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PRAKATA

Dalam rangka mengembangkan jaringan jalan yang efisien dengan kualitas yang baik,
perlu diterbitkan buku-buku standar, pedoman, dan petunjuk mengenai perencanaan,
pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Untuk maksud
tersebut Direktorat Jenderal Bina Marga, selaku pembina jalan di Indonesia telah
berusaha menyusun buku-buku dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan yang
ada.

Khusus untuk mendukung peningkatan akses pemasaran dalam rangka penanggulangan 
kemiskinan terutama di perdesaan, Direktorat Jenderal Bina Marga telah membuat desain
jembatan jembatan gantung sederhana yang kini telah diproduksi oleh PT. AMARTA
KARYA. Jembatan jembatan tersebut didesain untuk memungkinkan pelaksanaan di
tempat-tempat terpencil di mana peralatan sangat terbatas, dengan bentang-bentang yang 
tersedia adalah 21m, 30 m, 60 m, 92 m, dan 120 m.

Buku Pedoman Pemasangan Jembatan Gantung Produksi PT. Amarta Karya Tipe
21 M No. 001/T/BM/1998 ini merupakan salah satu konsep dasar yang dihasilkan oleh
Direktorat Jenderal Bina Marga bersama-sama PT. AMARTA KARYA yang masih 
memerlukan pembahasan-pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Tetap
(Pantap) Standardisasi untuk menjadi Rancangan SNI atau Pedoman Teknik Departemen.

Namun demikian sambil menunggu proses tersebut, buku pedoman ini sudah dapat
diterapkan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan jembatan gantung sederhana.

Selanjutnya kami mengharapkan dari penerapan di lapangan dapat diperoleh masukan-
masukan kembali berupa saran dan tanggapan guna penyempurnaan buku tersebut. 

          Jakarta,    Februari 1998

DIREKTUR JENDERAL BINA  MARGA 

        TJUK SUDARSONO, MSc. 



I. PENDAHULUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk - petunjuk

sehingga mempermudahkan pelaksanaan pemasangan komponen jembatan

gantung type 21 M yang di buat oleh PT AMARTA KARYA berdasarkan

design Direktorat Jenderal Bina Marga.

Satu paket komponen untuk satu unit jembatan gantung bentang 21

meter dikirim ke lapangan dalam peti dengan daftar isi sesuai dengan 

yang tercantum dalam packing list yang disertakan dalam setiap

pengiriman.

Pembuatan komponen di pabrik telah di dasarkan atas beberapa

pertimbangan sebagai berikut : 

1. Sejauh mungkin komponen telah di rakit di pabrik kecuali

apabila akibat perakitan akan menyulitkan packing atau 

pengangkatan.

2. Semua pekerjaan las telah dilaksanakan dipabrik,perakitan di

lapangan hanya menggunakan sistem mur baut.

3. Bahan - bahan yang karena pertimbangan pabrik dan ekonomisnya

disediakan di lapangan antara lain semua bahan dan peralatan

untuk membuat pondasi - pondasi.

4. Methode yang digunakan dipilih yang sesederhana mungkin,untuk

memungkinkan pelaksanaan pekerjaan di tempat – tempat

terpencil dimana peralatan seperti crane,mesin - mesin las dan

lain - lain sulit di dapat.

Pedoman ini memberikan petunjuk pelaksanaan langkah demi langkah

dimana pada setiap langkah dijelaskan secara terperinci dengan 

sketsa termasuk peralatan bantu yang dipergunakan untuk langkah

tersebut.

1



0leh karenanya membaca petunjuk - petunjuk ini sebelum

melaksanakan pemasangan akan sangat membantu kelancaran

pelaksanaanya.

Sistem pemasangan yang di anjurkan dalam pedoman ini telah di uji

coba dan diteliti melalui percobaan pemasangan (trial erection)

dipabrik.

Namun demikian masukan masukan dari pelaksana sangat diharapkan

untuk penyempurnaan pedoman ini.

II. PROSEDUR PEMASANGAN.

Berikut ini adalah langkah demi langkah yang di anjurkan untuk

diikuti dalam pelaksanaan ereksi di lapangan.

Sebelum memulai langkah pertama, demi kelancaran pekerjaan 

dianjurkan untuk mengadakan pengecekan secara menyeluruh sebagai

berikut :

(a) Bongkar peti - peti komponen dan sekali lagi isi peti satu

persatu dicek terhadap packing list.

(b) Periksa semua bahan yang perlu disediakan setempat.

(c) Periksa dan cek semua peralatan bantu yang diperlukan.

(d) Baca pedoman secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran umum

cara pemasangan. 

(e) Cocokan mur dengan baut/pasangannya masing - masing,terutama

mur untuk hanger(penggantung)harus dikerjakan khusus.

Dianjurkan untuk tidak memulai pekerjaan bila masih ada

kekurangan bahan,komponen atau alat tersebut di atas, karena akan

sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan.

Apabila segala sesuatunya telah siap, selanjutnya ikutilah

prosedur berikut ini:
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2.1. Langkah 1. Menyiapkan pondasi dan angkur.

Sebelum memulai menggali tanah untuk pondasi, perlu

pertimbangan beberapa hal dalam menempatkan jembatan gantung

dan kaitnya dengan medan yang dijumpai di lapangan.

1. Arah jembatan diusahakan melintang sungai/tebing dengan

arah 90 derajat dengan kata lain cari jarak yang

terpendek.

2. Tempatkan pondasi tiang pada bagian tanah yang sudah

stabil (lereng alami) dan pada bagian sungai yang lurus,

untuk menghidari erosi air sungai terhadap tanah tepi

sungai.

3. Sedapat mungkin jarak tepi pondasi paling dekat dengan tepi

sungai, mempunyai jarak yang cukup aman terhadap 

erosi ± 5,00 M.

Petunjuk yang terdapat dalam methode pelaksanaan berikut

adalah merupakan pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan dan 

masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebiasaan di daerah

masing masing.

2.2. Langkah 2. Merakit dan mendirikan tiang.

Perlu diketahui bahwa akibat pertimbangan teknis, design kaki

kolom (pilon) direncanakan khusus untuk mengatasi

kelemahan yang ada.

Selanjutnya ikuti petunjuk petunjuk yang tertera dalam 

methode pelaksanaan .

2.3. Langkah 3. Memasang kabel utama , penyetelan spanscrew

(waltermur) & klem gantung.

1. Ikat spanscrew (waltermur) yang telah terpasang pada

ujung kabel utama (KU) dengan tambang/tali dan ditarik ke

seberang sungai sesuai dengan sarana penyeberangan yang

ada
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2. Tarik dengan katrol sehingga ujung kabel utama sampai

diseberang

3. Masukan baut angkur dan pasang ke angkur yang telah

tertanam dibeton kedalam spanscrew (waltermur utama) di ke

dua belah ujungnya.

4. Tarik / angkat dengan katrol sehingga kabel meletak pada

kedudukannya ( P7,R ) diatas tiang penyangga.

5. Stel spanscrew (waltermur utama) sehingga lengkungan 

kabel sesuai kedudukan lengkungannya.Untuk menentukan

kedudukan lengkungan kabel utama dengan cara sederhana

sebagai berikut : 

a. Ukur dari sepatu pilon ke atas setinggi 1,50 m dikedua

tiang penyangga dan diberi mistar,water pass

/mendatar garis pandang dari mistar pada tiang

penyangga dengan tiang penyangga di seberang menjadi

garis visir sekaligus garis arah nivo.

b. Kedudukan lengkungan kabel terbawah harus menyinggung 

garis visir tersebut.

2.4. Langkah 4. Memasang rangka lantai jembatan,klem dan hanger

pada kabel utama. 

1. Siapkan batang peluncur,yang kedua ujungnya mengait

dengan kabel utama dan dapat di kendalikan dengan tali 

atau tambang dengan kerekan yang di kaitkan dengan

tambang atas(melintang) tiang penyangga.

2. Buat tangga gantung dari tali tambang seperti tangga tali

pada kapal kapal laut.

3. Ikatkan ujung tali pada batang peluncur yang dapat

digerakkan/kendalikan sesuai arah yang dikehendaki dan

ujung tali yang lainya masih dapat didaratkan atau pada

rangka yang sudah terpasang.
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4. Persiapkan rangka lantai pertama

Pasang klem ( P.8 ) dan hanger ( H.1 ) pada kabel utama

dengan sarana tangga tali tersebut 

5. Siapkan rakitan pertama rangka lantai dengan satu ujung

depan ( doubel batang melintang L.1). Sedangkan ujung

belakang (satu batang melintang L.1') rangka lantai 

pertama diperkirakan masih didarat.

6. Masukan ujung hanger (terlebih dahulu pasang mur & ring)

pada lubang plat penggantung kemudian dipasang mur.

7. Untuk memasang rangka lantai kedua dan seterusnya (sudah

diatas sungai) dengan cara sebagi berikut;

a. Ulur kedua peluncur yang telah terkait ujung tangga

tali sampai kedudukan yang di kehendaki.

b. Pasang klem ( P.8 ) dan hanger (H.1-H.7) seperti pada

langkah 4. 

c. Siapkan rakitan rangka lantai berikutnya ( doubel

batang melintang L1 ) sedangkan ujung lainnya tanpa

batang melintang (Li').

d. Masukan ujung batang penggantung (H1-H7) pada lubang

plat penggantung pada batang melintang (P12) kemudian

dipasangmur.

e. Lepaskan perlahan lahan sehingga batang melintang

(L1) terdorong kedepan dan ujung batang memanjang

(L2) dapat di baut dengan rangka yang sudah terpasang. 

Sudah barang tentu pemasangan rangka lantai tersebut

memerlukan papan pertolongan untuk menambah pijakan tenaga

kerja.

8. Pilih batang melintang (L1) yang ada lubang angkur ikatan

angin untuk dipasang pada rakitan dari kedua

ujung jembatan.
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9. Dianjurkan pemasangan rangka lantai sedapat mungkin

dikerjakan dari kedua arah

10. Stel tinggi rendahnya rangka lantai dengan jalan;

a. mengencangkan spancrew (waltermur utama).

b. menyetel mur pada ujung hanger (H1-H7).

2.5. Langkah 5. Memasang kabel angin

1. Lepaskan angkur pada spanscrew (waltermur angin)

bagian lingkaran yang lubangnya penuh ( cincin penuh )

untuk nantinya dipasang di rakitan lantai dasar yang 

kedua belah ujung jembatan dimana rakitan tersebut telah 

tersedia lubang angkurnya.

2. Pasang kabel angin ( K.A )pada angkur yang diambil dari

spanscrew (waltermur angin).

3. Masukkan angkur ring penuh ke rakitan lantai dan

spanscrew keangkur angkur ikatan angin yang telah tertanam

dalam angkur blok kabel angin.

4. Setelah terpasang keempat empatnya , stell kabel 

angin tersebut dengan cara memutar spanscrew

(waltermur angin) sehingga kedudukan rangka lantai

simetris dan kabel angin telah kencang.

2.6. Langkah 6. Memasang sandaran

1. Pasang sandaran (L.4) pada rangkaian lantai yang

tersedia lubang - lubang untuk sandaran. 

2. Pasang sandaran atas untuk kanan dan kiri ( L.3,L.3').

3. Setelah terpasang semua , luruskan sandaran tersebut dan

kemudian baut dikencangkan sampai sandaran tersebut bila

didorong tidak bergoyang.

4. Pasang kawat setelah papan lantai dipasang.
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2.7. Langkah 7. Memasang papan lantai.

1. Papan lantai sebelum dipasang dibor dahulu untuk lubang

baut pengait.

2. Potong papan tersebut dibagian yang terkena gangguan

tiang sandaran dan plat kopel rangka lantai.

3. Pasang papan mengait pada batang memanjang (L2) rangka

lantai

4. Pasang plat penjepit papan ( P.10 )

III. PEMERIKSAAN DAN TESTING

Setelah perakitan dan pemasangan jembatan selesai dianjurkan 

untuk mengadakan pemeriksaan dan pengetesan sederhana sebagai

berikut :

1. Periksa kembali ukuran ukuran utama jembatan yang jelas. buat

daftar penyimpangan penyimpangan yang terjadi, kemudian dibuat 

gambar jembatan terpasang (as built drawing)

2. Periksa kembali ke kencangan semua baut klem pengikat kabel

utama spanscrew (waltermur utama).

3. Periksa kabel utama apakah berada pada dudukan yang benar

diatas tiang penyangga. Lumasilah dudukan beserta kabelnya

dengan gemuk untuk mengurangi keausan akibat gesekan.

4. Ukurlah kerataan lantai jembatan stel kembali baut hanger bawah

bila lantai belum rata. Setelah penyetelan ini

dianjurkan semua baut yang mudah dijangkau orang dijamin 

dengan kontrak mur atau dengan merusak sedikit dratnya.

5. Test untuk goyangan kesamping, stel dengan spanscrew

(waltermur) pada keempat angker block dari kabel angin.

6. Periksa sekali lagi kekencangan semua baut baut. Penggunaan

kunci momen tidak mutlak perlu.Panjang kunci yang di

putar dengan kekuatan orang normal dianggap telah memadai. Yang

penting dicatat adalah dilarang menambah panjang kunci dengan

pipa. atau alat lainnya karena bisa membuat overloaded atau

kelebihan beban.
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7. Periksa semua cat komponen jembatan. Apabila ada yang lecet atau

kurang sempurna adakan pengecetan tambahan. 

8. Adakan test sederhana terhadap beban yang diijinkan. Jembatan ini

direncana untuk bisa menerima beban rata 400 kg/m2. 

IV. PEMELIHARAAN

Pemeliharaan yang baik akan memperpanjang umur jembatan,menjaga

tetap berfungsinya jembatan sesuai yang diharapkan.

Pemeliharaan rutin juga dimaksudkan mengetahui kemungkinan akan

terjadinya kerusakan sebelum kerusakan itu menimbulkan bahaya.

Pemeliharaan yang bersifat preventive/pencegahan adalah mencegah

agar jembatan tidak dibebani diluar batas yang diijinkan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya beban maximum yang diijinkan

oleh jembatan ini adalah 400kg/m2 luas lantai.

Walau kemungkinan terjadinya kecil, perlu diketahui bahwa

jembatan gantung tidak dapat menerima beban beban hentakan secara

bersamaan.dan kontinyu dengan irama tetap. Sebagai contoh yang

tidak dibenarkan ada group orang mengadakan baris berbaris diatas

jembatan.

Pemeliharaan rutin disarankan pada hal hal tersebut dibawah ini.

1. Pencegahan terhadap kerusakan karena karat.

1.1 Periksa secara rutine spanscrew (waltermur) dan lumasi 

baut bautnya dengan gemuk ( grease ) agar tidak berkarat.

Pemberian gemuk ( grease ) pada sepanjang kabel harus di

lakukan sebelum gemuk ( grease ) terkelupas.

1.2 Pengecatan kembali secara periodik terhadap semua 

komponen yang perlu dicat jangan sampai ada permukaan

komponen yang tidak tertutup cat.
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2. Pencegahan terlepasnya mur mur penting.

Mur baut perlu sering diperiksa secara rutine dan

kencangkan bila ada yang kendor.

Baut yang harus sering diperiksa:

2.1 baut - baut klem hanger pada balok kabel utama.

2.2 baut - baut pengikat rangka lantai pada hanger.

2.3 baut - baut pengikat rangka lantai jembatan.

2.4 baut - baut pengikat sandaran.

2.5 baut - baut lainya.

3. Penggantian komponen karena keausan.

3.1 gantilah papan lantai yang telah rusak.

3.2 periksa keadaan semua kabel dari kabel utama dan kabel

angin.Kabel yang rusak dimulai dari lepasnya kawat-kawat

dari ikatannya.

3.3 pemeriksaan dan pengamatan kabel terutama bagian atas

dudukannya dipuncak tiang penyangga,lumasilah bagian ini

secara teratur karena bagian ini sering terjadi gesekan.

4. Pemeliharaan tanah dan lingkungan jembatan.

4.1 periksa kondisi .tanah pada pondasi pondasi khususnya

pondasi angkur block dan tiang penyangga.

4.2 periksa terhadap kemungkinan tanah longsor yang

mengancam pondasi dan segera lakukan tindakan pencegahan

bila ada.

Masih banyak hal - hal detail yang bisa dilakukan dengan melihat

kondisi setempat untuk memperpanjang umur jembatan.
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DAFTAR KOMPONEN
JEMBATAN GANTUNG TYPE 21 Meter

COMP A/L 24/LIST – 21

NO. U R A I A N 
KOMPONEN

GAMBAR
KOMPONEN KODE

DIMENSI
PROFIL

UKUR
AN

JML
Buah KET.

1 KOLOM P.1 Pipa dia 200 mm 3.000 4

2 PORTAL P.2 Besi siku 80.8 2.270 4

3 PORTAL P.3 Besi siku 80.8 1.048 8

4 BATANG MELINTANG L.1 UNP.80 1.800 13

5 BATANG MELINTANG L.1’ UNP.80 1.800 2

6 BATANG MEMANJANG L.2 UNP.80 1.445 28

7 ANGKUR UJUNG L.8 Besi siku 80.80.8 150 4

8 DIAGONAL LANTAI L.6 L 40.40.4 1.410 14

9 BAUT ULIR UTAMA W.1 As  dia 1 1/2 1.200 4

10 BAUT ULIR UTAMA W.2 As dia 1 1/2 500 4

11 WALTER MUR UTAMA W.4 As dia  2 1/2 “45 4

12 MUR KONTRAK W.5 Mur Dia 1.5” M.1.5 16

13 ANGKUR BLOK UTAMA W.6 UNP. 240 1.000 2

14 BAUT ULIR ANGIN A.9 As dia 3/4” 1.200 4

15 ANGKUR BLOK ANGIN W.7 UNP. 240” 500 4



DAFTAR KOMPONEN
JEMBATAN GANTUNG TYPE 21 Meter

COMP A/L 24/LIST – 21

NO. U R A I A N 
KOMPONEN

GAMBAR
KOMPONEN KODE

DIMENSI
PROFIL

UKUR
AN

JML
Buah KET.

16 ANGKUT PORTAL W.8 Besi As dia. 1” 520 16

17 PLAT PENGAIT PAPAN P.10 Plat Sirip. 4.5mm 30 x 90 340

18 BATANG TEGAK SANDARAN L.4 L.40.404 1.125 28

19 BATANG SANDARAN L.3 L.40.404 3000 10

20 BATANG SANDARAN L.3’ L.40.404 3.100 4

21 SKUR SANDARAN L.7 L.40.404 237 56

22 KABEL UTAMA K.U Dia 24 mm 40.1 mt 2

23 KABEL ANGIN K.A Dia 12 mm 11 mt 4

24 HANGER H.1 As.dia.5/8”mm 3.466 4

25 HANGER H.2 As.dia.5/8”mm 2.835 4

26 HANGER H.3 As.dia.5/8”mm 1.910 4

27 HANGER H.4 As.dia.5/8”mm 1.580 4

28 HANGER H.5 As.dia.5/8”mm 1.203 4

29 HANGER H.6 As.dia.5/8”mm 1.156 4

30 HANGER H.7 As.dia.5/8”mm 2



DAFTAR KOMPONEN
JEMBATAN GANTUNG TYPE 21 Meter

COMP A/L 24/LIST – 21

NO. U R A I A N 
KOMPONEN

GAMBAR
KOMPONEN KODE

DIMENSI
PROFIL

UKUR
AN

JML
Buah KET.

31 KLEM KABEL P.8 Plat.6mm 150x100 52

32 MUR dan BAUT M.B Dia.5/8”x 2” 50 36

33 MUR dan BAUT M.B Dia.3/4”x 2 1/2” 65 16

34 MUR dan BAUT M.B Dia.4/16”x 1” 25 353

35 MUR dan BAUT M.B Dia.1/4”x 1 1/4” 30 353

36 MUR dan BAUT M.B Dia.3/8”x 1 1/4” 30 181

37 MUR dan BAUT M.B Dia.1/2”x 1 3/4” 45 30

38 MUR dan BAUT M.B Dia.5/8”x 3” 65 16

39 MUR dan BAUT M.B Dia.3/8x 3” 75 353

40 MUR + RING M Dia. 1/2” 12

41 MUR + RING M Dia.5/8” 84

42 MUR + RING M Dia.3/4” 16

43 MUR + RING M Dia. 1” 16

44 KABEL KUOS Kt Dia 24mm 4

45 KABEL KUOS Kt Dia 12 mm 4



DAFTAR KOMPONEN
JEMBATAN GANTUNG TYPE 21 Meter

COMP A/L 24/LIST – 21

NO. U R A I A N 
KOMPONEN

GAMBAR
KOMPONEN KODE

DIMENSI
PROFIL

UKUR
AN

JML
Buah KET.

46 WALTMUR ANGIN W.3 Dia 3/4” 4

47 BULDOG GRIP B.G Dia 24 mm 16

48 BULDOG GRIP B.G Dia 12 mm 24

49 ROLLER A.R As Dia 4” 92 4

50 LANDASAN ROLLER P.13 Plat.20mm 350 x 350 4

51 PLAT PENUTUP P.13D Plat.4mm 190 x 360 4

52 PLAT SIMPUL PORTAL P.4 Plat.10mm 208 x 562 2

53 PLAT PENJEPIT P.14 Plat Strip 4,5 mm 1.280 28

54 PLAT PENJEPIT P.14A Plat Strip 4,5 mm 930 56

55 KAWAT RAM K.R - 1Mx 21M 2

56 BAUT ANGKUR ANGIN W.9 As Dia 3/4” 200 4

57 LAMPU PHOTOVOLTAIC LP - - 1



PACKING LIST
JEMBATAN GANTUNG TYPE 21 METER 1 ( SATU) UNIT

COMP.A/L.24/MARN O/PACK21

ISI PACKING

NO. NO PACK

UKURAN

PACK URAI AN UKURAN KODE JML

BERAT

(Kg) KETERANGAN

ANGKUR UTAMA U N P.2 40.85..9,5 x 3000 W.6 2 205,02

ANGKUR ANGIN UNP.240.85.93 x 500 W.7 4 68.34

BAUT ANGKUR UTAMA Besi As dia .1 1/2”= x 1200 W.1 4 43,20

MUR KONTRAK Besi As dia .1 1/2”= x 50 W.5 16 7,20
1 01-1/9/T.21 301 x 27 x 24

WALTER MUR UTAMA Mur dia.2,5” X 745 W.4 4 49.44

BAUT ANGKUR ANGIN Besi As dia.3/4' x 1200 W.9 4 10.80

WALTER MUR ANGIN DIA 3/4” W.3 4 9,52

ANGKUR KOLOM & MUF Be si As Dia 1” x 520 W.8 16 33,28

ANGKUR UJUNG L 80.80.8 x 100 L.8 4 4,16

FLAT LANDASAN Plat 10 mm x 300x 300 P.7A 4 28,08

1 PETI 

2 02-1/9/T.21 310 x 50 x 50 KOLOM Pipa Dia 8' x 3.000 P.1 4 608.69 1 1KAT

PORTAL L.80.80.8 x 2.270 P.2 4 87,80
PORTAL L.80.80.8 x 1.048 P.3 8 80,32

SANDARAN L.40.40.4 x 3.000 L.3 10 72,51
SANDARAN UJUNG L.40.40.4 x 3.100 L.3' 4 29,97

DIAGONAL LANTAI L.40.40.4 x 1.410 L.6 14 47.77
3 03-1/9/T.21 347 x 25 x 20 HANGER Besi As.dia 5/8” x 3.466 H.1 4 21,94

HANGER Besi As dia 5/8” x 2.853 H.2 4 18.06
HANGER Besi As dia 5/8” x 2.355 H.3 4 14.91
HANGER Besi As dia 5/8” x 1.910 H.4 4 12,09
HANGER Besi As dia 5/8” x 1.580 H.5 4 10,00
HANGER Besi As dia 5/8” x 1.203 H.6 4 7,62
HANGER Besi As.dia 5/8” x 1.156 H.7 2 3,66

1 PETI 

BTG.MELINTANG UNP 80.45.6 x (2 x 1.800) L.1 13 444.00
BTG.MELINTANG UJUNG UNP 80.45.611.900 L.1' 2 29,884 04-1/9/T.21 100:70x40

BTG.MEMANJANG R/L UNP 80.45.6 x 1.445 L.2 28 335,82
1 IKAT 

SANDARAN L.40.40.4 X 1.125 LA 28 254,55
5 05-1/9/T.21 l40 x ll3 x 75 SKUR S ANDAR AN R/L L.40.40.4 X 237 L.7 56 35.11 1 PETI

PLAT JEPIT Plat 4,5 mm x 930 x 132 P.14 56 58,87

PLAT JEPIT Plat 4,5 mm x 1.280 x 132 P.14A 28 40,51

SELING UTAMA Wire Rope dia. 24 x 40.100 KU 2 220,55
SELING ANGIN Wire Rope dia. 12 x 11.100 KA 4 30,36

BAUT WALTER MUR Besi As.dia 1,5” x 500 W.2 4 16,83

6 06 – 1/9/t.21 100 x 100 x 35 MUR KONTRAK KIRI Besi As.dia 1,5” x 50 W.5’ 8 36,33 1 PETI 

BULDOG GRIP DIA 24 MM BG 16 18,14

KWOS TEKUKAN DIA 24 MM KT 4 2,52



PACKING LIST
JEMBATAN GANTUNG TYPE 21 METER 1 ( SATU) UNIT

COMP.A/L.24/MARN O/PACK21

ISI PACKING

NO. NO PACK

UKURAN

PACK URAIAN UKURAN KODE JML

BERAT

(Kg) KETERANGAN
DUDUKAN ROLL Plot 20 mm x 350 x 205 P.13 223,34

ROLL Besi As Dia 4”x 92 A.R 4 26,00
TUTUP ROLL Plat 4  mm  x  360 x 190 P.13 D 4 8.48
KLEM KABEL Plat 6  mm  x 130 x 100 P.8 52 36,74

PLAT KOPEL Plat 10  mm  x  208 x 562 P.4 2 18.35
PLAT KAIT Plat4.5 mm  x  65x32 P.10 340 32,67

MUR BAUT + 2 RING Dia 1/4” X 1” M.B 353 4,64

7 07-1/9/T.21 90 x 60 x 60 MUR BAUT + 2 RING Die 51/6'” X 1 1/4” M B 353 5,46 1 DRUM
MUR BAUT + 2 RING Dia 3/8” X 1” M B 118 4,13
MUR BAUT + 2 RING Dia 3/8” X 2” M B 55 2,48
MUR BAUT + 2 RING Dia 3/8” X  2 3/4” M B 353 79,03

MUR BAUT + 2 RING Dia 5/8” X 2” M B 70 12,47

MUR BAUT + 2 RING Dia 3/4” X 2 3/4” M B 16 5,88

MUR Dia 5/8” M 82 4,13

RING Dia 5/8” R 160 1,49

RING Dia1” R 18 0.22
BULDOG Dia 12 BG 16 5,30

KUOSTEKUKAN Dia 12 KT 4 0,56

8 09-2/9/T.21 100 x 50 x 50 KA WAT RAM 100 x 21.000 K R 1 56,00 1 ROLL

9 09-2/9/T.21 100 x 50 x 50 KAWAT RAM 100x 21.000 KR 1 56,00 1 ROLL

J u m l a h 3,581.22

PACKING LIST
FOTO VOLTAIC JEMBATAN GANTUNG TYPE 21 METER 1 (SATU) UNIT 

COMP.A/L.24/MARN O/PACK21

ISI PACKING

NO. NO PACK

UKURAN

PACK URAIAN UKURAN KODE JML

BERAT

(Kg) KETERANGAN

MODULE (FOTO SEL) 1 5,00
TIANG MODULE 1 5.20

1 01-1/1/t.21 64 X 128 X 43 POTHO VOLTAGE BATERY FT.S 1 9,20 1PETI

BOX BATERY & ASS 1 1.00

LA MPU TL 18 WATT 1 0,50

J u m l a h 20,90



METODE PELAKSANAAN
JEMBATAN GANTUNG TYPE 21 M

1. PERSIAPAN 
1 Persiapan peralatan
- Tambang,seling,klemseling secukupnya 
- Lier tangan,tackel kapasitas 2ton, teckel 5ton.  
- kunci monyet,kunci pas/ring
- kunci sock 
- Pipa/batang pohon untuk box pembantu  
- Roda katrol 
- Balok kayu atau batang kelapa 

2. Checking komponen 
- Check komponen sesuai dengan packing list telampir
- Pisahkan komponen sesuai dengan jenisnya, supaya tidak 

terjadi pencampuran jenis komponen sehingga mengakibatkan 
keterlambatan pelaksanaan. 
MISALNYA : -  komponen portal  
 - komponen girder  
 - komponen hanger Dan lain lainnya

II. LANGKAH KERJA 

- Site plan 
- Pekerjaan pondasi 
- Pekerjaan portal / tiang penyangga  
- Pemasangan kabel utama  
- Pekerjaan pemasangan hanger  
- Merangkai girder  
- Pengecekan camber  
- Pemasangan sandaran  
- Pemasangan lantai  
- Pengecekan camber kembali  
- Pemasangan kabel angin  
- Pengecoran plat injak  
- Penyetelan akhir 



PEKERJAAN SITE PLANE

1. PERSIAPAN PERALATAN
- Theodolit / water pass
- Patok dari kayu atau bambu
- Meteran

2. LANGKAH KERJA

- Tentukan AS jembatan gantung yaitu dari pondasi portal
ke pondasi portal yang satunya lagi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

- Penentuan angker block kabel utama . Yang perlu di
perhatikan adalah jarak antara pondasi portal ke angkur
block kabel utama tetapi ini tidaklah telalu mutlak. yang
penting adalah sudut kemiringan kabel utama yaitu 21,8.

- Menentukan pondasi kabel angin , yang perlu di perhatikan
adalah jarak antara pondasi portal dengan pondasi kabel
angin. Jika tidak memungkinkan sesuai dengan gambar maka
diperbolehkan untuk menggeser kedudukan pondasi kabel 
angin untuk lebih ke belakang.

3. GAMBAR.



PEKERJAAN PONDASI / ABUTMEN

1. PERSIAPAN PERALATAN
- Cangkul 
- Meteran
- Gergaji
- Palu
- Papan kayu
- Kayu kaso
- Paku secukupnva

2. Langkah Kerja

- Tentukan lokasi yang akan di gunakan untuk mendirikan
pondasi portal dengan ketentuan jarak dari sungai > 5.00 M 

- Mulailah menggali sesuai dengan ukuran,bentuk dan
struktur pondasi portal sesuai dengan gambar.

- Siapkan alat alat bantu seperti kayu, papan,dan sebagainya
untuk persiapan pengecoran bagian bawah pondasi portal.

- Siapkan juga bahan bahan untuk pengecoran,seperti
semen pasir,kapur,batu kali,batukoral,dan sebaginya

- Tentukan perbandingan bahan adukan, sesuai dengan ketentuan
yang benar 

3. Gambar



PEKERJAAN_ANGKUR__BLOCK KABEL_UTAMA

1. PERSIAPAN PERALATAN
- Cangkul 
- Meteran 
- Gergaji
- Kayu atau kaso
- Papan
- Palu
- Paku secukupnya

2. LANGKAH KERJA

a. Tentukan lokasi yang akan di gunakan untuk meletakkan
angkur block kabel utama sesuai dengan jarak yang 
ditentukan yaitu 8.50 meter terhitung dari CL
(centre line) pondasi portal sampai posisi ujung
bawah besi As Waltermur Kabel Utama.

b. Mulailah menggali sesuai dengan ukuran, bentuk, dan struktur 
bangunan sesuai dengan gambar.

c. Siapkan alat bantu seperti,kayu, papan, dan sebagainya untuk 
pengecoran.

d. Pasang angkur kabel utama pada kedudukannya , setelab
terpasang maka pasanglah besi As waltermur utama
sesuai dengan ketentuan, agar bila pemasangan kabel
utama akan lebih mudah.

e. Jika semua telah terpasang dengan benar maka
selanjutnya angkur kabel utama siap di cor. 

f. Apabila kondisi item (a) tersebut diatas tidak bisa
terpenuhi, maka yang paling diperhatikan ialah sudut 
kimiringan kabel baja dengan bidang datar
sebesar 21,8 O

g. Untuk menyesuaikan pada kondisi (f) angkur block
bisa maju

h. Apabila elevasi lantai Jembatan Gantung + 0.00 maka
ujung bawah besi As Waltermur Utama rnempunyai elevasi
-0.21.

3. GAMBAR.



PEKERJAAN ANGKUR BLOCK KABEL ANGIN

1. PERSIAPAN PERALATAN.

- Cangkul
- Meteran
- Gergaji
- Kayu kaso. papan
- Palu
- Paku secukupnya

2. LANGKAH KERJA.

- Langkah pertama tentukan lokasi yang akan di gunakan untuk
mendirikan angkur block kabel angin sesuai dengan
jarak yang ditentukan yaitu 5,00 meter dari AS pondasi
portal ke arah samping kiri atau kanan (AS pondasi kabel
angin).

- Mulailah menggali, sesuai dengan ukuran dan struktur 
serta bentuk sesuai dengan gambar.

- Siapkan dan pasang alat bantu untuk persiapan pengecoran. 
- Kemudian pasanglah angkur angin lalu pasang juga AS

waltermur angin.
- Jika semua sudah siap maka angkur mulai dicor. 

3. GAMBAR.



PEKERJAAN PEMASANGAN PORTAL / TIANG PENYANGGA

1. PERSIAPAN PERALATAN
- Lier 
- Tacle 
- Pipa atau batang potion untuk box pembantu.
- Tambang atau seling
- Mur angkur dia 22 dengan jumiah tertentu 

2. LANGKAH KERJA.

- Siapkan kaki portal dan batang portal yang lainnya
Kemudian batang - batang portal tersebut di rangkai.

- Kemudian siapkan box Bantu atau pipa untuk mendirikan
portal yang telah di rangkai tadi, dengan cara di tarik
menggunakan tacle, yang dipasang pada pipa atau box
bantu.

- Setelah portal berdiri pada kedudukanya maka angkur
portal di cor.

- Selanjutnya kita mulai memasang brancing atau diagonal
portal serta segmen - segmennya.

3. GAMBAR.



PEMASANGAN ROLLER

1. PERSIAPAN PERALATAN

- Kunci pas
- Mur baut dia 19
- Tacle
- Tambang

2. LANGKAH KERJA

- Naikkan roller dengan menggunakan tacle
- Pasang dan paskan kedudukannya
- Pasang mur bautnya.
- Kencangkan semua mur bautnya
- Dalam pemasangan ini tutup roller di buka terlebih

dahulu.
- Untuk mengefisien waktu, pasanglah roller secara

bersamaan

3. GAMBAR.



PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL UTAMA

1. PERSIAPAN PERALATAN

- Seling atau tambang
- Tacle
- Katrol roda 
- Drum atau perahu 

2. LANGKAH KERJA.

- Setelah gulungan kabel telah dilepaskan maka salah
satu ujung kabel utama tersebut di kuncikan pada waltermur
utama yang telah kita pasang tadi.

- Kemudian ujung yang satunya lagi kita seberangkan dengan 
cara : ikatkan ujung kabel tersebut pada drum atau perahu
dan selanjutnya perahu atau drum tersebut kita tarik dari
seberang.

3. GAMBAR.



MEMASANG KABEL UTAMA KE ATAS ROLLER

1. PERSIAPAN PERALATAN
- Tacle
- Tambang / tali /seling
- Kayu atau pipa

2. LANGKAH KERJA.

- Setelah roller terpasang pada ternpatnya mulailah persiapan 
untuk menaikkan kabel utama.

- Jika salah satu ujung kabel utama tersebut telah terkunci pada
waltermur utama, maka tariklah kabel ke atas dengan
menggunakan tacle dan tambang dengan cara, ukur kabel utama
dari ujung yang terikat pada waltermur utama sampai ke AS
portal,lalu buat tekukan setengah lingkaran dengan jari
jari kurang lebih 1(satu) meter.Kemudian ujung tekukan
diikat dengan kayu atau pipa dan ditarik dengan menggunakan
tacle.

3. GAMBAR



MENYETEL LAYOUT KABEL UTAMA

l. Persiapan peralatan
- Balok kayu
- Tackel

2. Langkah kerja
- Putar waltermur
- Apabila masih kurang panjang , kendorkan kembali

waltermur kabel utama, kemudian kabel dilepas dan ditekuk
lebih maju sesuai dengan ketingian yang di maksud.

3. Gambar



PEMASANGAN HANGER

1. PERSIAPAN PERALATAN.

- Tangga yang terbuat dari tambang
- Kunci pas / ring
- Mur baut secukupnya
- Plat kopel

2. LANGKAH KERJA.

- Setelah kabel utama telah terpasang sesuai dengan aturan
lay outnya, siapkan hanger - hangernnya

- Pasang hanger dari kedua arah, dan untuk hanger yang 
panjang untuk hanger yang pertama atau paling ujung.

3. GAMBAR.



MERANGKAI GIRDER

1. PERSIAPAN PERALATAN
- Kunci - kunci
- Tambang
- Tangga dari tali

2. LANGKAH KERJA

- Pertama sekali persiapkan rangkaian pertama yang terdiri dari
batang melintang dan batang memanjang yang telah dirangkai
menjadi satu.

- Setelah itu diangkat atau dipasang dangan menggunakan tali
atau tambang.

- Pemasangan gider ini sebaiknya di mulai dari ke dua ujung
jembatan.

3. GAMBAR.



PENGECEKAN CHAMBER

1. PERSIAPAN PERALATAN.

- Theodolit / water pass
- Meteran

2. LANGKAH KERJA

- Pengecekan ini di lakukan setelah hanger seluruhnya di
pasang dan girder juga sudah terpasang.

- Pengecekan di mulai dari ujung salah satu jembatan dengan
menggunakan treodolit atau waterpass

3. GAMBAR.



PEMASANGAN SANDARAN

1. PERSIAPAN PERALATAN.

- Kunci pas atau kunci ring
- Tambang atau tali
- Mur baut secukupnya

2. LANGKAH KERJA

- Setelah girder terpasang dan chamber telah kita periksa maka
pekerjaan selanjutnya adalah memasang sandaran telah dirakit
sebelumnya, tetapi belum terpasang sandaran penutup .

- Setelah sandaran terpasang semuanya maka kita memasang
railing atau sandaran penutup.

3. GAMBAR.



PEKERJAAN PEMASANGAN LANTAI

1. PERSIAPAN PERALATAN

- Kunci pas maupun kunci ring
- Mur baut yang di perlukan
- Papan lantai 
- Klem lantai 

2. LANGKAH KERJA.

- Setelah sandaran dipasang maka kita bersiap siap untuk
memasang lantai jembatan.

- Dalam pemasangan lantai bisa dilakukan dari satu arah
ataupun dari dua arah.

3. GAMBAR



PENGECEKAN CHAMBER KEMBALI

1. PERSIAPAN PERALATAN.

- Theodolit / water pass
- Meteran

2. LANGKAH KERJA. 

- Setelah sandaran kita pasang maka sebaiknya kita adakan
pengecekan ulang terhadap chamber dengan cara yang sama pada
pengecekan pertama tadi. 

3. GAMBAR.



PEMASANGAN KABEL ANGIN

1. PERSIAPAN PERALATAN.

- Tambang / tali
- Buldoggrif
- Kunci pas dan ring

2. LANGKAH KERJA.

- Setelah sandaran dan kawat ram dipasang maka kita bersiap
siap untuk memasang kabel angin serta ikatan angin.

- Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka gulungan
kabel lalu salah satu ujungnya kita pasang pada waltermur
angin yang telah kita tanam. Dan untuk ujung satunya lagi 
kita seberangkan.

- Setelah terjadi bentangan kabel angin maka kita mulai
memasang ikatan kabel angin di mulai dari yang paling
pendek.

- Pemasangan kabel angin ini di maksudkan untuk meluruskan
bentangan jembatan.

3. GAMBAR.



PENGECORAN PLAT INJAK

1. PERSIAPAN PERALATAN.

- Papan / kayu
- Paku secukupnya
- Palu

2. LANGKAH KERJA.

- Setelah kabel dan ikatan angin seiesai kita pasang ,dan
bentangan jembatan gantung telah lurus maka selanjutnya
kita bisa mengecor plat injak yang berada di ujung
jembatan

3. GAMBAR.



PENGECEKAN AKHIR

1. PERSIAPAN PERALATAN

- Meteran
- Water pass atau theodolit
- Kunci pas dan kunci ring

2. LANGKAH KERJA.

- Setelah segalanya telah terpasang dan bentangan jembatan
gantung telah lurus maka yang harus kita lakukan adalah
mengadakan pengecekan menyeluruh atau pengecekan akhir.

- Pertama yang kita cek adalah kekencangan mur baut. 
- Lalu ketepatan chember
- Kemudian kita tes kelendutan
- Dan goyangan jembatan
- Serta kelurusan jembatan.

3. GAMBAR.



GAMBAR JEMBATAN GANTUNG 
TIPE 21 METER 










