non Destructive Test) 
terhadap pekerjaan las, apabila sangat diragukan hasil inspeksi visual (visual 
inspection) untuk dapat menetapkan kesempumaan pekerjaan las tersebut 
Oalam hal ini, semua pembiayaan pemeriksaan NOT merupakan tanggungan 
Pemborong: . 

5.8 Pemasangan di Tempat Pembangunan 
Pemborong berkewajiban menjaga tumpukan elemen-elemen struktur yang telah 
berada dilapangan pekerjaan dengan menyiapkan tempat penyimpanan yang 
dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang dapat mencegah terjadi penurunan 
Imalitas bahan seperti cacat karat dan cacat akibat kurang sempumanya 
penanganan angkutan bahan-bahan tersebut sebelum dilakukan pemasangan 
ditempat kanstruksi. 
Penimbllnan yang lama harus dicegah. Apabila menurut pertimbangan Direksi 
Pengawas penimbunan bahan sudah terlalu lama, Pemborong diberi peringatan 
untuk melaksanakan pekerjaan sesegera mungkin atau diharuskan memben 
perlindungan pada bahan-bahan terhadap kemungkinan kerusakan-kerusakan akibat 
perubahan-perubahan cuaca. 
Alat pelindung untuk bahan-bahan tersebut harus disediakan oleh Pemborong dan 
apabila diminta aleh Oireksi Pengawas alat pelindung tersebut harus segera tersedia 
dilapangan. ,. 
Didalam segala hal, pekerjaan pemotongan, penyelesaian pinggiran-pinggiran bekas 
itisani bekas pembakaran dan pengisi harus benar-benar dibersihkan sehingga 
bagian-bagian tersebut benar-benar dapat menjamin sambungan yang memenuhi 
persyaratan. Lubang-Iubang baut pada pel at harus dibubut dengan cermat sesuai 
dengan spesifikasi gam bar dengan toleransi yang ditetapkan dalam peraturan. 
Apabila ada pekerjaan meluruskan, mendatarkan dan melengkung dari unsur-unsur 
strl.lktur, maka proses pekerjaan harus disesuaikan dengan jenis struktur (nor. 
structural atau structural), sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan 
persyaratan yang berlaku untuk terjaminnya kualitas bahan yang dikerjakan. 

5.9 Perlindungan Pekerjaan-Pekerjaan Baja (Pengecatan): 
Pennukaan korosi (karat) harus dibuang dengan menggunakan sikat baja (wire 
hrwih) sampai St-3 dan sampai didapat permukaan dengan warna metallic yang 
I:eratur dan bersih. Permukaan yang telah dibersihkan tersebut harus mendapat 
persetujuan tertulis dari Direksi Pengawas . . 
5egera setelah pembersihan tersebut selesai, dan disetujui oleh Direksi Pengawas, 
permukaan harus dicat dasar meni besi (red oxide) dari jenis Metal Primer Chromate 
satu lapis setebal 30-35 micron. Pekerjaan baja yang telah diberi cat dasar harus 
tliperiksa dan disetujui secara tertuJis terlebih dahulu oleh Direksi Pengawas sebelum 
'likilimke tempat pekerjaan. Apabila terdapat cat dasar yang tidak baik, pekerjaan 
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ulang harus dilakukan dengan membersihkan kembali bagian tersebut dan dilakukan 
pengecatan kembali sesuai dengan persyaratan. 
Cat dasar harus dilindungi dengan lapisan cat pelindung dari jenis Under Coat type 
B satu lapis dengan ketebalan 7S micron. Apabila terjadi kerusakan cat dasar pada 
waktu pengangkutan, usaha perbaikan harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa 
harus menunggu-nunggu untuk mencegah terjadinya cacat karat pada baja. 

5.10 Sambungan 
Untuk sambungan komponen konstruksi baja yang tidak dapat dihindarkan, berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
1. Hanya diperkenankan satu sambungan 
2. Semua penyambungan profil baja harus dilaksanakan dengan las tumpul/full 

penetration butt welld. 

6. Contoh Bahan 

6.1 Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pemborong harus memberikan contoh-contoh 
material, baja profil, kawat las, cat dasar/akhir dan lain-lain untuk mendapat 
persetujuan Direksi Pengawas. 

6.2 Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Direksi Pengawas akan dipakai sebagai 
standard/pedoman untuk pemeriksanaan/penerimaan material yang dipakai oleh 
Pemborong. 

6.3 P~mborong diwajibkan membuat tempat penyimpanan contoh-contoh material yang 
telah disetujui di Bangsal Direksi pengawas. 

7. Pengirimill~ dan Penyimpanan Bahan 

7.1 Bahan harus didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan t idak 
bercacat. Beberapa bahan tertentu harus masih didalam kotakjkemasan aslinya 
yang masih bersegel dan berlabel pabriknya. 

7.2 Bailan harus disimpan ditempat yang teriindung dan tertutup, kering, tidak lembab 
dan bersih, sesuai dengan persyaratan pabrik. 

7.3 Tempat penyimpanan bahan harus cukup dan bahan ditempatkan dan dilindungi 
sesuai dengan jenisnya. 

7.4 Pemborong bertanggungjawab terhadap kerusakan selama penglnman dan 
penyimpanan. Bila ada kerusakan Pemborong wajib mengganti atas beban 
Pemborong. 

8. Pengl~jimn Mutu Pekerjaan 

8.1 Sebelum dilaksanakan pabrikasi/pemasangan, Pemborong diwajibkan meriyerahkan 
kepada Direksi Pengawas "Sertifikasi Test" bahan baja profil, baut-baut, kawat las, 
I :i'll dari produsen/pabrik. 

8.2 HiI ,l li!lak ada "Certifikasi Test", maka Pemborong harus melakukan pengujian atas 
! tiljil proW, baut, kawat las di laboratorium yang ditunjukjdisetujui oleh Direksi 
! J; '1 ILjd l".Jas . 
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S.3 Pengajuan contoh harus disiapkan untuk tiap type dari pengelasan dan tiap type dan 
bahan yang akan dilas. Pengujian bersifat merusak contoh, dengan prosedur dan 
kualifikasi pengelasan harus didakan sesuai dengan persyaratan ASTM A370. 
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PEKERJAAN ARSITEKTUR 



PERSYARATAN TEKNIS 

Pasal 01 - Umum 

Standar vanq dipakai 

Semua pekerjaan yang harus diadakan melalui Kontrak ini harus mengikuti persyaratan 
Normalisasi Indonesia Standar Industri dan Peraturan-Peraturan Nasional lainnya yang 
berhubungan dengan pekerjaan ini seperti 

• NI - 2 ('71) 
PERATURAN BETON INDONESIA 

• NI - 3 ('70) 
PERATURAN UMUM UNTUK BAHAN BANGUNAN 01 INDONESIA 

• NI - 8 
PERATURAN SEMEN PORTlAND INDONESIA 

• NI - 10 
BATA MERAH SEBAGAI BAHAN BANGUNAN PERATURAN 1 SYARAT-SYARAT UMUM UNTUK 
PELA.KSANAAN 

• 51 - 13/S.1/72 
PEDOMAN PLUMBING INOONESIA 

• SI - 14/5.1/72 
PERATURAN UMUM INSTALA.SI USTRIK (PUll) 

Bila suatu persyaratan disebutkan secara khusus didalam persyaratan ini, maka ketentuan ini 
harus diutamakan. Pengawas/Direksi akan membuat perbaikan dan pengertian yang dianggap 
perlu untuk melengkapi standar-standar, Persyaratan-persyaratan dan gam bar-gam bar. 

Merk Permbuatan 

Guna membuat suatu dasar perbandingan kualitas satu atau lebih Merk Pembuatan dan atau 
Nama Perdagangan disebutkan dalam beberapa hal. Hal ini hendaknya tidak diartikan sebagai 
sesuatu yang mengikat. 

Produksi lain apabila dapat dibuktikan kepada Pengawas bahwa barang tersebut mempunyai 
kualitas sama c1engan yang disebut dapat dipakai sebagai pengganti tetapi hanya satu merk 
pembuatan atau nama perdagangan saja untuk setiap jenis barang yang boleh dipakai dalam 
pekerjaanini. 

Penqqunaan Per5varatan Teknis 

Persyaratan 0' eknis ini dipersiapkan untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan
pekerjaan yang clisebutkan dalam proyek inL 

Kecuali disebutkan lain, maka setiap Bab dalam Persyaratan Teknis ini berlaku untuk seluruh 
bangunan yang I:ennasuk dalam pekerjaan proyek ini, disesuaikan dengan yang dinyatakan dalam 
gambar-gambarj keterangan tambahan tertulis dan perintah Pengawas. Standar yang dipakai 
terutama adalah standar yang dibuat dan berlaku resmi dinegara ini, sedangkan untuk pekerjaan 
yang standaITI\/i'l helum dibuat dan diberlakukan resmi negara ini, maka harus digunakan standar 
Internasional yf:lll9 herlaku atas pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidak-tidaknya standar dari 
negara Pnllh !sen bahan yang menyangkut pekerjaan tersebut. 
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Pasal 02 - Pekerjaan Bongkaran 

a. Pekerjaan Pembongkaran dan Pembersihan 

Lingkup Pekertaan 

Bagian ini meliputi seluruh pekerjaan pembongkaran atas daerah pembangunan seperti yang 
tertera pada gambar-gambar Bestek. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah pembongkaran 
struktur-struktur bawah tanah (pondasi), pencabutan pohon-pohon sampai ke akar-akamya dan 
lain-lain yang ada. Kecuali ditentukan lain oleh Pengawas, maka Pemborong diwajibkan 
melaksanakan pembersihan dan menyingkirkan bahan-bahan bongkaran dari lapangan pekerjaan. 

Pelaksanaan 

• Sebelum memulai pekerjaan, Pemborong harus mengumpulkan semua data-data mengenai 
kondisi tanah serta sifat-sifat struktur yang ada disekitar lapangan pembangunan serta 
gambar-gambar dan ijin-ijin yang diperlakukan untuk bekerja. 

• Pemborong juga harus mengajukan rencana, lokasi dan sistem pelaksanaan pembongkaran 
kepada Pengawas untuk disetujui. Terhadap semua sarana-sarana Iistrik, air, telephone, gas 
maupun yang ada lainnya harus dilakukan tindakan-tindakan pengamanan guna menjaga 
keutuhan fungsinya serta tidak akan mengganggiJ kelancaran pemakaian yang ada dan 
mengadakan tindakan-tindakan yang perlu guna menanggulangi hal ini tanpa membebani 
biaya terhadap Pemilik Proyek. 

• Sistim Pembongkaran harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan 
pencemaran Iingkungan dan kerusakan-kerusakan lingkungan. Semua kerugian pihak lain yang 
timbuk karenanya, akan menjadi tanggung jawab Pemborong, 

• Sistim Pembongkaran harus sistimatis hingga tidak membahayakan pekerjaan. 
• Konstrukri-konstruksi sementara harus dibuat dimana perlu atau atas petunjuk Pengawas 

tanpa menambah biaya. Semua sarana yang dipakai lagi dan atau ditambahjdikurangi harus 
terpasang kembali sesuai dengan standard serta petunjuk Pengawas, hingga dapat berfungsi 
dengan bailc 

• Keadaan sesudah selesai harus rapi/bersih siap untuk pekerjaan selanjutnya. Penggunaan 
bahan peledak untuk pekerjaan pembongkaran tidak diijinkan. 

b. Pekerjaan Persia pan Lapangan 

Uraian Umum 

• Pemborong tJertanggung jawab untuk melakukan penelitian yang menyeluruh atas gambar dan 
persyaratan untuk Proyek ini dan Kontrak yang berhubungan dengan Proyek ini, termasuk 
semua AdclellduHl, semua Kondisi dari Pekerjaan, memeriksa pekerjaan, memeriksa lapangan 
semua fasilitas dan kondisi yang ada, melakukan semua pengukuran lapangan dari pekerjaan 
yang sehubungan dengan ini dan menentukan seluruh lingkup dari penyelesaian dan 
penyempumaan Proyek yang disyaratkan sesuai dengan gam bar-gam bar persyaratan
persyaratan sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas. 

• Pemborong wajib melakukan pembersihan dilapangan kerja untuk tujuan pembangunan ini, 
dan baran~JJmaterial yang tidak diperlukan supaya djkeluarkan dari site, seijin 
PengawasjDireksi . 
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Pelaksanaan 

o Pemborong harus mengerjakan semua pekerjaan tanah sebagaimana diminta dan ditunjukkan 
pad a gambar-gambar serta petunjuk dari Pereneana . 

• Pemborong harus menyediakan dan memelihara semua pompa dan perlengkapan -
perlengkapan lain untuk menyerap ataupun mengalirkan air sedemikian sehingga semua 
daerah penggalian dan pembuangan bebas dari air. 

o Pemborong harus mengerjakan semua pekerjaan penggalian penimbunan kembali sesuai 
keperluan. Semua bahan yang diperlukan untuk menimbun ataupun menimbun kembali 
dibawah maupun disekitar bangunan pengkerjaan lapangan dan pengerasan-pengerasan 
sebagaimana tertera pada gambar-gambar harus diambil dari daerah penggalian tertentu 
yang disetujui oleh Pengawas. Semua penimbunan, keeuali ditunjukkan lain oleh Pengawas, 
harus dilakukan dengan tanah galian. 
Bahan ini harus bersih dari 'sampah dan batu-batu besar, tumbuh-tumbuhan atau bahan lain 
yang bersifat merusak. 11mbunan dibawah pengerasan dan bangunan-bangunan harus 
dipadatkan dengan baik dan disetujui oleh otorita pemeriksaan yang disetujui oleh Pengawas. 

• Pematokan 
Sebelum memulai pekerjaan, Pemborong harus mengadakan pengukuran-pengukuran 
lapangan dan pematokan-pematokan untuk dapat menentukan patok=-patok utama bagi 
pembangunan. Pemborong dituntut untuk membuat Bene - Mark 2 (dua) buah. 
Hasil pengukuran liarus dilaporkan kepada Pengawas agar dapat ditentukan letak/pondasi 
patok-patok utama ~ Biaya pengukuran dan pematokan sepenuhnya ditanggung oleh 
Pemborong. 

CD Penggalian dan Penimbunan Tanah Kembali 

Linqkup Pekedaan 

Bagian ini meliputi semua penggalian penimbunan kembali, pengurugan dibawah ' lantai, 
pengerjaan tanah kasar dan akhir pipa-pipa Sub Drainage serta pekerjaan-pekerjaan yang 
berhubungan dengan itu, sesuai dengan gambar-gambar dan persyaratan-persyaratan penggalian 
dan penimbunan !cembali untuk pekerjaan mekanis dan Iistrik termasuk Bab inL 

Pe/aksanaan 

1. Penggalian 

• Penggalian harus dilakukan mencapai garis elevasi permukaan dan kedalaman yang perlu 
untuk pondasi, alas, dinding, lantai dan lain-lain, yang dipersyaratkan atau diperlihatkan 
ataupun cliindikasikan pada gambar-gambar dengan cara yang sedemikian sehingga 
persyaratan dari . pekerjaan selanjutnya terpenuhi . 

• Penggalian akan mencakup pemindahan tanah serta batu-batuan dan bahan lain yang 
dijumpai dalam pengerjaannya. 

• Penggrllian untuk pondasi harus mempunyai lebar yang cukup untuk membangun maupun 
memirHli-)hk::H! rangka.bekisting yang diperlukan, dan juga untuk mengadakan 
pembersihan 

• Kalaupun ternyata dijumpai kondisi yang tidak memuaskan pada kedalaman yang 
diperlihatkan dalam gambar-gambar, penggalian harus dilajutkan, diperlebar atau diubah 
sampai rJisetujui Pengawas, selanjutnya pekerjaan ini akan dimulai sebagai pekerjaan 
tambahan 
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~ Kalau terjadi kesalahan dalam penggalian tanah untuk dasar pandasi sehingga dicapai 
kedalaman yang melebihi apa yang tertera dalam gam bar atau yang dapat disetujui oJeh 
Pengawas, maka kelebihan diatas harus ditimbun kembali dengan pasir yang dipadatkan 
tanpa pembebanan biaya tambahan kepada Pemilik. 

II Untuk semua pekerjaan penggalian, Pemborong harus dengan semua eara yang disetujui 
Pengawas, menjamin agar tidak terjadi genangan-genangan air yang akan mengganggu / 
merusak pekerjaan yang berikutnya. 

2. Penimbunan dan Penimbunan Kembali. 
Semua penimbunan dan penimbunan kembali dibawah atau disekitar bangunan dan 
pengerasan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar-gambar harus sesuai dengan penggalian 
yang disetujui Pengawas dan harus eukup bersih. Bahan untuk timbunan disyaratkan dari Sirtu 
(Pasir gunung yang tercampur kerikil). 

3. Pemadatan dilakukan tiap lapis 20 em, dan di stamper hingga padat, kepadatan disyaratkan 
meneapai 85 % standar Proctor dari bahan timbunan. Pemborong wajib mengajukan eontoh 
bahan timbunan dan ditestkan dilaboratorium yang ditunjuk oleh Pengawas dengan biaya 
ditanggung oleh Pemborong. 

d. Saluran Air Bersih 

Lingkup Pekedaan 

Bagian ini meliputi pengadaan serta pemasangan saluran-saluran air dari typel ukuran dan 
dimensi yang tertera dalam gambarl termasuk semua penggalian, peminodahan/pembongkaran dari 
saluran lama dirnana perlu pemisahanl penimbunan kembali, penghubung pada pipa atau struktur 
lain , pembentukan sambungan-sambuangan dan pengadaan semua tenaga kerja, bahan-bahan 
serta peralatan yang diperlukan guna melengkapi saluran drainage menurut gambar-gambar. 
Pekerjaan saluran air bersih termasuk dalam lingkup pekerjaan plumbing. 

e. Saluran Drainase 

Lingkup Pekeljaan 

Bagian ini rneliputi pengadaan dan pemasangan sistim Drainage yang meneakup pekerjaan 
Saluran air hl.!jan terbuka lengkap dengan bak kontro\. 

Sa/uran Air inc@! terbuka 

Saluran air Ilujan terbuka yang dimaksudkan adalah terbuat dari pipa beton. Arah dan kemiringan 
serta ukuran sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gam bar pereneanaan. 

Bahan-bahan 

• Bahan, Vin iL~ dipakai sesuai dengan persyaratan Kwalitas nomor 1 (satu). 
• Adukany \"dl In rlipakai untuk pemasangan batu harus memakai eampuran 1 pc : 3 ps untuk 

pemasan9Clll kedap air dan 1 pc : 5 ps untuk pemasangan biasa, air yang dipakai harus bersih 
bebas dari ;:lsarn, alkali atau bahan-bahan organis lainnya. 

• Beton, yan~1 dipakai sesuai dengan persyaratan pada pasal 3 a. 
• Pipa PVC, c1iqunaklan merk Rueika kelas AW, penempatan Iihat pada gambar. 
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Pelaksanaan 

Lubang kontrol harus dibuat dari batu bata dengan rangka dan penutup dari pel at beton bertulang 
serta sesuai dengan gam bar, untuk bagian yang bersilang dengan jalan diatasnya, maka lubang 
kontrol air dibuat dari beton bertulang yang meliputi rangka dan penutup serta disesuaikan 
dengan gam bar dan untuk tempat-tempat tertentu penutup terbuat dari grill baja (kisi-kisi) untuk 
memungkinkan air masuk. Lokasi dari jenis ini dapat dilihat dalam gam bar. 

f. Sistim Saluran Sanitair 

Linqkup Pekedaan 

Bagian ini meliputi pengadaan jaringan saluran Sanitair termasuk pengendalian dan penimbunan 
kembali. 

Bahan-bahan 

• Adukan, yang dipakai adalah campuran dari 1 pc : 3 ps dengan air untuk menghasilkan 
kepadatan adukan yang tepat untuk type sambungan. 

• Buis beton, yang dipakai dan ukuran harus sesuai pada gambar. 
• Pipa Sanitair, kecuali disebutkan lain maka pipa Sanitair yang dipakai adalah Pipa PVC, yang 

mempunyai ukuran sesuai dengan standard di Indonesia (SII). 
Untuk keseluruhan sistim hanya boleh dipakai 1 (satu) type pipa. 

Pelaksanaan 

• Semua sambungan harus di "seal" kencang dengan memakai gasket karet untuk PVC untuk 
buis beton digunakan rollag dari pasangan batu bata campuran 1 pc : 3 ps. 

• Bak kontrol (Man Hole) harus dibuat dari batu bata dengan rangka dan penutup dari pelat 
beton beton bertulang serta sesuai dengan gambar-gambar. 

• Tanda pengenal harus tertera pada penutup. Rangka penutup ini harus dipasang sehingga 
permukaan atas dan penutup akan rata atau lebih tinggi dari permukaan tanah. 

Pasal03 - Beton 

a. Pekerjaan Beton 

Linqkup PekeJ:ifl3j} 

Lingkup ini rnelipi lti pengadaan dan pemasangan dari semua macam beton biasa, beton bertulang 
dengan penulangannya, bekisting, finishing dan pekerjaan-pekerjaan lain sehubungan dengan 
gambar-gambar dan persyaratan Pemborong harus mengerjakan semua pekerjaan beton, 
termasuk beton ponclasi. 
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PenqendaJian Pekedaan 

Kecuali disebutkan lain, maka seemua pekerjaan beton harus meliputi ketentuan-ketentuan seprti 
yang tertera dalam 

• NI - 2 
• NI - 3 dan NI - 5 
• NI - 8 

Bahan-bahan 

Semua bahan yang dipergunakan dalam pekerjaan ini terdiri dari 

• Agregat (pasir muntilan, magelang). 
• Agregat harus terdiri dan gradasi yang terhalus sampai kasar dan pad a umumnya harus sesuai 

dengan persyaratan didalam NI - 2 Bab III. 3, Bab III. 4, Bab III. 5, Agregat harus disimpan 
sedemikian rupa sehingga bebas dari kontaminasi oleh bahan-bahan yang dapat merusak. 

• Agregat halus (pasir) dan agregatkasar (batu pecah, split) harus disimpan ditempat yang 
terpisah. Ukuran Agregat kasar ditentukan ukuran 1 x 2 em. 

• Semen 
Semen yang dipakai harus dari mutu seperti disyaratkan dalam 'NI - 8 Bab III. 2. Pemborong 
harus mengusahakan agar satu merk semen saja yang dipakai untuk seluruh pekerjaan beton. 
Semen iniharus dibawa ke tempat pekerjaan dalam zak yang tertutup oleh pabrik dan 
terlihdung serta harus dalam jumlah sesuaidengan urutan pengiriman. Penyimpanan harus 
dilaksanakan dalam tempat kedap air" dengan lantai terangkat dan ditumpuk dalam urutan 
pengiriman. Semen yang rusak atau tercampur bahan lain apapun tidak boleh dipakai. 

.. Pembesian I Penulangan 
Besi penulangan beton harus disimpan dengan cara-eara sedemikian rupa, sehingga bebas 
dari hubungan langsung dengan tanah lembab maupun basah. 

Juga besi penulangan harus disimpan berkelompok berdasarkan ukuran masing-masing. Besi 
penuJangan harus sesuai dengan persyaratan dalam NI-2 Bab III. 7 yang dinyatakan sebagai U 
- 24 & U 39. 
Pemborong diharuskan menyerahkan Sertifikat dari Pabrik yang menyatakan mutu besi, serta 
Pemborong diwajibkan melakukan test tarik dan bengkok besi di Laboratorium. 

Kawat Pengik;:lt 
Harus beru kl. II an dia. 1 mm seperti yang disyaratkan dalam NI - 2 Bab III. 7. 

• Air 
Air harus lJersih sesuai dengan persyaratkan dalam NI - 2 Bab III. 6 atau dari setara air PAM. 
Sebelum air untuk pengeeoran beton dipergunakan, harus terlebih dahulu diperiksa pada 
Laboratorium Penelitian Masalah Air. 

Pel a k 5 an g,a!l 

• Proporsi I;f~'ll:lli I )ila disebutkan lain, maka campuran dari beton harus sedemikian sehingga 
meneapai kf.:'kuatan tekan karakteristik kubus, 28 hari sebesar 250 kgjem2. Dimana sebelum 
dilaksanakan Pemborong harus mengadakan trial test yang dapat membuktikan bahwa mutu 
beton yang c1isyaratkan dapat tercapai dan dari hasil trial test tersebut ditentukan oleh 
Pengawas "Deviasi Standard" yang akan dipergunakan untuk menilai mutu beton selama 
pelaksanaan. Trial test harus meneapai 1,45 x 250 kg/em2. 
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o Pengecoran beton, sisa-sia beton yang mengeras, kotoran-kotoran dan bahan-bahan lain harus 
dibuang dari dalam bekisting, alat-alat pengaduk (beton molen) dan alat pembawa. 
Penulangan hams dimatikan pada posisinya, diperiksa sebelum pengecoran berlangsung. 
Pengawas harus menerima pemberitahuan minimal 2 x 24 jam sebelum pengecoran dilakukan, 
agar pemeriksaan dan persetujuan dapat diberikan pada waktunya. 

• Pengecoran hams sesuai dengan persyaratan dalam PBI 1971 kecuali disyaratkan lain. Beton 
tidak boleh dijatuhkan dari ketinggian lebih dari 1,5 m, bila terpaksa harus memakai sistem 
trimie. 

.• Segera sesudah pengecoran lapisan-Iapisan beton ini harus dipadatkan dengan penggetar 
(internal concrote vibrator). Vibrator tidak boleh dipakai untuk memasukkan beton kedalam 
bekisting dan kecepatan vibrator dalam adukan harus tetap dan lebih besar dari 7.000 
impuls/menit. . 

• Lantai kerja, dalam gambar-gambar struktur tidak semua digambarkan lantai kerja. Semua 
beton yang berhubungan dengan tanah sebagai dasarnya harus diberikan pasir 5 cm + lantai 
kerja 5 cm, dengan adukan 1 : 3 : 5 dibawah konstruksi beton tersebut. 

• Kolom dan beton Praktis Pengikat dinding bata, dalam gambar-gambar struktur tidak 
digambarkan kolom-kolom praktis untuk itu Pemborong harus memberikan garis miring 
merencanakan kolom-kolom praktis maupun ring balk. Untuk pemasangan dinding seluas 9 m2 
atau dimana dianggap perlu, harus dipasang kolom praktis maupun ring balk. 

• Penyambungan beton, sebelum melanjutkan pengecoran pada beton yang telah mengeras, 
permukaan yang lama harus dibetsihkan dan dikasarkan bekisting harus dikencangkan kembali 
dan penyambungan dengan menggunakan Bonding Agent yang disetujui Pengawas. 

• Masa Pelaksanaan, selama masa Pelaksanaan, mutu beton harus diperiksa secara kontinyu 
dari hasil .pemeriksaan benda uji, untuk pengecoran lebih dari 60 m3, paling sedikit setiap 5 
m3 beton hams dibuat 1 benda uji atau minium 1 benda uji setiap hari. Apabila sudah 
terkumpul 20 benda uji, harus diperiksa di laboratorium kekuatan tekannya. Ketentuan
ketentuan PBI 1971 ps. 3.5 harus dipenuhi. 

• Pemeriksaan lanjutan, apabila hasil pemeriksaan masih meragukan, maka pemeriksaan 
lanjutan dilakukan dengan menggunakan concrete-gun atau kalau perlu dengan coredrilling 
untuk meyakinkan penilaian terhadap kwalitas beton yang sudah ada. Biaya pekerjaan dalam 
pasal-pasal ini menjadi tanggungan Pemborong. 
Hal-hal yang menyangkut dengan mutu beton hendaknya mengikuti NI-2 pasal yang 
bersangkutan. 

• S I u m p , yang diijinkan untuk beton dalam keadaan mix yang normal adalah 7,5 sid 10 cm. 
Slump dengan adukan beton yang menggunakan additive jenis "Plasticizer" harus ditentukan 
Pengawas di lapangan. Pemakaian nilai slump harus teratur dan konsisten. 

• Additive, penggunaan bahan additive pada mix untuk beton harus seijin Pengawas. Jenis-jenis 
additive unl:uk rnaksud-maksud ini harus bersifat "Plasticizer" ataupun "retarder" yang sesuai 
dengan iklim tropis. Penggunaan additive tidak boleh menjadikan alasan untuk mengurangi 
jumlah semen yang disyaratkan. Penggunaan additive tidak boleh menjadikan alasan untuk 
merubah harga satuan penawaran beton Pemborong. 
Bahan additive yang digunakan harus memenuhi persyaratn ASfM C - 494 type B dan D, 
digunakan Tricosal atau setera. 

• Tidak diperkenankan menambal cacat/kropos pad a hasil pengecoran beton sebelum ada ijin 
dari Pengawas. 

• Perbaikan r:;:,cat-cacat, pada beton harus segera diperbaiki dengan memakai perekat sejenis 
"Darawels" l:l1:alJ yang setera. 

• Jika terjadi ' ;;:ir!:lng kerikil, perbaikan harus dengan petunjuk Pengawas, biaya sepenuhnya 
ditanggung nleh Pemborong. 

• Bahan Pelimh !l lq : semua pemakaian "Silicosal" atau yang setara dengan itu dan harus disetujui 
oleh Peng;:lw; l ~: Pemborong harus sudah memasukkan dalam penawarannya bahan pelindung 
ini, baik sel )all ;'li bahan finish yang terpisah. 
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• Pekerjaan Pel at Atap 
Pada waktu pengecoran atap adukan beton dibuat eampuran 1 : 1,5 : 2,5 bila perJu diberi 
bahan additive seperti, Tri cosa I 48, atau bahan yang sejenis yang dapat mempercepat setting 
time beton dan yang penting diperhatikan letak perhentian pengecoran 

Lantai Atap 

Kemiringan pelat atap, direncanakan sejak dari system bekisting pelat. 
Kemiringan diarahkan ke lubang talang 
Pelaksanaan pengecoran harus benar-benar rata dan tidak ada tonjolan beton yang tidak 
diperlukan 
lldak boleh menambahkan acian maupun plesteran diatas permukaan beton 

b. Pekerjaan Rabat Beton 

Linqkup Pekerjaan 

Lingkup ini meliputi pengadaan dan pemasangan beton rabat dan pekerjaan-pekerjaan lain atau 
sesuai dengan gam bar-gam bar. 

Bahan-bahan 

Semua bahan yang dalam dipergunakan dalam pekerjaan ini terdiri dari : 
• Agregat pasir (muntilan atau setara) 
• Agregat kasar dengan ukuran 1 x 2 em 
• Agregat harus bebas dari bahan yang dapat merusak 
• Campuran 1 : 3 : 5 

PeJaksanaan 

Sebelum pelaksanaan lokasi harus dibersihkan dari semua kotoran. Lantai dasar dibuat rata 
dengan bahan pasir. 
Kemiringan rabat beton dibuat ke arah saluran (1%) atau lihat gambar bestek. 

c. Bekisting 

Uraian Umum 

Bekisting hanls direncanakan, dilaksanakan dan diusahakan sedemikian rupa agar pada waktu 
pengecoran dan pembongkaran tidak mengakibatkan caeat-eaeat, gelombang - gelombang 
maupun perubahan-perubahan bentuk, ukuran-ukuran, ketinggian-ketinggian serta posisi dari 
pada beton yanq rlicetak/bereetak. 

Perencanaan Pelaksnnaan, serta pembongkaran bekisting harus sesuai dengan eara-eara yang 
disyaratkan clall kritelia didalam NI - 2 Bab V. 8. 
Permukaan bddstinq yang berhubungan dengan beton harus benar bersih sebelum 
penggunaanny,'l 

Pereneanaan: }If'll/dllgga-penyangga harus diberi jarak antara yang dapat meneegah defleksi 
bahan-bahan !;:+ jci:i! HJ, Bekisting beserta sambungan- sambungannya harus rapat sehingga dapat 
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mencegah kebocoran-kebocoran adukan selama pengecoran. Lubang-Iubang pembukaan 
sementara harus disediakan didalam bekisting untuk memungkinkan pembersihan bekisting, 
maupun pengecoran yang terlalu tinggi (mis. kolom). 

Standard 

Seluruh bekisting harus mengikuti persyaratan-persyaratan dalam normalisasi dibawah ini : 
• NI - 2 
• NI - 3 

Bahan-bahan 

Bahan bekisting harus dibuat dari multiplex dengan rangka kayu meranti (setara) + steiger dari 
besi. 

Pembonqkaran Bekistinq 

Bekisting harus dibongkar dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat menjamin keselamatan 
penuh atas struktur-struktur yang dicetak dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan 
minimum sebagai berikut : 
• Bagian Arsitektur beton vertikal disangga dengan penurapan boleh dibongkar bekisting setelah 

24 jam dengan syarat bahwa betonnya telah cukup keras dan tidak cacat karena 
pembongkaran tersebut. 

• Bagian struktur-struktur beton yang disangga dengan penumpu tidak boleh dibongkar 
sebelum betonnya mencapai kekuatan yang minimal untuk menyangga beratnya sendiri dan 
beban-beban pelaksanaan dan atau beban-beban yang akan menimpa bagian struktur beton 
tersebut. 

• Dalam hal apapun bekisting pada jenis struktur ini tidak boleh dibongkar sebelum berumur 7 
(tujuh) hari, demikian juga bekisting-bekistlng yang dipakai untuk mematangkan (curing) 
beton tidak boleh dibongkar sebelum beton ditentukan matang. 

• Pada lokasi tertentu ada bekisting yang tidak boleh dibongkar sampai tahap tertentu, 
pembongkaran dengan ijin Pengawas (lihat gambar struktur). 

Pasal 04 - Pekerjaan Waterproofing 

a. Waterproofing untuk Atap beton 

Unqkup Peker.1aan. 

Pekerjaan meliputi pengadaan bahan, pekerjaan persiapan dan pelaksanaan sampai hasil akhir 
yang dapat diterirna. 

Lokasi pekerjaail ditL!njukkan dalam gambar bestek 

Bahan - 8ahau 
• Type waterplUufing seperti dijelaskan dalam gam bar bestek, dalam hal ini waterproofing type 

coating (;)! ( ;jk!'\ (Sikatop 107 seal) atau setara, termasuk disini penambahan lapisan screed 
diatasnya i B I! I II- perlindungan terhadap ultraviolet atau cahaya matahari langsungscreed di 
atasnya). 

RKS ARST - REI," i " ; .. ! l iIi UASAN GK I STADION 9 



• Bahan didatangkan ke site dalam kondisi yang terbungkus rapi, bersih dan tak bercacat dari 
pengepakan pabrik (prOdusen). 

• Bahan harus dilindungi dari pengaruh cuaca selama ditimbun di site. 
s Bahan harus sudah siap dilapangan 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai. 
• Peralatan pendukung harus sudah siap dan kondisi baik 2 (dua) hari sebelum pekerjaan 

dimulai. 

Pelaksanaan Pekerjaan 

• Permukaan beton atap, yang akan dilapisi waterproofing harus benar-benar kering, bersih dan 
bebas dari material lepas, maupun minyak, cukup hal us, bebas dari tonjolan-tonjolanjlegokan
legokan serta bekas tumpahan cairan beton. 

• Drain outlet (pipa pembuangan air) harus sudah terpasang pada saat pekerjaan dilaksanakan. 
• Permukaan lantai harus mempunyai kemiringan lantai (kelandaian) ± 1% atau lebih ke arah 

drain outlet 
• Buat pinggulan atau skonengan pada sudut siku pertemuan dinding dengan lantai dan bibir 

pembuangan air untuk menghindari air yang mengumpul di sudut-sudut pertemuan dan 
mempermudah pembersihan. 

• Sebelum pengaplikasian waterproofing, permukaan dilakukan primer coating atau sesuai 
arahan standard produk yang dipakai. Setelah primer coating mengering ± 1 jam (bila keadaan 
cuaca cerah) barulah dimulai pekerjaan waterproofing dimana dimulai dari titik terendah pada 
lantai tersebut (drain area) sesuai dengan standard pengaplikasian dan dilakukan oleh tenaga 
ahli dan berpengalaman. 

• Tambahkan serat fiberglass untuk area skonengan. 
• Pada waldu aplikasi lindungi area aplikasi terhadap : 

. - Terik matahari untuk menjaga proses pengeringan yang tidak sempuma. 
Hujan dan air untuk menjaga lapisan waterproofing terlarut kembali. 

• Setelah aplikasi selesai, hindarkan kontak dengan air selama 24 jam. 

b. Waterproofing Toilet 

Lingkup Pekeriaan 

Bagian ini mernuat semua pekerjaan system pengendalian kebocoran serta pekejaan-pekerjaan 
lain yang bersangkutan seperti tertera di dalam gambar-gambar dan peraturan serta syarat-syarat 
teknis ini. 

Bahan-bahan 

• Pelapis Keclap Air untuk lantai kamar mandi adalah Comentitious semi f1exibel dengan 
persetujuan PerencanajPengawas. 

• Contoh pernakaian harus diajukan contoh dari bahan ini untuk mendapatkan persetujuan 
Pengawas 

Peiaksanaan 
Semua pemasan~lan harus didasarkan pada instruksHnstruksi dari produsen bahan-bahan 
tersebut. Sebelurn pemasangan lapisan keclap air, Pemborong harus memeriksa seJuruh keadaan 
permukaan yang akan dikenakan pekerjaan ini dan harus mempebaiki kondisi permukaan yang 
dianggapnya clapat rnerusak lapisan kedap air ini. 
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Pasal 05 - Pekerjaan Pasangan 

a. Pemasangan Batu Bata 

Umum 

• Lingkup Pekerjaan 
Bagian ini meliputi hal-hal mengenai bahan-bahan dan pemasangan semua pekerjaan 
pasangan bata seperti yang tertera pada gambar-gambar. 

Pelaksanaan pemasangan harus benar-benar mengikuti garis ketinggian bentuk-bentuk seperti 
yang terlihat pada gambar-gambar dan seperti yang disyaratkan disini. 

• Pengendalian Pekerjaan 
Persyaratan-persyaratan standard mengenai pekerjaan ini tertera pada PUBI NI - 3 1970 dan 
NI - 10 1973. 

Bahan-bahan 

• Angkur-angkur dan pengikat-pengikat harus terbuat berdasarkan perencanaan yang disetujui 
Pengawas dan kecuaJi bilamana tidak disebutkan lain akan terbuat dari baja. 

• Bata harus baru, terbakar keras, terbuat dari tanah liat yang terpilih sesuai dengan persyaratan 
dalam NI - 10 1973. 

• Bata-bata ini harus dipasang dengan adukan-adukan/spesi yang dipersyaratkan dibawah ini. 
• Adukan/spesi untuk dinding bata pendukung dan pasangan dinding luar harus berupa 

campuran 1 semen: 3 pasir Muntilan. Spesi untuk dinding pengisi sebelah dalam merupakan 
campuran 1 semen: 5 pasir Muntilan. 

• Spesi khusus berupa "trasraam" seperti yang tertulis dalam gambar dan dipakai dibagian 
dinding-dincling kedap air harus merupakan campuran 1 semen : 3 pasir Muntilan. 

• Bahan-bahan untuk pekerjaan pasangan harus disiram dengan cara-cara yang disetujui 
Pengawas, untuk menghindarkan bahan tersebut dari segala hal yang mengakibatkan 
kerusakan terhadap bahan tersebut. 

Contoh-contoh 

Contoh-contoh yallg diusulkan untuk dipakai harus diserahkan kepada Pengawas dan persetujuan 
atas bahan-bahan tersebut harus sudah didapat sebelum bahan yang dimaksud dapat dibawa 
kelapangan kelja. 

Pengambilan contoh atas bahan-bahan yang telah berada dilapangan akan dilakukan sewaktu
waktu sesuai clengan kebutuhan Pengawas guna keperluan pengujian. 

Pemasangan 

It Sebelum 11£11(1 siap dipasang, bata harus disiram sehingga memiliki permukaan yang baik. 
PemaSan~Ji'l11 ball! bata yang dilaksanakan harus dipasang rata, tegak dan lajur penaikkannya 
diukur tep1]1 rk:ngan tiang lot, dan kecuali bilamana tidak diperlihatkan dalam gam bar-gam bar 
maka setiflp I; ljl ll" naik/ bata harus putus sambungan dengan lajur dibawahnya (zigzag). Pola 
ikatan/spe:;i jJiJSallgan baru terjaga baik diseluruh pekerjaan. 

• Semua bukaan pad a dinding yang lebih besar dari 1,2 m diharuskan memasang balok lantai 
yang mamp'l rnenerima beban tembok diatasnya. 
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• Semua dinding batu bata yang bertemu dengan kolom beton diberi angkur besi dia. 10 tiap 
jarak 50 em. 
Setiap luas dinding bata yang lebih besar dengan 9 m2 harus diberi kolom / ring balok praktis. 

• Untuk railing tangga dan dinding lainnya yang tingginya kurang dri 2 m harus diberi kolom 
praktis tiap jarak max 2,5 m dan pada bagian atasnya dipasang balok praktis sebagai 
pengikat. 

b. Pemasangan Bata Ringan (Hebel) 

Umum 

• Lingkup Pekerjaan 
Meliputi hal-hal yang berkaitan dengan bahan-bahan, alat-alat dan pemasangan semua 
pekerjaan pasangan bata ringan seperti yang tertera dalam gambar. 
Pelaksanaan pemasangan harus benar-benar mengikuti garis ketinggian bentuk-bentuk seperti 
yang terlihat dalam gambar dan seperti yang disyaratkan di sini. 

• Pengendalian Pekerjaan 
Semua pekerjaan tersebut dikerjakan menurut instruksi j syarat j petunjuk pemasangan dan 
pabrik j produ.sen dan standard-standard lain yang berkaitan dengan pekerjaan ini. 

Bahan-Bahan 

• Bata ringan (Hebel) dengan ukuran blok standard t=10 em, kecuali dipersyaratkan lain 
seperti yang tertera dalam gambar atau instruksi/petunjuk pemasangaf) 

• Blok bata ringan harus baru, dan dalam kondisi yang tidak eaeatjretak 
• Bahan-bahan perekat, plesteran maupun acian sesuai standard pemasangan 
• Apgkur-angkur dan pengikat-pengikat sesuai yang disyaraJkan dalam pemasangan 
• Contoh-eontoh bahan yang diusulkan untuk dipakai harus diserahkan terlebih dahulu 

Pengawas untuk mendapatkan persetujuannya. 

Pemasanqan 

• Pemasangan harus rata, tegak dan lajur penaikkannya diukur tepat dengan tiang lot dan 
kecuali bilamana tidak diperlihatkan dalam gam bar, maka setiap lajur naik, bata harus 
dipasang zigzag.' Pola ikatan ini harus terjaga baik di seluruh pekerjaan (pemasangan 
mengikuti pancluan/petunjuk pemasangan seperti yang disebut diatas). 

• Semua dinding bata yang bertemu dengan kolom struktur ataupun praktis harus diberi angkur 
besi 20 em dia 10 tiap jarak 60 em. 

• Tiap luasclll dincling yang lebih besar dari 12 m2 harus diberi kolomjring balok praktis (lihat 
table luasan clincling pengisi dalam standard teknis produk). 

Pasal 06 - Pintu, Jendela dan kaca 

Pekerjaan Kayu Halus 

Linqkuo PekerkJi;}j! 

Bagian ini mellc\Jkup hal-hal mengenai pengadaan dan pengerjaan kayu yang tampak, seperti 
pekerjaan panel rlincliilg dan rangkanya, perabot dan sebagainya. 
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J(~yp~!id 
Ii MiJltiplek 

:ryJutu klas A, kekuatan II & keawetan II. 
: Ukuran lebar dan ketebalan sesuai gam bar, mutu terbaik 

.. ; .. Penqendalian Pekedaan 

· Selunjh pekerjaan kayu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dalam : 
NI- 5 -1961 

.. NI- 3 - 1970 

Bahan-bahan 

• Bahan yang dipakai adalah kayu kamper, kering, atau sesuai gambar. 
Ukuran-ukuran dan Kondisi . 
Kayu-kayu harus mempunyai 4 (empat) sisi permukaan dan ukuran-ukuran yang tersebut 
harus 5e$uai dengan persyaratan NI - 5. Kayu-kayu harus utuh, tanpa caeat atau eela seperti 
mata kayu lubang dan sebagainya. 

• Kadar Air 
Pada waktu penyerahan dilapangan kerja, kayu-kayu hanya boleh mengandung kadar air 
maksimum 15% untuk ukuran tebal kurang dari 2,5 em kadar air maksimum 19% untuk tebal 
lebih dari 2,5 em. 

• Perlindungan 
Semua kayu untuk panel dinding harus di dry killen dan dioven agar dicapai keawetan yang 
maksimal dan dianti rayap. 

Pengerjaan 

Semua pengerjaan harus bertaraf kelas satu. 
Untuk profil panjang seperti kosen dan sebaginya, harL!s digunakan mesin-mesin. Semua 
lubang/cacat ditempat bekas paku, baut dan sebagainya harus ditutup dengan dempul hingga rapi 
kern bali. 

Pelaksanaan 

• Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang 
ada dan disesuaikan kondisi dilapangan. 

• Harus diperhatikan ukuran, type panel dinding. 
• Semuakayu yang tidak kelihatan harvs diberi meni kayu/eat dasar. 
• Semua kayu yang telah terpasang harus dilindungi dari segala kerusakan baik berupa 

benturan, cat, retak, noda. 
• Semua pekerjaan kayu halus yang nampak di melamixjsesuai petunjuk Pengawas/Direksi. 
Untuk jenis finishing ditentukan melalui eontoh warna yang dicatkan pada material. 

Pasal 07 - Pintu, l endela dan kaca 

a. Kusen, Pintu, lendela Kayu 

Unqkup Pekedaan 

Bagian ini meliputi seluruh pekerjaan pintu kayu termasuk pembuatan dan pemasangannya. Lihat 
bab Pekerjaan Kayu Halus 
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Pengendaiian Pekedaan 

• NI - 5 
• NI - 3 
• Persyaratan teknis ini dan gambar-gambar 

Persvaratan Teknis 
• Dari kayu kwalitas terbaik dan kering (jenis kayu kamper atau sesuai gambar) 
• Perekat : Perekat kayu merk AICA-AIooN digunakan sepenuhnya mengikuti petunjuk 

produsen. 

Peiaksanaan 

• Pembuatan: 
Ajukan contoh pada Pengawas untuk persetujuannya sebelum memprodusir dalam jumlah 
besar. 
Perlihatkan kepada Pengawas bengkel!pabrik tempat pembuatan beserta kelengkapan-
kelengkapannya. 

• Transportasi dan Penyimpanan 
Sediakan penunjang untuk kosen daun pintu dan simpan ditempat yang aman terhadap cuaca 
dan lalu lintas. Undungi semua permukaan. 

• Pemasangan 
Pintu-pintu harus mempunyai kerenggangan terhadap kosen pada tepi samping (engsel), atas 
dan bawah antara 1,50 - 2 mm pada sisi berkunci (pintLi tunggal) dan 1,50 - 2 mm (pintu 
ganda). 

b. Kusen, Pintu, Jendela Aluminium 

Lingkup Pekeltaan 

Semua pekerjaEli I pintu dan jendela serta kusen alluminium dengan alat perlengkapannya dan 
penahan aiL 

Penqendaiian Pei<edaan 

Semua pekerjaan tersebut diatas harus dikerjakan menurut instruksi pabrik/produsen dan 
standard-standard antara lain: 

The All UHl ii lil llli ,I\<.;sociation (M) 
Architectl\l'rl l i\II11lninium Manuffactures Association (MMA) 
ASfM 

Bahan - Bahan 

• Kosen alltlllliniurn yang digunakan ukuran 4" atau sesuai gambar dari Alexindo atau setara 

Kadar C3ilIP! Hail 

Archil! ~Ill Iral Billet 45 (AB 45) 
Exkcli, :!! ! V:l' atau yang setara 
Ultim;ll:1 . ; !j;, ~l lgth 28.000 p.s.i 
Yield ' l! " illjlh 22.000 p.s.i 
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Sealat 

Pengajuan disertakan dalam pelelangan 
Anodizing I Powder Coating 
Ketebalan lapisan anodizing / powder coating diseluruh permukaan alluminium adalah 
sesuai standar produk Alexido, dengan warna yang merata. 
Hardware (PerJengkapan) 
Uraian semua engseJ dan kund dalam pelelangan. 
Accessories 
Uraian daJam lelang dipergunakan sekrup "Stainless Steel" 
Jaminan 
Harus diberikan jaminan tertulis dari type campuran CAlloy") dan ketebalan anodizing. 

Bahan "Poly Sulphide" - based non hardening 

Persiapan 

Gambar kerja 
• Pemborong diminta untuk mempersiapkan gam bar bengkel dengan ukuran-ukuran yang 

disesuaikan dilapangan. 
• Pemborong diminta untuk merencanakan sistim pemasangan dengan mempertimbangkan 

keamanan terhadap defleksi yang bisa terjadi akibat bentangCln tekanan angin dan sebagainya, 
sesuai dengan rekomendasi pabrik. 

Pelaksanaan 
Pertanggung Jawab 
Pemborong alluminium harus bertanggung jawab juga atas pekerjaan kaca dan kosen - kosen 
alluminium. 

Pekerjaan 
Tukang dengan keahlian dan berpengalaman kelas satu. 
Pemakaian alat-alat terbaik. 
Pemasangan sambungan harus tepat tanpa cela sedikitpun. 
Semua pekerjaan pembentukan (forming) harus dikerjakan lebih dahulu dari pada finishing atau 
anodizing. 
Semua detail pertemuan harus runcing, halus dan rata, bersih dari goresan serta cacat-cacat yang 
mempengallJhi lJP.nnukaan alluminium. 

Penyimpangal! 
Semua bahan hi:1i'1.ls disimpan dengan baik dan hati-hati. 
Pengangkutan harus sedemikian rupa untuk sedapat mungkin menghindari terjadinya lengkungan, 
goresan, cacal: dan sebagainya. 

Pemasangan 
Pemasangan han IS sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen/gambar. 

Setiap samblJllIJH I ; k:llgan dinding atau benda yang berlainan sifatnya harus diberi "Sealant". 
Tanda-tanda \I;H I ! :;x:at akibat proses anodizing yaitu "Rack" atau "Cripper" yang timbul 
dipermukaan al l! \Illinium mesti dibuang. 

Perlindungan 
Semua alluminiulll harus dHindungi dengan "Lacouer Film" ketika dibawa kelapangan. 
Pel indung terseblll hams dibuka ketika alluminium akan dikerjakan. 
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Tepi-tepi kosen harus dilindungi dengan plastic tape atau zinc chromate primer (pemis 
transparant) ketika pekerjaan plesteran dilaksanakan. Bagian-bagian lain dapat tetap dilindungi 
dengan "Lacouer Film" sampai pekerjaan selesai. 

Penggunaan pernis tadi pada permukaan yang akan diberikan caulking sampai pekerjaan selesai. 

Weather Seal 
Sepanjang sisi kosen harus dilengkapi dengan weather seal (backing strip), didalam dan diluar 
sebagai lapisang sehingga tebal sealant dari permukaan alluminium dan plester dindlng. 

Pengujian 
Jendela Tipikal 
Semua jendela .tipikal dikerjakan lebih dahulu termasuk pemasangan kaca sealant. 

Contoh (sample) produksi alluminium tersebut harus mendapat test dari sebuah Laboratorium 
disetujui Pengawas dan test tersebut meliputi : 

• Ketebalan lapisan 
• Satining 
• Berat 
• Test Korosi 

Ahli akan menguji kekuatan, kualitas pekerjaan dan kedap air dari kosen tersebut. 
Pekerjaan alluminium yang lain boleh dilanjutkan, setelah pekerjaan disetujui Pengawas. 

Masa Pemeliharaan 
Bilamana sampai akhir masa pemeliharaan, Pemgawas berpendapat bahwa curah hujan masih 
kurang untuk memgl.lji kedap air, maka Pengawas diijinkan menguji jendela dengan penyemprotan 
air secara kontinvu. 

Bilamana terjClcii keretakan, kebocoran dan sebagainya akibat hujan maupun penyemprotan, harus 
diperbaiki kembali sehingga sempurna. 

c. K a c a 

Ungkup PekerifJaJ! 

Ini meliputi S2i1lU,J pekerjaan kaca termasuk kaca cermin dan lain-lain. 

Pengenda/ian Pekr=riaan 
I nstru ksi pabrik!produsen. 

Bahan-bahan 
• Kaca 

Sesuai [lr~II ~ Jan gambar 
Kualitcl' : ! li:lI i ki·)Ca tersebut disetujui dan ada jaminan dari pabrik . 

.. Cermin 
Cemlin 11. 11 ! 1:.: ,iibuat dari kaca float glass setebal 5 mm yang permukaannya dilapis dengan 
sebacFli 1<: '1 H [;i: 
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Lapisan perak harus terdiri dari "Chemically depositedsilver". Permukaan yang mencermin 
harus tidak mengandung cacat, bebas dari sulfida atau noda-noda lain. 
Copper Backing harus terbuat dari lapisan film "Copper electrolytically depc:isite" setebal 
0,40 mm (40 micron) langsung diatas permukaan perak. 
Dua lapis vernis bening untuk melindungi lapisan diatas atau eat setebal 40 micron. 
Ketentuan letak pada gambar. 

d. Alat Perlengkapan Pintu-Jendela 

Linqkup Pekerjaan 

Ini meliputi pengadaan dan pemasangan semua alat perlengkapan pintu, jendela seperti engsel, 
kunci, handle door closer dan lain-lain. 

Penqendalian Pekedaan 

Semua alat perlengkapan pintu dan jendela yang akan dipakai harus sesuai dengan persyaratan 
NI-3-1970 pasal 48, serta instruksi pabrik/produsen. 

Bahan-bahan 

Semua alat perlengkapan yang dipakai dalam pekerjaan ini sesuai yang ditunjuk dalam gambar. 

Untuk itu jendela utama, serta alat perlengkapan harus difinish dengan material terbaik serta 
wama yang sama rata sesuai dengan wama daun pintu/jendela dan kosennya. Perlengkapan ini 
akan ditentukan didalam "Daftar Alat Perlengkapan", termasuk: 
• . Nomor-nomor pintu yang akan dipasang 
• Type-type kunei yang akan dipasang 
• Arah bukaan 
• Engsel 

Daftar contoh-c-vntoh 

Pemborong harus menyerahkan daftar perlengkapan dalam 3 (tiga) rangkap untuk meminta 
persetujuan Pengawas. Daftar tersebut harus mempunyai bentuk sebagai berikut: 

Nomor Referensi 
Nama Barang 
Nama produsen cj;: 1I1 nornor katalog dari yang diusulkan 

Disamping dailill illi r contoh dari setiap perlengkapan harus diajukan untuk disetujui oleh 
pengawas. 

Pemasangan 

Engsel atas dipasang tidak lebih dari 28 em (as) dari atas pintu, engsel bawah dipasang tidak lebih 
dari 3S em (as) dati permukaan lantai. Engsel antara dipasang ditengah kedua engsel diatas. 

Semua pemaS)II ~l ~-Jr! kunci-kunci dan alat-alat penggantung harus dikerjakan dengan rapi dan 
kedudukannv~ !jl !;\I' I 'nleh miring. 
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Pasal 08 - Pekerjaan Finishing 

a. Plesteran 

LingkuD Pekerjaan 

Bagian ini meliputi seluruh pekerjaan plesteran dan adukan yang disebutkan dalam gambar. 

Penqendalian Pekerjaan 

Seluruh pekerjaan dan bahan harus sesuai dengan persyratan dalam 

• NI - 2 - 1971 
• NI - 3 - 1970 
• NI - 8 - 1972 

Bahan-bahan 

Semua bahan harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dbawah ini : 

• Pasir 
Pasir yang dipakai kasar, tajam, bersih, bebas dari tanah Ii at, lumpur atau campuran
campuran lainnya sesuai dengan 

NI - 3 .pas. 14-
NI - 2 Bab. IlL3 

• Portland Cement 
Portland cement yang dipakai harus ban.J, tidak ada bagoian-bagian yang membantu seperti 
disyaratkan dalam NI - 8. Hanya sebuah merk dari satu jenis semen yang boleh digunakan 
dalam pekerjaan. 

• A I R 
Harus bersih , segar dan bebas dari bahan-bahan yang merusak, minyak, asam, alkali dan 
unsur or9anik. 

Pelaksanaan 

• Persia pan untuk plesteran 
Seluruh permukaan harus bersih dan bebas dari cat, lumut, minyak, lemak, asam dan lain
lain, yang terlebih dahulu bereaksi dengan lapisan dasar. Sebelum diplester, semua permukaan 
harus disernprot dengan air bersih hingga jenuh. 

• Propor s i 
Dibedakan ria/alii 2 (dua) type 

1 pc :l p." ; = type a 
1 pc : ~; !!' == type b 

Type a 
Dipergunclki:ll l untuk pelapisan dibawah permukaan lantai, serta didaerah-daerah basah 
seperti toilet r c1apur, sanitair dan bagian-bagian lain yang disebutkan dalam gam bar, dan 
untuk dindilllJ yang akan dilapisi keramik terlebih dahulu diplester dengan campuran tersebut 
(1 pc : :{ p '.;) alau dinding yang langsung terkena air hujan dan dingin. 
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Type b: 
Digunakan untuk dinding yang terletak atau berfungsi sebagai penyekat dan tidak terkena 
langsung oleh pengaruh air dan udara lembab. 

• Penambahan 
Plester yang terlihat retak, melepuh, berlubang atau kekurangan-kekurangan lainnya tidak 
dapat diterima. Plester yang demikian harus diganti dengan plester yang baru, penambahan 
dari pekerjaan yang rusak, hanya diperbolehkan satu kali saja dan penambahan tersebut harus 
rapi terhadap plester disebelahnya: 

b. Ubin Keramik I Granite Tile 

Ungkup PekeJjaan 

Meliputi pengadaan dan pemasangan ubin keramik termasuk disini granite tile seperti yang disebut 
atau ditunjuk dalam gambar atau persyaratan. 

Pengendalian Pekedaan 

Seluruh Pekerjaan akan disesuaikan menurut standard : 
• NI - 2 - 1971 
• NI - 3 - 1970 
• NI - 8 - 1972 

Bahan-bahan 

• Keramik rnaupun granite tile seperti yang tercantum dalam gam bar. 
Warrta dan pola akan ditentukan kemudian, atau sesuai gam bar 

• Bahan Perekat untuk keramik lantai menggunakan bahan semen - pasir lpc : 4 ps diatas 
lantai kerja. Bahan perekat khusus untuk keramik dinding dari produk AM (am 30), Lemkra 
(FK 111) atau setara. 

• Pengisi nat I colour tile grout keramik menggunakan FS NAT lemkra I AM 50 atau setara, 
khusus daerah eksterior, daerah lembab (KM/WC) dan kolam renang gunakan AM 54 sebagai 
penguat pengisi nat (jika menggunakan nat AM 50) 

• Pengisi nat granite tile gunakan nat epoxy seperti AM 55 

Pemasangan 

a. Pekerjaan Persia pan 
1. Perhatikan kode pada box model, wama, kualitas, shade warna dan ukuran yang 

sebenarnya. Untuk pemasangan dengan warna dan ukuran yang sama dalam satu area 
pastikan kode "TYPE" dan "COLOR SHADE" yang tertera pad a masing-masing box sama. 
Pastikan alur pad a permukaan tile searah dengan menggunakan acuan posisi logo pada 
belakang tile untuk mendapatkan hasil pol a lantai yang lebih baik. 

2. Jika ada lebih dari satu kode, kelompokkan berdasarkan kode masing-masing. 
3. Jika rnenemukan model dengan shading yang berbeda, buka semua box keramik, lalu 

campur keramik agak memberikan kesan artistic pada shading. 
4. Dianjl.lrkan untuk menggelarkan beberapa keramik ( min. 5 m ) untuk mendapatkan efek 

dari kE~l"amik. 
5. Jangan menandai keramik dengan spidol atau sejenisnya. 
6. Siapkan adukan semen dengan komposisi semen, pasir dan air, perbandingan 1:4 ( untuk 

semen dan pasir ) dan air secukupnya atau gunakan semen adhesive. 
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b. Pemasangan Keramik 
1. Khusus untuk pemasangan keramik / granite tile yang menggunakan bahan perekat 

khusus / semen adhesive, sebelum pemasangan ubin tidak boleh direndam air. 
2. Lantai / dinding kerja harus sudah di screed / plester dengan kondisi waterpass (rata) 

dan dalam keadaan bersih. 
3. Selama pekerjaan pemasangan sebaiknya tidak ada pekerjaan lain (plafon, cat, Iistrik, 

plumbing, dll) 
4. Untuk lantai, aplikasikan adukan yang terdiri dari semen, pasir dan air dengan komposisi 

semen dan pasir 1:4 dengan tebal 2 - 5 em pada lantai kerja. Untuk dinding, aplikasikan 
adhesive ke belakang tile dan dinding yang telah diplester. 

5. Buatlah alur dengan arah yang searah pada permukaan adukan semen dan pasir yang 
sudah rata. 

6. Letakkan tile di atas adukan / temple pada dinding, atur nat (dengan spacer / paku ) dan 
level yang diinginkan dengan menggunakan palu karet. Jarak nat sebaiknya ± 2 mm dan 
menggunakan waterpass untuk mendapatkan level yang rata. 

7. Bersihkan semua kelebihan adukan semen dan pasir pada keramik dengan menggunakan 
spons atau kain. 

8. Pasang spacer plastic untuk mengatur jarak antar keramik. 
Gunakan spacer atau paku dengan diameter sesuai dengan jarak nat yang diinginkan. 
Jarak nat sebaiknya ± 2 mm. 

9. Meratakan keramik. 
Letakan sebuah balok kayu yang pendek diatas lantai dan pukul balok kayu tersebut 
secara perlahan dengan menggunakan palu karet untuk meratakan ketinggian permukaan 
keramik. 

10. tvlemberikan tanda untuk pemotongan keramik. 
Letakkan keramik yang akan dipotong diatas keramik terakhir yang telah dipasang dan 
letakkan keramik yang akan dipotong. Lalu tempelkan marker keramik tersebut dengan 
keramik yang terdapat di sisi dinding, beri garis pada keramik yang akan dipotong dengan 
menggunakan bantuan marker keramik. 

11. Memotong keramik. 
Tempatkan keramik yang telah diberi tanda dan luruskan keramik tersebut dengan alat 
pemotong keramik. Tarik dan tekan alat potong sepanjang permukaan keramik dengan 
tekanan yang mantap. 

12. Mernbelah keramik. 
Tekan 31at pemotong keramik untuk membelah keramik tersebut menjadi dua bagian. 

13. Melllasang keramik yang telah dipotong. 
Ratakan adukan semen dan pasir untuk keramik yang telah dipotong dan letakkan 
kerarnik tersebut dengan cara yang sama dengan keramik yang lain. 

14. Selarna pernasangan, hindarkan zat / cairan yang mengandung pewama yang kuat ( teh, 
kopi, tinta, dll). Jika terkena noda seperti diatas, bersihkan secepat mungkin. 

c. Pengisi J lat 
1. Pengisi nat keramik sebaiknya diJakukan setelah 2x24 jam pemasangan. 
2. Sebeh II" pengisian nat, bersihkan keramik dari kotoran / debu dan minyak terutama pada 

lubann I Lll 

3. Bual r";JlHpnran sesuai dengan petunjuk dari produk yang digunakan lalu aplikasikan. 
4. Aplil' d<jh :JI! grout ke celah nat dibuat cekung mengikuti kemiringan bevel ( tidak rata 

pernHlhl,:lIl tile). 
5. Gunak'Hl bahan karet atau spon pengisi nat dan tekan sampai celah nat terisi padat. 
6. Ganti ,:lit pembersih setiap 20 m2• 
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7. Bersihkan segera sisa grout yang menempel pada permukaan tile dan diamkan 2x24 jam 
sampai grout mengering. 

8. Jika mengalami kesulitan dalam pembersihan, gunakan campuran HCL (37%) dan air 
dengan perbandingan 1:6, lalu bilas kembali dengan air mumi. 

c. Pekerjaan Batu Alam 

Linqkup Pekerjaan 

Pekerjaan ini meliputi pengadaan & pemasangan batu alam untuk dinding exterior atau sesuai 
gambar, serta pelapisan pelindung batu alam (water repellent). 

Bahan-bahan 

Batu alam seperti yang tercantum dalam gambar. 
Contoh bahan harus diajukan sebelum pekerjaan dimulai. 
Bahan perekat menggunakan produk AM (am 30), Lemkra (Fk 111) atau setara. 
Cairan pelindung batu alam dari produk AM 102 atau lemkra TG 302 atau setara. 

PeJaksanaan' 

Pemasangan batll alam diatur atau sesuai gam bar. 
Bidang yang akan dipasang harus dipersiapkan sehingga dicapai bidang yang rata. 

d. Floor Hardener 

Linqkup Pekeiiaan 

Pekerjaan ini melipllti bagian permukaan lantai seperti yang disebut / ditunjuk dalam gam bar. 
Dalam hal ini terrnasuk pekerjaan-pekerjaan persiapan dan lapisan bahan lain yang diperlukan, 
penyediaan contoh-contoh bahan dan pengaplikasian, serta perawatan dan pemeliharaan sampai 
serah terima terakhir pekerjaan. 

Bahan-bahan 

Non met;:llIir~., hahan berbentuk powder atau cair, merk SIKA atau setara, atas persetujuan 
Perencana I Pengawas. 
Tipe floor IEll".:jener sesuai rekomendasi pabrikator, wama harus merata, dan bahan yang akan 
dipasang lll i'lSi h dalam keadaan baik dan terbungkus baik. 
Pengendali r.1I1 fllUl:u bahan serta tata cara pekerjaan harus sesuai dengan syarat pabrikator. 

Peiaksanaan 

Bidang pr:rllIllkaan harus rata terhadap permukaan sekelilingnya dan tidak terdapat retak
retak maupllll h Ibang-Iubang. 
Pekerjaan 1;]lli:-:: :-;n floor kardener dilakukan setelah ada persetujuan dari Perencana / 
Pengawa~; ,In 1 ~ ;:.~ngerjaaan harus sesuai persyaratan pabrikator sehingga diperoleh hasil 
pekerjaan IlPH 1l1 !in baik dan dapat diterima Perencana / Pengawas. 
Pekerjaan f1 ; ,: l j ! !;)n:Jener yang telah terpasang harus dihindarkan dari terjadinya kerusakan 
akibat fh~1 ;'! iY; pekerjaan yang lain, serta merupakan tanggung jawi1b Kontraktor segala 
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perbaikan yang mungkin terjadi untuk mencapai kesempumaan hasil pekerjaan, tanpa adanya 
tambahan biaya. 

Linqkup Pekerjaan 

Pasal 09 - Pekerjaan Plafond & Partisi 
a. Pia fond Gypsum Board 

• Pekerjaan meliputi pengadaan bahan dan pemasangannya lengkap beserta pekerjaan rangka 
sesuai dengan gam bar 

• Pekerjaan lain yang terkait adalah pekerjaan lampujlistrik, seperti yang dispesifikasi pada 
pekerjaan Mekanikal & Elektrikal. 

Penqenda/ian Pekerjaan 

Seluruh pekerjaan harus sesuai dengan standard yang ditentukan. 

Bahan-baharz 

• Data teknisy saran teknis dan petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat 
untuk mendapat persetujuan dari Pereneana / Pengawas. 

• Pengiriman Bahan : -
Bahan dikirim ke lokasi pekerjaan dalam keadaan baik dan terbungkus baik dengan kemasan 
asli p·abrik pembuat yang memperlihatkan tipe, jenis, ukuran dan label perusahaan. 

• Ketebalan gypsum 9 mm (setara jayaboard) atau sesuai gambar 
• Rangka plafond menggunakan metal furring atau hollow galvalume (T=O,7 mm) atau sesuai 

gambar. 
• Penyimpanan Bahan : 

Bahan disirnp?ln dalam lokasi proyek dengan cara-eara yang direkomendasikan oleh pabrik 
pembuat 

Pe/aksanaan 

• Pasangkan rangka metal setiap jarak maksimal 60 em (pengisi) dan maksimal 120 em (induk). 
Gantungan rangka utama dengan besi penggantung dia. 5 mm (disarankan menggunakan rod 
drat) setiap jarak maksimal 120 em atau sesuai persyaratan seperti yang direkomendasikan 
pembuat ballan ataupun Pereneana / Pengawas. 

• Pasangkan j()inting compound pada eelah penyambungan panel pada lubang tempat screw. 
Kerjakan Y ·:,(:: 1P'l ! !alus dan rata permukaan hingga tidak terlihat adanya perbedaan permukaan. 

• Penyambul !q::l l ; I .~]pan gypsum mengikuti standard aplikasi / petunjuk teknis sambungan flush 
joint. 

b. Plafond Kalsiboard 

Linqkup Peke I.j, i, . 

• Pekerjaan I;, H; ;l lii pengadaan bahan dan pemasangannya lengkap beserta pekerjaan rangka 
sesuai cll--~lli Fil i . r j I! Ihar 
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.. Pekerjaan lain yang terkait adalah pekerjaan lampujlistrik, seperti yang dispesifikasi pada 
pekerjaan Mekanikal & Elektrikal. 

Pengendaiian Pekedaan 

Seluruh pekerjaan harus sesuai dengan standard yang ditentukan. 

Bahan-bahan 

• Data teknis, saran teknis dan petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat 
untuk mendapat persetujuan dari Perencana j Pengawas. 

• Pengiriman Bahan : 
Bahan dikirim Ice lokasi pekerjaan dalam keadaan baik dan terbungkus dengan kemasan asli 
pabrik pembuat yang memperlihatkan tipe, jenis, ukuran dan label perusahaan. 

• Ketebalan kalsiboard 6 mm atau sesuai gambar. 
• Rangka plafond menggunakan metal furring atau hollow galvalume (T=0,7 mm) atau sesuai 

gambar. 
• Penyimpanan Bahan : 

Bahan disimpan dalam lokasi proyek dengan cara-cara yang direkomendasikan oleh pabrik 
pembuat. 

Peiaksanaan 

• Pasangkan rangka metal setiap jarak maksimal 60 cm (pengisi) x maksimal 120 cm (induk). 
Gantungan rangka utama dengan besi penggantung dia. 5 mm (disarankan menggunakan rod 
drat) setiap jarak maksimal 120 cm.atau sesuai persyaratan seperti yang direkomendasikan 
pembuat bahan ataupun Perencana I Pengawas. 

• Pastikan kalsiboard terpasang tepat pada rangka menggunakan screw 0 3,5 j 20 mm, dengan 
memperhatikan untuk membuat nat ± 4 mm pada setiap pertemuan kalsiboard. Jarak sekrup I 
screw dari sudut papan min 50 mm jarak dari tepi sisi min 15 mm, sedangkan jarak antar 
screw di tepi papan maks.200 mm dan tidak boleh lebih 300 mm d!tengah papan. 

• Tempelkan kalsi tape FG - 25 di atas nat setelah sebelumnya nat dibersihkan dari debu 
dengan kuas bersih, agar kalsitape dapat merekat dengan baik. 

• Aplikasikan jointing compound sebagai kompon pengisi nat sekaligus menutup kalsitape setipis 
mungkin, namun pastikan menembus kalsitape serta mengisi nat dibelakangnya, serta 
menutup kepala screw secara rata sebagai pengompanan tahap 1. 

• Setelah kornpon tahap 1 mengering, aplikasikan kompon tahap 2 selebar ± 30 cm diatas 
kompon tahap 1 setipis dan sera pi mungkin. Setelah kering, amplas seluruh perrnukaan yang 
berkompon dengan amplas ukuran sedang dengan alat bantu, sehingga didapat hasil yang 
halus dan rata permukaan. 

CD Plafond Gypsum Tile / Akustik Tile 

Lingkup Pekei i?1A j 

• Pekerjaan Im'.l ipuli pengadaan bahan & pemasangan bahan gypsum tile j akustik tile lengkap 
termasuk ! angka sesuai dengan gambar. 

• Pekerjaan lain yang terkait adalah pekerjaan lampujlistrik, seperti yang dispesifikasi pad a 
pekerjaan ~Jlpkanikal & Elektrikal. 
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Bahan-bahan 

• Data teknis, saran teknis & petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat. 
• Contoh bahan termasuk rangka "cross tee main tee" harus diajukan & mendapat persetujuan 

dari Direksi Pengawas lengkap dengan petunjuk pemakaian, warnajtype dan lain sebagainya 
yang dianggap perlu. 

• Bahan-bahan disimpan dalam lokasi proyek dengan cara-cara yang direkomendasikan oleh 
pabrik pembuat. 

• Gypsum Tile f Akustik Tile ketebalan 12 mm tipe regular (setara Jayaboard) atau sesuai 
gambar 

Pelaksanaan 

• Pemasangan disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan dari pabrik pembuat 
serta acauan pemasangan sesuai gambar. 

• Pemasangan gypsum tile yang terakhir pada dinding menggunakan ending/lis tepi bercelah 
(shadow moulding) atau sesuai persetujuan Direksi Pengawas. 

• Pengerjaan harus hal us, tepat dan rata hingga tidak terlihat adanya perbedaan permukaan dan 
celah antara rongga dengan gypsum tile. 

d. Partisi Gypsum Board 

Lingkup Pekerjaan 

• Pekerjaan rneliputi pengadaan bahan & pemasangan, lengkap termasuk rangka sesuai dengan 
gam bar. 

• Dalam hal ini partisi menggunakan rangka metal stud & metal runner dengan ketebalan 
dinding partisi jadi ± 100 mm atau sesuai gam bar. 

• Pekerjaan lain yang terkait adalah pekerjaan Iistrik (kabel/stop kontak/sakJar) seperti yang 
dispesifikasi pada gambar, serta struktur I rangka penguat tambahan apabila diperlukan, 
sesuai standard pabrikator atau arahan dari Perencana I Pengawas. 

Pengenda/ian ee'~,f?!faan 

Seluruh pekeljarll l i larus sesuai dengan standar pabrikasi yang ditentukan. 

Bahan-bahan 

• Data teknisJ saran teknis dan petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat 
untuk mendapat persetujuan dari Perencana I Pengawas. 

• Pengiriman Bahan: 
Bahan dikil illl ke lokasi pekerjaan dalam keadaan baik dan terbungkus dengan kemasan asli 
pabrik pelll[)lI.'lI rang memperlihatkan tipe, jenis, ukuran dan label perusahaan. 

• Ketebalan ~NP~;!!I'n board 12 mm (setara Jayaboard) atau sesuai gambar 
• Rangka partisi menggunakan besi hollow (T=O,6 mm) dizincromat primer atau metal stud dan 

metal trak ! iunner 0,45 mm, atau sesuai standar persyaratan pemasangan 
• Penyimpanan Bahan : 

Bahan c1isimpap dalam lokasi proyek dengan cara-cara yang direkomendasikan oleh pabrik 
pembuat. 
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Pelaksanaan 

• Pasang rangka metal stud setiap jarak max. 60 em (kecuali pada kondisi khusus sesuai 
standard / syarat teknis pabrik) pada metal (U) Runner yang sudah diperkuat ke lantai maupun 
platjrangka struktur di atasnya. 
Sistem pemasangan dinding partisi apabila akan dilapisi keramik, jarak maksimum antar 
rangka 40 em 

• Panel pada umumnya dipasang secara vertical, serta sambungan panel pada bagian depan dan 
belakang tidak diletakkan pada satu garis (zig zag) untuk mendapatkan dinding yang lebih 
kokoh. 

19 Pastikan gypsum board terpasang tepat di rangka metal dengan nat 4 mm pada setiap 
pertemuan dengan menggunakan sekrup / screw. Jarak screw dari sudut pendek min 50 mm 
dan 100 mm dari sudut panjang. Jarak screw dari tepi sisi min 15 mm. Jarak antar screw di 
tepi papan maks 200 mm dan maks 300 mm di tengah papan. Penyekrupan antar papan 
gypsum saling menyilang 

• Apabila partisi lang sung dipasang diatas lantai, berikan celah kira-kira 10 mm antara lantai 
dengan papan gypsum 

• Tempelkan gypsum tape di atas nat setelah sebelumnya nat dibersihkan dari debu dengan 
kuas bersih, agar tape dapat merekat dengan baik. 

• Aplikasikan jointing compound sebagai kompon pengisi nat sekaligus menutup gypsumtape 
setipis mungkin, namun pastikan menembus tape serta mengisi nat dibelakangnya, serta 
menutup kepala screw secara rata sebagai pengompanan tahap 1. 

• Setelah kompon tahap 1 mengering, aplikasikan kompon tahap 2 selebar ± 35 em diatas 
kompon tahap 1 setipis dan sera pi mungkin. Setelah kering, amplas seluruh permukaan yang 
berkompon dengan amplas ukuran sedang dengan alat bantu, sehingga didapat hasH yang 
halus dan rata permukaan. 

• Untuk mendapatkan penyelesaian sudut yang sempuma dan kuat terhadap benturan, maka 
dipasang corner bead di setiap pertemuan (sesuai kebutuhan atau rekomendasi Direksi 
Pengawas ! Perencana) 

e. Partisi Kalsiboard 

Linqkuo Pekeljaan 

• Pekerjaan rneliputi pengadaan bahan & pemasangan, lengkap termasuk rangka sesuai dengan 
gambar. 

• Dalam hal ini paltisi menggunakan rangka metal stud & metal runner dengan ketebalan 
dinding partisi jadi ± 100 mm atau sesuai gam bar. 

• Pekerjaan lain yang terkait adalah pekerjaan listrik (kabel/stop kontak/saklar) seperti yang 
dispesifikasi pacla gambar, serta struktur / rangka penguat tambahan apabila diperlukan, 
sesuai standi:lrfl pabrikator atau arahan dari Perencana / Pengawas. 

Seluruh pekei 1'1;'1: I I ll'iriJS sesuai dengan standar pabrikasi yang ditentukan. 

Bahan-bahan 

• Data tekni5; :··arall teknis dan petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat 
untuk mel jdilllCl i~ persetujuan dari Perencana / Pengawas. 

.. Pengirinvj ' i l ~; JI! li I • 
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Bahan dikirim ke lokasi pekerjaan dalam keadaan baik dan terbungkus dengan kemasan asli 
pabrik pembuat yang memperlihatkan tipe, jenis, ukuran dan label perusahaan. 

o Ketebalan kalsiboard 8 mm atau sesuai gam bar ex. Eternit gresik 
• Rangka partisi menggunakan besi hollow (T=0,6 mm) dizineromat primer atau metal stud dan 

metal trak I runner 0,45 mm, atau sesuai standar persyaratan pemasangan 
• Penyimpanan Bahan: 

Bahan disimpan dalam lokasi proyek dengan eara-cara yang direkomendasikan oleh pabrik 
pembuat. 

Pelaksanaan 

• Pasang rangka metal stud setiap jarak max. 60 em (keeuali pada kondisi khusus sesuai 
standard I syarat teknis pabrik) pada metal (U) Runner yang sudah diperkuat ke lantai maupun 
platjrangka struktur di atasnya. 
Sistem pemasangan dinding partisi apabila akan dilapisi keramik, jarak maksimum antar 
rangka 40 cm 

• Panel pada umumnya dipasang secara vertical, serta sambungan panel pada bagian depan dan 
belakang tidak diletakkan pada satu garis (zig zag) untuk mendapatkan dinding yang lebih 
kokoh. 

• Pastikan kalsiboard terpasang tepat di rangka metal dengan nat 4 mm pada setiap pertemuan 
dengan menggunakan sekrup / screw. Jarak screw dari sudut pendek min 50 mm dan 100 mm 
dari sudut panjang. Jarak screw dari tepi sisi min 15 mm. Jarak antar screw di tepi papan maks 
200 mm dan maks 300 mm di tengah papan. Penyekrupan antar papan kalsiboard saling 
menyilang .. 

• Apabila partisi langsung dipasang diatas lantai, berikan celah kira-kira 10 mm antara lantai 
dengari papan kalsiboard 

• Tempelkan kalsiboard tape di atas nat setelah sebelumnya nat dibersihkan dan debu dengan 
kuas bersih, agar tape dapat merekat dengan baik. 

• Apllkasikan jointing compound sebagai kompon pengisi nat sekaligus menutup kalsiboard tape 
setipis mungl<in, namun pastikan menembus tape serta mengisi nat dibelakangnya, serta 
menutup kepala screw secara rata sebagai pengompanan tahap 1. 

• Setelah kompon tahap 1 mengering, aplikasikan kompon tahap 2 selebar ± 35 cm diatas 
kompon tahap 1. setipis dan sera pi mungkin. Setelah kering, amplas seluruh permukaan yang 
berkompon dengan amplas ukuran sedang dengan alat bantu, sehingga didapat hasil yang 
halus dan rata permukaan. 

• Untuk mendapatkan penyelesaian sudut yang sempurna dan kuat terhadap benturan, maka 
dipasang corner bead di setiap pertemuan (sesuai kebutuhan atau rekomendasi Direksi 
Pengawas I Perencana) 
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Pasal.10 

a. Clading Aluminium Composite Panel 

Linqkup Pekedaan 

t9 Pekerjaan meliputi pengadaan bahan dan pemasangannya lengkap beserta pekerjaan rangka 
sesuai dengan gambar 

o Pekerjaan lain yang terkait adalah pekerjaan lampujlistrik, seperti yang dispesifikasi pada 
pekerjaan Mekanikal & Elektrikal. 

Penqendalian Pekedaan 

Seluruh pekerjaan harus sesuai dengan standard yang ditentukan. 

Bahan-bahan 

• Data teknis, saran teknis dan petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pabrik pernbuat 
untuk mendapat persetujuan dari Perencana j Pengawas. 

• Pengiriman Bahan : 
Bahan dil<irim ke lokasi pekerjaan dalam keadaan baik dan terbungkus dengan kemasan asli 
pabrik pernbuat yang memperlihatkan tipe/ jenis, ukuran dan label perusahaan. 

• Ketebalan aluminium composite panel (ACP) 4 mm ex. Alucobond atau sesuai gambar. 
• Penyimpanan Bahan : 

Bahan disimpan dalam lokasi proyek dengan cara-cara yang direkomendasikan oleh pabrik 
pembuat. 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan pekerjaan cladding ACP dilakukan oleh tenaga ahli I Kontraktor Spesialis dengan 
pengalaman pekerjaan sejenis. 
1. Pemotongan 

• Menggunakan mesin potong yang dipersyaratkan 
2. Rangka (sesuaikan gambar struktur) 

• Rangka penunjang (vertical) yang dapat dipergunakan antara lain: 
Furing channel 75 x 38 x 1.2 mm 
Hollow 40 x 40 x 1/2 mm (min) 
Besi siku 40 x 40 x 4 mm (min) 

3. Sambungall 
Gunakan jf.~nis sealant yang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi/ tahan terhadap cuaca, 
memiliki di'lY:l rekat yang baik dan dapat dipilih yang mudah dicat (paintable sealant), sesuai 
rekomenlli'pii pabrikator aplikator yang sudah mendapatkan persetujuan dan direksi j 
Pengawi3': 
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b. Cla ding GRC 

Ungkup Pekeriaan 

e Pekerjaan meliputi pengadaan bahan dan pemasangannya lengkap beserta pekerjaan rangka 
sesuai dengan gam bar 

It Pekerjaan lain yang terkait adalah pekerjaan lampujlistrik, seperti yang dispesifikasi pada 
pekerjaan Mekanikal & Elektnkal. 

Penqendalian Pekedaan 

Seluruh pekerjaan harus sesuai dengan standard yang ditentukan. 

Bahan-bahan 

• Data teknis, saran teknis dan petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat 
untuk mendapat persetujuan dan Perencana j Pengawas. 

• Pengiriman Bahan : 
Bahan dikirim ke lokasi pekerjaan dalam keadaan baik dan terbungkus dengan kemasan asli 
pabrik pembuat yang memperlihatkan tipe, jenis, ukuran dan label perusahaan. 

• Ketebalan ketebalan GRC min 8 mm atau sesuai gambar. 
• Penyimpanan Bahan : 

Bahan disimpan dalam lokasi proyek dengan cara-cara yang direkomendasikan oleh pabrik 
pembuat. 

Pelaksanaan 

1. Pemotongan 
• Menggunakan mesin potong keramik 
• Untuk merapikan menggunakan mesin gerinda atau kikir 

2. Rangka (sesuaikan gambar struktur) 
• Rangka penunjang (vertical) yang dapat dipergunakan antara lain: 

hiring channel 75 x 38 x 1.2 mm 
Hollow 40 x 40 x 1,2 mm (min) 
Besi siku 40 x 40 x 4 mm (min) 

• Rangka stnlktur (horizontal), antara lain metal channel/CNP 
• Jarak rangka vertical maksimum 610 mm 
• Jarak rangka horizontal maksimum 1220 mm 

3. Sekrup 
• Ukuran sekrup 

Panjang 25 - 35 mm untuk rangka metal panjang 30 - 40 mm untuk rangka kayu 
Untuk menenggelamkan kepala sekrup, papan diovershunk terlebih dahulu. 

II Posisi ."~ekrur 
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J;'1r1'lk selcrup ke sudut panel minimum 50 mm disudut pendek dan min 100 di sudut 
panjang. 
J;lrak sekrup ke sisi panel minimum 20 mm 
Jarak antara sekrup di bagian sisi panel maksimum 250 mm 
Jarak antara sekrup di bagian tengah panel maksimum 300 mm 
Jarak I celah antara panel ± 10 mm 
Sf':krup dipendam untuk menghindari korosi 
i lnll l l~ menutup kepala sekrup digunakan epoxy 
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4. Sambungan 
o Sambungan antar superpanel dapat menggunakan system nat terbuka atau dengan 

menggunakan flexible joint. Tidak direkomendasikan untuk menggunakan system flush 
joint untuk aplikasi eksterior. 

o Untuk system nat terbuka, dapat diberi celah sebesar kira-kira 10 mm. Untuk system 
dengan menggunakan flexible joint, dapat menggunakan sealant jenis polyurethane. 
Gunakan jenis sealant yang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi, tahan terhadap cuaca, 
memiliki daya rekat yang baik dan dapat dipilih yang mudah dicat (paintable sealant) 

5. . Finishing 
e Beraneka ragam jenis Finishing dapat diaplikasikan pada superpanel termasuk cat atau 

keramik. 
Untuk penggunaan cat, dapat dipil ih yang sesuai dengan keperluan, misalnya untuk 
eksterior, sebaiknya mengguanakan cat yang juga tahan terhadap cuaca luar. 
Untuk perpaduan dengan keramik, dapat menggunakan perekat keramik atau 
Ceramic Adhesive. Modul superpanel harus disesuaikan dengan dimensi keramik guna 
menyelaraskan sambungan antara superpanel dan keramik. 

6. Untuk GRC cetak, pemasangan mengikuti petunjuk dan persyaratan teknis dari pabrikator dan 
dilakukan oleh tenaga ahli / Kontraktor spesialis dengan pengalaman pekerjaan sejenis. 

Pasalll 

Peke~aan Pengecatan 
a. Pekerjaan Pengecatan Dinding & Plafond 

LinqkuD Pekel1aan 

Pekerjaan ini meliputi pengadaan cat, tenaga kerja, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang 
diperlukan dalam pelaksanaan. 

Penqendalian Pekerjaan 

Seluruh pekeljaan harus sesuai dengan standard sebagai berikut : 
PUBI 1982 Pasal 5.41 NI-4, BS No. 3900 - 1970. 
AS K - 41 dan sesuai ketentuan teknis dari pabrik yang bersangkutan. 

Bahan-bahan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Cat dindiny clalam 
Cat dinding luar 
Cat dinding belakang - samping luar 
Cat plafond 
Cat dasar j undercoat 
Warna akal l rli terrtukan kemudian. 

: Mowilex - Cat tembok 
: Mowilex - Weathercoat 
: Propan - Ultraseal________ s.faY1~ Ir 
: Cendana / . . 
: sesuai~roduk yang dipakai 

Pengencei n !png!Junakan air bersih/PDAM max. 30%. 
Sistem pel Hy~l~lti ll l minimal dilakukan 2 kali, hingga didapat hasil pengecatan yang baik dan 
rata 
Contoh G Ii I lalliS diajukan & mendapat persetujuan DireksijPengawas lengkap dengan 
petunjuk !H:Ill ,:lkaian, warna, nomor seri & tanggal pembuatan 
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Pelaksanaan 

• Permukaan dinding dengan plesteran harus benar-benar bersih dan cukup umur baru dilapisi 
cat dasar. Selanjutnya dilakukan pengecatan akhir dengan "Roller" untuk permukaan yang 
tidak memungkinkan dengan Roller digunakan kuwas yang baikjhalus sebanyak 2 (dua) atau 
3(tiga) lapis sehingga merata benar. 

• Sebelurn pengecatan dilakukan kontraktor diwajibkan membuat contoh warna untuk disetujui 
oleh Pengawas. 

• Setiap l<aJi cat dilaksanakan harus dihindarkan terjadinya sentuhan benda-benda dan pengaruh 
pekerjaan sekelilingnya selama 4 (empat) jam. 

b. Pekerjaan Pengecatan Besi 

Ungkuo Pekerjaan 

Termasuk dalam pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan 
alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, hingga dapat tercapai 
hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna. 

Untuk pengecatan logam, permukaan logam harus debut minyakjlemak dan karat, permukaan 
diamplas hingga halus, rata dan bersih dari karat. Cat akhir dapat dilakukan dengan kuas yang 
baik atau dengan spary setelah cat dasar kering. 

Meliputi pengeG':ltan permukaan besi/baja pada seluruh detail yang disebutkanjditunjukkan dalam 
gambar. 

Persvaratan Bahan 

• cat dasar 8t cat akhir dari produk mowilex cat kayu - besi atau setara dan disetujui oleh Direksi 
Pengawas. 

• Bahan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PUB! 1982 pasal 
53, BS nomoI 3900 - 1970/1971, AS K - 41 dan NI - 4, serta mengikuti ketentuan-ketentuan 
dari pabril' yilllq bersangkutan. 

• Warna aki'li I dii:entllkan kemudian. 

Svarat-svarat Pelaksanaan 

• Bahan sebelum digunakan harus diserahkan contoh-contohnya kepada Direksi Pengawas lIntuk 
mendapatkan persetujuan. 

• Bidang penll! lkaan dapat dilakllkan pengecatan setelah disetujui Direksi Pengawas. 
• Permllkaall ) :liKJ dkan dicat harus bersih dari debll, minyak lemak "Karat" serta dalam keadaan 

kering" 
• Permlll<aai'! H IUo;;catan diamplas dengan amplas yang halus lIntuk memperoleh permllkaan 

yang hallJ~. 1 ;'11:;1 dan bersih dari karat. 
• Aduk cat rl:i \!nri~empurna sebelum dipakai untuk pengecatan. 
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• Selanjutnya setelah pengecatan cat dasar besi telah rata dan kering, barulah cat akhir 
dilakukan dengan persyaratan sesuai yang ditentukan dari pabrik yang bersangkutan. 
Cat akhir dapat dilakukan bila cat dasar telah kering sempuma serta telah mendapatkan 
persetujuan Direksi Pengawas. 
Pengecatan dilakukan dengan menggunakan kuas yang bermutu baik atau dengan spray. 
Bidang pengecatan harus rata dan sama wamanya. 

CD Pekerjaan Pengecatan Kayu 
( Melamine System) 

Linqkup Pekeriaan 

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu 
lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan 
yang bermutu baik dan sempuma. 
Lingkup pekerjaan ini meliputi pengecatan permukaan kayu seperti kusen daun pintu dan jendela, 
mebel atau sesllai yang disebutkan dalam gam bar. 

Persvaratan Bahan 

• System Finishing 
Pengiisian bahan pori - pori menggunakan wood tiller ( ex propan atau setara) 
Bahan pewarnaan menggunakan wood stain (ex propan atau setara ) 
Cat dasar menggunakan me/amine sanding til/er( ex propan atau setara ) 
Cat akhir mengguanakan melamine lackdan ex propan atau setara 

• Bahan dan perbandingan campuran yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan, selta mengikuti ketentuan-ketentuan dari pabrik yang bersangkutan. 

• Warna dan penampilan akhir ( clear gloss, semi gloss atau clear dof ) akan ditentukan 
kemudian sesuai gambar. 

Svarat-svarat Pelaksanaan 

• Bahan sebelum digunakan harus diserahkan contoh-contohnya kepada Direksi Pengawas untuk 
mendapatkan persetujuan. 

• Bidang permukaan dapat dilakukan pengecatan setelah disetujui Direksi Pengawas. 
• Permukaan pengecatan diamplas ( amplas no. 180 ) dengan amplas yang hal us searah dengan 

serat kayu llntl Ik menghilangkan debu, kotoran dan bulu kayu serta memperoleh permukaan 
yang hal us. ! k11 I l ata_ 

• Lakukan pekerjaan pendempulan atau pengisian pori - pori menggunakan impra wood tiller ( 
atau setara ), kemudian diamplas ( amplas no. 240 ) kembali searah dengan serat kayu. 

• Untuk pewarnaan digunakan wood stain (warna ditentukan kemudian ), sebelum kering lap 
dengan kaill bal agar warna lebih merata. 

• Sebelum proses melamine system lakukan pengecatan dasar menggunakan melamine sanding 
sealer I arnplf'ls kembali ambang dengan kertas amplas no. 400 searah dengan serat kayu_ 

• Pengecatan ,d'hir gunakan melamine lack sesuai dengan perbandingan yang disyaratkan_ 
PengaplikasiCl! l ITl enggunakan spray gun pada tekanan udara 2,5 kgjcm2 , 1 X spray, 2 x jalan. 
Untuk men!!)! :l 'lldl has:! yang lebih rata, halus dan lebih kilap, tahap pengecatan dasar dan 
akhir dapat .-I ii i'd;: II, an berulang kali ( 2 - 3 kali ) sesuai keperluan. 
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Pasal12 

Pekerjaan Sanitair Fixtures 

LinQkup Pekertaan 

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan dan alat bantu lainnya 
yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini secara lengkap sesuai dengan gam bar. 

Pelaksanaan 

• Pemasangan harus dilakukan dengan hati-hati, rapi dan tidak ada percikan kotoran, seperti 
adukan semen pada alat-alat. 

• Apabila fixtures tersebut dilengkapi dengan plastik pelindung oleh pabrik, maka plastik 
pelindung tersebut baru boleh dibuka pada saat penyerahan pekerjaan dilakukan. 

• Seal-seal untuk mengatasi kebocoran, klos-klos penguat dudukan termasuk untuk 
kesempumaan dan berfungsinya peralatan inL 

• Barang-barang yang akan dipasang harus diperlihatkan kepada PengawasjDireksi untuk 
disetujlli. 

Linqkup Pekeriaal] 

Pasal.13 

Pekerjaan Atap 
Atap Metal Gelombang 

• Meliputi pekerjaan bahan, penyimpanan dan pemasangannya, termasuk peralatan kerja dan 
alat Bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaannya. 

• Pekerjaan lain yang terkait, seperti pekerjaan talang, jurai dalamjluar, f1ashing~f1ashing, 
insulasi atap ataupun pekerjaan lain yang disebutkan dalam gambar atau persyaratan teknis 
yang berkaitan dengan pekerjaan inL 

Penqendalian Pekertaan 

Standar teknis pemasangan dari pabrik j produsen 

Bahan-bahan 

• Data teknb;!-.ii:~rall dan petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan pabrik/produsen 
• Pengiriman Bahan: 

Bahan dikitim ke lokasi pekerjaan dalam keadaan baik dan terbungkus baik dengan kemasan 
asli pabrik Pf::'ll ltJuat yang memperlihatkan type, jenis, ukuran dan label perusahaan I produk. 

• Penyimpalidl l nahan: 
1. Tempat lerl:utup 

Penyirnpanan harus dalam keadaan kering. Ruang penyimpanan tidak boleh lembab, 
berdehu clan sirkulasi udara dalam ruang harus baik. 
Tidak bl )lel1 disimpan bersamaan dengan bahan kimia yang korosif, serta tidak boleh 
kontal lanqsung dengan tanah, lantai, kotoran, sampah dan genangan air. Lembaran 
yang' 'i)'; r lh I )erlu dikeringkan lebih dulu sebelum penyimpanan. 

2. Ten!! ,i I · :ilJ Ika 

RKS ARST - REJI;: , i ::UIASAN GKI STADION 32 • 



Penyimpanan diusahakan di tempat yang tidak terkena air hujan. Tumpukan harus dibuat 
miring, supaya tidak terjadi genangan air dan harus disimpan dalam keadaan kering. Jlka 
terdapat lembaran yang basah, keringkanlah segera dengan kain yang bersih. Tumpukan 
lembaran tidak boleh kontak langsung dengan tanah, lantai, kotoran, sampah dan 
genangan air. Tumpukan harus ditutup dengan terpal atau bahan lain yang tidak tembus 
air. Bila lantai dibawah tumpuan masih berupa tanah, maka terpal penutup harus diganjal 
supaya diantaranya terdapat ruang untuk sirkulasi udara. 
Penyimpanan di lokasi kerja yang terlalu lama, akan menimbulkan resiko kerusakan yang 
tinggi disebabkan oleh antara lain hujan, embun, terimpa benda keras, urugan tanah, 
terinjak pekerja, tertumpah cat dan lain-lain. Rencanakan kegiatan dengan baik untuk 
mencegah atap ditumpuk dluar terlalu lam. Bila terlalu lama dikhawatirkan akan muncul 
nada-nada putih atau hitam dipermukaan lembaran atap., perubah warna atau bahkan 
kerusakan. 
Selama pemasangan, semua potongan paku, rivet, I\awat, kotoran dan terutama serbuk 
bekas pengeboran harus segera dibersihkan dari permukaan atap. Lakukanlah 
pembersihan pada akhir kerja setiap harinya selama melakukan pemasangan. Bila hal ini 
diabaikan, dapat mempengaruhi daya tahan lembaran atap ybs. 

Pe/aksanaan 
a. Persia pan 

1. Arah Angin 
Perhatikan arah angin pad a saat musim hujan. Arah pemasangan atap harus berlawanan 
dengan arah angin. 

2. Penurnpu 
Periksalah permukaan bagian atas penumpu atau gording, apakah sudah dicat dengan 
balk, dan tidak ada tonjolan-tonjolan besi dan sisa-sisa logam yang dapat merusak 
lembaran atap. Permukaan bagian atas penumpu yang belum dilapisi cat dengan baik 
akan mempengaruhi kualitas dan daya tahan lembaran-Iembaran atap. 

3. Peng i kat 
Pengikat yang dipakai harus digalvanis!unichrome coating. Untuk mencegah hubungan 
langsung antara kepala pengikat dengan lembaran atap, gunakanlah ring logam yang 
sudah di galvanis dan ring karet. .. Diameter ring karet harus lebih besar dari pada ring 
logam atau kepala pengikat. 

b. Tahap Pernas21ngan: 
1. Tahap Pertama 

Angkatlah semua lembaran atap ke atas gording dengan sisi rusuk atas atau bawah 
semuanya rnenghadap ke arah yang sarna. Pada tahap ini lembaran atap hanya diangkat 
ke atasf cliturnpuk dan diikat di atas gording dalam jumlah terbatas, disesuaikan dengan 
keperluan per kolom atau per section. 

2. Tahap Kedua 
Pada lli1ngunan yang menggunakan monitor untuk sirkulasi udara, pemasangan atapnya 
haru:c dinmlai dari bagian inL Demikian pula bangunan yang menggunakan talang 
horiznnl:al; selesaikanlah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan talang terlebih 
dahuh L Tahap berikutnya adalah meletakkan lembaran pertama dengan rusuk atas (rusuk 
tanpa jah!r anti kapiler) pada sisl perrnulaan atau sisi tepi atap. 
Setelah h~rnbaran pertama diikat (disekrup) dengan baik, tumpukkan lembaran kedua 
dengclll n lsuk atas diatas rusuk bawah lernbaran pertama. Pada bangunan bentang besar, 
kerap I<ali cliperlukan sambungan ke arah memanjang untuk melakukan penyambungan 
dengaH baik serta menghindari para pekerja pemasangan tidak menginjak bagian atap 
tertenlll ih IWah petunjuk pemasangan berikut ini. Sesudah bans A dipasang beberapa 
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lembar, pasanglah atap pada baris B kemudian baris C. Baris A, B dan C harus selesai 
pada han yang sarna. Pada pemasangan hari-hari berikutnya, para pemasang tidak 
diperkenankan melalui bagian atap yang telah terpasang pada hari sebelumnya. 

3. Berjalan di atas atap 
Pada pemasangan atap tipe gelombang rapat, berjalanlah selalu di puncak gelombang. 
Usahakanlah agar injakan kaki selalu tepat pada tiga gelombang. Berjalanlah hanya pada 
lembah gelombang bila memasang atap tipe gelombang yang lebar. Untuk semua tipe 
atap, pekerja sebaiknya selalu berjalan atau berdiri diatas penumpu atau gording 

4. Sambungan 
Pad a tumpangan ke arah samping (side sam ping) cukup diperlukan satu gelombang. 
Sedang pada sambungan ke arah memanjang (over lapping) minimal sambungan adalah 
200 mm. Untuk atap dengan kemiringan kurang dari 5°, minimal sambungan 300 mm dan 
diberi zat kedap air (sealant). 

5. Pembuatan Lubang 
Diperlukan mesin bor atau obeng untuk pembuatan lubang pengikat / sekrup. Serbuk 
baja sisa pengeboran harus segera dibersihkan, karena akan menimbulkan karat pada 
permukaan atap. Hindari penggunaan pahat untuk membuat lubang pengikat, karena 
akan menyebabkan kebocoran dan bahkan kerusakan pada atap di kemudian hari. 

6. Pembersihan 
Selama pemasangan, semua potongan paku, rivet, kawat, kotoran dan terutama serbuk 
bekas pengeboran harus segera dibersihkan dari permukaan atap. Lakukanlah 
pembersihan pada akhir ketja setiap harinya selama melakukan pemasangan. Bila hal ini 
diabaikan, c1apat mempengaruhi daya tahan lembaran atap yang bersangkutan. 

Pasal 14 

Pekerjaan Halaman 

Ukuran dan Ukurflll Duga Pokok 

Ukuran Duga Pokok yang telah ditentukan dalam gam bar adalah sama dengan ukuran selasar 
yang akan dihubungkan. 

Pemborong hams membuat ukuran duga di luar konstruksi peketjaan dengan pasangan pal 
beton/patok (+ 0(0) yang hanya boleh dibongkar sesudah pekerjaan selesai. 

Berhubungan k;'::!llungkinan adanya ketidak cocokan atau kekhilafan dari ukuran-ukuran, 
pemborong hallis rneneliti kembali gambar-gambar yang bersangkutan. 
Jika ternyata IPI dapat kekhilafan Pemborong harus memberitahukan kepada Direksi untuk 
diadakan korel =j 
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Pekedaan Tanah 

Bila terjadi penimbunan dibawah halaman, timbunan harus dikerjakan lapis demi lapis dan 
dipadatkan hingga sempurna dan menjamin bawah tidak akan mengakibatkan cacat pada 
konstruksi diatasnya. 
Untuk meletakkan bahan pelapis, maka lapisan humus harus dibersihkan, kemudian peil 
disesuaikan bila terlalu rendah harus ditimbun tanah, dengan jenis tanah urug yang bebas dari 
humus atai kotoran tumbuh-tumbuhan kemudian dipadatkan hingga sempurna dan mencapai peil 
yang telah ditetapkan. 

Pekerjaan tanah harus dikerjakan lapis demi lapis kemudian dipadatkan tetapi tidak perlu· 
menggunkan mesin gilas. 
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URAIAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEHNIS 
PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING 

URAIAN UMUIf\'1c 

A. Ket entuan Umum yang Berlaku : 

Untuk seluruh Pelaksanaan Instalasi ini, diperlukan : 
1 Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUlL) 1997. 

2 AV 1941 (Algelemene Voorwaarden Voor de Uitvoering bijaaneming van openbare werken). 

3 Standar Perum Listrik Negara (SPLN). 

4 . Peraturan-peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan Bangunan Indonesia (PUBB) 1956. 

5 Pedoman Plumbing Indonesia 1979. 

6 Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden RI' No. 29/30 tahun 1984 serta 
ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku didaerah. 

7 Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Jawatan Keselamatan Kerja. 

B. Gambar 8{e~a dan Ketent uannya : 

>- Gambar-garnbar Perencanaan se/ta Spesifikasi masing-masing saling berkaitan dan 
merupakan suatu kesatuan. 

>- Gambar-gambar Perencanaan Instalasi ini menggambarkan tata letak secara umum dari 
peralatan yang nantinya akan dipergunakan sebagai referensi. 

>- Gambar··gambar Kerja dan Detail (shop drawing) harus dibuat sebelum pekerjaan dimulai 
untuk mendapat persetujuan Manajemen Proyek, sehingga setiap Shop Drawing yang 
diajukan dianggap Kontraktor telah mempelajari situasi dan sudah berkonsultasi dengan 
pekerjElm! Instalasi lainnya. Kontraktor tidak diperbolehkan memulai pekerjaan sebelum 
Shop Drawing mendapat persetujuan Manajemen Proyek. 

>- Lokasi yallg tepat dari seluruh peralatan harus dinyatakan didalam Shop Drawing dan 
diseslJaikan dengan ukuran-ukuran yang diberikan oleh Pabrik Pembuat peralatan-peralatan 
tersebut. 

C. Daftar BahmD dan Contoh Bahan: 

1 Pada . :d ·l i pemasukan Dokumen Penawaran, Kontraktor harus melampirkan daftar 
matelialjl!cll ldn yang akan dipergunakan, lengkap dengan merk/ /spesifikasi, dan 
brochllre/qall1bar kerja dari Pabrik Pembuat dalam rangkap 5 (lima). 

2 Kontri:lktor l1arus menyerahkan kepada Manajemen Proyek daftar materialjbahan yang akan 
dipasanq ri iJ lam rangkap 3 (tiga) segera sebelum pekerjaan dimulai, lengkap dengan 
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merkjspesifikasi, dan brochurejgambar kerja dari Pabrik Pembuat, untuk disetujui lebih 
dahulu. 

D. Material dan Peralatan : 

1 Seluruh Peralatan dan Material yang dipergunakan harus didesign, di konstruksi 
dan dipasang agar dapat bekerja dengan normal dan wajar pada kondisi tersebut dalam 
spesifikasi ini tanpa menimbulkan panas, tegangan dan getaran yang berlebihan dan 
kesulitan-kesuJitan kerja lainnya. 

2 Getaran, suara (noise), tegangan mekanis dan thermis, korosi dan erosi yang terjadi 
haruslah tidak lebih besar dan system yang sejenis dengan design dan cara pemasangan 
terbaik yang akan bekerja pada kondisi yang serupa (sediakala). 

3 Seluruh peralatan harus di design dan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi 
kerusakan yang diakibatkan oleh cuacajiklim selama pengiriman, penyimpanan, 
pemasangan dan pemakaian. 

4 Peralatan yang dipasang harus memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Perusahaan Air 
Minurn setempat untuk dipasang di gedung ini. 

E. Pemasangan Peralatan : 

1 Kegiatan pemasangan peralatan yaitu dari penerimaan, penyimpanan, pemindahan 
ketempatnya, setting diatas pondasi dan persiapan untuk operasi harus dilaksanakan sesuai 
dengan Spesifikasi dan Instruksi dari Pabrik Pembuat. 

2 Kontraktor harus menyediakan sendiri dan memasang support, bracket atau mounting 
dan peralatan yang akan dipergunakan. 

F. Pekerj31~m P(mitllasi, Pembobokan, Pengeboran : 

1 Kontraktor hams menyerahkan kepada .Manajemen Proyek semua gambar-gambar detail 
pondasi! penembusan-penembusan dinding, slab, dan lain-lain yang berkaitan dengan 
pekerjaannya. Kontraktor hams melakukan pengecekan atas kebenaran pekerjaan tersebut 
pada saat dilakukannya pengecoran. Keterlambatan penyerahan gambar, kesalahan 
infonnasi gambar oleh Kontraktor, maka Kontraktor bertanggung jawab atas beaya sendiri 
untl.lk pel lgadaan dan pembetulan atas pekerjaan-pekerjaan tersebut. 

2 Seluruh pembobokan pada dinding, tembok, lantai dan sebagainya yang diperlukan dalam 
rangka pemasangan instalasi, termasuk perbaikan kembali akibat-akibat pembobokan ini 
adalah tanggung jawab Kontraktor. 

G. Masa Pen-neluhallraan : 

Masa pelllelill,:lraan ialah selama 3(tiga) bulan terhitung dari saat penyerahan seluruh 
pekerjaan Vi:lflg harus dilaksanakan,dan selama masa pemeliharaan 1m Kontraktor 
diwajibkal! Iintul, mengatasi segal a kerusakan, baik perbaikan maupun penggantian peralatan 
tanpa ad,l I:alllhahan beaya, dalam hal ini termasuk juga pengadaan tenaga-tenaga yang 
diperlukap ' lI ll:l do ini. 
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Selama masa pemeliharaan tersebut Kontraktor pekerjaan instalasi ini masih harus 
menyediakan tenaga-tenaga yang diperlukan, dan bertanggung jawab penuh terhadap selumh 
instalasi yang telah dilaksanakan. 
pemeriksaan rutin dilaksanakan tidak kurang dari tiap 2 (dua) minggu sekalLSelama masa 
pemeliharaan ini, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan 

H. Garansi/Service Purna Jual : 

Kontraktor bertanggung jawab atas semua kerusakan peralatan yang dipasang, dalam 
waktu 1 (satu) tahun semenjak serah terima pertama pekerjaan. 

I. Pem ibersohall1 pipa air bersih dengan bahan desinfektansi 

Disamping itu Kontraktor harus menyele,nggarakan: 
» Masa pemeliharaan antara serah terima pertama sampai saat serah terima kedua 

pekerjaan. 

» Training Operator. 

» Garansi selama 1 tahun penuh, terhitung mulai serah terima pertama pekerjaan. 

SPESIFlKASI"n : i{lUS INSTALASI PLUMBING. 

A. Pipa Air BeJr§ihD 

1 Semua pipa air bersih harus dari jenis PVC, AW class diameter mengikuti gambar rencana. 
Pipa yang dipasang harus baru dan tanpa cacat. Pemotongan pipa harus menggunakan 
pipe clItter, tidak diperkenankan menggunakan gergaji, kecuali gergaji mesin. 

2 Fitting. 
Sernua 11tting hams dan bahan PVC, AW class, diameter harus sama dengan diameter pipa. 

3 Valve. 
Valve dari diameter 4" atau lebih hendaknya terbuat dari besi tuang dan 
sistem sambungan menggunakan flange. Valve dengan diameter 3" dan kebawah, 
hendaknya terbuat dan bahan kuningan (bronze) dengan sistem draad (UHr). 
Valve hendaknya sama diameter dengan pipanya, valve untuk alat-alat sanitair terbuat dari 
brass rnetal i sehingga bebas dari karat. 
Valve h~ln 15 dari klass 125 PSI, meliputi : 
)7- Gi:ltf: :/alve. 
):;- Chef:k V;:Jlve. 
»> St:rainr:1 
~ Fn !I: \ I ;:lh,->, . 
~ Flnl:lT~1 Valve. 

4 Pemas,:lI I Dell I Pipa didalam Tanah : 
Pipa ciip,'lsanQ dan ditanam dibawah tanah/jalan/pelataran parkir dengan kedalaman ± 
80 em (\iukw dan pipa bagian atas sampai permukaan tanah/lantai pada peil yang 
teremh l i '-;·~belum pipa ditanam, maka dasar galian harus diurug dahulu dengan 
pasb 1 1i 1 d te.bal 10 cm, selanjutnya setelah pipa diletakkan, disekeliling dan diatas pipa 
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diurug kembali dengan pasir setebal15 em kemudian diurug kembali dengan tanah urug 
sampai padat. 
Apabila dijumpai perletakan pipa melintasi jalan kendaraan karena dalamnya galian tidak 
memenuhi syarat (80 em)r maka pipa pada bagian pengurugan teratas harus dilindungi 
dengan plat beton tulang setebal 10 em yang dipasang sedemikian rupa sehingga plat 
beton tidak tertumpu pada pipa, untuk selanjutnya diurug sampai pad at. 
Konstruksi permukaan tanah/jalan bekas galian harus dikembalikan seperti semula . 
Hal ini berlaku juga untukjaringan pipa air bersih yang berada di dalam/di bawah tanah. 
Pipa hendaknya dibalut dengan aspal dan karung goni untuk meneegah korosi. Urugan 
kembali dilakukan segera setelah pipa terpasang, namun ditempat-t empat 
sambungan dibiarkan terbuka, dan baru diurug setelah hasil test ternyata baik. 
Tiap 2(dua) batang pipar sambungan dilakukan secara fJange,untuk memudahkan 
pemeliharaan dan penggantian pipa, sehingga tidak perlu perlu membongkar semua jalur 
pipa. Tiap sambungan pipa diberi penyangga dari beton tumbukr untuk menghindari 
lenturan pipa. 

5 Pemasangan Pipa didalam Gedung. 
A Pipa tegak didalam shaft : 

Pipa tegak didalam shaft dipasang pada rak pipa tegakr dan rak pipa tegak dipasang 
dengan kokoh ke dinding shaft dengan bantuan las ke angkurr atau dengan dynabolt 
atau ramset.Pipa diklem dengan sempuma ke rak pipa, sedemikian sehingga pipa 
diatasnya tidak membebani pipa yang berada dibawahnya. 

B Pipa tegak didalam tembok/lantai : 
Pipa tegak yang menuju ke fixture harus ditanam didalam tembok/lantai. . Kontraktor 
harus membuat alur-alur dan lubang-Iubang yang diperlukan pada tembok sesuai 
kebutuhan pipa. 
Setelah pipa dipasang, diklem dan diuji, harus ditutup kembali sehingga pipa tidak 
kelihatan dari luar. cara penutupan kembali harus seperti semula dan finish yang rapi 
sehingga tidak terlihat bekas-bekas dari pembobokan. 

C Pipa datar dibawah lantai beton : 
Pipa datar dibawah lantai beton/diatas langit-Iangit, dipasang dengan cara . 
menggantung pipa tersebut ke lantai beton. Penggantung direkatkan ke konsbuksi 
beton dengan bantuan ramset, pada balok beton. Untuk hal ini Kontraktor harus 
men!:l<:-ljukan permohonan kepada Manajemen Proyek untuk mendapatkan izin. 
Penggantung pipa dipasang setiap jarak 50 em sampai 150 em, tergantung 
diameter pipar sedemikian sehingga pipa tidak melentur. Penggantung dibuat dan 
baban plat besi atau besi bulat, diameter sekurang-kurangnya 6 mm. 

o Pipa datar diatas atap, harus dipasang diatas rak pipa datar, tetapi ikatan ra k pipa 
terhadap lantai atap harus pada beton yang dieor khusus untuk dudukan rak pipa, tidak 
diperkenankan menggunakan ramset atau dynabolt untuk menghindari bocor. 

6 Sambl li lLl clll fiipa. 
Semua pip;·) dipakai sambungan las PVC, ujung dalam pipa dan ulir tersebut harus diream 
agar b1 :i:~Hiljqram yang ada di pipa hilang. Semua pipa sebelum disambung, bagian dalam 
pipa h;'ln F', rlihersihkan dahulu. 
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7 Pengetesan PipajPengujian : 
Setelah pipa terpasang, maka dilakukan penguj ian terhadap kebocoran, sebagai berikut : 
a) Pengujian pertama dilakukan bagian demi bagian, panjang rata-rata 100 m. 

b) Tidak boleh diikut sertakan dalam test valves, dan alat-alat sanitair. 

c) Ujung pipa ditutup dengan dop. 

d) Pengujian menyeluruh dilakukan setelah semua sistem terpasang, tanpa 
mengikutsertakan valve dan alat-alat sanitair. 

e) Tekanan yang diperkenankan menggunakan pompa test atau test pump, sampai 
tekanan 8 kgjcm2, harus bertahan seJama 12 jam tanpa boJeh ada penurunan. 

f) Bila ada penurunan tekanan test, harus diperbaiki dan di test ulang sampai berhasil 
baile 

8 Pengujian Sistim Kerja : 
Pada akhir kegiatan pemasangan pipa air bersih harus dilakukan Trial Run atau Percobaan 
Jalan, yang disaksikan oJeh Manajemen Proyek, meliputi : 

. a) Percobaan membuka semua kran secara bergantian, apakah airnya keluar I 
mengalir dengan baik, (wastafe,kitchen zonk, kran tembok, kran taman). 

b) Percobaan membuang air di closet, . apakah kemudian reservoir closet terisi 
lancarr dan berhenti setelah isi reservoir penuh. 

c) Percobaan semua push kran pada urinal, apakah mengalir dengan baik. 

d) Percobaanuntuk semua sistim supply air.' 

B. Pipa disekitar Grounding Water Reservoir : 

1. Pipa-pipa disekitar Ground Water Reservoir (GWR) dipasang sebelum pengecoran 
berlangsungf dan menggunakan pipa PVC AW. 

2. Pipa Hawi:l . 
Pipa haw a juga terbuat dari PVC Class AW, BS, 1387/1968 ukuran sesuai dengan 
gambar rem::anaJalur pipa hawa mengikuti petunjuk Manajemen Proyek, sampai menempel 
didinclinu bangunan, untuk menghindari adanya pipa hawa yang berdiri bebas ditengah 
halarrkll l 

C. Elevat ed Wat er Tank atau Tangki Air Atas 

Tangki Air Atas terbuat dari bahan fiber glass, bentuknya segi em pat, dengan rangka 
perkuatan y;)ng cukup memadai, untuk mencegah penggelembungan tangki bila terisi air. 
Tangki ail ini h=>.n li li atas 1 (satu) buah dengan volume 2.000 It, dilengkapi dengan : 

» Pipa 11 lid 
» Pipa ChcrII UlN , 

» Pipa Drain . 
» Pipa Olltlet 
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» Pipa Hawa. 

Kontraktor agar mengajukan gambar kerja yang rnenyatakan bentuk, ukuran, wama dan 
kelengkapan lainnya untuk mendapat persetujuan Manajemen Proyek. 

D. Pipa Air Bel<as : 

1 Sernua pipa air bekas terbuat dari bahan PVC AW dengan kemampuan tekanan 8 kg/cm2. 

2 Alat-alat bantu pipa harus menggunakan bahan yang sarna dengan bahan pipanya, dan 
hendaknya digunakan jenis injection mold, dan direkatkan ke pipa menggunakan lem 
khusus untuk bahan PVC. Pipa dengan diameter 3" atau lebih, harus disambung dengan 
Rubbering Joint, pipa dengan diameter kurang dari 3" disambung dengan solvent 
eementjperekat. 
Pipa yang harus disambung dengan solvent cement harus dibersihkan terlebih 
dahuJu sehingga bebas dari kotoran dan lernak. Pembersihan tersebut dilakukan terhadap 
perrnukaan dan dalam dari pipa yang akan saling melekat. 
Pada waktu pelaksanaan penyambungan, bagian dalarn dari pipa yang akan disambung 
harus bebas dari benda-benda!kotoran yang dapat mengganggu kelanearan air didalam 
pipa. 

3 Pemasangan pipa didalam gedung : 
a) Pipa Tegak. 

Pipa dipasang dengan support dari besijbaja kanal serta U-klem sesuai dengan 
diameter pipa, jarak antara support maksimal 300 em, untuk memudahkan 
pemasangan, pipa harus diberi pelindung(sadel) agar jangan sampai pecah 
karena tekanan pengklem dengan cara-cara yang ditunjukkan pada gambar reneana. 

b) Pipa Mendatar. 
Pipa dipasang dengan penggantung (hanger) sesuai dengan diameter pipa. Jarak 
tumpuan!gantungan disesuaikan gambar dokumen dengan kemiringan!slope 1 - 2 %. 
Perletakan pipa harus diusahakan berada pada tempat yang tersembunyi baik 
didinclingjtembok maupun pada ruang yang berada dibawah lantai dan diatas plafond 
dari tiap-tiap lantai. 
Setiap pencabangan atau penyambungan yang merubah arah harus menggunakan 
fitting dengan sudut 45 derajat (umpama : Y branch dan sebagainya) long radius. 

c) Pacla bagian terbawah dari pipa tegak, harus dibuat Konstruksi beton cor, untuk 
menumpu elbow, agar tidak membebani pipa datar. 

4 PemaSCll1!Jan Pipa didalam Tanah : 
a) Pipa didalam Tanah. 

Pipa clipasang dan ditanam dibawah permukaan tanah/ jalan dengan tebaljtinggi 
timbunan minimal 80 em diukur dari atas pipa sampai permukaan tanah/lantai. 
Sebelum pipa ditanam pada dasargalian harus diurug dahulu sebelum dengan pasir 
padat setebal 10 em, selanjutnya diurug kembali dengan pasir setebal 15 em 
kenllidian diurug dengan tanah sampai padat. Konstruksi perrnukaan tanah I 
limldi bel<as galian harus dikembalikan seperti semula. 
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a) Penanaman Pipa 
Dasar dari lubang harus diratakan dan dipadatkan pada tiap-tiap sambungan pipa 
harus dibuat galian yang dalamnya 50 mm. Untuk menempatkan sambungan pipa 
pada bagian yang membelok ke atas (vertikal) harus diberi landasan dari beton. 
Dalamnya perletakan pipa disesuaikan dengan kemiringan 1% - 2% dari titik mula 
didalam gedung sampai kesaluran drainage 

5 Pengujian Pipa : 
Pipa air bekas setelah terpasang keseluruhan, diisi air sampai penuh, bagian bawah 
pipa ditutup dengan dop, kemudian diamatiselama 24 jam, permukaan air tidak boleh 
turun. Apabila terjadi kegagalan, harus diperbaiki, dan ditest ulang sampai sempuma. 

6 Percobaan atau Trial Run : 
Setelah semua alat-aJat sanitair terpasang diadakan pengujian semua sistim dengan 
disaksikan Manajemen Proyek,meliputi: 

);> Apakah air bekas segera masuk ke floor drain, dan tidak terjadi genangan
genangan di lantai toilet / kamar mandi / we / lantai wastafel. 

);> Apakah air bekas dari wastafel dan kitchen zink segera turun dan 
tidak terjadi pembuangan yang tidak lancar, karena tersumbatnya pipa air bekas atau 
pipa hawa. 

»> Apakah tidak terjadi kebocoran - kebocoran yang diakibatkan karena revisi pipa, 
setelah test kebocoran dinyatakan baik. 

E. Pipa Air I{otolf' ~ 

4 Semua pipa air kotor menggunakan pipa PVC klas AW, tekanan sampai 8 kg/em2. 

5 Alat-alat bantu pipa harus menggunakan bahan yang sama dengan bahan pipanya, dan 
hendaknya digunakan jenis injection mold, dan direkalkan ke pipa menggunakan lem 
khusus untuk bahan Pvc. 
Pipa dengan diameter 3" atau lebih, harus disambung dengan Rubbering Joint, pipa dengan 
diameter kLlrang dari 3" disambung dengan solvent cementjperekat. 
Pipa yan~l harus disambung dengan solvent cement harus dibersihkan 
teriebih dahulu sehingga bebas dari kotoran dan lemak. Pembersihan tersebut dilakukan 
terhadap permukaan dan dalam dari pipa yang akan saling melekat. Pada waktu 
pelaksanaan penyambungan, bagian dalam dari pipa yang akan disambung harus bebas 
dari benda-benda/kotoran yang dapat mengganggu kelancaran air didalam pipa. 

3 Pemasangan pipa didalam gedung : 
Pipa Tegak 
Pipa clipasang dengan support dari besi/baja kanal serta U-klem sesuai dengan 
diameter pipa, jarak antara support maksimal 300 em, untuk memudahkan pemasangan 
pipa Ili1li 1S rliberi pelindung (sadel) agar jangan sampai peeah karena tekanan pengklem 
deng!'!l 1f:3Fl ( :ara yang ditunjukkan pada gam bar rencana. 

4 Pem(;L~ !! ilJ,j !; Pipa didalam Tanah : 
A Pip;:) di rlalam Tanah. 

Pipa clipasang dan ditanam dibawah permukaan tanah/ jalan dengan tebaJ tinggi 
tim hunan minimal 80 em diukur dari atas pipa sampai permuk2lan 
tan j'lll/121ntai. Sebelum pipa ditanam pada dasar galian harus diurug dahulu dengan 
p;cir l ":1"1a1: setebal 10 em, selanjutnya diurug kembali dengan pasir setebal 15 em 
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kemudian diurug dengan tanah sampai padat. Konstruksi 
permukaan tanah/lantai bekas galian harus dikembalikan seperti semula. 

B Penanaman Pipa. 
Dasar dati lubang patit harus diratakan dan dipadatkan pad a tiap-tiap sambungan pipa 
harus dibuat galian yang dalamnya 50 mm. Untuk menempatkan sambungan pipa pada 
bagian yang membelok ke atas (vertikal) harus diberi landasan dati beton.Dalamnya 
perletakan pipa pipa disesuaikan dengan kemitingan 1% - 2% dari titik mula didalam 
gedung sampai kesaluran drainage. 

C Pipa dati septi tank menuju ke rembesan menggunakan PVC AWl 8 kgjcm2, diberi 
lubang-Iubang yang cukup. 
Untuk perlengkapan pipa melintas jalan kendaraan karena galian tidak memenuhi 
syarat (kurang dari 80 cm) maka pada bagian atas pipa harus dilindungi plat beton 
bertulang dengan tebal 10 cm, plat beton tersebut tidak tertumpu pada pipa. 

5 Pengujian Pipa : 
Pipa air bekas setelah terpasang keseluruhan, diisi air sampai penuh, bagian bawah 
pipa ditutup dengan dOPI kemudian diamati selama 24 jam, permukaan air tidak boleh 
turun. Apabila terjadi kegagalan, harus diperbaiki, dan ditest ulang sampai sempuma. 

6 Percobaan atau Trial Run : 
Setelah semua alat-alat sanitair terpasang, diadakan pengujian semua sistim 
dengan c1isaksikan Manajemen Proyek, meJiputi : 
a) Apakah air kotor dari closet tidak ada yang keluar/rembes pada perbatasan. closet 

dengan lantai we. 

b) Apakah ada ketidaklancaran aliran air kotor, yang dikarenakan pipa mampet atau pipa 
hawa terganggu. 

c) Apakah urinal segera mengalirkan air lewat pipa pembuangan dibawahnya. 

d) Apakah ada kebocoran-kebocoran baru yang terjadi sesudah test pipa. 

F. Pipa Ha\M:r) :; 

Pipa Hawa dipasang di : 
o Closed jongkok. 
o Closed dllrlllk. 
o Urinal . 
o WastafeL 
o Kitchell Zilile 

Pipa haw.(l r \;-!!i ! )21han PVC k1as D, dipasang dari tiap-tiap alat anitair sesuai gambar rencana, 
menuju pil lil l lil\f\la tegak didalam shaft. Pipa hawa didalam shaft dipasang padsa rak pipa, 
diklem denq;'l! 1 Idem besi, diberi dudukan dan sebagainya, pada ujung paling atas dilengkapi 
vent cup. 

G. Pompa Tw",m5f:efi ' Air Bersih : 

Kontraktm jli'ln IS memasang satu pompa Transfer dilantai I dengan dilengkapi panel caikal WLC, 
dengan h il ;:Ii;:, kplja pompa sebagai berikut : 
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Spesifikasi teknis pompa adalah sebagai berikut : 

;.. Kapasitas 
~ Head 
» Effisiency 
);> Putaran 
);> Volt 

H. Alat=alat Sairnntair ~ 

: 60 L/menit 
: 30 meter 
: 65% 
: 1.450 RPM 
:380 V / 3 phase / 50 Hz 

1 Alat-alat Sanitair dipasang sesuai ketentuan Pabrik Pembuat dan memperhatikan instruksi-
instruksi Manajemen Proyek. Pemasangan harus rapi, disesuaikan dengan cat dari 
lantai dan dinding kamar mandi, WC atau ruangan toilet. 

2 Floor drain dipasang pada sparing dilantai yang telah tersedia, kemudian dilakukan 
grounting dengan beton untuk mencegah kebocoran.Pipa-pipa yang digunakan dilengkapi 
dengan Water Stop. 

3 Joint dengan pipa-pipa air bekas atau pipa air kotor menggunakan T - Y (Tee - Way). 

I . pipa Air Hujan 

A Roof Drain. 
Roof Drain yang dipakai ialah dari' bahan besi tuang Ex lokal, dan pipa yang 
menernbus atap beton dipasang sekaligus dengan pengecoran atap, pipa dilengkapi 
flange unhlk Water Stop, dan terbuat dari Cass 'Iron diameter 4". 

B Pipa tegak air hujan ialah PVC AW, tekanan 8 kg/cm2 diklem bersama-sama pipa air 
bekasj pipa air kotor dan pipa hawa, pada rak pipa didalam Shaft. Fitting pipa 
menggunakan bahan yang sama, dengan Injection Mould dan perekat PVC. Bagian 

paling bawah pipa disangga oleh konstruksi beton cor. Pipa airhujan ini dipasang sampai 
mencapai bak kontrol disalurkan drainage. 

C Pemasangan Pipa diluar Shaft. 
a) Pipa dipasang dengan U-kJem sesuai dengan diameter pipa. Jarak antara U-klem yang 

<:ia!:!! clengan U-klem lain = 2,5 m. Pipa harus diberi pelindung (sadel) agar jangan 
sampai pecah karena tekanan. Pengkleman sesuai dengan cara
cara yang ditunjukkan pada gambar. Setelah terpasang pipa harus dilindungi/ditutup 
clengan batu bata/kayu dan lain-lain sehingga tidak kelihatan dari luar. Cara penutupan 
har-us rnendapat persetujuan dari Manajemen Proyek. 

b) Pipa ('vlendatar. 
Pipa dipasang dengan penggantung (hanger),pipa harus diletakkan/ diusahakan 
her-aria pad a tempat tersembunyi. 
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e) Pipa di Luar Gedung (di Bawah Tanah). 
Pipa dipasang dan ditanam di bawah permukaan tanah / jalan / pelataran parkir. 
Dalamnya perl eta kan pipa sesuai dengan kemiringan,5 % 
mulai dari titik mula pipa sampai ke selokanjparit. 
Apabila dijumpai perletakan pipa melintasi jalan kendaraan, dan karena dalamnya 
galian tidak memenuhi syarat 80 em maka pipa pada bagian pengurungan teratas 
harus dilindungi dengan platbeton tulang setebal 10 em yang sedemikian rupa 
sehingga plat beton tidak tertumpu pada pipa, untuk selanjutnya diurug dengan tanah 
sampai padat. Konstruksi permukaan tanahjjalan bekas galian harus dikembalikan 
seperti semula. 

d) Penanaman Pipa. 
III Dasar dari lubang parit harus diratakan dan dipadatkan. 

e Pada tiap-tiap sambungan pipa harus dibuat lubang galian yang 
dalamnya 50 mm untuk penempatan sambungan pipa. 

" Pada sambungan pipa harus disemen dengan kuat sehingga tidak terjadi 
kebocoran . 

.:!J Setiap pertemuan pipa harus diberi bak kbntrol, penempatan I pemasangan bak . 
kontrol seperti pada gambar rencana. 

o Pipa air hujan setelah dipasang lengkap, ditest dengan mengisi air sampai penuh, 
bagian bawah di dop, dan tidak boleh ada penurunan permukaan selama 24 jam. 

e) Pernasangan Bak Kontrol. 
Bale kontrol yang berada di dalam 'gedung harus dibuat dari betonl tutupnya harus 
rata dengan lantai dan yang mudah diangkat. Bak kontrol yang berada diluar gedung 
harus disesuaikan dengan keadaan setempat dan harusdiberi tutup yang mudah 
diangkat. Waktu pelaksanaan harus diketahui dan disetujui oleh Manajemen Proyek. 

f) Ternbusan Pipa. 
Apabila pipa menembus dinding, harus digunakan sleeve dari pipa, yang diameternya 
lebih besar, dan ditutup oleh styrophore atau seal, untuk memberi kemungkinan gerak 
pipa bila terjadi gempa. 

J. Instalasi HJstH'ok : 

Instalasi L.isl:rik yang dimaksud meliputi : 
a. Listrik untuk pompa transfer air bersih, dan make up water. 

b. InstalclSi Listlik untuk pompa Transferr. 

c. InstaJasi listrik untuk penguras reservoir. 

d. Instalasi /(ontrol pompa-pompa. 
~ Panel llerisikan pengaman, tombol start/stop pompa dan kelengkapannya, seperti 

pil! " !;:lrnp, dsb. 
;> 1<;:Jl!pl dan panel sampai ke pompa terlindung oleh pipa PVC, dan sampai ke base 

pldlC pmnpa, menuju terminal box pompa, digunakan Flexible Conduit. 
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);> Kabel Power semuanya menggunakan NYY, untuk kabel kontrol digunakan NYM, 
pemasangan mengikuti peraturan yang berlaku umum : PUll, SPlN. 

~ Pengetanahan untuk semua rangka atau rumah pompa, sampai ke grounding rod. 

K. Desinfektansi : 

Seluruh jaringan pipa air bersih harus dibersihkan dengan larutan desinfektansi urutan kerja 
dilaksanakan sbb : 

a. Setelah semua Janngan pipa air bersih dipasang dan ditest dengan tekanan untuk 
mengetahui apakah sudah tidak ada kebocoran, dilakukan flushing, dengan air bersih 
bertekanan cukup. 
Pompa yang dipergunakan harus disediakan oleh Kontraktor tidak boleh menggunakan 
pompa transfer atau pompa-pompa lain yang masuk Iingkup pekerjaan Kontraktor. 

b. Setelah bersih, maka kedalam pipa diisikan bahan larutdesinfektansi, dan dibiarkan mengisi 
jaringan selama 24 jam. 

c. Setelah waktu 24 jam dilampaui, diadakan lagi flushing dengan air bertekanan, sampai 
selama 1 jam terus ~enerus. 

d. Setelah butir c selesai, maka instalasi air bersih dinyatakan benar-benar siap untuk 
dipergunakan: dan dialirkanlah air bersihdari tangki air atas, sehingga sampai ke semua titik 
pemakaian. 

e. Desinfektansi yang dipergunakan ialah larutan chorine, dengandosis 50 PPM ( 50 part per 
million ). 

!. LAIN - LAIN. 

A. Masalah Htet idaksamaan Gambar dan RKS : 

Jika Kontraktor rnenemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam gambar perencanaan, atau 
spesifikasi I:ehnisnya maka Kontraktor wajib memberitahu kepada Manajemen Proyek 
secara tertulis untuk mendapatkan penjelasan, dan memperoleh penyelesaian yang memadai. 
Kontraktor tidak melakukan review atas gam bar rencana yang diterbitkan oleh Konsultan 

Perencana, maka Kontraktor dianggap telah meneliti gambar tersebut dan tidak ditemukan 
hal-hal yang patut mendapat penyelesaian lebih lanjut, sehingga bila kelak terjadi 
penyimpangan-penyimpangan didalam mutu pekerjaan yang dihasilkan, maka kontraktor 
harus menvempurnakannya atas beban Kontraktor sendiri. 

Semua keW'iltklll tenaga listrik untuk testing dan peralatan testing termasuk pompa, 
harus disecliakan dan disupply oleh Kontraktor, tidak boleh menggunakan peralatan yang akan 
diserahkan kepada Pemberi Tugas. Daya Iistrik PlN, bila sudah disambung, dapat digunakan 
untuk testink/, tetapi beban KWH, dibayar oleh Kontraktor. Air PAMjSumber Deepwell, 
biayanya juqa harus dibayar oleh Kontraktor. 
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C. Merk Yang Disetuj ui : 

1. Instalasi Air Bersih dan Pemipaan disekitar Reser-voir: 
Pipa : Rucika, Pralon. 
Alat Bantu Pipa : Sama dengan merk pipa. 
Altematif : Top Brand.Valves, Kitazawa. 
Pipe Rack : Lokal. 
Seal Tape : Lokal. 

2. Tangki Air Atas 
langki Air 

3. Instalasi Air Bekas 
Pipa 
Alat Bantu Pipa 
Pipe Rack 

4. Instalasi Air Kotor 
Pipa 
Alat Bantu Pipa 
Pipe Rack 

5. Pompa Transfer Air Bersih 
Pompa 
~Jlol:or 

Panel Pompa 
IVleB 
i(ontaktor 
Water Level Control 
Saklar 

6. Alat-alat Sanitair : 
Wastafel 
Kitchen Zink 
Closet Duduk 
t :loset Jongkok 
Urinal 
Clean Out 
Floor Drain 
Kran Tembok 
Kran Taman 

! 'il;;' 
'\1; II ! ~ ; 1I1tLl Pipa 
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: Lokal, Induro, Idola atau Setara 

: Rucika, Pralon, atau setara 
: Rucika, Pralon, atau setara 
: Lokal. 

: Rucika, Pralon, atau setara 
: Rucika, Pralon, atau setara 
: Lokal. 

: KSB {forishima Grundfos atau Ebara 
: GAE, TEXO, NUG. 
: Lokal. 
: Merlin Gerin, AEG, ABB, Siemens 
: Telemecanique. 
: Fanal Kabel Kabelindo,Kabelmetal 
: Telemecanique. 

: Ungkup Pekerjaan Arsitektur. 
: Ungkup Pekerjaan Arsitektur. 
: Ungkup Pekerjaan Arsitektur. 
: Ungkup Pekerjaan Arsitektur. 
: Ungkup Pekerjaan Arsitektur. 
: San Ei. atau setara 
: Ungkup Pekerjaan Arsitektur 
: Ungkup Pekerjaan Arsitektur 
: Lingkup Pekerjaan Arsitektur 

: Lokal. 
: Rucika, Pralon atau Setara. 
: Rucika, Pralon atau Setara. 



URAIAN RENCANA KERJA DAN SY ARA T - SY ARA T TEKNIS 
PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA ATAU AIR CONDITIONING 

I. LINGKUP PEKERJAAN INSTALASI AC 

Kontraktor pekerjaan instalasi Tata Udara harus menyediakan, memasang dan 
melakukan test sehingga berfungsi dengan baik atas seluruh peralatan dibawah ini: 

L Air Cooled split wall mounted AC untuk first Floor, Second Floor, Third Floor, four 
floor. 

2. Pipa refrigerant supply dan retum untuk air cooled spl it packaged AC dan split unit 
AC. 

3. Drain pipe untuk semua unit / peralatan tata udara. 

4. Cerobong udara, termasuk Dampers dan grille serta diffusers. 

5. Semua exhaust fan, sesuai gam bar rencana. 

6. Semua instalasi Iistrik dan pengetanahan untuk unit-unit AC baik split unit maupun 
split packaged, serta untuk semua fan. 

7. Exhaust Duct untuk toilet. 

Disarnping itu kontraktor juga harus menyelenggarakan : 

8. Masa pemeliharaan, antara serah terima I, dan serah terima II. 

9. Traillig Operator. 

10. IVI{:lsa garansi selama 1 tahun penuh 

II. SPESIFlltASI TEHNIS PERALATAN INSTALASI TATA UDARA 

AD Spt:n UNIT AIR CONDITIONING 

. j ' ;pJit: unit air conditioning merupakan extra yang dipasang diruangan-ruangan 
terl:entu, digunakan hanya sewaktu-waktu diperlukan, dan diwaktu air cooled 
';plit packaged AC tidak dioperasikan. 

Ii , :;plit unit AC dioperasikan dengan tujuan mendapatkan kondisi ruangan sebagai 
berikut: 
n. Suhu ruangan antara 23 sampai 26 derajat Celcius. 
1'\ Kelembaban udara : 50 samapi 55 persetarus. 

l 'il Ii': .J\C split unit me/iputi: 
" i111 mounted type. 
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d. Pipa-pipa refrigerant baik supply maupun retum, hendaknya diisolasi dengan 
bahan pipa yang terkenani busa polyethelene, untuk menjaga kebocoran 
pendingin (radiasi). 
Bahan pipa : Tembaga, dimensi disesuaikan dengan ketentuan pabrik. 

e. Pipa-pipa drain juga harus diisolasi dengan bahan busa polyethelene, untuk 
mencegah adanya kondensasi. 
Pipa yang digunakanan, PVC klas AW, diameter minimal 25 mm (1 inch). 

f. Isolasi pipa dengan busa polythelene yang dimaksud untuk butir d dan e diatas, 
harus memenuhi: 
1. Memenuhi lingkungan kerja antara -BODC sampai + 950 C. 
2. Koefisien thermal conductivity. 

0.040 WjMK pada 100 C 
3. Density: 29 sampai 41 Kg 1M3. 
4. Thermal conductivity: 0.022 BTU / Ft hOF menurut ASTM C 335 
5. Angka tahanan tembus uap air 3.500 menurut DIN 52.615. 

g. Jarak antara indoor unit dan outdoor unit harus diatur sedemikian rupa 
sehingga masih sesuai dengan ketentuan pabrik pembuat. 

h. Jaringan pipa drain ialah untuk indoor dan outdoor unit, dipasang sampai ke 
saluran pembuangan terdekat. 

IBn AIR COOLED SPUT AC 

a. Penyediaan dan pemasangan peralatan air cooled packaged Ac, meliputi: 
~ Penyediaan dan pemasangan alat pendingin udara air cooled packaged 

outdoor unit dan indoor unit dilengkapi dengan spring vibration mounting, 
fundasi dan semua kelengkapannya agar unit dapat berfungsi dengan 
seksama. 

>- Cerobong udara (diuraikan tersendiri). 
~. Pipa-pipa refrigerant (diuraikan tersendiri). 
:> Pipa-pipa air cindensasi (diuraikan tersendiri). 
> Pekerjaan Iistrik (diuraikan tersendiri). 
,... Testing dan commissioning (diuraikan tersendiri). 

b. Ketentuan tehnis untuk air cooled split packaged: 
L Setipa bagian dari bahan dan peraltan yang akan dipergunakan harus 

dapat dipergunakan secara normal pada temperatur keliling tidak kurang 
dari 45 derajat celcius dan kelembaban relatif tidak kurang dari BO%. 

Kontraktor wajib mengadakan seleksi peralatan pendingin ruang sesuai 
dengan kapasitas pada kondisi lapangan sebagai berikut: 
1. Indoor Drybulb : 77 derajat Fahrenheit. 
2. Indoor Wetbulb : 65 derajat Fahrenheit. 
3. Oudoor Drybulb : 95 derajat Fahrenheit. 
Dimana batasan-batasan lainnya ditujukan dalam Gambar Rencana. 

Peralatan pendingin ruang harus merupakan hasil produksi asli dari pabrik 
tanpa mengalami perubahan dalam bentuk apapun juga dan harus diuji 
sesuai dengan ketentuan dalam ASHRAE. 
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RKS AC - RE/IJ~i ' " : 

4. Kompresor alat pendingin ruang adalah jenis Semi Hermetic minimal 
dengan pendinginan gas Refrigerant. 

5. Motor penggerak fan adalah jenis Permanen Split Capacitor yang 
-dilengkapi dengan Power Factor Corrector. 

6. Semua bagian dinding dan rangka peralatan ini hendaknya telah diproses 
anti karat dan sesuai untuk pemakain diluar bangunan I ruang. Pada 
bagian dalam peralatan, harus disediakan bahan isolasi yang baik untuk 
mengurangi penambahan beban terhadap mesin. 

7. Bagian penyaringan udara adalah jenis yang dapat dicuci dan mempunyai 
effisiensi penahan debu tidak kurang dari 65 % dan memberikan tahanan 
pada atiran udara tidak lebih dari 2,5 mm tekanan air pada kecepatan 
udara 2 MPS. 

8. Alat pengatur operasi mesin harus dilengkapi dengan pengatur temperatur 
kerja dan menunjukkan besaran temperature kerja. Alat ini harus mampu 
menjatankan peralatan tanpa mengakibatkan kompresor bekerja. 

9. Koil kondesor harus terbuat dari bahan tembaga yang dilengkapi dengan 
sirip-sirip yang terbuat dari bahan Aluminium yang direkatkan secara 
mekanis. 

10. Koil Kondeser harus telah , diuji terhadap kebocoran dan telah diproses 
Dehidrated serta telah diisi dengan gas Refrigerant. 

11. Fan Kondensor adalah jenis propeller dengan arah pembuangan tegak 
keatasa atau kesamping, dimana fan ini dihubungkan langsung dengan 
motor penggeraknya. 

12. Motor penggerak fan adalah jenis Permanent Split capacitoi" dengan 
perlindungan secara inherent. dan memakai bantalan peluru yang dUumas! 
secara tetap. 

I , .~, Kontraktor wajib menyediakan peredam getaran pada setiap kaki mesin 
sesuai dengan petunjuk direksi Pengawas. 

14. Evaporator fan untuk tipe Forward Curve digerakkan oleh suatu motor 
listrik secara tidak langsung dengan mempergunakan belt Fan hendaknya 
dilengkapi dengan Adjustable / Flexible Pulley yang dapat dioatur untuk 
menyesuaikan jumlah udara seperti ditunjukkan dalam gam bar rencana. 

I :) Fan harus dibuat sedemikian ruapa sehingga merupakan suatu beban 
mekanis yang balans baik secara statis maupun secara dinamis terhadap 
motor penggeraknya. 

I ;') Notor fan hendaknya dilengkapi suatu dudukan yang dapat diatur dengan 
untuk menyesuaikan jarak antara fan dan motor. 

! ' Setiap bahan yang bergerak dari alat ini hendaknya dilengkapi dengan 
bantalan peluru yang yang dapat dilumasi dari bagian luar dengan mudah. 
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18. Setiap bagian pada bagian yang merupakan bagian persambungan 
hendaknya diberikan bahan pencegah kebocoran udara dan dapat dibuka 
dengan mudah dan cepat. 

19. Dibagian bawah dari aJat ini hendaknya mempunyai kemampuan untuk 
menampung air kondesasi yang mungkin timbul dan diisolasi sedemikian 
rupa sehingga tidak menimbulkan kondensasi dibagian luarnya. 

Co KETENTUAN ALAT SIRKULASI 

a. Alat sirkulasi udara yang dipakai harus mampu memindahkan jumlah udara 
sesuai dengan yang tertera didalam Gambar Rencana pada tahanan aliran 
udara yang sesuai. 

b. Untuk semua peralatan yang berhubungan dengan udara bebas, harus diberikan 
pelindung kawat loket dan kawat nyamuk lengkap dengan rangka penguatnya 
sesuai dengan petunjuk dari Konsultan Pengawas. 

c. Khusus untuk alat sirkulasi udara yang akan ditempatkan diatap bangunan. 
Kontraktor wajib mengadakan pemilihan mesin yang tidak akan menimbulkan 
kebisingan melebihi batas 54 dB diukur pada jarak 1 meter. 

d. Pada pemasangan alta sirkulasi udara ini kontraktor harus menyediakan alat 
peredam getaran yang terbuat dari bahan karet khusus. 

e. I<husus untuk Fan Fresh air bagian intake air dipasang Pre Filter dari jenis 
washable, Fire Resistant table min 2" WG. Rangka filter galvanized steel 
berpenampang efficiency filter 20 - 30 % berdasarkan standard ashare 52 - 76 
atmosphere Dust spot, average 90 - 92 %, kecepatan difilter max. 300. 

IOu HtiE'B>IENTIUlAN TEHNIS PIPA REFREGERANT DAN PIPA DRAIN 

RKS AC - REi ; 

a. Pipa Refregerant yang dipergunakan adalah pipa tembaga jenis K/L yang telah 
diproses Dehydrated dan Sealed. Diameter pipa harus disesuaikan dengan 
kebutuhan mesin untuk dapat menghasilkan kapasitas yang diingikan. 

b. Penyambungan pipa tembaga secra las harus memakai bahan perak 
p2nyambungan pipa tembaga tanpa las yang diijinkan adalah dengan 
l w:t"rlntaraan Wrought Copper Fitting atau Non poreous Brass Fitting. 

I'.:> Pipa pembuangan air kondensasi adalah pipa PVC klas AW beserta semua 
peralatan Bantu pemipaan yang mapu menahan tekanan kerja sebesar 8 
KG/Cm2. 

d. Pacla bagian pipa Refrigerant dan pipa kondensasi yang kan dipasang secara 
Illendatar kontraktor hendaknya memberikan bahan isolasi berupa busa 
pnlyethellene yang berdiameter sesuai dengan diameter pipanya setebal V2 " 
df'nqanketentuan tehnis sebagai diuraikan dalam 3.1 sub D,E,F. 

i • 'lipa Refrigerant yang terbuka / kena sinar matahari harus diberi jacketing 
, lip dengan BJLS 
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E. fILTER (SARINGAN UDARA) 

a. Pre filter jenis permanent type Viscous Impingegement Cleanable dengan table 
2" bekerja pada keadaan 'Low Velocity" dengan effiensi sesuai test AFI 70. 

b. Media Viscous disediakan untuk pemakaian sampai 5 (lima) kali pembersih. 

c. Fin dari jenis Thorway yang ditempatkan pada frame aluminium atau Galvanized 
Sheet Metal dengan effisiensi sesuai test AFI 90 ditempatkan pada Suction 
Intake Air Fan. 

d. Fliter dengan effisiensi menurut test AFI 79 dan type Viscous Impingement 
Cleanable Filter ditempatkan di Evaporating Unit. 

IlIa LAIN~ILAIN 

A. rVjasalah ketidaksamaan gambar dan RKS. 

Apabila Kontraktor menemukan ketidaksamaan atau kesalahan didalam gambar 
perencanaan terhadap rencana kerja dan syarat-syarat tehnis, maka Kontraktor 
wajib melaporkan secara tertulis kepada Manajemen Proyek. Untuk mendapatkan 
penyelesaian sebaik-baiknya. 
Bilamana Kontraktor tidak melakukan Review/pengecekan atas gambar-gambar dan 
RKS, maka Kontraktor dlanggap telah melakukan penelitian, dan tidak ditemui hal
h<:ll }fang menyimpang, sehingga apabila kelak terjadi penyimpangan-penyimpangan 
didalam pekerjaan, maka Kontraktor harus memperbaiki atau mengganti bagian
bagian yang tidak sesuai, atas biaya Kontraktor dan tidak diperkenankan 
mengajukan claim. 

B. Masalah Testing 

Perlu dicatat, bahwa Kotraktor harus menanggung semua biaya yang timbul untuk: 
~l. Pemakaian daya Iistrik selama testing. 
b. Pemakaian air selama testing 
f :;emua peralatan dan tenaga kerja 
d. f enaga ahli yang disyaratkan pabrik pembuat 
e Overtime dari semua tenaga yang terlibat 
f Hiaya-biaya lain yang terkait sehubungan dengan kegiatan testing. 

C. 1\'1<:1:';alall Performance 

a Spesifikasi teknik ini dan gambar-gambar yang menyertainya dimaksudkan 
untl.lk menjelaskan dan menegaskan tentang segala pengerjaan bahan-bahan 
peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pemasangan, pengujian dan 
penvetelan (adjusting) dari seluruh sistim agar lengkap dan bekerja dengan 
! ':1 i1, 

h . ,unua peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan dan diserahkan untuk 
iiif'.!lj!elesaikan pekerjaan ini harus dalam keadaan baru dan dari kualitas 
IJ,,:rhnik. 
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c. Apabila ada peralatan-peralatan yang disediakan atau pekerjaan yang 
diselesaikan oleh pihak lain/ yang termasuk dalam penyelesaian instalasi AC/ 
maka Kontraktor ini bertanggung jawab atas peralatan-peralatan dan pekerjaan
pekerjaan tersebut. 

d. Kontraktor ini bertanggung jawab atas pengawasan yang ketat terhadap skedul 
atau urutan pekerjaannya/ sehingga tidak mengganggu penyelesaian proyek ini 
secara keseluruhan pada waktu yang ditetapkan. 

e. Kontraktor ini harus menyatakan secara tertulis bahwa bahan-bahan dan 
peralatan-peralatan yang diserahkan adalah dari kualitas terbaik. Cara 
pelaksanaan/ pekerjaannya dilakukan dengan cara yang wajar dan terbaik. 
Bahwa instalasi yang diserahkan adalah lengkap dan dapat bekerja dengan 
baik/ tanpa mengurangi atau menghilangkan bahan-bahan peralatan-peralatan 
yang sewajarnya disediakan walaupun tidak disebutkan secara nyata dalam 
spesifikasi teknik ini ataupun tidak dinyatakan secara tegas dalam gam bar 
perencanaan. 

f. Kontraktor ini harus menyediakan alat-alat pengatur dan lat-alat pengaman 
yang diwajibkan oleh ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang 
berlaku di Indonesia. 

g. Peralatan-peralatan dan perlengkapan-perlengkapan lainnya yang diperJukan 
dan tidak disediakan pemilik maupun Kontraktor-Kontraktor lainnya/ harus 
disediak~m dan dilaksanakan oleh Kontraktor inL Untuk ini Kontraktor harus 
meneliti lingkup pekerjaan dari Kontraktor sipil dan Kontraktor lainnya. 

h_ Semua pekerjaan yang dinyatakan dalam spesifikasi teknik ini harus 
dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan atau peraturan-peraturan 
yang berlaku , serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari 
Jawatan Keselamatan Kerja. 

'. 
i. nap·-tiap ruang dari masing-masing lantai bangunan gedung direncanakan 

unhll< dikombinasikan sedemikian rupa sehingga kondisi yang dicapai masing 
dapat dirasakan nyaman oleh penghuninya. Direncanakan untuk masing-masing 
ruang temperatur 75 derajat F dan nisbi (RH) sebesar 50% +/-50%. 

j- Besarnya aliran udara untuk tiap-tiap ruang di tiap-tiap lantai hendaknya sesuai 
dengan gambar perencanaan. 

I< l lntuk setiap Indoor Unit dari masing-masing lantai dipasang termostat. 

l. Seem-a umum, Kontraktor ini harus menyediakan dan memasang peredam 
get:aran (Vibration) untuk melindungi bangunan dari suara berisik dan getaran 
yang ditimbulkan oleh mesin-mesin. Kontraktor ini harus menjamin bahwa 
instalasi yang dipasang tidak akan menyebabkan penerusan suara dan getaran 
(Vibration & Noise Transmision) ke dalam ruangan-ruangan yang dihuni. 
Kontraktor bertanggung jawab atas modifikasi-modifikasi yang perlu memenuhi 
':'iar;~t tersebut. 
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m. Semua besi praftl penguat Duct (Duct Bracing Angles) dan peralatan-peralatan 
bajka lainnya harus diisilasi, harus disikat lebih dahulu dengan sikat baja dan 
dicat dengan meni sebelum bahan isolasinya dipasang. 

n . Mengadakan perbaikan-perbaikan plafand kembali terhadap kerusakan
kerusakan yang diakibatkan aleh pekerjaan sistim AC ini. 
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URAIAN RENCANA KERJA DAN SY ARA T - SY ARA T TEHNIS 
PEKERJAAN INSTALASI lISTRIK 

I . PERSYARATAN UMUM 

AD lJImmm 
>- Pekerjaan pekerjaan yang tercakup dalam bidang keahlian ini meliputi: 

Menyediakan seluruh pekerjaan sistim listrik sehingga dapat beroperasi secara 
sempurna. 

);> Gambar-gambar dan spesifikasi adalah merupakan bagian yang saling 
melengkapi dan sesuatu yang tercantum didalam gambar dan spesifikasi 
bersifat mengikat. 

~ Seluruh pekerjaan instalasi listrik yang dilaksanakan harus dikerjakan oleh Sub 
Kontraktor instalatur yang dapat dipercaya, mempunyai reputasi yang baik dan 
mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang cakap dan berpengalaman dalam 
bidangnya, serta perusahaan tersebut terdaftar sebagai instalatir resmi PLN 
dengan memegang pas instalatir kelas tinggi ( C ) yang masih berlaku untuk 
tahurt terakhir yang berjalan. 

~ Seluruh pekerjaan instalsi harus dikerjakan menurut "Peraturan Umum Instalasi 
Ustnk Indonesia I Peraturan PLN" edisi yang terakhir sebagai petunjuk dan 
juga peraturan yang berlaku pada daerah setempat dan standard
standardjkode lainnya yang diakui (VDE, DIN). 

SD SieBang Pekerjaan Yang Dikerjakan 
. Pekerjaan yang harus diselesaikan meliputi: 
» Penyediakan dan pemasangan panel - panel : 

\: 
? 

RKS LISTRlY , . 

Panel MDP 
Panel-panel penerangan 
Panel-panel daya dan Panel Kontrol 

Pengadaan dan Pemasangan kabel tegangan rendah. 

Vabel tegangan rendah dari panel genset ke panel MDP. 

h lS!:;:llasi distribusi dan MDP ke panel-panel penerangan dan daya. 

Penyediaan dan pemasangan instalasi penerangan luar, penerangan taman dan 
penerangan sorot gedung (food lighting). 

Pengadaan dan pemasangan fixtures penerangan lengkap dengan komponen 
dat I accessonenya. 

i:·tim penta nahan netral 

'.:i::,t:im penangkal petir 

lesting dan commissioning peralatan. 
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Co Klansal Yang Disebutkan 
ApabiJa ada hal-hal yang disebutkan kembali pada bagian babjgambar yang lain 
maka ini harus diartikan bukan untuk menghilangkan satu terhadap yang lain tetapi 
malah untuk lebih mengaskan masalah-masalahnya. 
Kalau terjadi hal yang saling bertentangan antar gambar atau terhadap spesifikasi 
teknis, maka yang diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis 
dan atau yang mempunyai bobot yang paling tinggi. 

Do B<oord inasi Pekerjaan 
Untuk kelancaran pekerjaan ini harus diadakan koordinasi dari seluruh bagian yang 
terlihat dalam kegitan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut didalam proyek 
harus dikoordinasi lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan lainnya 
dapat dihindarkan. MeJokalisasikanjmemperinci persetujuan Direksi Pengawas. 

E. Mat erial dan " Worksmanship" 
Seluruh peralatan, material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru dan 
material harus tahan terhadap iklim tropik. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan 
dengan cara yang benar dan setiap pekerjaan harus mempunyai ketrampilan yang 
memuaskan. Dimana laitihan khusus bagi pekerja adalah diperlukan dan Pemborong 
harus melaksanakannya. Pemborong harus melengkapi surat sertifat yang sah 
untuk setiap personil ahlir yang sertifat yang sah untuk setiap personil ahlir yang 
menyatakan bahwa personal tersebut telah mengikuti latihan - latihan khusus 
ataupun mempunyai pengalaman - pengalaman khusus dalam bidang keahlian 
masing-masing. 

F. Dattai" Mat erial 
Pada waktu mengajukan penawaranr Pemborong harus menyertakanjmelampirkan 
"Daftar Material" yang lebih terperinci dari semua bahan yang akan dipasang pada 
proyek dan harus disebutkan pabrikr merkr mnufacturrerr typer lengkap dengan 
brosur/katalog. Daftar material yang diajukan pada waktu penawaran ini adalah 
Inen[Jikat dan harus diajukan JengkaPr tidak boleh sebagian-sebagian. 

Gc Nama !?abrik I Merk Yang Ditentukan 
Apabila pada spesifikasi tehnis ini disebutkan nama pabrik/merk dari satu jenis 
bahanjkomponen, maka Pemborong wajib menawarkan dan memasang sesuai 
dengan yang ditentukan. Jadi tidak ada alas an bagi Pemborong pada waktu 
pemasangan menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi pada pasaran 
ataupun sukar didapat dipasaran. Untuk barang - barang yang harus diimport, 
::;erlp.i'Cl setelah ditunjuk sebagai pemenangr Pemborong harus sesegera mungkin 
mem;~sannya pada keagenannya di Indonesia. Apabila Pem,borong telah berusaha 
untuk memesannya, namun pad a saat pemesanannya bahanjmerk tersebut 
ticlak/sukar diperolehr maka Perencana akan menentukan sendiri altematif merk lain 
clengan spesifikasi minimal yang sarna. Jadi setelah 1 (satu) bulan penunjukkan 
pernenang. Pemborong harus memmberikan fota copy dari pemesanan material 
yang c1iimport pada keagenan ataupun importir lainnya, yang menyatakan bahwa 
material·-material tersebut telah dipesan (orde import). 

"Dc §~B~b~J [Plrawings 
Si ~kJill persetujuan, dalam hal ini sebelum daftar spesifikasi material, Pemborong 
dilF1l 1 d:;'m menyerahkan shop drawing untuk disetujui Direksi Pengawas. Shop 
I I> ,1' 'ii i H:j harus termasuk katalog data dari pabriknya, literature mengenai uraian -
q . 1\ il,.\ didnram pengkabelanr data ukuran dimensi, data pembuatan dan nama serta 
c.1I 11 H " ~ "''lng terdekat dari service dan group perusahaan pemeliharaan yang tetap 
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yang menyediakan persediaanjstock suku cadang yang harus terus menerus, shop 
drawings harus diberi catatan dari Pemborong, yang menyatakan bahwa apa yang 
dianjurkan sudah sesuai dengan spesifikasi dan kondisi ruang yang disediakan. 
Data untuk setiap sistim harus menunjukkan pemesanggan yang lengkap dari 
seluruh koordinasi komponen untuk peninjauan keseluruhan yang sebenarnya dari 
keseluruhan sistim penyerahan sebagian - sebagian tidak akan diperhatikan. 
Gambar Shop Drawing harus dibuat sebanyak 4 (em pat) set. Shop Drawing yang 
harus diajukan adalah: 
a. Panel MDP 
b. Panel - panel daya & peneranggan, out let box, dan lain - lain 
C. Panel kontrol pompa 
d. Detail - detail pemasangan lampu 
e. Detail pemasangan bus duct 
f. Rencana instalasi penerangan, stop kontak setiap lantai 
g. Dan lain -lain yang diminta oleh Perencana. 

I e Substitusi 
a. Produk yang disebutkan nama pabriknya 

Material, peralatan, perkakas, accessoriesnya yang disebutkan nama pabriknya 
dalam spesifikasi, Pemborong harus melengkapi produk yang disebitkan dalam 
spesifikasi, tau dapat mengajukan produk pengganti yang setara, disertai data -
data yang lengkap untuk mendapatkan persetujuan Perencana j Direksi 
Pengawas sebelum pemesanan 

b. Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya 
IVlaterial, 'peralatan, perkakas, accessoriesnya dan produk - produk yang tidak 
disebutkan nama pabriknya didalam spesifikasi, Pemborong harus mengajukan 
secara tertulis nama negara dari pabrik yang menghasilkannnya, katalog dan 
selanjutnya menguraikan data yang dipergunakan adalah sesuai dengan 
spesifikasi dan kondisi proyek. 

Jo COlliJttilPh 
Pemborong harus menyerahkan contoh-contoh dari seluruh material untuk 
mendapatkan persetujuan sebelumnya. Seluruh biaya ditanggung atas biaya 
Pemborong. 

K. Proteksi 
Seluruh material dan peralatan harus dengan sebenarnya dan diproteksi secara 
rnemadai oleh Pemborong, sebelum selama pengerjaan dan sesudah selesai instalasi 
(clalam masa garansi) material dan peralatan yang mana mengalami kerusakan 
seh;:IDai akibat dari pemasangan yang ceroboh dan proteksi yang tidak memadai 
tidak clapt diterima untuk instalasi pada proyek. 

Lo jb :tt:~s Us:»ening 
Pernborong harus menyediakn acces opening (buka-bukaan) untuk instalasi dan 
perneliharaan dari instalasi Jistrik. Bukaan (acces opening) yang terdapat pada 
konstruksi bangunan seperti dinding-dinding, langit - langit dan seterusnya begitu 
pelJllJllkaan harus dilengkapi dengan fasilitas penutup yang tepat bagi permukaan 
pelalatan, penutup harus dapat dilepaskan dan dipindahkan tanpa mengakibatkan 
k f'i ! I' :rl !r::lll pada permukaan yang berdekatan. 
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M. Pengecatan 
Apabila peralatan-peralatan sudah dicat dari pabrik dan tambahan pengecatan di 
lapangan tidak dispesifikasikan maka seluruh permukaan yang caeat harus diperbaiki 
ataupun pengeeatan kembali untuk memperoleh hasil pengecatan yang sempuma. 
Apabila peralatan belum dicat dari pabrik, Pembporong harus bertanggung jawab 
atas pengecatan tersebut. 
Seluruh rangka, penutup, cover plate dan pintu panel listrik seluruhnya harus diberi 
cat dasar atau prime coat dan diberi pelapis cat akhir (finishing paint). Cat akhir ini 
dengan warna sementara ditentukan "abu-abu", kecuali kalau diadakan perubahan 
merk cat, sebelumnya harus dimintakan persetujuan pada Direksi Pengawas. 
Pengecatan dikerjakan dengan proses "Stove Ennameled" untuk lampu, sedangkan 
untuk Iistrik harus dibuat tahan karat dengan cara "galvanized cadmium plating" 
atau dengan "zinchromatic primer" harus dicat dengan cat bakar. 

No Papan Nama 
Seluruh kabinet, panel kontrol, panel listrik, pemutus daya (CB), saklar dan bagian -
bagian lain - lain dari peralatan, jika tidak disebutkan dalam hal-hal lain, harus 
dibuatkan papan nama untuk mengindikasi I mengidentifikasi I penggunaan I nama 
alat tersebut. Papan nama harus tersebut dari plat plastik dengan huruf timbul. 
Untuk keseluruhan, papan nama harus berukuran 1,5 inches (3,81 cm) tinggi 
dengan lebar seperlunya dengan tinggi huruf 1,0 inch'es (2,54 cm), untuk ukuran 
yang lebih keeil dimana penutupnya terbatas gunakan 1,5 inches (3,81 em) tinggi 
dari plat. Dan ketebalan plat minimum 3 mm. 

00 Gambar Pemasangan Yang Sebenarnya 
Pemborong harus mempergunakan seeara baik satu set lengkap gambar - gambar 
di lapangan yang mana harus diberi tanda yang tepat pada lokasi dari seluruh jenis 
sistim out let panel / kabinet, peralatan, pengkabelan dan seterusnya dengan 
dimensi yang diambil dari patokan center eolom (as colom). Pemborong harus 
melengkapi gam bar pemasangan yang saat mendekati penyerahan 2 (minggu 
sebelum penyerahan) harus menyerahkan gambar "as built drawing" yang 
menyatakan gambar - gambar seperti yang telah terpasang untuk diserahkan pada 
Direksi Pengawas sebanyak 5 (lima) set gambar cetak dan 1 (satu) set kalkir. 

Po JPetl uget~§an 

Pemborong harus melakukan seluruh pengetesan seperti disebutkan dan harus 
melakllkan pereobaan seperti operasi sesunguhnya seeara tepat dari seluruh sistim. 
Peralatan material dan eara bekerjanya peralatan yang mengalami kerusakan I caeat 
/ salah harus diganti I dibetulkan dan percobaan diulangi. Seluruh pengkabelan, 
instalasi "keur" · Pemborong harus bertanggung jawab untuk memeperoleh 
persetlljuan PLN bagi pemasangan sistim jaringan listrik dan seluruh biaya 
ditanggung atas beban Pemborong. 

Qo B:hufi 'iil §iJ IIHUB Cadang 
Sejak pengiriman dari bahan - bahan dan peralatan ketempat lapangan, Pemborong 
harus rnenyerahkan kepada Direksi Pengawas daftar lengkap dari suku eadang 
(spareparts) dan menyerahkan untuk masing - masing bagian disertai dengan daftar 
Ilarga satuan dan alamat supplier dan tambahan daftar dari suku cadang dan supply 
yang secara normal harus dalam setiap pembelian atau suku cadang yang 
disehutk;:m dalam spesifikasi dengan biaya dari Pemborong. 
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R. PeraturanHak Patent 
Pemborong harus melindungi Pemilik (owner) terhadap semua klaim atau tuntutan, 
biaya dan kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan merk dagang 
atau nama produksi, hak cipta, pada semua material, peralatan yang dipergunakan 
dalam proyek. 

S. Kebersihan 
Pemborong harus membersihkan seluruh kotoran / sampah dan sisa - sisa material 
yng tidak terpakai yang mengakibatkan oleh pekeJjaannya dan harus menyelesaikan 
tiap - tiap bagian dari instalasi secara teratur serta rapi. 

T. Built In Insert, Sleeves dan Perlengkapannya 
Lengkapi insert, sleeves dan perlengkapan lainnya bagi keperluan built in dalam atau 
pekeJjaan konstruksi. 

U. Buku Petunjuk (Manual) dan Instruksi 
Pemborong harus melengkapi buku petunjuk (manual) pemeliharaan dan manual 
cara mengoperasikannya, dan bahas dari instruksi bagi seluruh bagian peralatan ini 
harus dalam bahasa Inggris dan Inggris. 

V. Gambar - gambar 
Gambar listrik menujukkan keseluruhan besaran dan jumlahnya serta persyaratan 
dari keperluan instlasi - instalasi harus menyesuaikan kondisi setempat pada proyek. 
Gambar - gambar arsitektur dan struktur harus berkaitan dengan konstruksi dan 
detail akhir dari proyek, sedangkan gambar - gambar lainnya harus berkaitan 
clengan detail yang berhubungan dengan masing - masing pekeJjaan, Pemborong 
ilarlls melengkapi seluruh keperluan lebih lanjut seperti keperluan "shop Drawing" 
dan gambar - gambar detail. 
Pernborong wajib memeriksa terhadap kemungkinan kesalahan fisik maupun 
pemasangan dan lain - lain. Diartikan bahwa bila ada ketidak sesuaikan teknis 
maupun hari sebelum dilakukan oleh Direksi Pengawas di lapangan' sebagai langkah 
pelaksanaan, dimana biaya sudah dicakup pada unit price dariitem tersebut 

W. Perilla ' Ilelim 
}"> Temperatur luar ruangan antar 24 deg sampai dengan 33 deg C pada curahan 

Ilujan yang tinggi, dan dengan ketinggian ± 10 m dari permukaan laut (sea 
level). 

)" Temperatur dalam ruangan antara 24 deg sampai dengan 30 deg C, dengan 
kelembaban 90 %. 

); Seluruh peralatan harus tahan terhadap pengoperasian secara terus menerus 
(continous) pada temperatur maximum 50 deg C dengan temperatur rata - rata 
30 deg C untuk periode 24 jam. 

); Seluruh peralatan juga harus tahan terhadap iklim tropis. 

A. QJliilmnuil 
PI ill';ip rh ri pada sistim supply, sistim distribusi dan sistim proteksi dijelaskan disini. 

B~ Pli flMS091' Sl!lpply listrik 
S11pply IIl ama diperoleh dari PLN dengan tegangan 20 KV, 50 Hz 3 phasa. 
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Co Prinsip Distribusi 
a. Distribusi secara radial dari panel utama ke panel - panel ditiap lantai. 
b. Karakteristik tegangan 380 V / 220 V, 50 Hz, 3 phasa, 4 kawat. 
c. Distribusi daya untuk penerangan, fire alarm, sound system, telephone dan 

security sistim dipisahkan dengan distribusi daya untuk mesin - mesin AC, 
pompa - pompa dan motor - motor. 

d. Tegangan jatuh untuk penerangan ± 2 % dan tegangan jatuh untuk mesin
mesin ± 5 %. 

11)0 IProteksi 
a" Untuk proteksi, sistim listrik dilengkapi dengan proteksi terhadap hubungan 

singkat dipanel penerangan, proteksi terhadapoverload dan hubungan singkat 
untuk panel utama dan panel - panel daya, kecuali ditunjukkan lain pada 
gambar. 

b. Semua bagian metal dan peralatan listrik harus dihubungkan ke kabel 
(grounded I diketanahkan), dan semua panel harus diketanahkan dengan 
elektroda terpisah. 

c. Untuk sistim penta nahan bangunan Power house, kabel pentanahan (G) harus 
terhubung secara tertutup (loop). 

d. Netral pentanahan kedua generator harus terpisah juga terhadap 
transformator. 

E. Pentanahan netral 
)r l1tik netral (0) dari generator harus diketanahkan langsung (solid grounded). 
~ Pentanahan netral (0) harus terpisahkan dengan pentanahan pengaman (G). 

III. TEB{NI§ INSTAlASI 

Ao luilstals8 Kabelj Wiring 
a. Umum 

Semua kabel yang dipergunakan untuk instalsi Iistrik harus memenuhi 
persyaratan PUlL I LMK. Semua kabel I kawat harus baru dan harus jelas 
ditandai mengenai ukurannya, jenis kabelnya, nom or dan jenis pintalannya. 
Semua kawat dengan penampang 6 mm2 ke atas haruslah terbuat secara 
dipilih (standard). Instalasi ini tidak boleh memakai kabel dengan penampang 
lebih keeil 2,5 mm2 kecuaJi untuk pemakaian remote control. 
I(ecuali dipersyaratankan lain, konduktor yang dipakai ialah dari type: 
f' Untuk instalasi penerangan adalah NYM 
" Untuk kabel distribusi dan penerangan taman dengan menggunakan kabel 

NYFGBY atau NYY. 
';(::lIlua kabel harus berada didalam conduit ega high impact yang disesuaikan 
dengan ukurannya, cable tray, cable trench, kabel rack dan harus diklem. 
Digunakan flexible conduit untuk menghubungkan instalasi ke masing - masing 
fixture lampu. 

! ' "Splice" / Pencabangan 
riclak diperkenankan adanya "Splice" ataupun sambungan - sambungan baik 

,-IEllr-lm feeder maupun cabang - cabang kecuali pada outlet atau kotak - kotak 
! H:-'! !ghubung yang bisa dicapai (accessible). 
' -;~llil bungan pad a kabel circuit cabang harus dibuat secara mekanis dan harus 
:'"I:plh seeara electris dengan cara - cara "Solderless Connector". Jenis kabe/ 
I (J, ;lllan; jenis "Compression atau Soldered". Dalam membuat "Splice" konektor 
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harus dihubungkan pada konduktor - konduktor dengan ada kabel - kabel 
telanjang yang kelihatan dan tidak bisa lepas oleh getaran. 
Semua sambungan kabel baik didalam junction box, panel ataupun tempat 
lainnya harus mempergunakan connector yang terbuat dari tembag yang 
diisolasi dengan porselin atau bakelite ataupun PVC, yang diametemmya 
disesuaikan dengan diameter kabel. 

c. Bahan Isolasi 
Semua bahan isolasi untuk splice, connection dan lain - lain seperti karet, PVC, 
asbes, gel as, tape sintesis, resin, splice case, Compostion dan lain - lain 
tertentu itu harus dipasang memakai cara yang disetujui menurut anjuran 
perwakilan pemerintah dan manufacturer. 

d. Penyambungan Kabel 
» Semua penyambunagn kabel harus dilakukan dalam kotak - kotak 

penyambungan yang khusus untuk itu (misalnya Junction dan lain - lain). 
Pemborong harus memberikan brosur - brosur mengenai cara - cara 
penyambungan yang dinyatakan oleh pabrik, kepada Perencana. 

» Kabel - kabel harus dipasang sesuai dengan wama - warna atau nama -
namanya masing - masing dan harus diadakan pengetesan tahanan isolasi 
sebelum dan sedah penyambungan dilakukan. Hasil pengetesan harus 
tertulis dan disaksikan oleh Direksi Pengawas. 

}> Penyambungan kabel tembaga harus dipergunakan penyambungan -
penyambungan harus dari ukuran - ukuran yang sesuai. 

» Penyambungan kabel yang berisolasi PVC harus diisolasi dengan pita PVC / 
protolen yang khusus untuk Iistrik. 

» Penyekat - pnyekat khusus harus dipergunakan bila perlu untuk menjaga 
nilai isolasi tertentu. 

» Cara - cara pengecoran yang ditentukan pabrik harus diikuti, misalnya 
temperatur - temperatur pengecoran dan semua lobang - lobang udara 
harus terbuka selama pengecoran. 

e, .5aluran Penghantar Dalam Bangunan 
'l;-- Untuk instalsi penerangan di daerah parkir saluran penghantar (conduit) 

diklem dengan rapih pada beton. 
~ Untuk instalsi penerangan didaerah yang menggunakan ceiling gantung, 

saluran penghantar (conduit) dipasang di atas rak kabel dan diletakkan di 
atas ceiling . 

. ~. Untuk instalsi outlet lantai (floor outlet) saluran ditanam di dalam lantai 
dengan menggunakan ukuran - ukuran dari pada lubang pad a lantai untuk 
floor outlet disesuaikan dengan produk pabrik yang ditawarkan oleh 
Pemborong. 

'"? Untuk instalasi saluran penghantar di luar bangunan, dipergunakan saluran 
beton, kecuali untuk penerangan taman, dipergunakan pipa galvanized 
diameter 2". Saluran beton dilengkapi dengan Hand-hole untuk belokan -
belokan. 

~~. Setiap saluran kabel dalam bangunan dipergunakan pipa conduit PVC Ega / 
cJipsal mInimum 3/4 " diameternya. Setiap pencabangan ataupun 
pengambilan saluran ke luar harus menggunakan junction box yang sesuai 
dan sambungan yang lebih dari satu harus menggunakan terminal strip 
didalam junction box. Junction box yang terlihat dipakai junction box 
BERKER ex Jerman Barat, tutup blank steel plate. 
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? Ujung pipa kabel yang masuk dalam panel dan junction box harus 
dilengkapi dengan "Socket J lock nut", sehingga pipa tidak mudah tercabut 
dari panel. Bila tidak ditentukan lain, maka setiap kabel yang berada pada 
ketinggian muka lantai sampai dengan 2 m harus dimasukkan dalam pipa. 
Dan pipa harus di k1em bangunan pad a setiap jarak 50 cm. 

B. Instalasi Saklar dan Stop Kontak (Out-Let ) 
a. Saklar - saklar 

Saklar - saklar harus dan jenis rocker mekanisme dengan rating SA - lOA 250 
V, sakJar pada umumnya dipasang inbow kecuali disebutkan lain pada gambar. 
Jika tidak ditentukan lain, saklar - saklar tersebut bingkainya harus dipasang 
rata pada tembok pada ketinggian 150 em diatas lantai yang sudah selesai 
kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pengawas. 
SakJar - saklar tersebut harus dipasang dalam kotak - kotak dan ring 
(standard). Sambungan - sambungan hanya diperbolehkan antara kotak -
kotak yang berdekatan. 

b. Stop Kontak 
Stop kontak haruslah dengan tipe yang memakai earthing contack dengan 
rating 10 A, 250 V AC. Semua pasangan stop kontak dengan tegangan kerja 
220 V harus diberi saluran ketanah (grounding). Stop kontak harus dipasang 
dengan permukaan dinding dengan ketinggian 30 cm dan atas lantai yang 
sLldah selesai atau wall duct outlet sesuai gambar rencana tau petunjuk Direksi 
Pengawas. 

Co Bok Pa!1lel U strik & Amature Lampu 
a. Umum 

Fixture penerangan harus dari jenis yang tertera dalam gambar. Harus dibuat 
dari bahan yang sesuai dan bentuknya harus menarik dan pekerjaannya harus 
rapi dan baik, tebal plat baja yang dipakai untuk fixture minimum 0,8 mm. 
Pemborong haNs menyediakan contoh - contoh dari semua fixture yang akan 
dipasang kepada Perencana atau Direksi Pengawas untuk disetujui. 

b. Kabel - kabe! untuk Fixture 

RKS LlSTRl K i,' 

Kecuali ditunjuk atau dipersyaratan lain, kabel - kabel untuk "Fixture" harus 
ditLltup asbestos dan tahan panas. Tidak boleh ada kabel yang lebih kecil dari 
2,5 mm2 kawat harus dilindungi dengan "tape" atau ''tubing'' disemua tempat 
dimana mungkin ada abrasi. 
Semua kabel - kabel harus disembunyikan dalam konstruksi armature kecuali 
dimana diperlukan penggantung rantai atau kalau pemasangan / perencanaan 
fixture menunjuk lain. Tidak boleh ada sambungan kabel dalam suatu armature 
clan penggantung, dan harus terus menerus mulai kotak sambung ke terminal -
terminal khusus pada armature - armature lampu. Salum - saluran kabel 
! klnJS tidak tajam dan dilindungi sehingga tidak merusak kabel. 

l ,m lpt! - Lampu 
' ~el llua fixture harus dilengkapi dengan lampu - lampu dan dipasang sesuai 
dengan persyaratan dan gam bar. Untuk !ampu pijar memakai lamp holder type 
Edison screw kabel netral tidak boleh dihubungkan ke center control, kecuali 
{lipersyaratkan lain. Lampu fluorescent haruslah dari jenis warm white. 
' ;emua lampu fluorescent atau lampu lainnya yang memerlukan perbaikan actor 
i la'.,;;] harus dilengkapi dengan capacitor. Dalam spesifikasi ini besarnya 

\ 1;j Tofarad" dari kapasitor untuk setiap lampu tidak terlalu ditekankan karena 
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yang dibutuhkan adalah akhir dari power factor menjadi sekurang - kurangnya 
0,95. 

d. Instalasi / Konstruksi Panel 

RKS LISTRI!' ' !' 

1. Kabinet 
Semua kabinet harus dibuat dari plat baja dengan tebal minimum 2,0 mm 
atau dibuat dari bahan lain seperti polyester atau bakelite. Kabinet untuk 
"Panel Board" mempunyai ukuran yang proposional seperti diperyaratkan 
untuk panel board, yang besamya sesuai dengan ukuran pada gambar 
perencana atau menurut kebutuhan sehingga untuk jumlah dan ukuran 
kabel yang dipakai tidak terlalu sesak. 
Frame / rangka panel harus di grounding / ditanah~an pada kabinet harus 
ada cara - cara yang baik untuk memasang, mendukung dan menyetel 
"Panel Board" serta tutup. Kabinet dengan kabel - kabel "Trough Feedert" 
harus di atur sedemikian rupa sehingga ada saluran dengan lebar tidak 
kurang dari 10 cm untuk Branch cicuit panel board. Setiap kabinet harus 
dilengkapi denghan kunci - kunci. Untuk satu kabinet harus disediakan 2 
(dua) buah anakkunci, dengan sistim MASTER KEY. 

2. Finishing 
Semua kabinet harus dicat dengan warna yang ditentukan oleh Direksi 
Pengawas. Semua kabinet dari pintu - pintu untuk panel board Iistrik, harus 
dibuat tahan karpt dengan cara "Galvanized cadmium Plating" atau dengan 
"Zinchromate Primer". Selain yang tersebut diatas, harus -dilapisi dengan 
lapisan anti karat yaitu sebagai berikut: 
)Po Bagian dalam dari box dan pintu. 
~ Bagian luar dari box digalfanisir atau cadmium, kalau dipakai 

zinchromate primer harus dicat dengan cat bakar. 

3. Pemasangan Panel 
Pemasangan panel sedemikian rupa sehingga setiap peralatan dalam panel 
dengan mudah masih dapat dijangkau, tergantung dari pada macam / type 
panel. Maka bila dibutuhkan alas / pandasi / penumpu / penggantung maka 
pemborong harus menyediakannya dan memasangnya sekalipun tidak 
tertera pada gambar. 

'l. Panel Distribusi 
Panel distribusi utama harus seperti ditunjuk pada gambar, kecuali ditunjuk 
lain. Seluruh assmebley termasuk housing, busbar, alat - alat pelindung 
harus direncanakan, dibuat, dicoba dan dimana perlu diperbaiki sesuai 
dengan persyaratan. Panel distribusi utama harus dari jenis in door type 
terbuat dari plat baja tebal minimum 3 mm. 
Konstruksi harus terbuat dan rangka baja struktur yang kaku, harus bisa 
mempertahankan strukturnya oleh stees mekanis pada waktu hubung 
singkat. Rangka ini secara lengkap dibungkus pada bagian bawahr atas dan 
sisi dengan plat - plat penutup (metal clad) harus cukup louvers untuk 
ventilasi di mana perlu untuk menaikkan suhu dari bagian - bagian yang 
mengalirkan arus dan bagian - bagiaan yang bertegangan sesuai dengan 
persyaratan PUll/ VDE untuk peralatan yang tertutup. 
Material - material yang bertegangan harus dicegah dengan sempuma 
terkemungkinan percikan air. Semua meteran dan tombol transfer yang 
dipersyaratkan harus dikelompokkan pada satu papan panel _ yang 
tJerengsel yang tersembunyi. 
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5. Papan Nama 
Setiap pemutusan daya (drcuit breaker) harus dilengkapi dengan papan 
nama atau panel atau panel dekat apada pemutusan dan dapat dilihat 
dengan mudah. Cara - cara pemberian nama harus menujukkan dengan 
jelas rangkaian dan pemutusan daya atau alat - alat yang tersambung 
padanya. Keterangan mengenai ini harus diajukan dalam shop drawings. 

6. Busbar / Rei 
Busbar minimal harus dari bahan tembaga yang lapisan luamya dilapisi 
dengan perak dengan ukuran sesuai dengan ukuran sesaui dengan 
kemampuan arus 150 % dari arus beban terpasang yang ukurannya 
disesuaikan dengan aturan PUll (terdaftar No. 630 - DI - D4 / PUll 
1977). Semua busbar / rei harus dicat dan dipegang oleh bahan isolator 
dengan kuat dan baik ke rangka panel. Semua busbar / rei harusdicat 
dengan warna rangka sesuai dengan yang disebutkan pada PUlL. Busbar 
disusun dan dipegang oleh isolator dengan baik untuk sistim 3 phase 4 
kawat seperti ditunjuk dalam gambar. 
Setiap panel harus mempunyai panel harus mempunyai bus netral yang 
diisolir terhadap tanah dan sebuah bus penta nahan yang telanjang diklem 
dengan kuat pada frame dan panel dan dilenmgkapi dengan k1em untuk 
pentanhan dari peralatan perlu diketanahkan 5 bar. Gambar - gambar 
pelaksanaan (Shop Drawing) harus menujukkan ukuran - ukuran dari bus
bus dan susunannya. Ukuran dan bus harsu ukuran sepanjang panel dan 
harus disediakan cara - cara untuk penyambungan dikemudian hari. 

7. Terminal dan Mur Baut 
Semua terminal cabang harus diberi lapisan tembaga (vertin) dan sekrup 
dengan menggunakan mur baut ring dari bahan tembaga atau mur baut 
yang diberi nikel (atau stainless) dengan ring tembaga. 

U Cadangan / Penyambungan Dikemudian Hari 
Bila dalam gambar dinyatakan ada cadangan maka ruangan - ruangan 
tersebut harus dilengkapi dengan bus, klem - k1em pemasangan, 
pendukung dan sebagainya untuk peralatan yang dipasang di kemudian 
han dapat berupa equipment bus bar, panel, switch, circuit breaker dan 
lain -lain. 

~) !\Iat - alat Ukur 
Setiap panel harus dilengkapi dengan alat - alat ukur seperti pada gam bar. 
IvJeter - meter adalah dari type "Moving Iron Vane Type" khusus untuk 
panel, dengan scale sirkular, flush, dalam kotak tahan getaran dengan 
ukuran 144 x 144 mm atau 96 x 96 mm dengan skallinier dan ketelitian 1,5 
% posisi dari saklar putar untuk volmeter (Volmeter Selector Switch) harus 
ditandai dengan jelas. 

Ii I. Transformator Arus 
rrafo arus adalah dari type kering, dalam ruangan tipe jendela dengan 
perbandingan kumparan yang sesuai dengan ketelitian 0,3 dengan burder 
';esuai dengan standard - standard VDE. Pemasangan harus kuat dan dapat 
lnenahan gaya - gaya dan mekanis pada waktu terjadinya hubungan 
:ingkat 100 KA. Trafo arus untuk ampere meter juga boleh dipergunakan 
's!~ara bersamaan dengan kwh meter asalkan ketelitiannya masih baik. Bila 
i i::!ak baik maka harus dipergunakan trafo arus khusus. 



11. Sikring 
Sikring adalah dari tipe kapasitas interupe tinggi. Semua sikring harus 
dipasang pada sisi sumber dan suatu peraltan yang dapat dicabut (Draw 
Out) atau diisi beban dari suatu peralatan lainnya, dan harus mempunyai 
kapsitas interupsi 200 KA. Bila sikring merupakan bagian dan suatu saklar, 
maka harus diatur sedemikian rupa sehingga saklar tersebut tidak dapat 
dimasukkan bila sikringnya tidak pada tempatnya. Harus ada indicator 
untuk sikring putus. Sikring harus dipasang pada pendukung yang sama 
pada peralatan - peraltan yang dapat dicabut (draw out). . 

Sikring Cadangan 
Untuk setiap panel harus disediakan sikring cadangan sebanyak sikring 
yang ada, yang disimpan dalam almari khusus dan diberi pengenal yang 
jelas. 

12. Kabel-kabel Pengontrol 
Kabel - kabel pengontrol dari panel harus dipasang dipabrik atau dibengkel 
secara lengkap dan dibundel dan dilindungi terhadap kerusakan mekanis. 
Ukuran minimum adalah 1,5 mm2 dari tipe 600 volt, PVc. 

13. Merk Pabrik 
Semua peralatan pengaman harus diusahakan buatan satu pabrik peralatan 
- peralatan sejenis harus dapat saling dipindahkan dan ditukar tempatnya 
pada frame panel. Panel adalah assembling EGA, JEFrA, INTI MUARA, atau 
SEfARA. 

14. Peralatan Pengaman Pemutus Daya 
Peralatan - peralatan pengaman adalah pemutus daya type draw out tanpa 
minyak dengan sikring pembatas arus, pemutus daya dengan rumah 
tuangan (mouldedcase) dilengkapi dengan sikring pembatas arus dan 
sikring. Arus kerja dari draw out circuit breaker harus sesuai dengan 
sikringberkapsitas interupsi 100 KA minimum sikring harus dari tipe yang 
membuka dan menutup dengan cepat. 

:1.5. Pilot Lamp 
Semua tutup muka panel harus dilengkapi dengan pilot Lamp untuk 
menyatakan adanya tegangan R, S dan T. Penyediaan dari pilot lamp yang 
disebut di atas merupakan keharusan, biarpun pada gambar - gambar 
\:idak tertera. 
\Narna - warna untuk pilot lamp: 
~ Untuk phasa R : Warna merah 
:'> Untuk phasa S : Warna kuning 
t-. Untuk phasa T : Warna biru 

DD H.inheD Tegangan Rendah (NVY, NYFGBY) 380 V 
a. Umum 

Spesifikasi ini menjelaskan persyaratan bagi kabel tegangan rendah ini harus 
mernenuhi persyaratan kemampuan melakukan arus pada temperatur 35 deg C, 
IT:rnperatur maximum kabel dalam keadaan beban tidak boleh melebihi 70 deg 
i . i.!;:ln temperatur makximum kabel untuk arus hubung singkat tidak lebih 250 

' iLli nmum listrik dari sistim yarg akan dilayani adalah: 
regangan kerja : 380 V 
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» Tegangan nominal 
» T egangan uji type 
);> Tegangan uji pada test rutin (15 menit) 
);> Frekwensi pengenal 

: 600 V 
: 3600 V 
: 2500 V 
: 50 V 

Kabel yang dimaksudkan adalah kabel 2 inti (1 fase + 1 netral) atau 4 inti (3 
fase + 1 netral) terbuat dan tembaga lunak (anneal) dengan isolasi PVC yang 
diekstrusi serta pelindung dari baja (NYFGBY). 
Kabel ini akan dipasang pada lorong b'angunan dan digelar pada rak kabe!. 
Kemampuan melakukan arus akan diperhitungkan terhadap temperatur tanah 
20 deg C dan koefisien ham bat panas tanah 100 deg C cm J W Temperatur 
maksimum kabel yang diizinkan adalah 70 deg C. 

b. Konstruksi ' 
Kabel harus terdiri atas: 
L Dua atau empat penghantar yang terbuat dari kawat tembaga pilih atau 

tembaga "compacted" yang dilih. 
2. Lapisan isalasi bahan PVC pada setiap penghantar fasa maupun penghantar , 

netral. Lapisan ini harus dapat dengan mudah dikupas. 
3. Lapisan pengendap yang tahan air dikelilingi urat - urat penghantar fasa 

dan pengisi ruangan diantara kawat fasa. 
4. Lapisan pengendap kedua di luar lapisan pengendap di atas. 
5. Pelindung dari pita baja di atas lapisan pengendap kedua sesuai dengan 

persyaratan IEC (NYFGBY). 
6. di luar lapisan pelindung pita baja diberi lapisan plastik sebagai pelinmdung. 

c Penandaan I Warna 
Warna permukaan kabel sebagai tanda - tanda untuk setiap urat adalah: 
Fasa : Merah 

Kuning 
Hitam 

bleb-aJ : Biru 

IE. fiJ'en'.wnq:JrI!7!llHl Listrik 
a. Per;3latan Panel 

RKS USTRJK - l: [, ': 

J fvloulded Case Circuit Breaker 
Insulation rating : 380 V 
Dilengkapi : thermal release dan electromagnetic over current 
release 

: 16A 
: 32A 
: 50 A 
: 100 A 

Rating arus I 
Breaking cap 4 KA 
Breaking Cap 10 KA 
Breaking Cap 16 KA 
Breaking Cap 22 KA : dan lain - lain sesuai gambar rencana. 

Trafo Arus 
Insulation Rating 
Class 
I them 
Rated Secondary current 
lrated burden 
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: 600 Volt 
: 1,5 
: 60 xl 
: SA 
: 10 VA 



~. 

3. Rotary Switch (On - Off cam) 
Rated tegangan : 500 V ZC 
Rated Arus Max : 63 Am p 
Pemasangan pada "base Plate" 
Jumlah pole : 4 pole 

4. fuse dan Base / Frame Diazed Fuse 

5. 

6. 

' -.' 
' . 

" u . 

Rated tegangan : 500 Volt 
Untuk arus sebesar 63 Amp dan lebih kecil, menggunakan "diazed fuse" 
dan base / frame yang sesaui dengan besaran arus diazed fuse. 
Diazed fuse harus dari type "quick response fuse" breaking capacity min 40 
KA 

Ampere Meter 
Class : 1,5 
Over Load Cap : 1,2 x 1 continue 
Ukuran : 90 x 90 mm 
Skala : 0-1500 Amp 
Type : Moving Iron, untuk pengukuran AC 
Ketelitian : ± 115 % untuk ~engukuran AC 

Volt meter 
Class : 1,5 
Over Load Cap : l,2x 1 continue 
Ukuran : 90x 90 mm 
Skala : 0 - 500 Amp 
Ketelitlan : ± 1,5 % untuk pengukuran AC 

KWH - Meter 
Rated Voltage : 3 x 380 Volt 
Rated current output 
transformator : 5Amp 
Acurary dass : 2,0 
Baseplate of moulded 
plastic the register : 6 (six) cipher rollers double pengukuran 

Lampu Indikator 
Tublar lamp, pijar 5 watt, diameter S4mm 
Warna : Merah, kuningl biru 

9. Push Button 
Panel mounting, double on - 1, off - 0 
Semua push - button dilengkapi dengan lampu indicator untuk menyatakan 
sistim on atau off. 

I II \vliniature Circuit Breaker 
Rated voltage : 380 V, 50 Hz 
Breaker cap : 10,0 KA (380) minimum 
rype : yang mempunyai "instantneuos tripping valve" 

sebesar 12 (dua bel as) kali arus I 
I'ilodel : G breaker 
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11. Relay - relay 
Untuk panel lamp MDP, circuit breaker untuk feeder PLNI dilengkapi dengan 
relay proteksi OL (Over Load) SC (Short Circuit) dan UV (Under Voltage). 
Sedang untuk generator, dilengakpi dengan relay OLI SC, UV, EF (Eart 
Fault) dan RP (Reverse Power). 

12. Selector Switch 
Dari type rotary switch, untuk switching rated voltage 380 V AC inslulation 
660V. 

b. Material Untuk Instalasi 
1. Saklar tunggal / ganda 

Rocker Mekanisme, modular, rating 10 AI 220 Volt, AC 
Type : Decorative push - push, flush segi empat 
Plates : Steel 

2. Push Button Switch 
Rating 
Plates & Penekan 

: 10 A, 220 VI AC 
: Anodized / Stainless dilengkapi dengn rangkaian 

holding Panelnya. 

3. Socket Out - let / Out Let dan Switch Type Dinding 
Type : Flush 
Terminal : 2 P + e, 220 V, AC 10 Amp. 
Untuk Out- et + Switch: 13 - 16 Amp 
Bentuk : Persegi dengan out let, switch, pilot lamp. 

I. Cord Out Let 
Flush type untuk coard outlet telephone, telex, sound system, dan lain -
lain 
Bentuk : Persegi dengan outlet palte 

F. Fixt uues Dan Lampu 
a. Lampu / Tube I Bulb Flourescent 

1 Lampu FJourescent 
»> Lampu fluorescent gas discharge tube type, standard, warna putih 

type TLD 33 
» Ballast dengan maximum losses ± 9,5 watt, 220 Volt 
)? Kapasitor, yang menghasilkan minimum P.F 0,95 (kapasitor 3,25 micro 

F) 
» Starter switch, terminal dengan tube fitting rotary lock. 
,'$> Lumen output minimum ± 3100 lumen (setelah 100 jam nyala) 
\-:, Merk: Philips 

lampu TL 20 watt 
\. Lampu type standard, wama putih type TLD 33 

Ballast dengan minimum losses ± 9 watt 220 Volt 
Kapasitas yang menghsilkan minimum P.F. 0,95 (kapasitas 450 micro 
F) 
Starter switch, terminal dan tube fitting, rotary lock. 
Lumen output minimum 1200 lumen (setelah 100 jam nyala). 
Merk : Philips 
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b. Armature Lampu / Fixtures TL 
1. Armature TL 2 x 40 watt Recssed Mounting 

» Housing: 
Bahan plat besi 0,8 mm pembuatan harus dengan mesin, peralatan 
lampu built in. 

» Reflector 
Bahan plat besi 0,8 mm 

» Semua komponen listrik berada di dalam rumahan / housing (Built in) 
lengkap dengan reflector 

~ Memakai lamp holder yang merupakan kesatuan dari 2 buah lampu TL. 
}3> Memakai lourve type Miror Optic 

Konstruksi rumahan harus kuat dan kokoh serta dibuat sedemikian rupa 
agar dapat dibuka / dilepas untuk perbaikan / penggantian komponen 
yang berada di dalamnya. Rumahan dan reflector harus dilengkapi dengan 
sekrup, agar dapat dilepas pada waktu memerlukan perbaikan. Seluruh 
rumahan dan reflector harus dilapisi dengan cat dasar, serta diben 
lapisan cat akhir berwama putih. 
PeAgecatan dengan cara "Stove enameled / bake enameled" (cat bakar). 
Seluruh armature harus lengkap dengan rangka dudukan / gantungannya. 

2. Armature TL 2 x 40 watt, open type, dengan reflector. 
Seluruh armature dikerjakan seperti spesifikasi butir 1 diatas. 

3. Armature TL 1 x 40 watt, balk 
» Armature merupakan jenis open type, dengan reflector. 
)r Pemasangan terbenam dalam ceiling (recessed) 
» Seluruh perlengkapan dan pengerjaan armature seperti butir 1 di atas. 

~ L Armature TL 2 x 20 watt Recessed Mounted 
> Armature merupakan jenis open type, dengan reflector. 
);>- Pemasangan terbenam dalam ceiling (recessed) 
>- Seluruh perlengkapan dan pengerjaan armature seperti butir 1 di atas. 

S. Armature TL 1 x 20 watt open watt type tanpa reflector 
Seluruh perlengkapan dan pengerjaan armature seperti butir a di atas. 

c Ballast 
Ballast harus leak proof, mempunyai temperatur kerja rendah, noise less, ballast 
rlengan rumahan dan bahan polyster. Untuk lampu TL dengan dua lampu 
disusun ! digunakan "twin lamp ballast"! duo ballast (anti stroboscopic) 
nated tegangan 220 volt. Rugi - rugi !Iosses ballast tidak lebih besar dari: 
.~ TL 15 watt, losses max 7,5 watt 
l TL 20 watt, losses max 9 watt 
J' TL 40 watt, losses max 9,5 watt 
I3dllast harus dilengkapi dengan conection terminal. 

d. l ;:n llP Holder dan Starterholder (Sachets) 
' ;;:nnp holder dan starterholder dan material whiote plastic, Unobtruisive dan 
il'! 11:hproof. Lamp holder dan starterholder anti vibration contact. Rating lock 
I iilll' holder type, dengan atau tanpa starter socket yang disesuaikan dengan 
i Iii 1J: !! )an yang digunakan. Untuk lamp TL 2 x 40 watt continue row, tanpa atau 
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pakai air troffer harus memakai twin lamp holder (merupakan 2 lamp holder 
menjadi satu unit). 

e. Starter 
Starter untuk lamp fluorescent mempunyai reliability. Terbuat dari high quality 
white polycarbonate. Raiting starter disesuaikan dengan rating lampu TL. 

f. Lampu Obstruction Ught 
Bracket, support dari cast alluminium alloy, kaca aviation red glass lens. 
Lampu : 3 watt, type GLS atau reinforce contruction lamp. 
Merk : Philips 

g. Lampu tanda Arah Kebakaran ? Emergency Exit Lamp 
Dipasang pada beberapa tempat sesuai dengan gam bar perencanaan lampu 
tersebut ditandai dengan arah panah dan tanda "Keluar" dengan warna 
merah, untuk lampu yang dipasang ditengah corridor dipasang 2 (dua) sisi 
(double side) sedang lampu pada dinding 1 (satu) sisi (single side). 
Dilengkapi dengan Ni Cad Battery, chaeger dan peralatan kontrollainnya, lampu 
tetap menyala baik pad a saat sumber PLN ada gangguan. Instalasi dipasang 
sebelum switch I CB utama pada incoming feeder panel sedemikian rupa 
sehingga sejauh masih ada tegangan pada kabel feeder utama, maka lampu 
tersebut tetap nyala atau diambil dari rangkaian stop kontak. 
Spesifikasi Teknis: 
;,.- Type : Maintained 
)7 Durasi : 3 jam 
}7 Daya lampu : 8 watt 
)7 Input voltage : 220 V, 50 Hz 
~ Power Comsumption : 20 VA 
)?- Body : Epoxy coated zintec sheet steel 
Dilengakpi dengan monitor charging current dan battery dapat bekerja selama 
± 5 tahun dan diberikan garansi minimum 2 tahun. Box lampu harus terbuat 
dari bahan yang tahan api dan diffuser lampu terbuat dari poly carbonate. 

G" lPe~'§!fallf'atan Bahan I Material 
a. Umum 

Semua material yang disuply dan dipasang oleh Pemborong harus baru dan 
material terse but harus cocok untuk dipasang di daerah tropis. Material -
material haruslah dari produk dengan kualitas baik dari prod u ksi terbaru. Untuk 
material - material yang disebut di bawah ini maka Pemilik harus menjamin 
hahwa barang tersebut adalah baik dan baru dengan jalan menunjukkan surat 
nrder pengiriman dari dealer I agen I pabrik. 

Peralatan Panel: 
Switch, circuit breaker, relay - relay dan kontrator 
Peralatan lampu 
/~rrnature, bola lampu, ballast dan kapasitor 
Peralatan instalasi 
'; top kontak, saklar, grid switch, dimmer, floor outlet. 

h I la riar Material 
lInt! Ik semua material yang ditawarkan maka Pemborong wajib mengisi daftar 
material yang menyebutkan merk, type, kelas lengkap dengan brosur I katalog 
" ,'lill.l turut dilampirkan pada waktu tender. Tebal daftar material ini diutamakan 
; ;1,5 i 11-' komponen - komponen yang berupa barang - barang produksi pabrik. 
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Produk pabrik yang harus dipergunakan: 

ITEM 

1. Kabel tegangan rendah 
NYY,Nym,NYA, NYFGby 

2. Transformator 
3. Kabel tegangan menengah 
4. Box panel TM . 
5. Box panel TR 

6. Rak kabel 

7. Conduit, Flexible conduit 
8. ACB, MCCB, Fuse, switch 
9. Contractor 

10. Isolasi kabel 
1. 1. Cable Mark, ties, las dop 
12. Down Light 
13. Lampu taman 
14. Obstruction Lamp 
15. Saklar tunggal 
16. Saklar ganda 
17. Stop kontak 
18. Ballast 
19.. Lamp holder 
20. Tube TL 33 
21. Starter 
22. Penangkal petir 

23. /(unci panel 

MERK 

Kabelindo, kabelmetal 
Unindo, trafindo 
Supreme 
MG, Asthom 
EGA, Inti Muara, Jefta atau 
setara 
Metosu, Three Satar atau 
setara 
Ega, clipsal 
MG, ABB 
Telemecanic, setara 
3 M, setara 
3 M, TNP, Thomas dan Brett 
Metosu, Metalux, atau setara 
Metosu, metalux atau setara. 
Philips afau setara 
Clipsal, MK atau setara 
Clipsal, MK atau setara 
Clipsal, MK atau setara 
Philips, swabe, atco 
Philips 
Philips 
Philips 
System non Radio aktif 
Preventor 
DOM, dengan espagnolet 

HD Instalasi Penangkal Petir Sistim Non Radioaktif 
a. Umum 

RKS LISTRJ V - .. ' 

Yang dimaksud dengan sistim penangkal petir dalam persyaratan ini adalah 
sernua usaha perlindungan bangunan dan seluruh bagiannya dari bencana 
akibat petir. Termasuk dalam usaha ini adalah pengadaan I penyediaan dan 
pemasangan sistim penangkal petir triax down konduktor pemegang konduktor, 
5!'.l rnbungan - swambungan, elektroda pentanahan dan peralatan lainnya yang 
sehubungan dengannya. 
1 Pemasangan 

Cara pemasangan harus sesuai dengan petunjuk - petunjuk dari gambar 
kerja. Penilain baik atas pekerjaan jaringan sistim penangkal petir 
ditentukan berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Direksi Pengawas. 

r'enerima 
;.... Sistim penerima berupa dynamic sistim yang dapat membangkitkan 

muatan ion disekililingnya. 
,"- Preventor harus dipasang pada ujung peninggi yang kuat, harus dapat 

dilepas dari batang peninggi bila diperlukan guna pemeriksaan. 
,">. Prevenmtor harus disangga oleh pipa galvanized yang cukup kuat dan 

dapat didrikan dengan kokoh dan tegak lurus rata - rata air pada 
ketinggian minimum 1,5 m diatas bagian tertinggi dari bangunan. 
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? Pemasangannya harus pada titik tengah dari daerah yang akan 
dilindingi. 

3. Batang Peninggi / Support Adaptor 
» Bahan batang peninggi terbuat dari fiber glass dengan ketinggian 

minimum 1,5 m. 
~ Diameter terpasang ketebalan minimum 4 mm. 
~ Harus terpasang secara kuat / kokoh dan ditarik oleh kawat bila 

diperlukan. 

4. Cable Down Conductor 
Pemegang konduktor: 
);- Jarak antara pemegang konduktor maximum 50 em. 
);- Pemeganmg konduktor harus diikat pada bag ian bangunan dengan 

kokoh. 
~ Dari bahan yang tidak menimbulkan kerugian karena kontak bahan 

yang berlainan. 
~ Pemegang konduktor harus terbuat dari bahan yang sama dengan 

konduktor untuk mencegah terjadinya elektrolisa atau diberi lapis 
galvanis. 

5. Lintasan Cable Konduktor 
);- Radius pembelokan konduktor harus tidak boleh terlalu tajam. 
~ Sudut pembelokan paling keeil adalah 90 deg. 

6. Pelindung Mekanis 

C. 
f) 

Cable Down conductor pada ketinggian sId 2 meter dari tanah harus 
dilindungi terhadap kerusakan mekanis dengan pipa galvnnis seperti pada 
gam bar. Penghantar yang dilindungi harus disambung secara elektris 
dengan pelindungnya dengan cara disolder. 

Pentanahan 
~ Tahanan tanah maximum 2 ohm, ground rod harus terbuat dari 

tembaga atau "copper - cald steel" dengan diameter tidak kurang dari 
2 cm dan panjang 6 m dan harus ditanamkan ke dalam tanah. 

-> Sambungan pentanhan harus terletak pad a kotak pemeriksaan untuk 
memudahkan pemeriksaan. 

~ Pad a setiap ground rod harus dibuat bak pemeriksaan sambungan dari 
down conductor ke elektroda pentanahan yang harus dapat buka untuk 
keperluan pemeriksaan. 

Konduktor Turun. 
~ Dipasang 2 (dua) konduktor turun (vertcal) yang menghubungkan 

preventor (diatas) ke sistim pentanahan. 

b 1<111 lSUS 

! .'::;ambungan 
,'> Dapat menggunakan sambunagn (conedion) jenis "(adweld" atau 

dengan klem gigi tiga. Bahan dari k1em gigi tiga ini harus dari bahan 
yang digalvanis. 
Bila sambungan menggunakan terminal sepatu kabel (hanya untuk 
sambungan di atas tanah) maka sambungan ataua terminal ini harus 
menggunakan sepatu kabel dengan 2 (dua) lubang sekrup. 
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Menggunakan mur - baut ukuran diameter 12 mm. Sepatu kabel harus 
dilapisi galvanis atau cara lain yang sama. 

2. K1em Pemegang Cable Down Conduktor 
Dan bahan konduktor turun harus dilengkapi dengan terminal 
pengukuran. 

3. Terminal Pengukuran 
~ Setiap konduktor turun harus dilengkapi dengan terminal pengukuran. 
);> Setiap terminal (sambungan) harus menggunakan titik sambungan 

dengan 2 (dua) lubang dengan mur baut ukuran diameter 12 mm. 
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