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BAGIAN 1 

1. PENDAHULUAN 

1.1 LINGKUP DARI PANDUAN PENGAWASAN PELAKSANAAN 

Panduan ini menguraikan metode yang harus digunakan dalam Pengawasan Pelaksanaan 
Penggantian Jembatan dan Rehabilitasi Jembatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Bina Marga. Proyek ini biasanya dikerjakan sesuai kontrak tetapi sebagian besar isi Panduan ini 
dapat digunakan untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara harian. 

Panduan ini terbagi atas 2 bagian. Buku I (Bab 1 sampai 11) mencakup keseluruhan detail 
administrasi dan prosedur yang berkaitan dengan pengawasan proyek. Buku II (Bab 12 sampai 
26) mencakup segi-segi teknis dari pada pengawasan pelaksanaan. 

1.2 TUJUAN DARI BUKU PANDUAN INI 

Tujuan Panduan Pengawasan Supervisi ini adalah meningkatkan mutu pengelolaan proses 
pembangunan jembatan dan meningkatkan mutu pelaksanaan jembatan. Panduan ini berisi 
prosedur standar dan pedoman yang perlu diikuti dalam pelaksanaan pengawasan proyek-proyek 
jembatan. Penggunaan prosedur pengawasan yang sesuai dan seragam akan membantu 
meyakinkan bahwa pembangunan jembatan diselesaikan dalam batasan waktu dan dana yang 
ada, dan akan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi. 

Peningkatan mutu pelaksanaan akan mengurangi keperluan pemeliharaan dan rehabilitasi 
jembatan sebelum masa penggunaannya. 

1.3 GARIS BESAR PANDUAN 

Panduan ini menguraikan komponen dari proses pelaksanaan sesuai dengan urutan yang logis. 
Formulir standard juga dilampirkan yang dapat digunakan untuk pemeriksaan dan testing yang 
dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan pekerjaan. 

Panduan ini terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut : 

BAGIAN 1 

1. Pendahuluan. 
2. Aspek Umum dari Pengawasan Pelaksanaan. 
3. Administrasi Kontrak. 
4. Perencanaan Proyek. 
5. Kewenangan Konsultan Supervisi. 
6. Tugas Konsultan Supervisi. 
7. Penanganan Bahan. 
8. Prosedur Administrasi untuk Pengawasan Pelaksanaan Jembatan. 
9. Penggunaan Formulir Pelaporan 
10. Prosedur Pelaporan Berkala. 
11. Penyiapan Laporan Penyelesaian Proyek.  
 Daftar Pustaka 



1. PENDAHULUAN Bagian 1 

BAGIAN 2

12. Aspek Umum dari Pengawasan Teknis Pelaksanaan Jembatan. 
13. Pematokan Pekerjaan Jembatan. 
14. Pondasi. 
15. Beton. 
16. Beton Pratekan.
17. Konstruksi Baja.
18. Landasan dan Sambungan Pemuaian. 
19. Pagar dan Pembatas. 
20. Konstruksi Kayu.
21. Jembatan Darurat.
22. Cofferdam. 
23. Desain Pekerjaan Sementara. 
24. Epoxy Resin.
25. Pembongkaran dan Pemindahan Bangunan.
26. Pembersihan. 

 Daftar Pustaka
 Lampiran 
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2. ASPEK UMUM DARI PENGAWASAN PELAKSANAAN

2.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan dan pengelolaan kegiatan pelaksanaan jembatan yang efektif melibatkan suatu 
pengendalian keuangan, teknis, jadwal dan kontrak.

Bagian ini menyajikan gambaran umum dari proses pengawasan dan memperkenalkan bagian-
bagian lain dari Panduan ini. 

2.2 PERENCANAAN DAN PENJADWALAN PROYEK 

Perencanaan proyek mencakup seluruh perencanaan yang perlu untuk menjamin bahwa suatu 
proyek diatur dan dilaksanakan dengan cara yang efisien dan efektif. 

Jika pekerjaan pelaksanaan akan dilakukan dengan cara teratur maka diperlukan suatu Jadwal
Waktu Pelaksanaan. Jadwal ini akan menunjukkan tugas yang perlu untuk menyelesaikan
jembatan dan hubungan antara masing-masing tugas tersebut. Ketergantungan antara satu tugas
dengan yang lainnya menentukan bila tiap tugas dapat dilakukan.

Jika kebutuhan (resource) untuk tiap tugas dimasukkan, maka Jadwal Kebutuhan dapat
disiapkan.

Bab 4 dari Panduan ini menguraikan secara terinci bagaimana berbagai jadwal dipersiapkan dan
bagaimana digunakan sebagai alat pengendalian selama pelaksanaan pekerjaan.

2.3 PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA

Pengumpulan dan pemrosesan data yang merupakan bagian proses pengawasan adalah bagian 
integral dari mekanisme pengawasan suatu proyek pelaksanaan.

Pengendalian mutu menyeluruh suatu proyek pelaksanaan memerlukan: 

memantau perkembangan kemajuan pekerjaan dibandingkan dengan jadwal
waktu dari Kontraktor 

 memantau untuk menjamin dipenuhinya persyaratan teknis dari Spesifikasi
(Pengendalian Mutu), dan 

memantau biaya proyek keseluruhan.

Laporan pemeriksaan dan hasil pengujian yang diambil oleh Konsultan Supervisi dan Staf 
digunakan untuk membuat gambaran kemajuan proyek. Selain dari itu data tersebut 
mengungkapkan kejadian-kejadian di proyek selama pekerjaan berlangsung. Hal-hal seperti
pengaruh cuaca, perselisihan masalah industri, keterlambatan akibat penyediaan bahan tidak
pada waktunya dan sebagainya, semua dicatat dan dapat digunakan jika terdapat perselisihan
dengan Kontraktor untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. 
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2. ASPEK UMUM DARI PENGAWASAN PELAKSANAAN Bagian 1 

Data ini dapat juga digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Laporan Perkembangan Bulanan
dan Laporan lain yang diperlukan oleh Pemberi Pekerjaan pada waktu tertentu. 

Pencatatan dan pelaporan dijelaskan Iebih terinci pada Bab 9, 10 dan 11.

2.4 PENGAWASAN PROYEK

Pengawasan proyek yang mencakup bukan hanya segi Pengendalian Mutu Proyek, tetapi juga
pemantauan proyek secara umum, kemajuan menyeluruh dari Kontraktor, dan metode-metode
yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam Kontrak. 

Konsultan Supervisi dan Staf biasanya memantau kemajuan tiap-tiap kegiatan dengan
menggunakan Jadwal Waktu yang dibuat Kontraktor seperti diminta dalam Persyaratan Umum
Kontrak. Jadwal ini digunakan sebagai patokan untuk membandingkan kemajuan yang dicapai. 

Kontraktor harus membuat jadwal yang Iebih terinci untuk semua kegiatan utama pada format 
yang sesuai. 

Jenis, ketersediaan dan produktivitas dari alat Kontraktor harus dicatat dan dilaporkan.
Perubahan-perubahan penting dibicarakan dengan Kontraktor. 

Keterangan mengenai klasifikasi serta jumlah pekerja proyek dikumpulkan untuk memastikan
bahwa Kontraktor mampu menyelesaikan tugas pada waktunya dengan mutu yang diminta. 
Sebagai contoh, bila terlalu sedikit tukang kayu di lokasi pekerjaan maka akan muncul masalah
yang potensial dengan konstruksi perancah, dan sebagainya.

Catatan cuaca harus memasukkan keadaan cuaca sebenarnya seperti suhu max dan min harian,
curah hujan dan sebagainya, dan juga indikasi pengaruhnya terhadap proyek. Ada perbedaan 
pengaruh terhadap proyek yang disebabkan oleh hujan yang turun sebanyak 50 mm pada pukul 
6 sore dengan hujan turun sebanyak 30 mm pada pukul 7 pagi. Kehilangan jam kerja/waktu
(pada saat Kontraktor tidak dapat bekerja) harus dimasukkan.

Catatan harus dibuat untuk kebutuhan kegiatan utama proyek. Kegiatan seperti pekerjaan beton
pada pelat Iantai beton dan pemancangan tiang dsb, harus dianalisa. Jumlah orang persatuan
pengukuran, jumlah jam alat per satuan pengukuran dan keluaran per satuan waktu (mis. meter 
pemancangan per jam) harus dicatat untuk dipakai di masa datang.

Catatan tersebut berguna jika terjadi perselisihan dengan Kontraktor mengenai tingkat kecepatan
kemajuan dsb, tetapi juga berguna untuk membuat data base atau pustaka informasi dalam 
mempersiapkan Rencana Biaya di masa mendatang. Rencana Biaya Pemilik Pekerjaan (Owner's 
Estimates) diminta untuk tiap proyek yang akan dilelang. Rencana Biaya tersebut dipakai dalam 
tahap Evaluasi Pelelangan sebagai kriteria untuk menentukan Pemenang Pelelangan. Catatan
dari proyek terdahulu yang serupa dapat dijadikan dasar persiapan Rencana Biaya untuk proyek 
mendatang. Ini merupakan cara perkiraan yang lebih baik dari pada dengan menggunakan harga
satuan dari proyek sebelumnya. 

Kewenangan dan tanggung jawab Konsultan Supervisi dan staf diuraikan lebih terinci dalam Bab
5 dan 6. 
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2. ASPEK UMUM DARI PENGAWASAN PELAKSANAAN Bagian 1 

Bab 8 dari Panduan menguraikan secara rinci prosedur administrasi yang harus dilakukan untuk
pengawasan pelaksanaan proyek jembatan. 

2.5 PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu dimaksudkan sebagai jaminan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh
Kontraktor dan diterima oleh Pimpro/Engineer memenuhi Gambar Rencana, Syaratsyarat Teknik 
dan dokumen serta perintah lain dari Pimpro/Engineer selama Kontrak berlangsung. 

Dengan terus mengadakan pengecekan dan pengetesan dari pekerjaan Kontraktor, maka
Pemberi Pekerjaan dapat meyakinkan bahwa Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai dengan
standar spesifikasi dan kualitas.

Tingkat pengendalian yang dicapai pada dasarnya berbanding langsung dengan jumlah masukan
usaha pengawasan oleh Engineer dan staf. Kontraktor akan berusaha memenuhi Syarat-syarat
Teknik dengan usaha minim, oleh karena itu penting bahwa Konsultan Suvervisi dari staf
memastikan dipenuhinya Syarat-syarat Teknik. Seringkali perlu dijelaskan pada Kontraktor
bahwa target mutu dari Syarat-syarat Teknik tidak akan terpenuhi bila kontraktor tidak memenuhi
persyaratan mutu, misalnya persyaratan standar lapis permukaan beton mensyaratkan bahwa 
bahan yang dipakai untuk bekisting harus bebas dari cacad permukaan dan kekurangan lain.
Pemakaian bahan yang tidak sesuai bukan berarti harus selalu ditolak oleh Pimpro/Engineer 
pada tahap bahan sedang digunakan, tetapi dapat menyebabkan sulitnya atau tidak terpenuhinya
Syarat-syarat Teknik. 

Kebanyakan pekerjaan jembatan melibatkan pemakaian bahan dalam kuantitas besar. Standar
keseluruhan pekerjaan jembatan terutama ditentukan oleh mutu bahan. Bab 7 dari Panduan
menguraikan kebutuhan penanganan dan pengendalian bahan.

2.6 PENGENDALIAN KEUANGAN

Meskipun Harga satuan biaya untuk satuan pekerjaan yang ditawarkan Kontraktor sudah
fixed/tetap, ada bidang-bidang pekerjaan tertentu dimana Konsultan Supervisi dapat
mengendalikan harga akhir proyek. 

Perhitungan kuantitas dilakukan tiap bulan (atau lebih sering bila perlu) untuk mengukur 
kemajuan pekerjaan dan verifikasi angka-angka dalam pengajuan Kontraktor untuk Pembayaran
Angsuran.

Pengukuran dapat dibuat terpisah atau sebagai pemeriksaan bersama. Ketepatan perhitungan
akan menentukan nilai pembayaran kepada Kontraktor dalam Kontrak Harga Satuan. 
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2. ASPEK UMUM DARI PENGAWASAN PELAKSANAAN Bagian 1 

Bila Kontraktor ditugaskan melaksanakan pekerjaan tambahan atas dasar pekerjaan harian, perlu 
dicatat dengan teliti alat, pekerja dan bahan yang digunakan, untuk pengendalian biaya. Pada
umumnya pekerjaan harian (day work) harus dihindari dan sebuah Perubahan Kontrak harus
diterbitkan. Kontraktor biasanya akan memasukan satuan harga untuk alat dan pekerja pada
penawaran aslinya. Suatu harga satuan atau jumlah yang disepakati untuk perubahan biasanya
lebih disukai kecuali bila Iingkup dari pekerjaan tambahan tidak dapat. Dalam hal ini tidak ada
pilihan lain kecuali melakukan pekerjaan atas dasar Pekerjaan Harian. 

Konsultan Supervisi harus menjamin bahwa semua data produktifitas lapangan dan pekerja dll. 
disimpan selama pekerjaan normal untuk membantu Perubahan harga. 

Konsultan Supervisi harus menjamin bahwa semua kewajiban Pemberi Pekerjaan dalam Kontrak 
dipenuhi pada waktunya, sehingga tidak menimbulkan klaim untuk biaya/waktu tambahan dimasa
datang.

2.7 PENYELESAIAN PROYEK

Pada bagian akhir Kontrak terdapat sejumlah tugas Administratif yang 'harus dilakukan oleh oleh 
Pimpro/Engineer dan staf. Hal-hal ini dijelaskan dengan lebih terperinci dalam Bab 11 Panduan
ini.
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3. ADMINISTRASI KONTRAK 

3.1 UMUM 

Administrasi suatu Pekerjaan Kontrak merupakan prosedur yang rumit. Dua prinsip utama yang
harus diingat adalah 

Kontrak merupakan perjanjian hukum yang mengikat antara dua pihak, 
Kontraktor dan Pemberi Pekerjaan, dimana Kontraktor menyetujui untuk 
melaksanakan Pekerjaan tertentu sebagaimana diperinci dalam dokumen,
dengan imbalan pembayaran oleh Pemberi Pekerjaan dengan harga atau biaya 
yang telah ditetapkan dalam Penawaran Kontraktor; dan 

Engineer untuk Kontrak ini bukan merupakan pihak daripada Kontrak. Dia harus 
tidak memihak dan bebas. Adalah tanggung jawabnya untuk mengawasi
pelaksanaan yang baik dari Kontrak. Ini berarti bahwa Kontraktor melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan Gambar Rencana dan Syarat-syarat Teknik, dan
Pemberi Pekerjaan membayar pekerjaan ini secara tepat dan pada waktunya.
Pemberi Pekerjaan juga diwajibkan memberikan penjelasan atas perbedaan yang
timbul dalam dokumen. Penjelasan ini Iazimnya diberikan oleh Engineer.
Kewenangan Engineer ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.

Untuk Kontrak yang diberikan oleh Dirjen Bina Marga, Engineer biasanya adalah pegawai 
pemberi pekerjaan sehingga tugas Engineer adalah tugas yang sulit. Akan tetapi, ia harus 
berusaha menjaga kenetralan dan harus sadar bahwa ia tidak berkuasa untuk merubah atau
mengabaikan bagian-bagian Kontrak tanpa persetujuan kedua belah pihak dalam Kontrak. 

Harus juga diingat oleh Engineer bahwa Kontraktor telah menandatangani Kontrak dan oleh 
karena itu setuju untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Gambar Rencana dan Syarat-
syarat Teknik untuk jumlah yang ditawar. 

Proyek/Engineer mungkin mempunyai tanggung jawab atas koordinasi sejumlah kontraktor pada
beberapa proyek. 

3.2 JENIS-JENIS KONTRAK

Dua jenis Kontrak yang biasanya dipakai dalam pekerjaanT jembatan.

Kontrak Harga Satuan 

Pemberi pekerjaan mempersiapkan Jadwal perkiraan jumlah untuk komponen Pekerjaan yang
berbeda berdasarkan Gambar Kontrak. Kontraktor memberikan dalam penawarannya harga
untuk tiap satuan pekerjaan dalam Jadwal untuk memperoleh jumlah Penawaran. Dalam jenis
Kontrak ini, harga satuan yang menentukan, bukan jumlah, dan Harga Akhir didapat dari
perhitungan jumlah sebenarnya tiap item pekerjaan yang dilakukan dan ditetapkan dalam Harga
Penawaran.
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2. ADMINISTRASI KONTAK Bagian 1 

Kontrak Borongan (Lump Sum) 

Dengan Kontrak borongan jenis ini, Kontraktor menawar suatu harga borongan untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Gambar Rencana.

Kontrak Harga Satuan memberi kemungkinan lebih banyak untuk perubahan yang mungkin 
dirasa perlu pada waktu pelaksanaan. Perubahan-perubahan demikian diperlukan karena sering
kali sulit untuk mencakup semua item secara memadai pada tahap penawaran. Dalam Kontrak
Borongan, Daftar Kuantitas (Bill of Quantities) dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan
nilai perubahan.

Kontrak Borongan berguna untuk pekerjaan kecil, dimana Pekerjaan dapat dirinci sepenuhnya
dan terdapat sedikit kemungkinan akan diperlukan perubahan (misalnya pengadaan landasan 
atau balok beton pratekan).

Jika Perubahan diperlukan dalam Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Borongan dan Kontraktor
serta Engineer tidak dapat menyepakati nilai perubahan sebelum pekerjaan dilaksanakan maka 
pekerjaan harus dilakukan atas dasar Pekerjaan Harian. Dalam hal ini harus ada catatan dengan
teliti mengenai semua pekerjaan, alat dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan
tambahan.

Adalah penting untuk membuat catatan menyeluruh dari semua Perubahan dan pekerjaan
dimana mungkih timbul perselisihan. Ini akan memungkinkan pemberian harga pekerjaan yang 
akan dilaksanakan pada tahap lain bila diperlukan. Catatan tersebut harus meliputi jumlah
pekerja yang dipekerjakan, penggolongan jenis pekerjaan, peralatan dipakai, dan waktu dipakai
pada pekerjaan serta waktu standby (Tidak dipergunakan) dan bahan yang dipergunakan.

3.3 DOKUMEN KONTRAK

Dokumen Kontrak merupakan perjanjian resmi yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan Pemberi 
Kerja biasanya terdiri atas 

Instruksi Kepada Peserta Lelang. 

Syarat-syarat Umum Kontrak. 

Syarat-syarat Teknik. 

Daftar Kuantitas dan Harga (termasuk pekerjaan Harian).

Gambar Rencana.

Addenda.

3.3.1 Instruksi Kepada Peserta Lelang

Petunjuk bagi Peserta Lelang - daftar yang diperlukan untuk memasukkan penawaran
yang sah. 
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2. ADMINISTRASI KONTAK Bagian 1 

Formulir Penawaran - formulir di mana Penawar menegaskan penawarannya. 

Formulir Perjanjian - ikatan perjanjian kerja secara hukum antara Pemberi
Pekerjaan dan Kontraktor. Perjanjian ini ditanda tangani
kedua belah pihak dan diberi stempel. 

3.3.2 Syarat-syarat Umum Kontrak

Syarat-syarat Umum Kontrak adalah dasar hukum untuk Kontrak. 

Menguraikan tanggung jawab, kewajiban dan hak-hak semua pihak dalam Kontrak. 

3.3.3 Syarat-Syarat Teknik 

Syarat-syarat Teknis menjelaskan secara teknis dan terinci pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Syarat-syarat Teknis biasanya berisikan standar bahan yang akan dipakai dalam pekerjaan
termasuk metode yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pekerjaan atau kriteria
yang dapat diterima untuk pekerjaan yang telah selesai (biasanya digunakan yang terakhir). 

Syarat-Syarat Teknik untuk Kontrak-kontrak Direktorat Jenderal Bina Marga pada umumnya
terdiri atas 3 bagian dalam 2 buku. 

Buku Pertama berisi klausul Syarat-syarat Teknik utama dan klausul Syarat-syarat Teknik
Khusus (proyek khusus) yang berkaitan dengan pekerjaan jembatan. Buku Kedua berisi klausul 
Syarat-syarat Teknik pekerjaan jalan.

Maksudnya adalah bahwa Klausul Standar yang sama akan dipakai pada semua Kontrak, dan
persyaratan Spesifik-lapangan atau proyek (misalnya lokasi depot penyimpanan DPU dan
sebagainya) akan dimasukan dalam Syarat-syarat Teknik Khusus. Syarat-syarat Teknik Khusus
meliputi semua modifikasi, tambahan, atau penghapusan terhadap klausul Standar.

3.3.4 Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga memberikan kuantitas dari masing-masing jenis pekerjaan yang
berbeda yang harus dilaksanakan dalam Kontrak. Juga tercantum harga satuan penawaran 
kontraktor untuk tiap-tiap satuan pekerjaan, yang digunakan pada saat pembuatan pembayaran
berdasarkan kontrak. 

3.3.5 Gambar Rencana 

Gambar Rencana harus memberi gambaran tepat dan pasti mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan. Gambar Rencana yang digunakan harus mutakhir dengan versi yang teratur 
sedangkan yang tidak dipakai harus ditandai dengan jelas. 

BMS9-M.I – Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jembatan - 24 January 1993 3-3



2. ADMINISTRASI KONTAK Bagian 1 

Gambar Rencana yang dimasukkan dalam Dokumen Kontrak adalah Gambar Penawaran.
Gambar tersebut harus disimpan dalam bentuk tetap/tidak dirubah untuk membantu menilai 
perubahan yang timbul setelah pekerjaan Kontrak dimulai. 

3.3.6 Addenda

Bagian dari Dokumen Kontrak berisikan Addenda klausul Kontrak dan berkas-berkas surat
menyurat antara kedua belah pihak yang terbit pada saat periode tender sebelum penanda
tanganan kontrak.

Dalam Addenda dapat termasuk surat-surat permintaan/penjelasan yang diajukan oleh kontraktor
sebagai tanggapan untuk pertanyaan dari panitia tender pada seat evaluasi penawaran.

3.4 SUB KONTRAK

Kontraktor diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari Engineer untuk setiap pekerjaan
yang akan disub-kontrakkan. 

Tanpa melupakan persetujuan tersebut, sub-kontraktor yang dipilih dan dipekerjakan oleh
Kontraktor untuk melakukan bagian dari Pekerjaan atas nama Kontraktor, akan bertanggung
jawab sepenuhnya kepada Kontraktor dan secara hukum tidak mempunyai hubungan dengan
Pemberi Pekerjaan. Kontraktor masih tetap bertanggung jawab untuk pelaksanaan pekerjaan
yang sebenarnya. 

Pengawasan pekerjaan yang di sub kontrakkan dilakukan seolah-olah pekerjaan tetap
dilaksanakan oleh Kontraktor Utama. Semua perintah dan petunjuk Pimpinan Proyek ditujukan
kepada Kontraktor, bukan sub-kontraktor.
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4. PERENCANAAN PROYEK

4.1 UMUM 

Bab ini menguraikan proses Perencanaan dan Penjadwalan. Beberapa kegiatan perencanaan
harus dilakukan biia proyek akan dilaksanakan sesuai jadwal dengan keterlambatan minimum
dan efisiensi maksimum.

Sebagian besar tugas ini dilaksanakan oleh Kontraktor tetapi Pimpinan Proyek/Engineer dan staf
harus sadar akan tanggung jawabnya dan harus membahas kegiatan tersebut dengan Kontraktor 
sebelum pelaksanaan dimulai, untuk menjamin bahwa pekerjaan akan dimulai dengan baik. 

4.2 PEMROGRAMAN DAN PENJADWALAN

4.2.1 Umum

Syarat-syarat Umum Kontrak. mewajibkan Kontraktor untuk membuat beberapa jadwal program
pelaksanaan proyek. Format terinci dari jadwal tersebut harus dimasukan dalam Syarat-Syarat
Teknik. Biasanya jadwal atau program harus disajikan sedemikian rupa sehingga tampak urutan
pelaksanaan berbagai kegiatan, dan keterkaitan masing-masing kegiatan. Seringkali harus
dilengkapi dengan sub program yang merinci berbagai segi khusus pelaksanaan pembangunan,
misalnya pemancangan tiang, pemasangan bangunan atas dan sebagainya. 

Selain dari itu Kontraktor wajib menyerahkan, bersamaan dengan programnya, daftar dari
sumber material yang dipakai untuk kegiatan pokok. Sehingga dapat diteliti apakah penggunaan
sumber daya tersebut terjadi tumpang tindih, yaitu sumber daya yang sama perlu digunakan
bersamaan pada dua kegiatan (atau lebih).

Oleh karena program Kontraktor merupakan petunjuk mengenai bagaimana berlangsungnya
pekerjaan kemudian, program ini dijadikan dasar semua pelaporan dan pemantauan. 

Pimpinan Proyek/Engineer perlu meneliti secara hati-hati semua jadawal jika ada kesalahan
logika dan kekurangan-kekurangan. Detail yang cukup harus dimasukan dalam jadwal untuk
memantau kemajuan tiap bagian pembangunan, tetapi tidak boleh berlebihan sehingga jadwal
akan sulit diikuti. Penggunaan Jadwal dan sub program disarankan, tetapi harus diperhatikan 
bahwa keterkaitan antara sub program yang berbeda diperlihatkan dalam keseluruhan jadwal. 

Suatu Jadwal kerja penting untuk hal-hal sebagai berikut 

memberikan rencana pelaksanaan dan urutan pelaksanaan pekerjaan dalam 
jangka waktu yang ditetapkan 

identifikasi kegiatan-kegiatan utama 

sebagai alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan

mengukur dan melaporkan kemajuan 

sebagai alat untuk pemantauan, dan
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4. PERENCANAAN PROYEK Bagian 1 

sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan pekerja, alat dan bahan, serta 
pengendalian keuangan.

Bab 12 daripada Teknik Pelaksanaan Jembatan membahas teknik dasar penjadwalan dan 
penggunaannya pada proyek-proyek DitJen Bina Marga. 

4.2.2 Kurva-S

Suatu proyek pada umumya tingkat kemajuannya lambat pada awal pekerjaan, dipercepat pada 
suatu tingkat produksi Iebih tinggi dan menjadi lambat lagi mendekati akhir pekerjaan.
Menggambar kemajuan kerja atau nilai kumulatif pembayaran terhadap waktu memberi suatu
kurva (lengkung) berbentuk S. Kurva ini biasa disebut Kurva-S dan menggambarkan rangkaian
kegiatan yang lazim bagi suatu proyek pembangunan.

Pemakaian kurva-S untuk memantau kemajuan pekerjaan biasa dilakukan di lingkungan Ditjen
Bina Marga dan memberi gambaran mengenai kinerja Kontraktor. Bentuk kurva S yang biasa
akan berubah bila pengaruh uang muka dan mobilisasi dimasukk.an, karena nilai ini sebesar 20
% dari Nilai Kontrak.

Oleh karena itu biasanya nilai uang muka dan mobilisasi ditiadakan pada waktu mempersiapkan
kurva-S.

Contoh umum kurva-S diberikan pada Gambar 4.1 di bawah ini. 

Gambar 4. 1. - Tipe Kurva-S untuk memantau kemajuan pekerjaan 

Kontraktor biasanya menyiapkan jadwal pekerjaan dalam bentuk bar chart terbagi atas jumlah
kegiatan yang sama dengan item pembayaran yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga. Hal ini mungkin memudahkan perhitungan biaya tetapi bukan penyajian terbaik sebab
sejumlah item pekerjaan yang penting mungkin disatukan menjadi satu item pembayaran.
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Kontraktor menghitung tingkat kemajuan pekerjaan secara ekivalen, dengan cara perhitungan
rata-rata yang sederhana, untuk tiap kegiatan pada bar chart dan ini dipakai untuk menghitung
dan menggambar kurva-S rencana atau yang diprogram. 

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, program dimutahirkan dengan menghitung
persentase yang selesai dari tiap kegiatan pada bar chart. Tingkat kemajuan yang sebenarnya
ditunjukkan dengan menggambarkan garis kedua. Ini dapat dibandingkan dengan nilai yang 
diprogramkan, sehingga tingkat kemajuan Kontraktor secara keseluruhan dapat dinilai. Jika
Kontraktor tertinggal dari targetnya (Kurva-S sebenarnya di bawah Kurva-S rencana) Pimpinan
Proyek/Engineer harus menanyai Kontraktor mengenai tindakan yang akan diambil untuk 
mengejar ketertinggalan tersebut.

Kurva S digunakan sebagai petunjuk/indikator kurangnya kinerja Kontraktor dan Pimpinan
Proyek/Engineer dapat mengadakan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) bila Kontraktor 
terlambat dari program sebesar 10% dan 20%. Jika pekerjaan kurang dari 70% selesai dan
Kontraktor terlambat 25% dari programnya, Pemberi Pekerjaan dapat mempertimbangkan
pernutusan kontrak sesuai dengan ketentuan umum klausul 59 dari Syarat-syarat Umum Kontrak.

Bentuk kurva-S disederhanakan bisa dipakai sebagai dasar pelaporan dalam laporan bulanan
Konsultan Supervisi. 

4.3 PENYIAPAN LOKASI

Sebelum pelaksanaan pembangunan jembatan dimulai ada beberapa aspek lokasi yang harus
dipertimbangkan. Aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertimbangan Daerah Pengawasan Jalan 

Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai perlu diselesaikan beberapa formalitas
dalam hal harus dilakukannya pembebasan tanah. Hal ini memerlukan prosedur 
tertentu yang harus diikuti dan penting bagi Pimpinan Proyek/Engineer, sebagai 
bagian dari rencana sebelum pelaksanaan pekerjaan, menentukan status
pembebasan tanah serta pengaruhnya, bila ada, bila lahan pekerjaan itu 
diserahkan pada Kontraktor.

Pemagaran

Pemagaran biasanya tidak merupakan masalah pada kontrak-kontrak Ditjen Bina
Marga. Jika perlu pemagaran untuk membatasi areal pekerjaan atau untuk 
mengamankan lokasi, Pimpinan Proyek/Engineer harus menentukan standar dan 
jenis yang sesuai 

.
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Pengalihan atau Pemindahan Sarana Umum

Meskipun pemindahan dan/atau relokasi sarana umum merupakan tanggung 
jawab instansi yang berwenang, perlu direncanakan pemindahan tersebut
sehingga tidak menyebabkan keterlambatan pekerjan. Pimpinan Proyek/Engineer 
dapat berperan dalam masalah ini dengan cara membahas pemindahan tersebut
bersama Kontraktor dan memastikan bahwa akan diambil langkah-langkah yang
cukup untuk menghubungi dengan instansi yang berkaitan.

Lokasi Pekerjaan dan Kantor, Akomodasi dan sebagainya

Pimpinan Proyek/Engineer harus minta pada Kontraktor untuk memberikan detail
lokasi kantor, akomodasi dan sebagainya secepat mungkin. Pimpinan 
Proyek/Engineer perlu dimintai persetujuannya terhadap usulan tersebut. 
Bangunan yang diusulkan harus terletak sedekat mungkin dengan lokasi
jembatan. Jalan umum terdekat dan lokasi jembatan harus mudah dicapai dari
bangunan kantor dan akomodasi tersebut. Kantor dan akomodasi harus 
terlindung.

4.4 PERSYARATAN KONTRAK PADA TAHAP PRAPELAKSANAAN
PEKERJAAN

Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Teknik digariskan kegiatan yang harus dilakukan
Kontraktor, Pimpinan Proyek/Engineer dan/atau Pemberi Pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai. 

Sebagian besar tugas ini berkaitan dengan jaminan dan asuransi yang harus diserahkan
Kontraktor. Lainnya berhubungan dengan tugas yang harus dilakukan Pimpinan Proyek, misalnya
pelimpahan wewenang dari Pimpinan Proyek ke Engineer's Representative.
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5. KEWENANGAN KONSULTAN SUPERVISI

5.1 MUM 

Pada umumnya Engineer adalah Pemimpin Proyek Penggantian Jembatan (Project Manager).

Tim Supervisi biasanya adalah Konsultan Supervisi, yaitu Konsultan yang ditunjuk oleh Ditjen
Bina Marga untuk menjalankan pengawasan pekerjaan Kontrak. Konsultan Supervisi mempunyai
tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari, tetapi tidak mempunyai wewenang
untuk menyetujui perubahan-perubahan atau membuat Pembayaran Akhir. 

Kewenangan dari pada Konsultan Supervisi didefinisikan didalam Dokumen Kontrak (biasanya
didalam Syarat-syarat Umum Kontrak), atau sebagaimana dilimpahkan sewaktu-sewaktu oleh
Engineer. Staf pengawas tersebut harus sepenuhnya sadar akan keterbatasan wewenang 
tersebut dalam menjalankan pengawasan sesuai Kontrak. 

Segala pelimpahan wewenang dari Pimpinan Proyek/Engineer kepada Tim Supervisi harus
diberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor, dan Konsultan Supervisi beserta staf harus
bertindak dalam batas-batas kewenangannya. Pelimpahan wewenang mungkin berbeda dari
setiap kontrak.

Tugas Konsultan Supervisi adalah untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
Gambar Rencana dan Dokumen Kontrak lainnya, dan bertindak dalam batas-batas kewenangan 
yang limpahkan.

5.2 TUGAS DAN WEWENANG YANG LAZIM DIBERIKAN KEPADA KONSULTAN
SUPERVISI

Kewenangan yang biasanya didelegasikan kepada Konsultan Supervisi: 

Menyetujui shop dan field Drawings (Gambar lapangan + Pelaksanaan) yang
dibuat oleh Kontraktor.

Mempersiapkan change orders (perintah perubahan) untuk pekerjaan tambah
atau penghapusan.

Mempersiapkan laporan (termasuk rekomendasi) mengenai klaim Kontraktor
kepada Engineer 

Mempersiapkan laporan dan rekomendasi pada perubahan desain pekerjaan.

Mempersiapkan sertifikat pembayaran angsuran bulanan

Menerima atau menolak pekerjaan yang dilaksanakan Kontrator atas dasar
kesesuaian atau tidak dengan Syarat-syarat Teknik. 
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5.3 TUGAS DAN WEWENANG YANG BIASANYA TIDAK DIBERIKAN PADA
KONSULTAN SUPERVISI

Konsultan Supervisi tidak berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut

Menyetujui perubahan desain 

Menyetujui perubahan terhadap pekerjaan 

Memberikan perpanjangan waktu kepada Kontraktor 

Menyetujui sertifikat pembayaran pekerjaan

Menyetujui Klaim yang diajukan oleh Kontraktor untuk pembayaran tambahan

Mengadakan negosiasi langsung dengan Kontraktor untuk harga satuan
pembayaran yang baru, apabila harus melaksanakan pekerjaan tambahan yang
tidak terdapat harga satuan didalam daftar harga. 
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6. TUGAS-TUGAS KONSULTAN SUPERVISI

6.1 UMUM 

Tugas Engineer adalah untuk melaksanakan Aministrasi Kntrak antara Pemberi Pekerjaan dan 
Kontraktor secara netral tanpa memihak kepada salah satu pihak.

Jika hal ini sudah jelas dari sejak dimulainya pekerjaan dalam kontrak maka dapat dijalin suatu
hubungan kerja yang balk dengan Kontraktor.

Pimpro/Engineer harus secarace pat dan tegas menerapkan persyaratan dalam Syarat-syarat
Teknik dan harus menjamin bahwa Kontraktor diberitahukan secepat mungkin adanya 
perubahan-perubahan pada Gambar Rencana. 

Harus diperhitungkan bahwa Engineer's Representative menerapkan Syarat-syarat Teknik 
dengan benar sesuai apa yang tertulis dan bukan menurut interpretasi salah satu pihak.
Konsultan Supervisi harus membuat semua keputusan dengan segera dan secara tegas
sehingga sesedikit mungkin menyebabkan keterlambatan terhadap pekerjaan. la harus menjamin 
pula bahwa Kontraktor segera dapat dibayar untuk semua pekerjaan yang telah diselesaikan 
dengan balk. 

Jika terdapat perselisihan dalam hal apapun, pembayaran yang dilakukan haruslah tanpa
memihak kedudukan salah satu pihak.

Konsultan Supervisi dan stafnya tidak dibenarkan mempunyai keterikatan terhadap Kontraktor 
dengan menerima sesuatu dan harus menjamin bahwa perintah ditujukan kepada Kontraktor atau
pihak yang mewakilinya secara resmi dan bukan kepada subkontraktor atau pegawainya. Semua
perintah kepada Kontraktor harus ditegaskan secara tertulis guna memperkecil kemungkinan
terjadinya perselisihan.

Daftar simak untuk Pengawasan Pelaksanaan termasuk dalam Lampiran 2. 

6.2 PENGAWASAN OLEH ENGINEER

6.2.1 Umum

Engineer mempunyai tugas antara lain 

Menjamin bahwa seluruh staff yang terlibat dalam pengawasan (termasuk
Konsultan) menjalankan penelitian yang benar terhadap pekerjaan Kontraktor 
pada semua tahap pembangunan dan bahwa persetujuan untuk semua tahap
pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur berlaku.

Menjamin bahwa semua kemajuan pekerjaan dicatat dengan benar pada
formulir-formulir yang baku dan menurut format yang yang baku.

 Memantau pengeluaran biaya

Menyetujui pembayaran angsuran kepada Kontraktor untuk pekerjaan yang
sudah diselesaikan.
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Menjamin persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Syarat-syarat Teknik dapat terpenuhi

Memantau jadwal waktu proyek dan mengingatkan Kontraktor akan
keterlambatan yang terjadi. 

Berkorepondensi dengan Kontraktor dalam semua masalah yang harus 
diperhatikan.

Memimpin semua pertemuan lapangan dengan Kontraktor, Konsultan (kalau ada)
dan staf teknik senior lain.

Menjamin pembayaran angsuran dibuat berdasarkan kuantitas yang diukur 

 Mengeluarkan sertifikat penerimaan.

Mengevaluasi Klaim Kontraktor untuk perubahan-perubahan dan tambahan 
pembayaran.

6.2.2 Direksi Teknik (Project Officer) 

Tugas-tugas Direksi Teknik (Project Officer) termasuk: 

Berhubungan dengan Konsultan Supervisi dalam hal perubahan terhadap
kuantitas pekerjaan.

Berhubungan dengan Konsultan Supervisi dan Pemimpin Bagian Proyek dalam 
hal perubahan desain Pekerjaan

Membantu Pimpro/Engineer dalam administrasi umum kontrak. 

6.2.3 Pengawas Lapangan (inspector) 

Tugas dari Pengawas Lapangan pada Kontrak adalah membuat laporan yang tidak memihak 
kepada Direksi Teknik (Project Officer) tentang kegiatan sehari-hari dilokasi proyek.
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6.3 PENGAWASAN OLEH KONSULTAN SUPERVISI 

6.3.1 Umum

Tugas-tugas Konsultan Supervisi adalah sebagai berikut 

Meneliti dan dimana perlu membuat penjelasan (Clarification) dari Syarat-syarat
Teknik dan Gambar Rencana.

Menyediakan informasi yang dibutuhkan Kontraktor. 

Memeriksa semua bahan dan pekerjaan dengan seksama.

Menjamin semua pengujian bahan dilakukan sesuai dengan standar yang dapat
diterima.

Menjamin bahwa sernua bahan akan tersedia pada waktunya dan sesuai dengan 
standar yang diperlukan.

 Memeriksa pematokan

Melapor mengenai penyimpangan dari peraturan pemerintah atau peraturan
lainnya.

Memberitahukan Kontraktor jika terjadi penyimpangan dari Gambar Rencana
atau Syarat-syarat Teknis. 

Membuat dann menyimpan semua catatan yang perlu. 

Menyediakan pengukuran dan informasi untuk pembayaran angsuran bulanan. 

Mengukur semua tambahan dan pengurangan yang diperintahkan Engineer.

Menyelesaikan Gambar Terlaksana (As Built Drawing) 

Membuat laporan kepada Pimpro/Engineer mengenai semua perkembangan
proyek pada waktunya dan secara memadai. 

Tugas-tugas ini dijelaskan lebih rinci pada sub-bab berikut. 

6.3.2 Meneliti Gambar Rencana dan Syarat-syarat Teknik 

Konsultan Supervisi harus menggunakan Syarat-syarat Teknik dan Gambar Rencana sebagai
TOR/Kerangka acuan utama dan terbiasa. Meneliti Syarat-syarat Teknik dan Gambar Rencana
secara terperinci harus dilakukan dari permulaan, sehingga akan menghasilkan pekerjaan yang
baik.

Bila terjadi penyimpangan atau kerancuan atau yang telah diindikasikan oleh Kontraktor,
secepatnya harus dilaporkan kepada Engineer. 
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Jika terjadi keraguan mengenai penafsiran Gambar Rencana atau Syarat-syarat Teknik maka
Konsultan Supervisi harus minta petunjuk dari Pimpro/Engineer. 

6.3.3 Informasi yang diminta oleh Kontraktor 

Jika Konsultan Supervisi tidak dapat memberikan informasi yang diminta oleh Kontraktor hal ini
harus diselesaikan melalui Pimpro/Engineer. Informasi tersebut harus segera diteruskan kepada
Kontraktor untuk menghindari keterlambatan pekerjaan. Setiapinformasi yang diminta dan
diberikan harus dicatat dengan diberi waktu dan tanggal. 

6.3.4 Pemeriksaan Bahan dan Pekerjaan

Pemeriksaan bahan termasuk pengambilan contoh dan pelaksanaan semua pengujian lapangan
yang diperlukan (Lihat Bab 7). Jika prosedur pengujian mengikuti standar atau standar Syarat-
syarat Teknik maka kopi atau kutipan dari standar tersebut harus disimpan dilokasi. Adalah
penting untuk mengikuti prosedur yang telah digariskan kalau tidak pengujian akan kurang
berarti. Hasil dari tiap pengujian harus diberikan pada Kontraktor jika diminta, tetapi hasil yang
memerlukan analisa yang ahli sebaiknya tidak diberikan sebelum dianalisa dengan baik.

Konsultan Supervisi harus mengirim semua contoh yang akan diuji kelaboratorium dengan 
segera. Untuk contoh-contoh pengirimana harus dilakukan pada waktunya (misalnya pengujian
beton pada 7 hari dan 28 hari). 

Pemeriksaan item pekerjaan khusus seperti bekisting dan pemasangan tulangan baja tidak boleh 
ditunda sampai pekerjaan selesai. Konsultan Supervisi harus memeriksa pekerjaan pada saat
sedang berlangsung. Apabila jelas bahwa pekerjaan Kontraktor melakukan hal yang salah maka 
harus segera diberitahu pada Pengawas Teknik Kontraktor atau Mandor, untuk menghindari 
perbaikan yang akan menghabiskan biaya dikemudian hari. Konsultan Supervisi harus
menghindari diberikannya perintah secara langsung kepada pekerja atau sub-kontraktor oleh
karena hal ini dapat diartikan sebagai hubungan antara pemberi tugas/pekerja dan dapat
mengakibatkan timbulnya klaim dari Kontraktor dan kemungkinan adanya pemutusan kontrak. 

6.3.5 Pemberitahuan adanya Penyimpangan dari Gambar Rencana dan Syarat-
syarat Teknik 

Pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis dan satu kopi dari pemeritahuan pada Kontraktor 
disimpan. Bahkan hal-hal kecil sebaiknya dicatat dalam catatan harian. Jika Kontraktor tidak 
memperbaiki penyimpangan, harus dilaporkan pada Pimpro/Engineer. 
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6.3.6 Pemeriksaan Pematokan

Dalam Persyaratan umum kontrak, Kontraktor diwajibkan mengadakan pematokan pekerjaan dan
bertanggung jawab atas ketepatannya pekerjaan tersebut.

Adalah penting untuk memberikan tanggung jawab pematokan kepada Kontraktor meskipun
Konsultan Supervisi seringkali diminta bantuannya karena Kontraktor tidak memiliki tenaga
terlatih/tukang (Skilled personnel) di lokasi. Dalam hal ini Kontraktor harus diintruksikan untuk
mendatangkan surveyornya ke lokasi untuk melakukan pematokan. 

Adalah penting bahwa titik kontrol tidak boleh dibuat atau dipindahkan oleh Konsultan Supervisi 
dan staf tanpa pemeriksaan pekerjaan terlebih dahulu oleh tenaga Teknik Enginner) atau
Surveyor.

6.3.7 Penyimpangan dari Peraturan 

Jika terdapat penyimpangan dari peraturan pemerintah harus dilaporkan kepada
Pimpro/Engineer

6.3.8 Pembuatan Catatan (Record) 

Jenis catatan dan cara pelaporan dijelaskan dalam Bab 9, 10 dan 11.

6.3.9 Informasi untuk Pembayaran Angsuran Bulanan 

Pada akhir tiap bulan kalender Konsultan Supervisi akan menyiapkan daftar kuantitas pekerjaan
yang selesai dilakukan untuk tiap item dalam jadwal Kontrak. Ini sebaiknya dilaksanakan dengan
mendapatkan copy dari kuantitas yang akan dimasukan oleh Kontraktor dalam Klaim
Pembayaran Angsuran, dan membandingkan dengan kuantitas yang diberikan dalam buku
pengukuran. Kuantitas dari Kontraktor harus diperiksa dan diperbaiki, jika perlu. Kuantitas ini 
harus disahkan oleh Kontraktor, Konsultan Supervisi.

Sertifikat bulanan akan disiapkan oleh Konsultan Supervisi dengan menggunakan format standar 
untuk jenis kontrak yang bersangkutan (pembayaran dalam mata uang lokal atau mata uang lokal 
dan asing). 

6.3.10 Variasi dan Perubahan Pekerjaan 

Konsultan Supervisi biasanya tidak mempunyai wewenang untuk menugaskan tambahan dan
pengurangan dalam Kontrak. Hal ini akan ditugaskan oleh Pimpro/Engineer dan dihitung oleh
Konsultan Supervisi dan staf. 

Perubahan Pekerjaan - pengurangan dan penambahan pekerjaan harus dilakukan oleh
Pimpro/Engineer pada setiap saat. Pimpro/Engineer diberi kuasa seperti tercantum didalam 
Persyaratan Umum Kontrak yang memuat pedoman bagaimana menangani perubahan pada
pekerjaar.
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Pada kasus pekerjaan tambahan, setiap usaha harus dicapai mengenai persetujuan biaya 
sebelum pekerjaan dimulai. 

Semua tambahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan harus dicatat seperlunya oleh 
Konsultan Supervisi dan stafnya. 

Pembayaran untuk tambahan dan pengurangan dilakukan dengan dasar

Harga satuan daftar kuantitas dan harga.

Item yang telah dinegosiasi atau harga satuan. 

Harga satuan Pekerjaan harian 

a. Daftar Harga Satuan 

Harga Satuan telah dicantumkan dalam daftar Harga Penawaran Konsultan dan harga ini dapat
dipergunakan untuk menilai tambahan dan kekurangan jika tipe pekerjaan adalah sama dengan
yang disebutkan didalam daftar harga. Jika penambahan atau pengurangan dalam kuantitas
pekerjaan melebihi batas yang telah ditentukan dalam Persyaratan Umum Kontrak mungkin
diperlukan Harga Satuan baru untuk item tersebut. 

b. Item-item Yang Telah Dinegosiasi. Atau Satuan 

Jika pekerjaan tambahan yang dilakukan tidak sama kelas/mutunya seperti tercantum pada 
daftar penawaran, atau jika tidak terdapat Harga Satuan dalam daftar harga penawaran untuk 
pekerjaan itu, harga satuan yang harus dibayarkan harus dinegosiasikan terlebih dahulu dengan
Kontraktor dan Engineer. 

c. Pekerjaan Harian

Jika Kontraktor dan Pimpro/Engineer tidak mencapai kesepakatan mengenai biaya yang harus
dibayarkan untuk item pekerjaan tambahan, Pimpro/Engineer dapat menugaskan Kontraktor
untuk melakukan pekerjaan-itu secara harian. Dalam hal ini Kontraktor dibayar untuk harga
sebenarnya dan pekerjaan itu ditambah margin untuk overhead dan keuntungan.

Untuk pekerjaan harian, Konsultan Supervisi dan staf harus mencatat hal-hal sebagai berikut 

Perincian jumlah orang, lama bekerja dan klasifikasi untuk tiap orang/pekerja 
(terampil, tidak terampil dan sebagainya). 

Jumlah bahan yang dipakai. 

Jenis, kelas dan waktu bekerja tiap alat.
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6.3.11 Menyelesaikan Gambar Terlaksana (As-Built-Drawing)

Gambar-gambar ini menunjukkan lokasi dan dimensi dari setiap pekerjaan tambahan dan semua 
perubahan/amandemen terhadap Gambar. Lebih khusus lagi detail ketinggian kontrak baru
diberikan untuk semua pondasi langsung, tiang pancang dan jenis pondasi Iainnya.

6.3.12 Pelaporan

Laporan yang harus disediakan oleh Konsultan Supervisi kepada Pimpro/Engineer dijelaskan
dalam Bab 10 dari Panduan ini. 
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7. PENANGANAN BAHAN 

7.1 PENGADAAN BAHAN

Kontraktor diminta menyerahkan perincian bahan untuk disetujul oleh Pimpro/Engineer, rincian
bahan, pemasok dan contoh-contoh dari bahan yang akan dipakai dalam pelaksanaan Kontrak. 

Kontraktor juga dapat diminta membuatkan rencana mengenai pengadaan bahan utama yang
akan dipergunakan.

7.2 PENGENDALIAN BAHAN

Suatu bentuk pengendalian fisik diperlukan mencegah pemborosan, kerusakan, kehilangan atau
pencurian.

Tanggung jawab pengamanan bahan sampai dipergunakan dalam pekerjaan permanen 
ditanggung oleh Kontraktor. Kontraktor harus memiliki sistem penerimaan dan pendistribusiari
untuk bahan-bahan yang keluar masuk daerah penyimpanannya.

Jika bahan-bahan di lokasi yang belum dipakai untuk pekerjaan permanen akan dibayar, maka
suatu sistem pembukuan harus diadakan untuk menjamin bahwa yang akan dibayar adalah
bahan-bahan yang betul-betul akan dipakai. Konsultan Supervisi dan staf seharusnya memiliki
sistem identifikasi dan inventarisasi untuk bahan-bahan tersebut. Adalah penting bahwa bahan
yang memerlukan perlindungan dari panas dan hujan harus dilindungi dengan baik. 

Konsultan Supervisi dan staf harus melakukan pemeriksaan berkala untuk menentukan kuantitas
dan kondisi bahan yang telah dibayar dalam pembayaran angsuran bulanan terdahulu dan yang
masih disimpan menunggu pemakaiannya dimasa mendatang. 

7.3 PENYIMPANAN BAHAN

Kontraktor diwajibkan menyimpan bahan-bahan yang akan digunakan pada pekerjaan, sesuai
dengan Syarat-syarat Teknik. Detail dari cara penyimpanan dan tempat yang dipakai harus
diserahkan pada Pimpinan Proyek/Engineer untuk disetujui. 

7.4 PENANGANAN BAHAN

Metode penanganan beberapa bahan telah tercakup secara detail didalam Syarat-syarat Teknik,
untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh ketidak tahuan atau kelalaian). Suatu kasus
yang umum adalah cara penanganan tiang pancang beton pracetak. Jika tiang diangkat pada
tempat-tempat yang salah maka kerusakan pada tiang akan terjadi. 

Konsultan Supervisi dan staf harus memantau kegiatan Kontraktor pada saat dilakukan
penanganan bahan guna menjamin bahwa telah memenuhi Syarat-syarat Teknik yang ditentukan
atau sesuai dengan prosedur. 
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7.5 PENGUJIAN BAHAN

Bahan yang disediakan oleh Kontraktor untuk dipakai pada Kontrak harus mengikuti ketentuan
dalam Syarat-syarat Teknik. 

Pengujian bahan diadakan sebagai suatu bagian dari proses pengawasan. Dalam beberapa hal,
pengujian ini akan terbatas pada pemeriksaan visual saja, sedangkan pada saat lain pengujian
laboratorium yang rinci harus dilakukan. Beberapa bahan yang akan didatangkan ke lokasi
disertai sertifikat pengujian pabrik, dimana bahan serta sertifikat harus saling dicocokkan.

Dalam beberapa Kontrak terdapat persyaratan bahwa Kontraktor harus mengadakan
laboratorium untuk Pimpinan Proyek/Engineer, untuk melakukan pengujian yang lazim dilakukan 
untuk tanah dan agregat bersamaan dengan slump dan pengujian kekuatan tekan beton. 
Pengujian lebih rinci/detail untuk baja, elastomer dan sebagainya dimaksudkan untuk dilakukan
pada laboratorium diluar lokasi, baik pada lab Ditjen Bina Marga di ibu kota propinsi atau pada
salah satu lab spesialisasi dimanapun. 

Adalah tanggung jawab Konsultan Supervisi untuk mengambil contoh bahan dengan cara yang 
tepat dan meyakinkan bahwa contoh yang mewakili diambil untuk pengujian.

Metode pengambilan contoh harus mengikuti syarat-syarat teknik atau sebagaimana terdapat
dalam AASHTO/ASTM yang sesuai, ataupun standar lain. 

Metode pengambilan contoh dan pengujian yang tertera harus diikuti dengan tepat. Jika hal ini
tidak dilakukan, hasil-hasil pengujian tidak akan baik atau konsisten. Jika Kontraktor atau rekanan
mengetahui adanya kekurangan dalam pengambilan contoh dan/atau pengujian, hasil pengujian
tidak akan dapat dipakai sebagai dasar pengendalian mutu. Selain daripada itu hasil dari suatu
rangkaian pengujian akan mengandung kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh metode
pengambilan contoh serta pengujian yang tidak benar, dan membandingkan hasil pengujian yang
berlainan pada bahan yang serupa tidak akan berarti.
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8. PROSEDUR ADMINISTRASI PENGAWASAN
PELAKSANAAN JEMBATAN 

8.1 UMUM 

Bagian ini mencakup beberapa aspek administrasi pengawasan jembatan yang berlaku pada
semua proyek. Prosedur Pengawasan Teknis yang perlu untuk pekerjaan-pekerjaan
pembangunan jembatan dijelaskan pada Bagian II dari Panduan ini. 

8.2 PEMPROGRAMAN DAN KOORDINASI 

Kontraktor bertanggung jawab kepada Pimpro/Engineer untuk membuat program penyelesaian
Pekerjaan dalam batas waktu kontrak dan untuk mengikuti program tersebut. Pimpinan
Proyek/Engineer harus menjamin bahwa hal-hal yang dapat mengakibatkan klaim perpanjangan
waktu, seperti perubahan desain atau kondisi pondasi yang tak terduga, dimasukkan dalam 
pemutakhiran program Kontraktor. Kontraktor harus menyediakan data yang cukup sehingga
pemantauan yang efektif terhadap kegiatannya dapat dilakukan.

Format yang benar dan persyaratan minimum dari program terdapat pada syarat-syarat Teknik.

Bilamana suatu pekerjaan kontrak termasuk banyak jenis bahan (misalnya komponen bangunan 
atas dari baja) yang harus disediakan oleh pemberi pekerjaan, adalah penting untuk
memperkirakan dengan baik pengaturan waktu. Ini akan menjamin bahwa kegiatan Kontraktor 
tidak akan tertunda disebabkan kekurangan salah satu bahan. Program Kontraktor harus 
memperlihatkan tanggal bahan yang diharapkan dapat diterima yang mana harus disediakan oleh
Pemberi Pekerjaan.

8.3 TINDAKAN SEBELUM PEKERJAAN DIMULAI 

Pimpinan Proyek/Engineer dan/atau Konsultan Supervisi harus melakukan hal-hal sebagai 
berikut

(a) Mendapatkan copy surat penerimaan (Letter of Acceptance) dan
memperhatikan ketentuan khusus yang terdapat didalamnya. 

(b) Membicarakan pekerjaan dengan perencana teknis untuk lebih mengenal 
berbagai segi desain. 

(c) Memastikan bahwa jalan masuk dapat di lakukan kelokasi jembatan dan setiap 
kondisi yang dilarang pada jalan masuk (seperti misalnya curah hujan yang
tinggi).

(d) Memeriksa apakah kontrak sudah ditanda-tangani dan Jaminan Pelaksanaan
(Performance Bond) telah diserahkan.

(e) Meminta Kontraktor memberikan bukti bahwa polls asuransi yang diminta 
sesuai Persyaratan Umum Kontrak telah dilakukan. Satu copy harus diperoleh 
untuk menjamin terpenuhinya Persyaratan Umum tersebut. 
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(f) Menyelidiki adanya utilitas umum yang kemungkinan akan dipengaruhi karena 
adanya pekerjaan ini. Mendapatkan copy surat menyurat dengan instasi yang
berwenang. Dalam hal mana Pemberi Pekerjaan, bertanggung jawab atas 
pemindahan utilitas, dilaksanakan pada waktunya untuk menghindari
keterlambatan pekerjaan sesuai kontrak.

(g) Memeriksa kebenaran posisi patok pengukuran dan jika perlu mengatur kembali
pemasangannya.

(h) Memeriksa bahan-bahan yang akan disediakan oleh Pemberi Pekerjaan, 
menjamin bahwa penyediaan bahan tepat waktu. 

(i) Membuat surat pelimpahan wewenang kepada Konsultan Supervisi (Engineer's 
Representative).

(j) Mencari informasi dari engineer yang pernah mempunyai hubungan kerja 
dengan Kontraktor. Dengan cara ini mungkin akan terungkap hal-hal khusus
yang perlu mendapat perhatian. 

(k) Meminta pada Kontraktor untuk menyediakan contoh-contoh agregat beton dan
rencana campuran beton yang diusulkannya sedini mungkin. Kalau. tidak 
kemungkinan akan terlambat karena menunggu rencana campuran (mix design)
yang disetujui. 

(l) Mengadakan pertemuan lapangan pendahuluan (pre-construction meeting) 
dengan Kontraktor. 

8.4 PERTEMUAN LAPANGAN PENDAHULAN

Pertemuan-pertemuan lapangan pendahulan harus diadakan jauh sebelum pekerjaan dimulai. 
Pertemuan ini harus dihadiri oleh Pimpinan Proyek/Engineer, asisten-asistennya, Konsultan
Supervisi .dan pihak yang mewakili Kontraktor. 

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk. membicarakan rencana kerja, peralatan yang akan
dipakai, dan organisasi secara umum dari pekerjaan. 

Kontraktor harus diminta menyediakan jadwal pelaksanaan dan detail dari acuan utama dan 
perancah untuk disetujui.

8.5 PERTEMUAN LAPANGAN PADA UMUMNYA 

Pertemuan lapangan harus diadakan tiap bulan untuk meninjau kembali kemajuan dan
membicarakan masalah-masalah yang timbul. Pertemuan khusus dapat diadakan jika perlu untuk
menangani masalah-masalah khusus.

Notulen pertemuan-pertemuan lapangan merupakan catatan yang tepat/akurat mengenai 
jalannya suatu pertemuan, dan harus ditulis segera setelah pertemuan tersebut selesai. Satu
copy harus selalu dikirim pada Kontraktor dengan surat pengantar yang minta sanggahan
(komentar) mengenai kebenarannya. Jika tidak ada sanggahan (komentar), Kontraktor dianggap
menyetujui kebenaran catatan itu. 

BMS9-M.I – Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jembatan - 25 January 1993 8-2



8. PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN JEMBATAN Bagian 1 

8.6 PEMATOKAN

Kontraktor bertanggung jawab penuh atas pematokan pekerjaan sehubungan dengan posisi, 
garis, level, dimensi dan sebagainya, akan tetapi Pimpor/Engineer harus menentukan jumlah
minimum titik-titik kontrol dasar untuk keperluan pematokan tersebut. 

Titik-titik kontrol harus dari bahan permanen (misalnya patok beton) dalam posisi sedemikian
rupa yang tidak akan terganggu oleh jalanya pelaksanaan. Hal ini termasuk penandaan garis
tengah (centerline) pada setiap sisi dari kegiatan pembagunan jembatan. 

Pematokan oleh Kontraktor akan diperiksa secara berkala oleh Konsultan Supervisi dan staf.
Persetujuan untuk memulai pekerjaan baru akan diberikan setelah pemeriksaan selesai.
Pemeriksaan oleh Konsultan Supervisi tidak akan membebaskan Kontraktor dari tanggung
jawabnya.

Pemeriksaan pematokan dapat dilakukan dengan hanya menggunakan pita, sipat datar
(waterpas), unting-unting dan tali atau memerlukan pengukuran yang Iebih detail. Konsultan
Supervisi dapat mencari bantuan ahli, jika perlu.

8.7 KEAMANAN PADA LOKASI PEKERJAAN

8.7.1 Umum

Keamanan pekerja, keamanan masyarakat umum pemakai tempat yang berbatasan atau
terpengaruh oleh pekerjaan, serta keamanan dari pada pekerjaan itu sendiri, termasuk pekerjaan
sementara adalah tanggung jawab Kontraktor. Adalah tugas Pimpinan Proyek/Engineer harus
mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin keamanan pekerjaan. Akan tetapi,
bukan berarti bahwa Kontraktor tidak bertanggung jawab atas pekerjaan itu. 

Kontraktor harus mematuhi semua peraturan meliputi keamanan dan kesejahteraan pekerja serta
sub-kontraktor. Konsultan Supervisi harus menjamin bahwa semua tanda peringatan yang
diwajibkan oleh peraturan telah dipasang dan persyaratan telah dipenuhi. Bila hal ini tidak
dilakukan, Kontraktor harus diperintahkan untuk mematuhi dengan segera, dan sebagai tindakan
terakhir, Pimpinan Proyek/Engineer dapat memerintahkan pemberhentian pekerjaan hingga hal 
tersebut dilaksanakan.

Adalah penting bahwa keamanan masyarakat umum harus dijamin setiap saat dan hal-hal yang
merugikan harus kurangi. Menurut Syarat-syarat Teknik, Kontraktor bertanggung jawab untuk
mengawasi dan menerangi jalur yang dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini
harus dipenuhi ketentuan dalam Syarat-syarat Teknik mengenai pemberian tanda-tanda
sehubungan dengan jalur samping dan jalan sementara. Bilamana Pimpinan Proyek/Engineer
berpendapat bahwa langkah yang diambil oleh Kontraktor untuk mengamankan masyarakat
umum kurang memadai, Pimimpin Proyek/Engineer akan melaksanakannya sendiri atas biaya
Kontraktor.
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Desain dari semua pekerjaan sementara, acuan perancah, cofferdam sebagainya adalah
tanggung jawab Kontraktor, tetapi Pimpinan Proyek/Engineer dapat menugaskan Kontraktor 
untuk menyerahkan gambar item-item pokok jauh sebelum pekerjaan dimulai supaya dapat 
diperiksa. Setelah diperiksa, harus diperhatikan bahwa pekerjaan sementara tersebut
dilaksanakan sesuai gambar-gambar yang diusulkan atau perubahan yang sudah disetujui, oleh
karena pekerjaan sementara seringkali berubah dalam pelaksanaannya. 

8.7.2 Keamanan Kerja 

Program keamanan harus dilaksanakan pada tahap perencanaan awal sebelum pelaksanaan, 
untuk menjamin dipenuhinya peraturan-peraturan dan standar keamanan kerja. 

Suatu panitia keamanan dapat dibentuk untuk proyek besar pada tahap-tahap awal, untuk 
meninjau pengetahuan keamanan kerja dan mengatur suatu bentuk pelatihan kalau diperlukan.

Prosedur standar untuk hal-hal seperti perancah, tali-temali, pemeliharaan peralatan,
pembuangan sampah, pemadam kebakaran, komunikasi di lokasi dan fasilitas pertolongan
pertama harus diformulasikan dan dipelihara.

Pelatihan keamanan untuk pekerja pada umumnya ditekankan pada pemakaian peralatan 
perlindungan pribadi, prosedur pengangkatan yang benar dan praktek kerumah-tanggaan (house
keeping) yang baik. Pelatihan khusus untuk petugas rig, scaffolding, operator alat, petugas
peledak dan petugas pertolongan pertama dapat diatur sesuai kebutuhan.

8.8 PENGATURAN LALU-LINTAS PADA SAAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

8.8.1 Umum

Pengaturan yang memadai harus diadakan untuk semua pemakai lalu lintas, sepanjang atau
sekitar lokasi, dengan keterlambatan minimum. Tempat pejalan kaki harus diperhatikan pula. 
Bila jalan yang ada terkena pekerjaan dan jalur lain tidak tersedia, jalan yang ada harus 
dipelihara dalam keadaan aman dan layak untuk dilalui.
Jika jalan terpaksa ditutup pada saat pelaksanaan konstruksi, harus ada pemberitahuan yang 
cukup.

8.8.2 Lalu lintas Umum 

Pemakaian jalan mempunyai hak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut 

Perjalanan yang aman melewati sepanjang dan sekitar lokasi

Ketidak nyamanan pemakai jalan dikurangi.

BMS9-M.I – Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jembatan - 25 January 1993 8-4



8. PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN JEMBATAN Bagian 1 

Diberikan petunjuk jalan dengan alat pengatur lalu lintas seperti tanda-tanda dan 
penghalang yang dengan jelas menunjukan route jalan pada siang dan malam
hari.

Diberitahukan akan bahaya dan perubahan di jalan yang dilalui. 

Perlakuan yang sopan dan kerjasama yang baik dari petugas Ditjen Bina Marga,
Konsultan dan Kontraktor. 

Pemilik tanah mempunyai hak memperoleh jalan keluar masuk ketanahnya. Hambatan atau
kerusakan pada jalan tersebut harus diperbaiki kembali seperti semula. Tujuannya adalah agar 
ada kerjasama yang baik dengan pemilik. Cara terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan
mengadakan pembicaraan sebelum dimulainya pekerjaan dengan

Memberitahu mereka mengenai sifat dari pekerjaan yang akan dilaksanakan dan
program pelaksanaan pekerjaan.

Menjelaskan bahwa semua usaha akan dibuat untuk mengurangi gangguan-
gangguan selama pelaksanaan pekerjaan. 

Mengajak mereka untuk membicarakan masalah-masalah yang mungkin timbul
setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan.

8.8.3 Jalur Samping (Side Tracks) 

Jalur samping harus bebas, lurus, dibentuk, rata dan cukup pengeringan untuk memungkinkan 
kendaraan yang memakai jalan dapat melewati dengan mudah dan tanpa hambatan.
Pembersihan harus diteruskan 2m tiap sisi jalan dan 6m ruang bebas arah vertikal untuk ruang
bebas. Permukaan dari pada jalur samping ini harus dilaksanakan dengan lebar minimal 3,5 m 
dan kemiringan melintang tidak lebih dari 2% untuk drainase dan harus ditutup atau diperkeras
untuk mengurangi debu dan membatasi perembesan air selama umur rencana jalur samping
tersebut dibuat.

Gorong-gorong sementara atau lintasan banjir (floodway) dari beton/kerikil, harus diberikan pada
jalan air, baik yang mengalir atau kering, pada seluruh lebar jalur dengan diberi patok/rambu 
pembatas pada batas proyek. Tiang rambu (Guide Post) diatas pelintasan air yang dalam harus 
diberi tanda untuk menunjukan kedalaman air pada lintasan.

Bentuk dan perkerasan standar jalur samping tergantung pada faktor-faktor seperti kepadatan
lalu lintas, banyaknya kendaraan umum dan jangka waktu pelaksanaan proyek. Bila jalur 
samping pada jalan yang padat lalu lintas akan dipergunakan untuk jangka lama, maka jalur
tersebut harus diperkeras dan diberi garis batas.

Jika dalam pembuatan jalur samping tersebut diperlukan penutupan dengan lapisan aspal, maka
persiapan dan pemadatan lapisan perkerasan harus dilaksanakan menurut standar yang berlaku.
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Semua jalur samping dan lintasan banjir harus dipelihara sehingga selalu dalam kondisi baik.
Harus diperhatikan standar bebas banjir yang dipersyaratkan untuk jalur samping guna
mengurangi sedikit mungkin hambatan lalu lintas. Tambahan biaya pelaksanaan yang cukup
tinggi yang disebabkan oleh tingginya elevasi bagunan lintasan banjir untuk menampung luapan
air harus diperhitungkan sehubungan dengan frekuensi dan lamanya genangan air. 

Harus dipersiapkan pemberitahuan yang Iebih awal jika jalur samping tidak dapat dipergunakan.

8.8.4 Jalan Sementara (Detours)

Persyaratan yang diminta untuk jalur samping pada umumnya dapat diterapkan untuk jalan
sementara.

Jalan sementara harus diberi rambu petunjuk sesuai standar. Pada daerah perkotaan dimana,
ada pilihan jalan lain, jalan yang menjadi pilihan harus diberi tanda petunjuk yang memadai.
Harus diperhatikan pengaruh lalu lintas pada jalan sementara, sehubungan dengan kerusakan 
permukaan jalan dan pengaruh penambahan lalu lintas pada penduduk lokal.

Persetujuan penggunaan jalan untuk jalan sementara harus diperoleh dari pihak yang berwenang
untuk pemakaian suatu jalan sebagai jalan sementara, dan disepakati ganti rugi untuk tiap 
kerusakan yang disebabkan oleh lalu lintas yang dialihkan.

8.8.5 Tanda-tanda Peringatan 

Pekerjaan yang dilaksanakan pada jalan yang dilalui lalu lintas perlu diberi tanda peringatan dan
dilakukan pengaturan lalu lintas untuk memberi peringatan adanya hambatan dan untuk 
mengatur lalu lintas melewati lokasi pekerjaan dengan aman serta melindungi pekerja.
Pengaturan demikian perlu juga pada waktu suatu grup kecil pekerja yang terpisah sedang
melaksanakan pekerjaan pemeliharaan maupun pekerjaan pelaksanaan yang cukup besar. 

Tanda peringatan seperti tanda jalan, marka jalan, lampu dan penghalang harus disediakan dan 
ditempatkan sehingga memberikan peringatan dan menyalurkannya pada lalu lintas. Dimana ada 
pekerjaan jembatan diatas jalan yang dilalui lalu lintas, harus diambil tindakan untuk mencegah
batuan atau bahan-bahan lain yang jatuh. 

Lampu peringatan sementara diperlukan pada jam-jam antara matahari terbenam dan terbit, 
selain dari pada tanda-tanda biasa, penghalang dan alat pengatur lalu lintas lainnya. Lampu
harus tetap dinyalakan pada setiap saat dan mempunyai desain yang disetujui, dapat
mengeluarkan cahaya tetap atau sesuai kebutuhan. Intensitas cahaya harus terlihat dari jarak 
minimum 100 m dalam keadaan cuaca normal pada waktu gelap. 

Tanda-tanda yang dipakai untuk pengaturan lalu lintas diwaktu malam harus memantulkan 
cahaya dan dibersihkan secara tetap.
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Jika operasi peledakan dilakukan, semua lalu lintas harus dihentikan pada jarak aman, tidak
kurang dari 200 m dari lokasi peledakan. Jalan harus sepenuhnya dihalangi dan diberi tanda
seperti: 'Sedang Dilakukan Peledakan', 'Tunggu Pemberitahuan', tanda tersebut dipasang pada 
pintu penghalang. Pada tiap penghalang, perlu ada petugas dalam jacket pengaman yang
menyolok untuk menjamin bahwa tanda-tanda tersebut sudah terpasang dengan balk cukup
terlihat dan dipatuhi oleh lalu-Iintas. la dapat memindahkan tanda setelah peledakan berlangsung
dan mengisyratkan lalu lintas untuk jalan kembali. Jika tanda 'All Clear' diberikan, petugas
mengisyaratkan lalu lintas untuk lewat bila keadaan telah aman. 

Bila dipergunakan peledak listrik, tanda peringatan seperti 'Daerah Peledakan' 'Switch-off Radio 
Transmitter Anda' dan 'Akhir Daerah Peledakan', harus dipasang kedua ujung daerah peledakan 
pada pada jarak minimum 200 m. Tanda tetap dipasang sampai peledak listrik telah diledakan
atau selesai dipindahkan dari lokasi.

Jika jalan satu jalur dipakai untuk lalu lintas dua arah, diperlukan fasilitas untuk memungkinkan
lalu lintas dapat jalan atau berhenti secara bergantian. Pengaturan lalu lintas dapat dilakukan 
dengan menggunakan pengatur lalu lintas, tanda lalu.Iintas sementara atau polisi menurut 
keperluari dan situasinya. 

Tiap pengatur lalu lintas harus memakai jaket pengaman berwarna (dilengkapi dengan tanda
yang memantulkan cahaya diwaktu malam). la harus menggunakan papan tanda diberi cat merah
(untuk BERHENTI) disatu sisi dan hijau (untuk JALAN PERLAHAN) disisi lainnya. 

Semua tanda-tanda, lampu-lampu atau penghalang yang tidak dapat digunakan dalam setiap
pekerjaan. Peralatan peringatan sementara harus tetap pada posisi yang benar, slang maupun
malam. Bila perlu, "Tanda-tanda Peringatan" dapat diperiksa diluar jam kerja untuk menjamin
efektifitasnya.

Hanya orang-orang yang mampu saja yang dapat ditunjuk sebagai pengatur lalu-Iintas dan harus
diberi petunjuk mengenai prosedur pengaturan lalu lintas yang benar. 

Setiap alat peringatan sementara harus segera diambil pada saat sudah aman (sudah tidak
diperlukan lagi). 

Dalam hal lalu lintas boleh melewati sebagian jalan atau jembatan pada pelaksanaan pekerjaan,
semua alat yang dapat dipindahkan (movable plant) sebaiknya dipindahkan dari jalur jalan pada 
malam hari. Jika terpaksa ditinggalkan pada malam hari dalam jarak 7 m dari tepi jalan, harus
diberi tanda penerangan lampu merah yang cukup. 

Selain dari tindakan keamanan yang biasa, bila alat (plant) bekerja pada malam hari dijalan yang
dilalui lalu Iintas, perlu diberi lampu sorot untuk menerangi lokasi pekerjaan.

8.8.6 Pelebaran Jembatan

Kalau tidak mungkin untuk menyalurkan lalu lintas ke jalan sementara selama pelebaran
jembatan, tindakan pencegahan khusus harus dilakukan untuk melindungi pekerja maupun lalu
lintas, serta terjaminnya pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pencegahan harus dilakukan
untuk melindungi gangguan dini terhadap pekerjaan baru, dan untuk mengurangi pengaruh
getaran yang disebabkan oleh kendaraan yang lewat. Syarat-syarat ini dapat dicapai dengan
menggunakan salah satu atau Iebih butir-butir dibawah ini : 
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a) Menempatkan penghalang yang cukup diantara pekerjaan lama dan baru. 

b) Membiarkan ruangan yang cukup antara pagar penghalang dengan pekerjaan
baru.

c) Membatasi kecepatan lalu lintas hingga kurang dari 5 km/jam, terlebih bila 
selama berlangsungnya pengecoran beton. Dalam beberapa hal kritis mungkin
perlu memberhentikan lalu lintas untuk jangka waktu pendek, dan dalam hal ini,
harus ada pemberitahuan jauh sebelumnya. 

d) Bekerja pada malam hari pada saat kepadatan lalu lintas rendah.

Sebanyak mungkin pekerjaan pelebaran harus dilakukan sebelum kerb dan pagar lama
dipindahkan. Misalnya, seringkali harus menyelesaikan pelebaran bangunan bawah sebelum 
merubah arus lalu lintas pada jembatan lama. Akan tetapi harus diingat bahwa kondisi yang
berbahaya dan membingungkan bagi pengemudi dapat timbul pada pekerjaan pelebaran
jembatan, maka harus diambil tindakan pencegahan agar kecelakaan dapat dihindari. 

8.9 PEMERIKSAAN AKHIR

Harus dihindari situasi yang meminta Kontraktor berulang kali datang kembali kelapangan untuk
melaksanakan pekerjaan perbaikan.

Prosedur yang disarankan adalah sebagai berikut 

a) Standar penyelesaian harus ditetapkan pada saat awal. Pada tahap ini, 
Konsultan Supervisi harus dapat menyakinkan pada kepada Pimpinan Proyek
bahwa hasil pekerjaan sudah memenuhi standar yang diminta. 

b) Konsultan Supervisi harus memeriksa setiap bagian pekerjaan secara detail,
clan tidak mengizinkan untuk memindahkan perancah (scraffolding) sebelum la
yakin bahwa pekerjaan tersebut sudah memenuhi standar. 

c) Sebelum menerbitkan Sertifikat bahwa pekerjaan telah selesai yang fixed
seluruh pekerjaan harus diperiksa oleh Pimpinan Proyek/Engineer. Pada tahap 
ini Kontraktor harus diberi daftar secara tertulis pekerjaan yang masih harus 
diselesaikan. Pekerjaan ini harus diselesaikan sebelum Sertifikat Penyelesaian
Akhir diterbitkan.
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9. PENGGUNAN FORMULIR PELAPORAN

9.1 UMUM

Pembuatan dan pemeliharaan suatu sistem pencatatan dan pelaporan oleh Pimpro/Engineer dan 
Konsultan Supervisi beserta staf sangat penting pada waktu pelaksanaan pekerjaan. Hal ini
tampak jelas bila timbul perselisihan, pada waktu itu semua bentuk pencatatan dari surat
menyurat resmi, buku harian pengawas, hasil pengujian dan sebagainya dipakai untuk
mengetahui apa yang terjadi sebenarnya.

Laporan dan Notulen rapat harus ditulis secara jelas dan ringkas. Hanya masalah berupa fakta
yang dapat dituliskan, dan bukan memberikan pandangan emosional. Harus diketahui bahwa
dalam proses hukum arti suatu laporan hanya berdasarkan atas kata-kata dan ungkapan yang
dipakai. Jika terdapat ketidak pastian suatu tulisan dapat diambil dan diberi interpertasi yang
sesuai oleh seorang penengah (arbitator). Jika ada hal-hal dalam laporan yang berdasarkan
suatu sumber tanpa dibenarkan oleh sumber itu dapat disalah-tafsirkan sebagai fakta dalam
pengendalian.

Contoh dari beberapa laporan dan formulir pencatatan terdapat pada Lampiran 1.

9.2 GAMBAR RENCANA DAN SPESIFIKASI

9.2.1 Umum 

Konsultan Supervisi harus mengenal dengan balk Gambar Rencana dan Syarat-syarat Teknik 
Pekerjaan, dan ketentuan dalam persyaratan umum kontrak. Jika terdapat keraguan atau 
perbedaan dalam dokumen tersebut, hal ini harus dilaporkan pada Pimpro/Engineer. 

Copy Gambar Rencana dan Syarat-syarat Teknik yang disimpan oleh Konsultan Supervisi tidak
boleh dirubah kecuali atas persetujuan tertulis Pimpro/Engineer. Jika terdapat keraguan dalam 
penafsiran gambar Rencana dan Syarat-syarat teknik harus dikonsultasikan pada
Pimpro/Engineer.

9.2.2 Gambar-gambar yang Diterbitkan 

Suatu catatan terperinci termasuk Tanggal Penerbitan, dan semua perubahan Gambar yang
telah diterbitkan kepada Kontraktor harus disimpan, karena hal ini dapat berperan dalam klaim. 

9.3 FORMULIR ADMINISTRASI

9.3.1 Catatan Harian

Konsultan Supervisi dan stafnya harus menggunakan catatan harian guna mencatat kemajuan
pekerjaan tiap hari, termasuk catatan semua diskusi dengan Kontraktor. Pengawas di lokasi 
harus mempunyai catatan harian terperinci mengenai kemajuan pekerjaan, dengan
mencantumkan jumlah pekerja, jenis alat dan sebagainya. Informasi ini penting untuk
menentukan keabsahan klaim-klaim tambahan pembayaran di masa mendatang.
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Konsultan Supervisi harus menyimpan catatan harian yang memberikan catatan permanen yang
rinci daripada perkembangan pekerjaan. Informasi yang harus dicatat adalah:

Jumlah serta klasifikasi pekerja, alat yang digunakan serta lokasinya di lapangan 

Bahan yang dikirim kepada Kontraktor dan alat yang ada (lihat Bab 9.3.3) 

Pengiriman pemasangan dan pemindahan alat Kontraktor, perincian kerusakkan
alat yang besar serta berfungsinya kembali. 

Lokasi dan penjelasan pekerjaan yang dilakukan tiap hari.

Tanggal dimulai dan selesainya tiap bagian pekerjaan. 

Perincian setiap instruksi dan pemberitahuan, dan pembicaraan yang penting
yang dilakukan dengan Kontraktor atau yang mewakilinya (Representative) 

Tanggal dan cara pengiriman contoh-contoh pengujian.

Hasil-hasil pengujian bahan dilapangan dan di laboratorium 

Perincian bahan yang tidak diterima atau pekerjaan kurang baik, dan 
pembuangan bahan yang ditolak. 

Keterangan mengenai jalan samping termasuk kondisi dan tanggal dibuka atau
ditutup.

Keterangan mengenai ruang bebas horisontal atau vertikal termasuk tanggal
ditetapkan dan dicabut kembali. 

Dokumentasi yang diambil menurut petunjuk Pimpro/Engineer (foto pekerjaan 
dalam perselisihan; tanda-tanda sementara yang menunjukan lokasi ta.nda yang
ada, marka jalan, pagar pembatasah dan item yang diambil atau diganti) 

Kondisi cuaca, termasuk perkiraan curah hujan, suhu yang dibaca dan
pengaruhnya terhadap pekerjaan, termasuk masa berhenti.

Permukaan serta waktu banjir.

Rincian mengenai keadaan darurat dan pada kecelakaan 

Rincian mengenai keterlambatan pekerjaan dan sebab-sebabnya.

Rincian mengenai hal-hal yang tidak lazim pada pekerjaan atau peristiwa yang 
berhubungan.

Tanggal kunjungan ke lokasi oleh Pimpro/Engineer, staf DPU lainnya dan
anggota-anggota penting dari perusahaan/Kontraktor. 
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Petunjuk-petunjuk yang diterima dari Pimpro/Engineer, dan 

Bila ada bahan serupa yang diambil dari sumber berlainan, lokasi penggunaan
bahan demikian di dalam Pekerjaan-pekerjaan.

Catatan harian ditulis dengan memakai standar format.

Pada jangka waktu sesuai keperluan, Konsultan Supervisi harus menyerahkan halaman ash
catatan hariannya kepada Pimpro/Engineer. Copy dapat disimpan di lokasi hingga pekerjaan
selesai. Catatan harian dapat dipakai untuk menyusun laporan kemajuan Pekerjaan oleh staf
lapangan kepada Pimpro/Engineer. 

9.3.2 Surat Menyurat 

Suatu catatan lengkap surat menyurat yang dikirim kepada dan diterima dari Kontraktor harus
dipelihara. Ini termasuk surat pengantar Gambar Rencana, pemberian dan penegasan petunjuk
di lokasi, perincian pembayaran angsuran, dan penegasan Perpanjangan Waktu. 

Konsultan Supervisi harus menyimpan kopi surat keluar dalam buku surat menyurat. 

Surat yang diterima harus disimpan dalam sistem filing, dan tembusan harus dikirim kepada
Engineer.

9.3.3 Buku Pengukuran

Konsultan Supervisi harus mengadakan pengukuran yang perlu dan menyimpan catatan
penerimaan dan pemakaian bahan yang memungkinkannya menjamin bahwa jumlah yang
ditetapkan dari berbagai bahan telah digunakan pada pekerjaan itu. la akan memastikan bahwa
Kontraktor mengerti dasar pengukuran dalam setiap kasus.

Untuk maksud ini, la akan mencatat dalam buku hal-hal sebagai berikut (duplikasi):

Semua pengukuran dari pekerjaan yang selesai.

Kuantitas dan jenis bahan yang telah diterima. 

Perincian dari pengurangan dan penambahan yang disetujui.

Rincian dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor atas dasar biaya yang
sebenarnya (actual cost), dengan disebutkan pemberi wewenang, dan 

Rincian bahan yang ditolak atau pekerjaan yang ditolak dan pembuangan bahan
yang ditolak. 

Untuk pencatatan detail pekerjaan yang dilaksanakan Kontraktor atas dasar actual cost,
Konsultan Supervisi harus mencatat secara terpisah, untuk setiap pekerjaan: 

Jumlah orang yang dipekerjakan, jumlah jam kerja per/orang, klasifikasi dan tarif
pembayaran.
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Volume bahan yang dipakai dan biayanya kepada Kontraktor di lokasi.

Jenis, kelas dan perincian tiap, macam alat yang dipakai serta waktu
pemakaiannya, dan 

Keterangan dan Pengukuran akhir dari pekerjaan yang selesai. 

Konsultan Supervisi harus memberi sumber informasi butir tersebut diatas dan harus memeriksa
kebenaran butir tersebut dengan Kontraktor, atau Wakilnya, yang perlu mengetahui kebenaran
informasi dengan menandatangani pekerjaan yang telah dilakukan.

Pada hari pertama tiap masa pembayaran, Konsultan Supervisi harus mengirim catatan yang asli 
untuk masa pembayaran sebelumnya kepada Pimpro/Engineer serta menyiapkan copy untuk 
digunakan sendiri. 

9.3.4 Pembayaran

Catatan menyeluruh dari setiap pembayaran angsuran harus dibuat. Termasuk perincian 
kuantitas yang telah diukur, perintah perubahan pekerjaan dan perintah pekerjaan harian.
Perincian perhitungan Kontraktor dan Konsultan Supervisi harus dimasukan pula dalam catatan
(file).

9.3.5 Pengamanan

Konsultan Supervisi harus mengadakan langkah pencegahan untuk menjaga pembongkaran dan 
pencurian di kantor lokasi. Perhatian khusus harus diberikan pada pengamanan barang-barang
berharga seperti peralatan survai dan alat pemotretan, yang sebaiknya tidak ditinggal di kantor
pada malam hari atau pada hari libur. Bila kantor tidak ditempati untuk jangka waktu lama, kantor 
harus dikunci.

Catatan harian proyek, semua surat menyurat kontrak dan copy laporan-laporan kepada
Pimpro/Engineer harus dianggap rahasia dan disimpan dalam laci atau lemari terkunci pada saat
tidak dipakai.

9.4 FORMULIR TEKNIS

Lampiran I berisi contoh formulir-formulir teknis yang standar yang dapat digunakan pada
pelaksanaan pekerjaan jembatan.

Beberapa formulir tersebut berhubungan dengan hasil pengujian standar yang dilakukan oleh
Konsultan Supervisi dan staf di lapangan atau di laboratorium lokasi, ataupun di laboratorium
diluar lokasi. Formulir lain yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Konsultan Supervisi dan staf selama proyek. Tidak semua formulir dipakai pada tiap proyek, dan
Konsultan Supervisi biasanya akan menentukan formulir yang akan digunakan serta akan
menyimpulkan ketentuan Syarat-syarat Teknik mengenai jenis dan frekwensi pengujian serta
pemeriksaan. Contoh adalah jumlah benda uji yang harus diambil per/kubik beton dicor (dari 
Syarat-syarat teknik), dan pada tahap pematokan yang mana dilakukan Kontraktor yang harus
diperiksa (suatu persyaratan prosedur yang ditentukan oleh Pimpro/Engineer atau Konsultan
Supervisi).
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9. PENGGUNAAN FORMULIR PELAPORAN Bagian 1 

Pemakaian formulir-formulir tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Bab lain dari Panduan ini. 

9.5 HASIL-HASIL PENGUJIAN

Lampiran dari semua hasil pengujian bahan (misalnya pemadatan tanah, gradasi agregat dan
sebagainya) harus disimpan di lokasi. Pengukuran lain di lokasi misalnya catatan pemancangan
tiang, penegangan kabel pratekan dan sebagainya harus disimpan pula. Hasil-hasil tersebut
memnunjukkan bahwa bangunan sesuai dengan Syarat-syarat teknik dan dapat dipakai sebagai
refrensi bila terjadi masalah di masa mendatang.

Biasanya Kontraktor diberi hasil-hasil pengujian yang berhasil maupun tidak, yang 
memungkinkannya bila perlu memodifikasi metode pelaksanaan.

9.6 DOKUMENTASI FOTO

Dokumentasi foto yang diberi tanggal harus diadakan secara berkala untuk mencatat riwayat
kemajuan pekerjaan dan dapat dipakai sebagai bukti bila ada perselisihan.

Dokumentasi foto atau teknik pelaksanaan yang penting dan menarik dapat dipergunakan. 
Pengambilan gambar dengan video juga berguna sebagai dokumentasi.

9.7 PEMERIKSAAN BERSAMA

Pemeriksaan bersama adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Engineer bersama dengan 
Kontraktor (atau lebih lazim antara staf Konsultan Supervisi dan staf Kontraktor).

Pemeriksaan bersama memberi beberapa keuntungan dibanding pemeriksaan yang dilakukan
terpisah oleh Pimpro/Engineer dan Kontraktor.

Bila kedua pihak setuju bahwa metode dan lokasi pengujian sudah benar maka hasil pengujian
tersebut biasanya dapat diterima. 

Pengujian secara terpisah biasanya menimbulkan argumentasi bahwa pengujian tersebut tidak
dilakukan secara benar dan/atau lokasi pengujian tidak mewakili bagian pekerjaan yang diuji. 

Dalam banyak hal proses pengujian melibatkan banyak usaha dan pengujian yang terpisah,
dengan kemungkinan tidak terdapat kesepakatan sehingga perlu pengulangan pengujian. 

Kegunaan dari pemeriksaan bersama adalah untuk pengukuran. Bila Konsultan Supervisi dan
Kontraktor melakukan pengukuran bersama dan sepakat mengenai pengukuran, berarti hanya
perhitungan kuantitas yang tidak mendapat kesepakatan. Hal ini berarti lebih mudah mencapai 
kesepakatan dari pada jika mengulang seluruh proses pengukuran.
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9. PENGGUNAAN FORMULIR PELAPORAN Bagian 1 

Konsultan Supervisi dan staf harus dapat mengadakan pendekatan dengan Kontraktor
bagaimana menggunakan metode 'Pemeriksaan Bersama' ini sebagai jalan yang mudah dalam
menyelesaikan pekerjaan. Contoh utama dari pada pekerjaan akan terlihat pada pekerjaan
jembatan.

Tanpa melalaikan hal tersebut diatas, harus diingat bahwa pada akhirnya, adalah tanggung
jawab dari Pimpro/Engineer untuk memeriksa dan mengukur Pekerjaan. 
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10. PROSEDUR PELAPORAN BERKALA 

10.1 PELAPORAN OLEH KONSULTAN SUPERVISI DAN STAF

10.1.1 Laporan Kemajuan 

Konsultan Supervisi harus membuat laporan kemajuan pekerjaan secara bulanan atau pada
interval yang ditentukan oleh Pimpro/Engineer, dengan jumlah kopi yang diminta dan dalam 
bentuk yang sesuai. la harus menyimpan satu kopi dan mengirim kopi selebihnya pada
Pimpro/Engineer.

Laporan ini dapat berbentuk ringkasan tertulis, dilampiri satu gambar berskala kecil dan tampak
samping serta denah jembatan, diberi warna untuk menunjukan bagian yang sudah 
dilaksanakan.

Catatan lain harus diserahkan juga pada Engineer, meliputi catatan cuaca, alat dan pekerja,
angka-angka produktivitas untuk masa pelaporan, copy catatan harian dan rekapitulasi
mingguan, serta catatan penting lainnya. Perincian variasi dan perubahan desain harus 
dimasukan juga. 

10.1.2 Kemajuan Dan Gambar Terlaksana (As-Constructed Drawing)

Konsultan Supervisi harus mencatat secara bertahap pada kopi gambar rencana, atau pada tabel 
kemajuan, detail pekerjaan yang selesai. Juga harus ditandai (dengan warna yang mencolok) 
pada kopi gambar rencana, setiap perubahan Kontrak. 

Perubahan dari gambar rencana tersebut harus digambar/ditandai dan diberi ukuran sehingga
memungkinkan perhitungan tepat, semua tambahan atau pengurangan kuantitas bahan, galian
dan sebagainya. Dengan selesainya tiap bagian bangunan yang terdapat tambahan atau
pengurangan, perhitungan terpisah dengan kopinya harus dicatat dalam buku pengukuran dan
diberi paraf oleh Kontraktor atau wakilnya pada pekerjaan tersebut. Tiap pekerjaan tambahan
yang dilaksanakan oleh Kontraktor sendiri dan bukan atas instruksi Pimpro/Engineer harus
ditunjukan dalam buku pengukuran dan diberi tanda pada gambar rencana. Pada akhir pekerjaan
gambar rencana harus diberikan pada Pimpro/ Engineer yang akan mengatur dipersiapkan
gambar terlaksana (As-Constructed Drawing). 

10.2 PELAPORAN OLEH KONSULTAN SUPERVISI

Konsultan Supervisi biasanya harus membuat laporan kemajuan tiap bulan mengenai jembatan
yang sedang dibangun dan memberikan jumlah kopi yang diminta kepada Pimpro/ Engineer. 

Format umum dari laporan tersebut adalah sebagai berikut: 

Uraian mengenai Proyek 

Kemajuan bulan ini 

Status kemajuan tiap jembatan pada proyek 

Sertifikat bulanan dan pembayaran angsuran
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10. PRODUSEN PELAPORAN BERKALA Bagian 1 

Program bulan berikut

Lampiran-lapiran

 Peta lokasi

kemajuan mobilisasi yang diproyeksikan dan yang sebenarnya 

 Peralatan Kontraktor

 Pekerja Kontraktor

Kemajuan Pelaksanaan yang diproyeksikan dan yang sebenarnya 

 Program Kontrator

Catatan Data Cuaca 

 Ringkasan Perintah Perubahan

Rekapitulasi klaim Kontraktor 

Rekapitulasi Pembayaran eskalasi (bila ada) 

 Rekapitulasi Pekerjaan Harian

Rekapitulasi Nilai Kontrak 

Foto Dokumentasi Lokasi Proyek 

Bagi banyak orang, laporan ini adalah informasi satu-satunya mengenai proyek, maka laporan 
harus lengkap dan ringkas sehingga memberi informasi detail mengenai status pekerjaan itu. 

Laporan harus menggaris bawahi masalah yang harus diantisipasi maupun masalah sekarang. 
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11. PENYIAPAN LAPORAN PENYELESAIAN PROYEK

11.1 PENYELESAIAN KONTRAK

11.1.1 Umum

Pada akhir masa kontrak, Pimpinan Proyek/Engineer harus memastikan bahwa semua detail
Kontrak harus diselesaikan secepat mungkin. 

11.1.2 Penyerahan Pertama/Provisional Handover 

Pada kontrak-kontrak Ditjen Bina Marga, biasanya terdapat Panitia Penyerahan Pertama terdiri
dari wakil-wakil Pemberi Pekerjaan, Pimpinan Proyek/Engineer dan Kontraktor yang melakukan
pemeriksaan pekerjaan secara resmi sebelum pemberian Sertifikat serah terima oleh Engineer. 

Pimpinan Proyek mengirim bentuk standar surat kepada Kontraktor dan membentuk Panitia
secara resmi. Panitia mengirimkan Berita Acara (dalam satu bagian atau Iebih) yang
menunjukkan hasil pemeriksaan visual, dan pengujian pengendalian mutu dan memberitahu
Kontraktor mengenai kekurangan serta cacat yang memerlukan tindak lanjut penanganan.

Suatu masa tenggang dapat diberikan pada Kontraktor untuk memenuhi permintaan tersebut.
Berita Acara selanjutnya menyatakan bahwa pekerjaan selesai dan menenuukan tanggal
Penyerahan Pertama. Tanggal ini menandai mulanya Masa Pemeliharaan/Jaminan.

Proses pemeriksaan dan perbaikan pekerjaan ditetukan dalam Persyaratan Umum kontrak. 

Pengukuran akhir pekerjaan harus disepakati dan Kontraktor dibayar untuk tagihan yang belum
terbayar, termasuk Pembayaran Kembali Uang yang ditahan oleh Pemberi Pekerjaan yang 
disyaratkan dalam Persyaratan Umum Kontrak. Umumnya, Perintah perubahan terakhir diberikan
untuk memasukan semua pekerjaan harian, menghapus sisa biaya tak terduga dan untuk
menegaskan jumlah akhir kontrak. Kalau terdapat kurang kesepakatan, pembayaran harus 
diberikan tanpa menyudutkan posisi Pemberi pekerjaan dan dibuatkan suatu pernyataan dari 
posisi yang diambil sehingga tindakan selanjutnya ada di pihak Kontraktor. 

Pada akhir masa Kontrak, Pimpinan Proyek/Engineer harus memastikan bahwa gambar
terlaksana (As-Constructed Drawing) dan laporan penyelesaian pembangunan jembatan telah
selesai.

11.1.3 Penyerahan Akhir

Yang tersisa untuk penyelesaian kontrak adalah pemeriksaan pekerjaan secara teliti pada akhir
Masa Jaminan. Kesalahan/kekurangan yang ada harus diperbaiki oleh Kontraktor. Sertifikat 
Penyerahan Akhir diberikan dan sisa dari uang yang ditahan serta Jaminan atau Pemeliharaan
dikembalikan pada Kontraktor. 

BMS9-M.I – Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jembatan - 25 January 1993 11-1



11. PENYIAPAN PELAPORAN PENYELESAIAN Bagian 1 

11.2 GAMBAR TERLAKSANA (AS-CONSTRUCTED DRAWINGS) 

Kopi gambar Konsultan Supervisi yang telah diberi tanda harus diberikan kepada Pimpinan 
Proyek/engineer untuk mempersiapkan gambar terlaksana (Lihat Bab 10.1 .2.). 

11.3 LAPORAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JEMBATAN

Laporan Penyelesaian Jembatan harus dibuat untuk setiap jembatan, tanpa melihat kelancaran 
pembangunannya atau pelaksanaan yang baik dari Kontraktor. 

Isi Laporan tergantung dari sifat jembatan serta kesulitan yang dihadapi pada waktu dibangun.
Jembatan sederhana cukup dilaporkan detail-detail yang pentingnya saja, sedangkan yang lebih
besar memerlukan uraian serta penjelasan yang lebih banyak. 

Laporan pada umumnya dibagi dalam empat bagian utama seperti diuraikan dibawah ini. Foto
berwarna dari bangunan yang selesai harus dilampirkan seperti foto-foto pada tahap-tahap
penting pembangunan. Satu kopi dari Lembar Pengaturan Umum dari Gambar Terlaksana (As-
Constructed Drawings) juga harus dilampirkan. 

Laporan penyelesaiaan Penbangunan jembatan akan memberikan data mengenai bangunan
yang sudah selesai sebagai masukan bagi SMJ sedangkan keterangan mengenai biaya, waktu
pembangunan dan sebagainya pada formulir laporan standar untuk tiap jembatan. 

11.3.1 Rincian Kontrak 

Bagian dari Laporan ini berisi ringkasan mengenai rincian Kontrak dalam bentuk yang sesuai
untuk rujukan dikemudian hari atau untuk dimasukan kedalam data base. 

Rincian yang diperlukan adalah 

(a) Nama-nama Kontraktor dan Sub-Kontraktor yang telah disetujui. Untuk 
kombinasi kontrak pekerjaan jalan dan jembatan, Kontraktor yang terdaftar 
haruslah perusahaan yang pernah melaksanakan pekerjaan pembangunan
jembatan.

(b) Kriteria desain awal, jenis kontrak dan rujukan terhadap standar, peraturan dan 
spesifikasi dsb.

(c) Biaya kontrak termasuk detail tambahan biaya dan faktor-faktor yang
berhubungan dengannya. 

(d) Perubahan lingkup kerja selama Pekerjaan dan sebab-sebab perubahan.

(e) Jadwal Ash Pelaksanaan dan penyimpangan dari jadwal/serta penyebab
penyimpangan.

(f) Masa kontrak termasuk perpanjangan waktu yang disetujui. 

(g) Masa Kontrak sebenarnya.

BMS9-M.I – Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jembatan - 25 January 1993 11-2



11. PENYIAPAN PELAPORAN PENYELESAIAN Bagian 1 

Data tersebut diperlukan untuk setiap jembatan dan diisi pada formulir laporan standar.

11.3.2 Detail-detail Konstruksi 

Bagian ini memberikan informasi dasar sebagai bahan rujukan mendatang. Rincian yang 
diperlukan adalah : 

(a) kedalaman (Level) sebenarnya untuk tiang pancang dan dasar bangunan
bawah (copy berukuran A3 dari lembar " As-Constructed Drawing" yang
dimaksud dapat digunakan).

(b) perbedaan yang berarti dari Gambar Rencana, misalnya ketinggian lantai, 
kekuatan beton, pengaturan prategangan dan lain-lain yang mungkin akan 
mempengaruhi pemeliharaan atau peningkatan kelas jembatan di masa datang. 

(c) detail dan bagian yang sebenarnya dipasang, alternatif yang disetujui
diperbolehkan menurut Dokumen Kontrak, misalnya pagar aluminium/baja, 
landasan, sambungan pemuaian dan barang-barang paten (yang dibuat 
dipabrik) lainnya.

(d) peralatan (Instrument) atau alat-alat pengukuran permanen yang dipasang pada
jembatan.

(e) data tanah dan bahan. 

(f) masalah-masalah teknis dan Iangkah penanggulangannya.

11.3.3 Catatan Mengenai Desain dan Pelaksanaan

Dalam bagian ini termasuk : 

(a) perubahan yang penting terhadap desain atau prosedur pelaksanaan yang 
ditentukan, serta menfaatnya.

(b) diadakannya perubahan terhadap desain atau prosedur pelaksanaan yang
ditentukan untuk menghemat waktu biaya atau perbaikan yang tidak perlu. 

(c) kesulitan yang dihadapi dalam pembangunan, yang tidak terdapat suatu 
pemecahan praktis selain mendesain kembali jembatan.

(d) prosedur pelaksanaan yang inovatif dilakukan oleh Kontraktor. Dokumentasi 
foto harus diserahkan bila diperlukan, dan 

(e) kesulitan yang disebabkan oleh kekurangan-kekurangan dari Dokumen
Pelelangan.
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11.3.4 Catatan Mengenai Kinerja Kontraktor

Jika bagian laporan ini kurang menguntungkan bagi Kontraktor sedemikian rupa sehingga
mempengaruhi prospek kerja Kontraktor di masa mendatang (dengan mengurangi prakualifikasi,
misalnya) maka harus ditulis sebagai lampiran terpisah dan rahasia, yang ditandatangani oleh
Pimpinan Proyek/Engineer. Harus diperhatikan bahwa tindakan resmi yang diusulkan akibat
kinerja Kontraktor yang kurang baik sebaiknya menjadi laporan yang terpisah sama sekali. 

Kinerja Kontraktor harus dinilai dalam hal-hal berikut 

(a) Organisasi dan perencanaan - Apakah Kontraktor mampu menyelesaikan
Pekerjaan dalam masa Kontrak (termasuk perpanjangan waktu yang disetujui)
dan tanpa menimbulkan perubahan berlebihan, dan apakah Kontraktor
membuktikan diri mempunyai dasar perencanaan baik dengan membuat bar 
chart/program yang memadai selama Kontrak? 

(b) Kapasitas Fisik - Apakah Kontraktor menggunakan alat yang sesuai dan tenaga
kerja cukup untuk menyelesaikan pekerjaan pada waktunya? 

(c) Kapasitas Teknis - Apakah Kontraktor memperkerjakan pengawas dengan 
cukup kemampuan teknis sehingga pekerjaan dilakukan dengan memuaskan ? 

(d) Sikap - Apakah Kontraktor menghadapi pekerjaan dengan sikap kerjasama 
yang baik atau konfrontatif.

Bagian ini diakhiri dengan rekomendasi mengenai kesesuaian Kontraktor untuk pekerjaan
mendatang. Rekomendasi ini dapat pula menyinggung sehubungan dengan kinerja Kontraktor,
kesesuaian batas prakualifikasi Kontraktor saat ini. 
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BAGIAN 2 

12. ASPEK-ASPEK UMUM DARI PENGAWASAN TEKNIS
PELAKSANAAN JEMBATAN 

Bagian Kedua dari Panduan Pengawas Konstruksi ini mencakup pengawasan teknis dari
pekerjaan pelaksanaan jembatan. Bagian Pertama mengandung prosedur administratif dan 
pedoman-pedoman yang sebaiknya digunakan untuk Pengawasan pada proyek-proyek
pelaksanaan.

Bagian Kedua dari Panduan ini memperhatikan jenis utama dari pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan jembatan (penggantian, rehabilitasi atau perbaikan), serta membahas
beberapa masalah dan penyelesaiannya yang biasa timbul selama pelaksanaan pekerjaan
tersebut. Dapat dianggap bahwa masalah-masalah yang dibahas tidak berhubungan dengan 
manajemen proyek (hal mana telah dibicarakan dalam Bagian Pertama), melainkan berkaitan 
dengan masalah teknis.

Sejumlah formulir standar telah disarankan untuk digunakan oleh engineer-engineer serta
pengawas-pengawas pada pekerjaan jembatan. Formulir-formulir ini mencakup bidang-bidang
utama pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjamin standar kualitas yang
ditentukan di dalam Syarat-syarat Teknik dan tercakup pada Lampiran 1. 

Tidak semua formulir tersebut diperlukan pada setiap proyek, dan akan menjadi kewajiban
pengawas lapangan untuk menentukan formulir mana yang akan digunakan, serta untuk 
menugaskan tanggung jawab atas supervisi dan pengawasan bagian-bagian yang berbeda dari 
pekerjaan jembatan.

Bab-bab berikut ini mengandung dasar uraian metode dan teknik pelaksanaan, serta supervisi 
yang terkait dan pengawasan yang diperlukan, sehingga produk yang dihasilkan dapat
memenuhi kualitas yang dipersyaratkan. 

Uraian yang Iebih rinci dari pada metode dan teknik pelaksanaan, dimana banyak diantaranya
digunakan di Indonesia dan jenis jembatan yang dibangun di Indonesia, tercakup pada
Panduan Teknik Pelaksanaan Jembatan. 
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13. PEMATOKAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEMBUATAN JEMBATAN 

13.1 PENDAHULUAN 

Pembangunan suatu jembatan membutuhkan pelaksanaan seluruh elemen-elemen strukturnya
pada posisi yang benar. 

Untuk memindahkan suatu Gambar Rencana dari atas kertas ke suatu bangunan di lapangan,
maka dibutuhkan: 

Di sana harus ada sejumlah titik kontrol pengukuran yang harus dikaitkan pada
suatu sistem koordinat yang tetap; 

Perencanaan jembatan harus dikaitkan pada sistem koordinat yang sama. 

Titik-titik kontrol sementara setempat dapat ditentukan di sekitar lokasi jembatan dengan
melakukan pengukuran baik vertikal maupun horizontal den dari titik-titik kontrol tersebut posisi
akhir dari elemen dapat ditenapkan.

Apabila terdapat ketidak-jelasan informasi pada gambar rencana yang menimbulkan keraguan
interpretasi, maka pengawas Lapangan harus menghubungi perencananya untuk mendapatkan
kejelasan. Kontraktor bertanggung-jawab dalam penentuan dan pematokan secara keseluruhan,
sedang pengawas lapangan harus memastikan bahwa Kontraktor mendapatkan informasi yang
tepat serta telah menyiapkan titik-titik kontrol yang dipasang.

13.2 PENGUKURAN HORIZONTAL

Pengukuran horizontal didasarkan baik pada sistem kontrol garis ataupun sistem koordinat, 
namun bile dibutuhkan dapat merupakan kombinasi dari kedua sistem di atas. 

13.2.1 Sistem Kontrol Garis 

Dalam sistem ini penentuan pengukuran didasarkan pada sistem referensi garis, dalam hal ini 
biasanya digunakan garis tengah Jembatan. Garis kontrol offset dapat pula digunakan.

Titik-titik utama (key points) ditentukan dari pengikatan, titik-titik kontrol offset serta pengukuran
jarak langsung dan pengukuran sudut sepanjang garis referensi.

Garis-garis kontrol tidak perlu harus lurus, dapat berbentuk lingkaran atau lengkungan spiral. 
Dalam hal ini, suatu perhitungan data-data koordinat kritis, pengikatan, landasan serta
lengkungan harus tercakup dan tertera pada gambar alinemen. 
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13.2.2 Sistem Koordinat 

Dalam sistem ini, titik-titik utama harus ditentukan koordinatnya. Untuk menentukan posisi 
koordinat-koordinat tersebut di lapangan,-dilakukan pengukuran jarak dari titik kontrol hasil 
survei yang dihitung berdasarkan pada ordinat arah Utara-Timur. 

13.3 PENGUKURAN VERTIKAL

Ketinggian permukaan tanah dapat diukur dari titik Bench Mark. Bench Marks mengendali
bangunan dapat di tempatkan pada lokal atau pada gabungan datum. 

Geometri vertikal garis kontrol biasanya telah ditentukan. Data-data ini memerinci rangkaian
titik-titik tangen vertikal, ketinggian dan kemiringan permukaan akhir. Pengukuran lengkung 
vertikal sering diabaikan jika lengkungan vertikal normal dan dikurangi dengan ketinggian yang
diukur pada interval-interval pendek sepanjang garis-garis rencana.

13.4 TITIK-TITIK KONTROL SURVEI

Suatu jaringan titik kontrol survei ditentukan untuk mencakup seluruh daerah proyek, dan 
ditempatkan pada posisi yang tepat di dalam lokasi pekerjaan konstruksi. Jarak antar titiktitik 
kontrol dianjurkan kira-kira 50 meter. 

Titik-titik kontrol survei sebaiknya berada dekat dengan lokasi jembatan tetapi bebas dari arena
kegiatan, hal ini dimaksud untuk menghindari kemungkinan adanya pergeseran posisi akibat
aktivitas pekerjaan termasuk pengoperasian dari peralatan. Untuk itu letak titik-titik kontrol
tersebut harus selalu dicek secara teratur. Perubahan letak titik kontrol juga dapat terjadi pada
dasar tanah seperti pada daerah pasang surut dan tanah, pada timbunan pelapisan tanah yang
mudah mampat atau proses dalam tanah itu sendiri, seperti proses yang terjadi akibat besarnya 
variasi kadar kelembaban. 

13.5 PENENTUAN ELEMEN-ELEMEN STRUKTUR

13.5.1 Umum

Letak dari elemen-elemen utama seperti kepala jembatan, pilar, dan bangunan atas ditentukan
berdasarkan pada sistem referensi yang digunakan. 

Titik offset referensi harus ditetapkan untuk tiap pilar dan kepala jembatan. Letak dan jarak 
offset tiap-tiap titik referensi harus hati-hati diputuskan dan dikenali di lapangan dan untuk
menyiapkan tahap penentuan kembali yang mudah bagi letak pilar dan kepala jembatan selama
pelaksanaan pekerjaan sehingga titik-titik ini tidak terganggu.

Letak elemen-elemen kecil lain seperti kereb, parapet, galian drainase ditentukan berdasarkan
pada letak elemen-elemen utama dengan mempertimbangkan pengukuran.

Penempatan dan pematokan letak elemen-elemen utama yang telah ditentukan harus diperiksa. 
Pemeriksaan ini harus dilakukan secara terpisah dan dilakukan oleh Staf Engineer dengan
menggunakan peralatan lain yang berbeda dengan peralatan yang digunakan pada saat 
penempatan dan pematokan awal 
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Bagi Kontraktor yang melaksanakan pemeriksaan ulang atas hasil pekerjaannya sendiri, 
dianjurkan untuk mengguriakan methoda lain yang berbeda dengan methoda yang telah 
digunakan pada saat awal penempatan dan pematokan. Untuk menghindari kesalahan dari
ketidak-tepatan identifikasi patok, ketidak-tepatan penandaan atau kesalahan dalam
melaksanakan survei, maka pengukuran jarak dan beda tinggi dilakukan dengan memeriksa
hasil pekerjaan dari titik awal suatu sisi sampai pada titik akhir pada sisi yang lain, kemudian 
diikatkan pada titik kontrol hasil survei pertama. Pemeriksaan ini tidak diperkenankan dilakukan
hanya dengan mengukur dari satu titik akhir saja atau dari 2 titik akhir pada sisi yang terpisah.

Prinsip dasar pekerjaan survei harus selalu digunakan, terutama untuk jarak yang besar. 
Peralatan harus mengukur dengan akurat dan sudut diukur pads sisi muka kanan dan muka kiri.
Peralatan survei yang digunakan dianjurkan untuk diperiksa secara teratur untuk
mempertahankan ketelitian dan ketepatannya. Dalam pengukuran, diusahakan agar jarak muka
sama dengan jarak belakang jika memungkinkan. 

13.5.2 Tiang Pancang

Penentuan dan pematokan posisi pondasi merupakan pekerjaan yang paling kritis. Beberapa
unsur-unsur penting seperti jarak antara beton kopel tiang (pile cap) harus selalu diperiksa ulang
sesuai dengan ukuran bangunan atas, sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, terutama bila
bangunan atas tidak horizontal.

Hal terpenting yang harus diperhatikan, apabila posisi garis kontrol terletak di luar garis tengah
Jembatan. Perlu diperhatikan bahwa sudut kemiringan diputar dari garis yang benar terutama
bila kemiringan berada di antara 40° dan 50°. Lokasi tiang pancang terletak pada satu bidang di
sisi bawah dari beton kopel tiang atau kepala jembatan. Oleh karena itu pada pematokan tiang
pancang, maka posisi tiang pancang dipermukaan atau kerangka tiang pancang harus diukur
dan disesuaikan, untuk mendapatkan perbedaan antara bagian bawah beton kopel atau kepala 
jembatan dan permukaan asli atau kerangka tiang pancang. 

Kontrol posisi tiang pancang sulit dilakukan setelah pemancangan,dalam menentukan ketepatan
posisinya dibutuhkan letak awal dari pergeseran tiang pancang, untuk memastikan bahwa posisi 
pancang tetap pada posisi semula. Pergeseran tiang pancang cenderung bergerak searah
dengan kemiringan pada waktu pemancangan dan seringkali bertambah sesuai kemiringannya.
Penyesuaian untuk tiang miring dalam kelompok tiang dapat dibenarkan, untuk mengurangi
resiko tiang terlalu dekat pada tepi beton kopel tiang yang akan mengakibatkan beton kopel 
tiang diperbesar. Pemancangan tiang miring pertama kali dapat digunakan untuk memeriksa 
seberapa besar pergeseran dari kemiringan rencana. 

13.5.3 Telapak Pondasi dan Beton kopel Tiang (Footings and Pile Caps) 

Posisi garis-garis referensi harus tetap terletak pada telapak pondasi. atau pada garis poros 
beton kopel dan garis-garis poros kolom. Setelah pemancangan tiang dilakukan, titik referensi 
yang telah ditentukan sebelumnya harus diperiksa kembali untuk memastikan bahwa titik-titik 
tersebut tidak mengalami gangguan.

Acuan untuk pangkal atau ujung dari kolom harus ditentukan secara tepat dan akurat. Bila 
pangkal kolom terletak pada posisi yang tepat dan akurat, maka ketegakan kolom dapat 
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dikontrol langsung dari pangkal.

13.5.4 Kolom-kolom

Ketegakan dapat dikontrol dari pangkal kolom yang dibuat secara akurat, seperti yang telah
diterangkan di atas atau dengan unting-unting atau bila mungkin dapat dilakukan dengan
Theodolit dari 2 arah. 

'Spirit level' sebaiknya tidak digunakan untuk memeriksa ketegak-lurusan.Unting-unting yang 
digantungkan sepanjang tinggi kolom adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil kontrol
dan bahkan dapat digunakan untuk konstruksi kolom yang mengecil ujungnya. 

Ketinggian kolom juga dapat dikontrol dengan pita ukur atau dengan cara pengukuran beda
tinggi (levelling). 

13.5.5 Balok Melintang Ujung (Crosshead) 

Posisi horizontal Crosshead dapat ditentukan dari titik-titik tetap di puncak kolom menggunakan 
koordinat-koordinat atau dari posisi garis poros yang ditransfer dari dasar dengan menggunakan
Theodolit.

Acuan soffit ditentukan dengan menggurakan sifat-datar dan bak ukur, dengan
memperhitungkan penurunan dan lendutan dari perancah dan acuan. 

Tiang penyangga (Pedestals) landasan kadang-kadang dicor monolit dengan balok melintang, 
tetapi karena toleransi yang kecil untuk menempatkan pedestal, Iebih baik pengecorannya
dilakukan setelah balok melintang. Bila lubang penyambung akan ditempatkan pada balok 
melintang, lubang tersebut harus diperiksa secara teliti dengan menggunakan pengukuran
langsung dari pilar kepilar untuk menjamin ketepatan balok.

Kecuali pada keadaan khusus, permukaan atas dari dasar landasan harus rata. Pengurangan
ketinggian dari dasar landasan untuk mendukung gelegar beton pratekan mungkin perlu 
penyesuaian terhadap perbedaan tak terduga dari lengkung gelegar (hog). (Lihat Seksi 13.5.8.) 

13.5.6 Landasan

Landasan ditempatkan secara tepat pada dasarnya yang telah diberi tanda garis tengah.

Beberapa perencanaan mensyaratkan balok atau gelegar didukung pada landasan sementara.
Penentuan landasan sementara dilakukan dengan cara yang sama seperti landasan yang tetap. 
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13.5.7 Balok dan Gelegar

Titik-titik untuk penentuan dan pematokan balok dipindahkan dari permukaan tanah ke balok
melintang (crosshead). 

Untuk gelegar segmental yang post-tension pada perancah, profil awal harus diberi keterangan
pada Gambar guna menyediakan profil rencana setelah penegangan.

Bangunan-bangunan atas yang dicor setempat ditentukan dan dipatok dari posisi tetap pada
balok melintang pada kolom-kolom. Untuk kontrol ketinggian pada gelegar box yang dicor 
setempat, grid dibuat pada acuan soffit yang disesuaikan sambil memasang bak ukur pada titik-
titik kisi. Harus diperhitungkan penurunan dan lendutan acuan dan perancah. 

13.5.8 Lantai dan Parapet Jembatan (Tembok Sedada) 

Pengukuran horizontal lantai ditentukan dari garis tengah jembatan yang ditransfer ketempat
yang sesuai pada pekerjaan tetap seperti balok melintang (cross head), dinding, pelat lantai dan
sebagainya.

Profit vertikal Iantai jembatan yang menggunakan balok pratekan dapat berbeda dari profit
rencana yang disebab-kan karena faktor-faktor seperti umur segmen-segmen, waktu
pelaksanaan dan kondisi cuaca. Untuk mendapatkan profit Iantai yang benar, mungkin perlu 
menyesuaikan ketinggian lantai rencana untuk rnemperhitungkan perbedaan Iengkungan bawah
dari nilai rencana, dengan menyesuaikan tinggi dasar landasan atau merubah tebal petat lantai. 
Setiap usulan penyesuaian harus disetujui Engineer.

Jika profit vertikal lantai tidak sesuai dengan profit rencana, mungkin perlu penyesuaian 
terhadap ketebalan kerb dan parapet untuk memperbaiki penampilannya.

Penyesuaian terhadap rangkak jangka panjang dan lendutan akibat penyusutan harus dibuat
karena hal ini cukup berarti.

Pada waktu membuat kerb dan parapet sebaiknya memperpanjang dan meluruskan acuan
sejauh mungkin melewati sambungan pelaksanaan, sehingga garis dan ketinggian yang
ditentukan berdasarkan perhitungan dapat diperiksa secara visual.

Kerb dan parapet sebaiknya tidak ditentukan dan dipatok terlebih dahulu sampai acuan dan
perancah untuk. soffit lantai telah dibongkar dan telah ada penurunan yang terjadi. 

Garis-garis harus dievaluasi secara visual. Suatu pemeriksaan dapat menemukan kesalahan 
penentuan atau pematokan. Suatu 'aturan tidak tertulis' menyatakan bahwa jika garis atau
Iengkungan tampak salah, kemungkinannya memang demikian.
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14. PONDASI 

14.1 UMUM 

Kapasitas jembatan mendukung lalu-lintas berat dan menahan gangguan banjir dan sebagainya
sangat tergantung pada kekuatan pondasinya. Meskipun penurunan kecil kadang-kadang
diizinkan pada jembatan-jembatan sederhana, penurunan besar pada pilar atau kepala 
jembatan akan menyebabkan tegangan yang berlebihan dan kerusakan pada unsur-unsur
jembatan. Kalau jembatan telah direncanakan sebagai bangunan menerus, penurunan 
bangunan bawah akan mengakibatkan membaliknya tegangan pada gelegar dan lantai
jembatan. Penurunan yang berlebihan, akan mengakibatkan kerusakan pada bangunan. 

Salah satu pekerjaan yang terpenting dalam pembuatan jembatan adalah membangun pondasi-
pondasi yang kuat, suatu pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus pada tiap tahapan
pekerjaan pondasi sebuah jembatan. Semua Iangkah pencegahan harus diambil pada saat 
pelaksanaan, supaya tidak timbul kesalahan pada umur pelayanan jembatan. Harus diingat 
bahwa sekali jembatan dibuka untuk lalu-lintas umum, perbaikan atau perkekuatan pondasi sulit
dilaksanakan.

Kesalahan yang harus dihindari termasuk: 

pemancangan tiang pancang geser (friction piles)pada kedalaman yang kurang;

pemancangan tiang secara berlebihan pada batuan;

penggunaan tenaga pemancangan berlebih pada waktu menembus tanah yang 
relatif lunak, akan mengakibatkan retaknya tiang beton; 

kerusakan terhadap tiang beton yang disebabkan penanganan, penempatan dan
pemancangan yang salah; 

karatnya tiang baja tanpa perlindungan disebabkan oleh air tanah yang agresif 
atau keadaan tanah itu sendiri; 

karat pada tulangan disebabkan kurangnya selimut beton; 

ketidak stabilan pada pilar atau kepala jembatan disebabkan oleh air
berkecepatan yang tinggi mengikis material disekitar pilar atau telapak pondasi;

terdapat bagian beton yang lemah pada waktu pelaksanaan atau bahan asing
yang terdapat pada waktu pencetakan tiang setempat (in-situ); 

kelalaian dalam perawatan perlindungan pada tiang kayu yang dapat dimakan
rayap dan serangga air;

penggeseran pondasi akibat pergerakan tanah;
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penurunan atau perputaran pondasi langsung disebabkan kurangnya daya
dukung atau kurangnya pembuangan material lepas atau material tidak sesuai; 

keruntuhan dari tiang yang disebabkan tekanan negatif (down-drag) akibat
penurunan timbunan di belakang kepala jembatan; 

keruntuhan oleh tersumbatnya sambungan muai oleh bahan asing, atau 
kerusakan (failure) dari landasan jembatan, menyebabkan tegangan yang 
berlebihan (over stress) dalam bangunan bawah. 

14.2 PONDASI LANGSUNG (SPREAD FOOTING)

14.2.1 Umum

Pondasi Iangsung, menyebarkan beban secara langsung pada dasar galian yang
kedalamannya relatif kecil berbeda dengan pondasi tiang pancang yang meneruskan beban
pada tanah.

Dari data geoteknis yang ada, perencana menentukan suatu kapasitas daya dukung dari 
tanah atau batuan: Kapasitas ini biasanya ditunjukan dalam Gambar. Berdasarkan nilai
tersebut, ukuran pondasi Iangsung dihitung. Pelaksana jembatan kemudian mempunyai
tanggung jawab untuk mencek bahwa dasar pondasi di mana akan dibangun pondasi 
langsung tersebut memenuhi perkiraan perencana mengenai daya dukungnya. 

Sebagai pedoman untuk pendataan di lapangan, cara-cara penentuan praktis dalam 
memperkirakan daya dukung dari tanah pasir, lempung dan batuan diberikan pada Tabel
14.2.1, 14.2.2 dan 14.2.3.

Harus ditekankan bahwa penentuan nilai tidak digunakan untuk keperluan perencanaan
jembatan.

14.2.2 Tanah

Mungkin perlu penyesuaian terhadap tekanan yang diizinkan (bearing pressure) dengan 
memperhitungkan pengaruh air tanah, kemiringan bersebelahan (adjacent slope), beban
miring atau eksentris dan.lapisan tanah lunak di bawah. 

Jika terdapat tanah dengan kekuatan lebih rendah (sangat lunak hingga keras dan sangat 
lepas hingga padat sedang), penurunan mungkin merupakan kriteria yang menentukan 
perencanaan yang prinsip dan bukannya daya dukung.

Peralatan kecil, seperti alat pengukur gaya geser tanah (shear vane) saku atau penetrometer
saku dapat bermanfaat dalam menilai sifat tanah kohesif. 

14.2.3 Batuan

Nilai-nilai yang diberikan pada Tabel 14.2.3 adalah untuk batuan yang tidak utuh dan pada
umumnya tanpa cacat (defect). Nilai-nilai tersebut harus diberi pengurangan untuk 
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memperhitungkan siar lempung, daerah lapukan (zona highly weathered) dan patahan 
(fracturing). Tekanan yang dipikul (Bearing pressure) sebesar yang diberikan dalam Tabel
harus dipakai bersamaan dengan "unconfined compressive test" dan percobaan pembebanan
titik (point load test). 

14.2.4 Pekerjaan Perapihan (Trimming) dan Persiapan 

Penggalian dilakukan sekurang-kurangnya 150 mm ke dalam lapisan padat (solid strata).
Setelah dasarnya diratakan dan pinggir galian dipotong sesuai ukuran pada gambar,
dasarnya disapu dan disemprot agar dapat diperiksa. Pada tahap ini, untuk telapak (footing) 
dengan pembebanan besar harus diambil contoh (core) di bawah dasarnya untuk diperiksa.
Kedalaman yang disarankan adalah 1,5 kali ukuran terkecil dari telapak (footing) itu. Ini dapat
dilengkapi dengan lubang bor berdiameter kecil untuk mengambil kerokan tanah. Bila mutu 
batuan diragukan, mungkin diperlukan pengujian tekan (compression test) pada contoh core. 
Pada umumnya, makin berat pembebanan pada footing makin diperlukan pengujian. Siar
lempung yang tampak pada batuan harus dibersihkan dan diganti dengan beton masif. Jika
bahan bermutu rendah harus dibuang dari satu bagian telapak, dasar dari telapak harus 
diberituk tangga (stepped) secara vertikal, bagian tangga diisi dengan beton masif. 

Suatu lapisan "campuran" dari beton masif, setebal 50 mm, diletakkan menutupi dasar galian
telapak untuk membentuk permukaan datar yang bersih dari mana dimulai pelaksanaan.
Untuk pengeringan galian harus diberi bak penampungan (sump) di bawah permukaan
telapak. Kalau bahan pondasi tidak dapat runtuh, telapak dapat dicor langsung pada sisi-sisi 
galian. Dalam hal ini perlu diperhatikan pelaksanaan galian untuk mencegah retak berlebihan.

Bila pondasi langsung harus dikunci (keyed) pada bahan pondasi untuk mencegah longsor, 
maka harus dicor langsung pada sisi galian. 

Tindakan pencegahan harus diambil untuk menghindari longsoran bahan galian atau oprit
atau tercucinya bahan oleh air hujan ke dalam galian, terlebih setelah tulangan dipasang. Jika
acuan digunakan penuh sekeliling pondasi langsung, lapisan beton "campuran" harus 
dilaksanakan secara tepat menurut bentuk, garis dan tinggi. Setelah itu acuan samping dapat
diletakan dengan rapat pada tepi lapisan beton campuran. Praktek ini dapat mempercepat
pelaksanaan dan mengurangi hilangnya adukan pada dasar acuan pada waktu pengecoran. 
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Tabel 14.2. 1 - Bahan Non-kohesif (Kerikil dan Pasir Bersih)

Kepadatan Ketentuan Praktis untuk Identifikasi Lapangan
Bearing Pressure

yang Diizinkan
(kPa)

Sangat lepas Hampir tanpa perlawanan terhadap penyekopan 50

Lepas Mudah dipenetrasi dengan batang 12mm yang ditekan
dengan tangan.
Perlawanan kecil terhadap penyekopan.

50
hingga

100

Padat sedang Mudah dipenetrasi dengan batang 12mm yang dipancang
dengan penumbukan 2 kg. 
Ada perlawanan terhadap penyekopan.

100
hingga

200

Padat Penetrasi sukar dengan batang 12mm hingga 300mm,
dipancang dengan penumbuk 2 kg. Palu tangan 
diperlukan untuk penggalian. 

200
hingga

350

Sangat padat Penetrasi hanya sampai 75mm yang dipancang dengan
penumbuk 2 kg. Alat bermesin perlu penggalian. 

350
hingga

600

Tabel 14.2.2 - Bahan Kohesif (Lanau, Lempung, Lempung Berpasir) 

Konsistensi Ketentuan Prkatis untuk Identifikasi Lapangan
Bearing Pressure

yang Diijinkan
(kPa)

Sangat lunak Mudah dibentuk dengan jari. Bekas sepatu jelas tampak 
pada permukaan. Palu geologi dapat mudah ditekan
masuk sampai tangkainya.

25

Lunak Penetrasi mudah oleh ibu jan. Dibentuk dengan 
menggunakan tekanan. Bekas sepatu agak tampak pada 
permukaan. Palu geologi dapat ditekan masuk sampai 
30mm atau 40mm.

25
hingga

50

Tidak kaku Sukar dibentuk dengan jari, palu geologi dapat ditekan
masuk sampai 10 mm. 
Penetrasi sedikit dengan sekop tangan.

50
hingga

100

Kaku Penetrasi dengan kuku ibu jari. Tidak dapat dibentuk jan. 
Palu geologi (ujung yang tajam membuat dapat menadai
tanah. Palu tangan perlu untuk penggalian.

100
hingga

200

Sangat kaku Menandai dengan kuku ibu jari sulit. Pukulan dengan 
palu geologi dapat sedikit menandai. Alat bermesin perlu 
untuk penggalian.

200
hingga

400

Keras 400
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Tabel 14.2.3 – Batuan 

Deskripsi Ketentuan Praktis untuk Identifikasi Lapangan 
Bearing Pressure

yang Diizinkan 
(kPa)

Sangat lunak Bahan hancur dengan pukulan palu geologi yang sedang.
Dapat dikelupas dengan pisau. 

1500

Lunak Terjadi lekukan 1 mm sampai 3 mm dengan pukulan palu 
geologi (ujung tajam yang sedang. Dapat dikupas dan
digaruk dengan pisau)

1500
hingga
2500

Keras Contoh yang dipegang dengan tangan dapat dipecah
dengan ujung palu dari palu geologi dengan satu pukulan
sedang. Tidak dapat dikerok atau dikupas dengan pisau.

2500
hingga
3500

Sangat keras Contoh yang dipegang dengan tangan dapat dipecah
dengan ujung palu dari palu geologi dengan lebih dari satu 
pukulan.

3500
hingga
5000

Sangat keras 
sekali

Contoh yang -dipegang dengan tangan memerlukan
beberapa pukulan dengan palu geologi untuk memecah 
bahan yang utuh.

5000

Catatan: Banyak Karena variable dapat mempengaruhi bearing pressure pada batuan yang dubatukan.
Karena itu, tabel ini harus dipergunakan dengan bijaksana.

14.3 TIANG PANCANG

14.3.1 Rumus Dinamis 

Telah dikembangkan banyak rumus untuk meramalkan batas daya dukung tiang pada waktu
pemancangan di lokasi. Tidak ada satupun rumus yang dapat diandalkan terus menerus, atau
untuk suatu kisaran daya dukung tiang.

Kebanyakan rumus praktis tiang pancang merupakan penyederhanaan dari persamaan umum 
dan mengandung sejumlah "konstanta" dan koefisien empiris. 

Cara tradisional meramalkan daya dukung tiang dengan cara dinamis adalah dengan
memancang tiang, mencatat sejarah pemancangan dan mengadakan percobaan
pembebanan. Akhir-akhir ini cara menginstrumentasi tiang dan melakukan perhitungan
kompleks menggunakan komputer sewaktu pemancangan dilaksanakan, memberikan suatu 
alternatif yang baik. 

Setelah batas daya dukung tiang dihitung, suatu faktor keamanan yang sesuai dipilih untuk
menentukan perkiraan kapasitas kerja. Pilihan angka keamanan dapat ditanyakan dan 
sedapat mungkin ditentukan oleh Perencana.

Rumus Denmark kadang disyaratkan untuk menghitung batas daya dukung tiang. Rumus ini 
dikenal sebagai salah satu rumus yang diandalkan untuk meramalkan batas daya dukung 
tiang.
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Batas daya dukung dapat dihitung sebagai berikut: 

)5.0( o

r
u xSs

xHxW
R dimana

EA

xlxHxWx
R pr

o

2

dimana: Ru = batas daya dukung dalam kilo Newton 
Wr = Berat penumbuk dalam Newton

(9,81 x massa penumbuk dalam Kilogram) H = tinggi jatuh bebas
penumbuk dalam m. 

= efisiensi jatuh penumbuk 
E = Modulus Elastisitas bahan tiang pancang (dalam Mega Pascal) 
Ip = Panjang tiang dalam meter
A = Luas penampang melintang tiang dalam milimeter persegi 
s = Penurunan akhir tiang dalam milimeter tiap pukulan dari rata-rata 10

pukulan pancang beruntun, atau 5 pukulan uji kembali penuh yang
pertama

sa = Penurunan' sementara yang diperbolehkan dalam milimeter, seperti
dihitung dari rumus di atas. 

Untuk penumbuk diesel atau uap, tenaga penumbuk (dalam Newton meter atau Joule) dapat
dipakai' untuk hasil perkalian W,xH. Nilai lp adalah panjang sebenarnya tiang untuk panjang
yang lebih besar dari pada dua puluh kali ukuran penampang melintang tiang. Untuk tiang 
lebih pendek lp adalah dua puluh kali nilai ukuran penampang melintang tiang. A untuk tiang
pipa baja adalah luas pipa baja. 

Nilai koefisien e dan E, tergantung pada jenis peralatan yang dipakai tiang miring, menurut
syarat Teknik adalah: 

= 0,75 untuk penumbuk jatuh bebas. 
= 0,90 untuk penumbuk uap. 
= 0,95 untuk penumbuk diesel. 

E = 21.000 MPa (2.1 x 105 kg/cm2) untuk tiang beton 
E = 210.000 MPa (2.1 x 106 /kg /cm2)untuk tiang baja 

Rumus ini adalah untuk pemancangan vertikal. Bila tiang dipancang dengan kemiringan harus 
diperhitungkan pengurangan gaya vertikal penumbuk dan kehilangan akibat gesekan antara
penumbuk dan pemandu (leads). 

Suatu perkiraan yang rasional untuk koefisien gesekan adalah 0.10. 

Harga netto dari Wr adalah : Wr X (Cos[arctan(1 /R)]-0,1 x Sin[arctan(1/R))] untuk tiang yang
dipancang dengan kemiringan 1 dibanding R. Ini dijelaskan dalam Gambar 14.1. 
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Gambar 14. 1 - Pengurangan Ws untuk kemiringan 1 berbanding R 

contoh, tiang dipancang dengan kemiringan 1 berbanding 10 (1 horizontal sampai 10 vertikal) 
nilai W, adalah 0,985 kali berat penumbuk sebenarnya. 

14.3.2 Pekerjaan Pemancangan Tiang

a. Pemilihan Peralatan

Peralatan yang digunakan untuk pemancangan tiang baja, beton atau kayu pada dasarnya 
sama.

Pada umumnya, peralatan dasar terdiri atas: 

(i) kerangka pemancangan tiang untuk menyangga (menopang) pemandu (leader); 

(ii) pemandu untuk menyangga tiang pancang dan memberi arah pada waktu
pemancangan;

(iii) penumbuk - dari jenis jatuh bebas, uap atau udara bertekanan atau tenaga diesel; 

(iv) Topi tiang (helmet) yang juga diarahkan, untuk memindahkan pukulan penumbuk
pada tiang; 

(v) Katrol atau crane untuk mengangkat tiang pada posisinya dan mengangkat
penumbuk.
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Peralatan yang bergerak umumnya dipakai untuk pemancangan tiang di darat meskipun
kerangka tiang juga masih digunakan pada beberapa kondisi. 

i. Kerangka Tiang Tetap (Stationary Pile Frame) 

Kerangka tiang terdiri atas menara dengan satu set pemandu (leader) dan katrol. Biasanya
memerlukan biaya (modal) kecil tetapi pemasangan agak kaku, demikian pula pemindahan
dan pengoperasiannya sehingga tingkat kemajuannya lambat. Pemandu harus cukup tinggi
untuk memegang tiang, penumbuk dan ruang bebas untuk tinggi jatuh. 

Kerangka dapat terbuat dari kayu atau baja dan seringkali dibuat atas pesanan untuk 
pekerjaan tertentu. Pemandu harus tetap untuk pemancangan vertikal atau dengan sudut
kemiringan atau dapat diatur untuk memungkinkan keduanya. Tali digunakan untuk 
memasang dan menstabilkan menara di atas posisi tiang dan memegang pemandu (leader) di 
tempat pada waktu pemancangan. 

ii. Crane yang bergerak (Mobile) dengan Pemandu (Leader) yang 
menggantung

.Sistem ini biasanya terdiri atas crane dengan roda rantai dan satu set pemandu tiang
pancang baja atau pengarah yang digantung pada tiang (boom). Dasar dari pemandu
(guides) diikat pada crane dengan lengan (stay) yang dapat disetel. Crane harus dapat
menempatkan penumbuk tiang dalam pemandu dan mengangkat serta menempatkan tiang di 
bawah penumbuk. Ini biasanya memerlukan crane besar karena pemandu, tiang dan 
penumbuk semuanya harus diangkat ke dalam posisinya. 

Gambar 14.2 menunjukan gambar dari peralatan pemancang tiang yang bergerak (mobile 
pile-driver) yang umum dipakai.

Tiang diletakkan di bawah penumbuk dengan pemandu terletak di tanah pada penopang
kayu. Unit ini dapat berdiri sendiri. Dalam beberapa hal, dan untuk kemanan pelaksanaan, 
terutama dengan tiang yang panjang, mobil crane kedua digunakan untuk membantu 
mengangkat tiang dalam posisinya di bawah penumbuk. Pemancang tiang dengan roda rantai 
dapat juga dioperasikan dari ponton (tongkang), dengan rodanya dibaut atau dirantai pada 
geladak.

Pada pengoperasian penumbuk diesel dengan pemandu miring yang menggantung pemandu
harus mempunyai cukup kekakuan untuk mencegah bengkok (disebabkan berat penumbuk) 
pada waktu penumbuk mencapai titik tengah pemandu, jika tidak, mekanisme tidak bekerja.

iii. Penumbuk Tiang Pancang 

Tanpa memandang jenis tiang pancang, harus digunakan penumbuk yang cukup besar untuk 
mengatasi inersia dari tiang pancang untuk pemancangan yang efisien dan ekonomis
sebagian besar tenaga kinetis harus tersedia, untuk memancang tiang ke dalam tanah setelah
dikurangi kehilangan akibat pukulan (impact) dan sebab lain.

Penumbuk jatuh bebas dan diesel adalah jenis yang paling sering dipakai.
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Gambar 14.2 - Keran dengan Pemandu Menggantung

Penumbuk Jatuh Bebas (Drop Hammers)

Penumbuk jatuh bebas memerlukan biaya modal yang rendah dan hampir tanpa 
pemeliharaan. Masukan tenaga dihitung sebagai hasil perkalian berat penumbuk, tinggi jatuh
dan faktor efisiensi, yang tergantung pada cara pengoperasian penumbuk. Operasi penarikan
pelatuk yang kira-kira menyerupai suatu yang jatuh bebas dari penumbuk lebih efesien dari 
pada jatuh bebas dari katrol.

Penumbuk terbuat dalam berbagai bentuk dan dibuat dari blok besar besi cor atau baja atau 
bagian baja laminasi, yang memungkinkan penyesuaian berat penumbuk dengan mengurangi 
atau menambah pelat. 

Beberapa penumbuk dipandu oleh selot yang dicor pada sisi blok, yang lainnya dari tonjolan 
di belakang yang masuk tepat di antara pengarah pemandu (leader guides). Untuk yang
disebut terakhir, dua "keeper" kayu horisontal dimasukan rapat kedalam dua lubang yang
dicor dalam tonjolan belakang. Kadang-kadang dipergunakan pelat baja dan baut penahan.

Penumbuk jatuh bebas tersedia dalam bermacam ukuran"dari 0,5 sampai 8 ton. Pilihan akhir
tergantung pada berat dan ukuran tiang yang akan dipancang. Penumbuk digantung dengan 
tali yang dipasang di atas, diangkat pada ketinggian yang ditentukan dan dijatuhkan pada
kepala tiang.

Tiap penumbuk harus diberi tanda yang menunjukan beratnya.

Perbandingan antara berat penumbuk jatuh bebas dengan berat tiang pancang yang
disarankan untuk tiang baja dan beton bertulang adalah sebagai berikut:

Tiang pancang dengan berat sampai 7,5 ton perbandingan penumbuk
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dengan tiang minimum dua pertiga.

Tiang 7,5 hingga 12 ton perbandingan penumbuk dengan tiang minimum satu
perdua.

Untuk tiang pancang beton bertulang dengan berat hingga 7,5 ton, hasil perkalian jarak jatuh
bebas penumbuk dalam meter dan berat penumbuk dalam ton tidak boleh melebihi 5 ton 
meter. Untuk tiang baja dan beton yang lebih berat, tenaga maksimum dapat ditentukan oleh 
Engineer.

Untuk tiang pancang kayu dan beton pratekan, berat penumbuk jatuh bebas harus mendekati 
berat tiang pancang.

Penumbuk Diesel (Diesel Hammers) 

Penumbuk° diesel mempunyai pengeluaran modal awal yang tinggi dan memerlukan
pemeliharaan, tetapi dengan tingkat pemancangan 45-60 pukulan per menit biasanya lebih
cepat dan lebih ekonomis untuk pekerjaan besar. Panjang stroke/pukulan berbanding lurus 
dengan perlawanan tiang. Semakin sulit pemancangan semakin besar tenaga yang
dikeluarkan oleh penumbuk. Pemancangan pada tanah yang sangat lunak dapat merupakan 
masalah karena kurang daya dukung ketahanan berarti penumbuk tidak dapat mengaktifkan
dirinya kembali. Dalam hal demikian penumbuk diangkat dan dijatuhkan dengan crane hingga
menjumpai tanah yang cukup keras untuk menggerakan/mengaktifkan penumbuk.

Penumbuk diesel mempunyai silinder vertikal yang terbuka di atas di mana suatu ram 
bergerak ke atas dan ke bawah. Di ujung bawah terdapat dudukan (anvil). Peralatan 
penunjang termasuk tangki bahan bakar, pompa bahan baku, alat tripping dan (pada
beberapa jenis) radiator (water jacket) air untuk mendinginkan silinder. Cara bekerja
penumbuk diesel dijelaskan dalam sebagian besar buku pedoman dan digambarkan pada
Gambar 14.3. Beberapa penumbuk mempunyai kemampuan/merubah masukan energi 
dengan menyemprotkan persediaan bahan bakar.

Ukuran penumbuk yang disarankan untuk penumbuk diesel ditentukan dengan memilih
penumbuk dengan berat ram sekurang-kurangnya sepertiga berat tiang yang dipancang.
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Gambar 14.3 - Pengoperasian Penumbuk Diesel 

Suatu daftar ciri-ciri penumbuk yang berjenis biasa diberikan pada Tabel 14.3.1.

Tabel 14.3. 1 - Ciri-ciri dari Penumbuk Tiang 

Tipe Massa dari Ram Energi Pukulan Tingkat Pemukulan 
MaksimumBuatan

(kg) (N-m) (Pukulan per menit)

D12 1 250 31 000 40 - 60 

D22 2 700 55 000 40 - 60 

D30 3 000 33 000 - 75 000 39 - 60 
Delmag

(Jarman)

D36 3 600 42 000 - 102 000 37 - 53 

K13 1 300 37 000 40- 60 

K25 2 500 75 000 39- 60 

K35 3 500 105 000 39 - 60 
Kobe

(Jepang)

K45 4 500 135 000 39 - 60 

M14 1 350 36 000 42 - 60 

M23 2 295 160000 42- 60 

M33 3 290 88 500 40- 60
Mitsubishi
(Jepang)

M43 4 290 116 000 40- 60 
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iv. Topi dan Dollies

Topi

Topi adalah blok baja yang digunakan untuk melindungi kepala tiang pada waktu 
memancang. Paking secukupnya diletakkan pada ujung atas topi sebagai bantalan antara
penumbuk dan tiang, dan mendistribusi tumbukan pada seluruh luas kepala tiang. Ini 
biasanya disebut 'cap block' meskipun kadang-kadang disebut 'dolly' (lihat di bawah untuk arti 
lain dari dolly).

Topi dibuat sesuai dengan jenis tiang yang dipancang dan terdiri atas pelat baja horizontal
setebal 50 mm dengan sisi kotak baja tebal 25 mm diteruskan 300 mm di atas dan di bawah
pelat pukulan (strike plate). Topi harus agak longgar pada tiang untuk menghindari timbulnya 
tegangan pada tiang bila tiang berputar pada waktu pemancangan. Rongga atas kotak/box
diisi penuh dengan kayu keras, blok Novasteen atau Micarta dengan serat ujung terbuka 
terhadap penumbuk. Penempatan kayu tidak boleh demikian rupa sehingga penumbuk jatuh
tegak lurus pada serat ujung, yang menyebabkan potongan kayu dapat berpencaran seperti 
peluru kecil.

Perlindungan untuk kepala tiang beton dapat diberikan oleh lapisan setebal 50 hingga 75 mm. 
Ini dapat berupa papan oregon atau pinus atau papan kayu lunak yang serupa, gulungan tali 
manila, lapisan sabuk karet, karung goni, karung dari serbuk gergaji atau lapisan caneite.
Tergantung pada lama dan kekuatan tumbukan, pakking mungkin memerlukan penggantian
setelah pemancangan'tiap tiang. Tiang baja atau kayu tidak memerlukan paking pada kepala
tiang.

Topi harus mempunyai pegangan pengangkat yang sesuai, guna kemudahan pemasangan
dan pemindahan. 

Susunan cap block dan topi yang umum untuk tiang beton terlihat dalam Gambar 14.4.
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Gambar 14.4 - Cap Blok dan Topi Untuk Tiang Beton Pracetak 

Dolly

.Dolly atau follower adalah sambungan sementara pada tiang untuk memungkinkannya 
dipancang di bawah air atau di bawah tanah. Dolly dipasang pada topi di puncak tiang dan 
dibuat dari kayu keras (hardword) bulat atau dari baja. Sedapat mungkin penggunaan dolly
harus dihindari karena terjadinya kehilangan tenaga pada dolly dengan sambungan tiang, dan
sendi "bergerak" dapat menyebabkan kehilangan pengendalian arah. 

Beberapa pemandu tiang mempunyai tempat untuk memasang sambungan pendek di bawah
dasar pemandu untuk memungkinkan topi dan penumbuk bergerak ke bawah melampaui
batas normal geraknya. Hal ini dilakukan hanya bila dianggap bahwa tiang dapat mencapai
penurunan (set) yang ditentukan sebelum menembus tanah terlalu dalam untuk dapat 
disambung.

v. Peralatan Penyemprot Air 

Peralatan penyemprot air dapat digunakan untuk membantu penetrasi tiang dalam tanah pasir
padat.

Pipa baja ditekan masuk di samping tiang, pada saat tiang dipancang, serta dihubungkan
dengan sumber air. Pipa biasanya berdiameter 30 hingga 50 mm dengan nozzle 10 hingga 15 
mm pada ujung bawahnya. 

Penyemprot (Jet) ditempatkan pada ujung tiang untuk menggemburkan tanah di bawah tiang
sehingga memungkinkan tiang menembus tanah dengan berat sendiri atau dengan 
pemancangan.
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Pipa dapat dipasang sentris ke dalam tiang beton pracetak untuk mengarahkan air kepada
empat (4) jet, satu pada tiap sisi pada ujung yang mengecil (tapered point). Pipa diberi 
bengkokan 90° kira-kira satu meter di bawah kepala tiang untuk penyediaan air bertekanan
kepada jet. 

Penyemprotan harus dihentikan kira-kira 0,5 m di atas kedudukan ujung akhir dan saat tiang
dipancang pada posisi akhir.

Tingkat aliran air yang cocok untuk penyemprotan sebesar 7.5 liter per detik per nozzle pada
tekanan 70 kPa diukur pada nozzle.

b. Pengeboran Awal (Pre-boring)

Pengeboran awal lubang dengan bor mekanis sekarang merupakan prosedur biasa untuk 
membantu pondasi tiang pada kedalaman yang ditentukan dan untuk mendapatkan ketepatan
lebih besar dalam pemancangan. Kegiatan pengeboran harus dilakukan dengan ketepatan
letak, arah vertikal dan kemiringan dan untuk kedalaman yang telah ditentukan. Diameter
lubang tidak boleh lebih besar dari pada ukuran diagonal tiang dikurangi 50 mm. Pengeboran
melebihi kedalaman (over depth) harus dihindari. Kedalaman akhir mungkin harus ditentukan
dengan percobaan. Tujuannya adalah mencapai kalendering yang ditentukan, bilamana ujung 
tiang mencapai kedalaman yang direncanakan. Lazimnya pengeboran awal berhenti satu
meter di atas kedalaman ujung tiang rencana. Pada akhir pemancangan, lubang-lubang di 
sekeliling tiang diisi pasir bersih, diisi menggunakan sekop, sambil disemprot atau digenangi 
air.

c. Alat Untuk Tiang yang Dicor di tempat 

i. Tiang yang Dipancang dan Dicor Ditempat 

Peralatan untuk pemancangan dan peralatan yang digunakan untuk tiang yang dicor
setempat serupa dalam beberapa hal dengan jenis yang telah dijelaskan tetapi seringkali
dibuat modifikasi untuk menyesuaikan dengan persyaratan khusus dari jenis yang digunakan
untuk tiang yang berbeda pabrik. 

Pipa pancang terbuat dari komponen berat, biasanya dirancang untuk dipancang dari atas 
oleh penumbuk jatuh atau diesel, tetapi tiang Franki dipancang menggunakan penumbuk
jatuh internal. Pemandu (Leader) dari kerangka tiang sering disesuaikan untuk memasukan
pengarah (guide) untuk wadah pengecoran. 

Tiang selubung baja, yang dirancang untuk diisi beton, lebih efektif bila dipancang dengan 
penumbuk yang beroperasi dari atas dari pada oleh penumbuk jatuh bebas internal yang
bekerja pada beton penyumbat di dasar. Selain itu tiang pancang yang dipancangkan dari
atas dapat dipancang dengan ujung terbuka, yang dapat mengurangi daya dukung ujung (end
bearing resistance) pada waktu pemancangan. 

ii. Tiang yang Dibor dan Dicor Setempat

Peralatan pengeboran biasanya dinaikan di atas crane atau truck tetapi kadang-kadang
dipergunakan juga peralatan yang dinaikan di atas tongkang/ponton (barge) atau sled khusus.
Kedalaman lubang dibatasi oleh panjang "kelly bar" (batang yang menyangga alat penggali 
pada dasar lubang), sehingga biasanya diambil nilai kedalaman maksimum 50 m. 
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Kedalaman dan diameter lubang yang dapat dibor tergantung pada sistem pengeboran yang
dipakai dan tenaga peralatan bornya. -Penggali berputar (rotary) dengan memakai mata bor 
dan ember bor (drilling bucket) adalah cara yang paling cepat dan ekonomis bila keadaan 
tanahnya memungkinkan. Cara ini cocok untuk memasang tiang yang dibor dalam tanah
lempung dan dapat dipakai untuk penggalian terbuka (open) atau dilapisi (lined), atau untuk
penggunaan bentonite pada batuan lunak dan pada bahan selain batuan.

Berbagai jenis bucket tersedia untuk pemakaian dengan bor berputar (rotary) jenis standar
mempunyai bukaan pisau sekop (scoop blade) dengan gigi yang keluar (projecting). Bucket
batuan mempunyai bukaan besar yang direncanakan untuk mengambil batuan yang pecah 
akibat tumbukan alat pemotong (chopping bit) pada kelly bar.

Dasar yang diperlebar dapat dipotong dengan memutar belling bucket di dalam lubang 
berpinggiran lurus yang telah dibor sebelumnya.

Peralatan pengeboran dengan putaran khusus diperlukan untuk pengeboran pada batuan.
Suatu pilihan lain adalah peralatan kabel (cable tool), yang menggunakan pahat batu, ember 
penciduk (bailing) untuk membuang bahan-bahan cair (slurry) dan penciduk bercengkeram
(clam shell grabs) (alat menggali dan menciduk). Terdapat beberapa jenis peralatan tersedia
yang dapat disesuaikan dengan penggunaannya, dan peralatan demikian mempunyai 
keuntungan yaitu dapat beroperasi pada penggalian yang dalam. 1f . 

14.3.3 Kelompok Tiang Pancang 

Bila sejumlah tiang harus dipancang dalam kelompok, pemancangan tiang pertama akan 
mempengaruhi pemancangan tiang berikutnya. Hal ini khusus berlaku bila tiang dipancang
dalam pasir padat. Pada kondisi demikian, tiap tiang yang dipancang akan tertanam lebih 
dangkal dari pada tiang sebelumnya. Pada umumnya pemancangan kelompok tiang dalam 
tanah pasir harus dimulai dengan tiang yang paling dekat pada pusat kelompok, kemudian 
berlanjut semakin keluar.

14.3.4 Tanah Yang Sulit dan Halangan-Halangan

a. Tanah Seragam (Uniform) Yang Keras 

Lapisan batuan lempung (claystone) dan beberapa shale yang dapat dibor dengan mudah,
mungkin sukar untuk dipancang. Dalam hal demikian pengeboran pendahuluan (pre-boring),
merupakan prasyarat pemancangan tiang. 

b. Kerikil 

Kerikil aluvial atau kerikil berlapis lempung-pasir mungkin sukar ditembus dengan tiang
pancang, dan mungkin memerlukan pemboran pendahuluan dengan peralatan khusus dan
penggunaan pelindung (casing) sementara atau yang dapat ditinggal pada lubang untuk 
mencapai kedalaman yang diperlukan. Bahan tersebut mungkin juga memerlukan pemecahan 
khusus untuk pemancangan, misalnya perubahan tiang pancang beton menjadi baja, atau 
penggunaan tiang dicor setempat (cast-in-situ) 
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c. Pasir

Pasir murni dapat merupakan bahan yang paling sukar ditembus dengan tiang pancang.
Metoda penyemprotan (jetting piles) tiang mungkin satu-satunya pemecahan untuk mencapai
kedalaman yang ditentukan. 

d. Kayu yang Tertanam

Adanya balok kayu yang tertanam di dalam tanah diketahui bila terjadi tiang naik kembali 
pada waktu pemancangan. Kayu tersebut perlu dipindahkan atau dapat dipecah dengan
pahat (chisel) baja yang berat. Dalam kondisi tertentu, kayu dapat dipecahkan dengan
ledakan kecil. Pilihan terakhir adalah memindahkan tiang pondasi untuk menghindari
halangan tersebut.

e. Floater (Batuan yang Terpisah)

Floater adalah batuan keras terpisah yang bukan bagian dari strata itu. Jalan untuk mengatasi
halangan ini adalah sama dengan untuk kayu yang tertanam.' 

f. Gaya Geser Negatif (Down Drag) 

Gaya geser negatif terjadi pada tiang setelah pemancangan bilamana tanah disekitarnya
turun relatif terhadap tiang. Biasanya penurunan dapat bertambah bila timbunan pada 
embankment ditambah setelah pemancangan tiang melalui embankment itu selesai. Gaya
geser negatif dapat juga terjadi jika permukaan air tanah turun. Gaya geser negatif cenderung
mengurangi kapasitas beban maksimum yang diizinkan pada tiang. Penimbunan tanah pada
kepala jembatan harus diselesaikan jauh sebelum pemancangan tiang. 

g. Terangkat (Heave)

Pemancangan tiang dalam kelompok dapat menyebabkan permukaan tanah terangkat, selain
itu akan menyebabkan uplift pada tiang akibat pemancangan dari tiang-tiang disampingnya. 
Pemeriksaan ketinggian harus dilakukan pada tiap tiang setelah pemancangan dan sekali lagi 
setelah pemancangan tiang-tiang yang berd.ekatan. Bila ada tiang yang terangkat dengan
ketinggian yang berarti, bang itu harus dipancang kembali sesuai dengan kedalaman 
aslinya.

14.3.5 Lokasi Akhir Tiang Dalam Kelompok 

Setelah menyelesaikan pemancangan tiang dalam kelompok, Kontraktor harus diminta untuk 
rhempersiapkan dan menyerahkan pada Engineer suatu denah yang menunjukan lokasi tiap
tiang di mana tiang-tiang bertemu di bawah kopel tiang (pile cap) dan level pemotongan akhir
kepala tiang. Hal ini dimaksudkan agar Konsultan Supervisi dapat memeriksa bahwa semua
tiang telah dipancang dalam kopel tiang, dan bahwa tiang cukup panjang untuk masuk dari
sisi bawah kopel tiang beton pada level pemotongan rencana.

Bila ada usulan penyesuaian terhadap ukuran balok kopel tiang, panjang sambungan
tambahan tiang dan sebagainya, harus disetujui oleh Engineer dan biasanya dibiayai oleh 
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Kontraktor.

Tiang yang telah dipancang di luar batas toleransi yang diperlukan dapat diterima dengan 
syarat balok kopel tiang diperbesar dan/atau sambungan dibuat pada tiang yang telah 
dipancang agar terdapat cukup selubung di dalam kopel tiang beton. Pekerjaan ini biasanya
dilakukan atas biaya Kontraktor. 

14.4 TIANG YANG DIBOR DAN DICOR SETEMPAT

Tiang yang dibor adalah tiang yang tidak dipancang (non-displacement), yang dipasang
dengan cara membuang tanah melalui suatu proses pengeboran What Bab 14.3.2.c),
kemudian membuat tiang dengan pengecoran beton, atau bahan bangunan lain, di dalam 
lubang bor. Bentuk yang paling sederhana yaitu mengebor lubang tanpa dilapis kemudian 
mengisinya dengan beton. Akan tetapi seringkali akan timbul masalah (misalnya kondisi tanah
sulit, adanya air dan sebagainya), dan lubang harus diperkuat sebelum pengecoran, biasanya
dengan pemasangan pipa baja. 

Pada tanah yang stabil, suatu lubang yang tidak dilapisi dapat dibor dengan tangan atau bor 
mesin.

Jika diperlukan perkuatan, jalinan tulangan ringan dipasang dalam lubang kemudian dicor
dengan beton. Pada beberapa jenis tanah diperlukan casing untuk mendukung sisi lubang
bor.

Dalam beberapa hal, terutama pada lempung keras (stiff) dan batuan lemah, pelebaran dasar 
dapat dibuat untuk menambah daya dukung ujung tiang. Pelebaran dasar dapat dibuat 
dengan menggali atau menggunakan alat expandina yang berputar. Ukuran lubang under-
reamed yang digali dengan tangan dibatasi oleh pertimbangan praktis penyanggaan
kemiringan sisi-sisi dasar.

Bila dasar tiang tidak dapat dibersihkan dengan tangan (contohnya di bawah air atau di dalam 
bentonite), dapat dilakukan dengan peralatan air-lifting. 

Atas dasar pertimbangan ekonomi dan kebutuhan mendapatkan hambatan lekat (skin friction) 
pada tiang (shaft), biasanya casing akan dicabut pada saat pengecoran atau sesudahnya. 
Prosedur ini memerlukan perhatian dan pengerjaan yang sungguh-sungguh untuk mencegah
beton terangkat oleh casing yang dapat menimbulkan rongga dalam shaft atau masuknya
longsoran tanah.

Penulangan pada tiang yang dibor perlu untuk melawan gaya angkat tiang. Jarak (spacing)
antara batang tulangan harus cukup besar sehingga dapat dijamin bahwa beton tidak 
terhambat di antara batang.

14.5 PEMBUATAN PONDASI SUMURAN (CAISSON)

Pondasi sumuran adalah suatu bangunan yang merupakan bagian dari pekerjaan permanen
dan terdiri atas satu atau lebih sumur vertikal. Pondasi ini terbuat dari baja, beton bertulang,
atau bagian-bagian beton pracetak yang ditegangkan secara bertahap menjadi satu. Beton
biasanya digunakan karena beratnya dapat membantu menurunkan struktur ini sampai pada 
kedalaman yang diperlukan. Sebagian besar sumuran yang dipakai pada pekerjaan jembatan
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di Indonesia terbuat dari beton bertulang dengan dinding yang relatif tebal. Was sumuran 
berkaitan dengan bangunan atas yang harus didukung cukup memberikan keleluasan
terjadinya perbedaan terhadap lokasinya yang benar selama proses menurunkan, sebenarnya 
tidak mungkin memasukkan sepanjang sumuran dengan tepat pada lokasinya yang tepat.

Caisson digolongkan menurut jenisnya. Caisson terbuka mempunyai sumuran terbuka di atas 
dan bawah pada waktu diturunkan. Stabilitasnya tergantung pada gesekan pada sisi dengan
tanah sekitarnya. Dasar sumuran ditutup dengan sumbat beton untuk menambah
stabilitasnya. Suatu contoh caisson terbuka yang sering digunakan terdapat pada Gambar 
14.5.

Gambar 14.5 - Tipe Sumuran 

Sumuran berbentuk kotak tertutup pada dasarnya dan terbuka di atas, adalah hanya suatu
variasi dari cofferdam menggantung (suspended) - lihat Bab 22. Sumuran berbentuk kotak
biasanya berupa bangunan beton pracetak yang diapungkan pada posisinya kemudian
diturunkan dan diisi dengan pemberat (ballast). 

Sumuran terbuka dapat diturunkan sampai kedalaman manapun pada tanah yang sesuai.
Batuan lunak atau batu besar dan lempung stiff/kaku menimbulkan masalah sehingga
sumuran diturunkan dengan pengerukan (dredging) dari dalam, biasanya dengan memakai
penggerak. Dalam hal ekstrim, bahkan memerlukan pengeboran atau socketing. Jika
demikian halnya, mungkin pondasi sumuran bukan pilihan jenis pondasi yang terbaik. 

Sisi-sisi sumuran harus sejajar dan lurus, dan penampang melintangnya dipasang tepat
sehingga dapat menghindari overstressing dan perubahan posisinya pada saat diturunkan.
Dinding harus direncanakan untuk dapat menahan semua tegangan yang mungkin terjadi
pada waktu proses penurunannya. Ujung yang paling bawah, yang disebut pinggiran
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pemotong, biasanya dindingnya mengecil di bawah (tapered) untuk membantu penetrasi ke
dalam tanah. Bagian dinding ini Iebih banyak ditulangi dan sering dilindungi dengan sepatu 
baja. Lebar tembok yang dekat tanah tergantung pada sifat lapisan tanah yang diperkirakan
harus cukup tajam untuk masuk ke dalam tanah, tetapi harus mempunyai lebar yang cukup 
untuk mencegah sumuran itu turun tak terkendali. 

Hambatan lekat tidak langsung berhubungan dengan jenis tanah yang ada, dan biasanya
diasumsikan sebesar 10 hingga 25 KPa. Gesekan ini dikurangi oleh aliran air atau udara 
antara sekeliling sumuran dan tanah disekitarnya. Friction biasanya bertambah jika sumuran 
tetap di tempat (stationan) untuk jangka waktu yang lama, dan pemotongan di bawah ujung
pemotong ditambah penyemprotan bertekanan tinggi mungkin diperlukan untuk penurunan.

Kedua cara penurunan, yaitu di darat atau di air, mensyaratkan bahwa lapangan harus 
diratakan dahulu serta dibebaskan dari halangan-halangan yang ada, kemudian sumuran
dibuat setinggi mungkin sebelum penggalian dimulai. 

Setelah itu penggalian dilakukan seragam mungkin dan sebatas ujung pemotongan (cutting
edge) yang perlu agar sumuran dapat turun ke bawah secara seragam. Pada waktu sumuran
turun, cincin bagian atas di kerjakan terus agar berat sumuran bertambah. Jika perlu dapat
ditambahkan tulangan baja atau blok beton untuk membantu mengatasi gesekan dengan
tanah.,Bila digunakan penyemprotan, harus berhati-hati agar caison tidak "lari". Bilamana
bagian atas yang telah selesai mendekati permukaan tanah, dilakukan pengecoran beton lagi 
pada bagian itu dan proses itu diulang lagi sampai sumuran mencapai kedalaman yang 
diperlukan.

Bila sumuran mencapai kedalaman yang diperlukan, dasar sumuran dihaluskan serata 
mungkin dan kemudian lantai beton dicor. Kalau bagian dalam sumuran terbuka tidak dapat
dikeluarkan airnya, beton penutup dicor dengan tremie (atau cara lain yang sesuai), kernudian
lantai yang sebenarnya dicor di atas lapisan penutup (seal) ini. Jika pengeluaran air
(dewatering) dari sumuran memungkinkan, proses tersebut dapat dilakukan dengan keadaan
kering. Sumuran dapat diturunkan sebagai silinder terbuka atau sebagai beberapa bagian
(compartinents) dari suatu sumuran, jadi dibagi dalam sumuran yang terpisah. Metoda yang
terakhir ini mempunyai keuntungan yang nyata untuk tanah yang mudah longsor (blow in), 
karena dindirig pemisah (partition wall) dapat mencegah longsoran menyebar pada sumuran
lainnya.

Uraian lebih lengkap mengenai pembuatan pondasi sumuran tercakup dalam Manual Teknik 
Pelaksanaan Jembatan. 
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15. BETON 

15.1 PRINSIP-PRINSIP DASAR DARI BETON BERTULANG

15.1.1  Umum 

Terdapat banyak persyaratan struktur di mana beton biasa tidak akan memberikan 
pemecahan yang mencukupi. Beton bertulang menerima lebih banyak kondisi pembebanan 
dari pada beton biasa. Juga dapat digunakan untuk memperkecil lendutan dan mengurangi 
ukuran keretakan. 

Walaupun pembuatan desain dan detail beton bertulang merupakan tugas perencana, adalah 
penting bahwa mereka yang mengawasi penulangan yang digunakan di lapangan dapat 
menghargai prinsip-prinsip dasar beton bertulang. Ini akan membantu mereka untuk mengerti, 
mengapa diperlukan penanganan penulangan yang harus benar dan ditempatkan dengan 
benar pada posisi sesuai yang ditunjukkan dalam Gambar Rencana. 

Beton bertulang adalah suatu material bangunan yang direncanakan untuk 
mengkombinasikan beton dan baja ke dalam satu kesatuan struktur dengan suatu cara yang 
digunakan dari tiap-tiap ciri material ini dengan mengambil manfaat yang terbaik . 

Sifat-sifat Beton 

 Plastis dan mudah dibentuk waktu masih baru 
 Berkekuatan tekan tinggi waktu keras 
 Berkekuatan tarik rendah 
 Mempunyai perlawanan (ketahanan) tinggi terhadap api 
 Tidak mahal 

Sifat-sifat Baja 

 Dapat dibuat menjadi batang-batang yang cocok untuk dimasukkan dalam 
beton

 Mempunyai kekuatan tekan tinggi 
 Mempunyai kekuatan tarik tinggi 
 Mempunyai ketahanan rendah terhadap api 
 Mahal 

Maksud perencana beton bertulang adalah mengkombinasikan penulangan baja dengan 
beton dengan satu cara di mana digunakan baja yang cukup mahal hanya secukupnya untuk 
melawan gaya tarik dan gaya-gaya geser yang berlebih, sedangkan beton yang relatif murah 
digunakan untuk melawah gara-gaya tekan. 

Baja dan beton berhasil dikombinasikan bersama karena: 

 Setelah pengerasan, beton melekat pada penulangan baja dan keduanya 
bertindak sebagai satu kesatuan apabila diberi suatu beban. ini berarti tendensi 
pada beton untuk regangan dan retak pada daerah tegangan tarik dapat 
langsung dilawan oleh batang-batang baja yang ditanamkan di daerah itu. 

 Apabila mengalami perubahan temperatur, beton dan baja memuai atau 
menyusut dalam jumlah yang sama-sama. Apabila ini tidak terjadi 
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mereka akan berpisah karena perbedaan pemuaian dan tidak bertindak lagi
sebagai satu bahan. Apabila ini terjadi, kekurangan pengikatan antara beton 
dan baja akan mencegah tegangan beton untuk diteruskan pada penulangan
baja_dan beton akan retak dan runtuh.

Beton yang mempunyai ketahanan tinggi terhadap kerusakan oleh api,
melindungi baja bertulang yang ditanam di dalamnya, menjaganya dari 
kehilangan kekuatannya pada panas yang tinggi. 

15.1.2 Tipe-tipe tekanan yang dijumpai pada suatu struktur 

Berikut adalah tipe-tipe tegangan utama yang ada dalam bagian-bagian struktur.

a. Tekanan 

Tegangan-tegangan tekan cenderung untuk meyebabkan hancurnya beton. 

b. Tarikan 

Tegangan-tegangan tarik Cenderung untuk menyebabkan beton meregang dan retak. 

c. Geseran. 

Tegangan geser cenderung untuk menyebabkan penggelinciran di antara bagian-bagian yang 
berdekatan dalam beton.
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15.1.3 Perencanaan Beton Bertulang 

Perencana sebuah struktur meneliti bagaimana beton melengkung karena beban rencana. la
menentukan dimana tegangan tarik dan kelebihan tegangan geser terjadi, dan menempatkan
penulangan baja yang cukup di daerah-daerah ini untuk melawan tegangan tersebut.

Suatu pengujian bagaimana struktur-struktur berikut melentur menunjukkan di mana
penulangan harus ditempatkan untuk melawan retakan akibat tarikan. 

a. Balok atau pelat di atas dua tumpuan 

Bila suatu balok di atas dua tumpuan (sederhana) dibebani terpusat atau merata, balok 
cenderung untuk melentur seperti ditunjukkan dalam gambar. Ini menyebabkan puncak 
menekan dan bawahnya meregang. Oleh karena itu penulangan baja diletakkan di dekat
bawah balok atau pelat dua tumpuan untuk mencegah retakan tarik. 

b. Konsol Sederhana (Kantilever sederhana) 

Bila balok atau pelat kantilever dibebani dengan suatu cara yang sama seperti yang 
diperlihatkan pada gambar, cenderung untuk melengkung ke bawah seperti ditunjukkan. Ini 
menyebabkan puncuk balok meregang dan bawahnya tertekan. Oleh karena itu penulangan
baja diletakkan pada bagian atas dari konsol (kantilever) untuk melawan tarikan keretakan.
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c. Balok dijepit Kedua Ujungnya

Suatu balok dijepit ujungnya dipegang kaku kedua ujungnya dan cenderung untuk 
melengkung seperti ditunjukkan pada diagram (Gambar). Tarikan akan terjadi pada bagian 
atas balok dekat tumpuan perletakannya. Karena itu tulangan baja harus ditempatkan dekat 
bagian atas balok pada perletakan tetap (lihat gambar). Pusat dari balok cenderung melentur, 
menyebabkan tarikan di bagian bawah. Penulangan baja harus juga ditempatkan disini. 

d. Balok atau Pelat dua Bentang 

Kalau kedua bentang dibebani, sebuah balok dua bentang akan melengkung dalam bentuk
seperti ditunjukkan dalam gambar. Di atas tumpuan tengah/antara, pelenturan akan 
menyebabkan bagian atas balok meregang dan bawahnya tertekan. Penulangan baja harus 
ditempatkan di bagian atas balok atau pelat diatas tumpuan antaranya. Pusat dari bentang 
melentur dan diperkuat dengan cara yang sama dengan balok dua tumpuan 
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e. Tembok Penahan

Tekanan tanah di belakang tembok penahan dan tekanan tanah di bawah kaki pondasi
cenderung menyebabka-n tembok dan kaki pondasi melengkung seperti yang diperlihatkan
pada diagram di atas. Penulangan ditempatkan di daerah tegangan tarik. 

f. Kolom 

Kolom yang dibebani dapat melendut ke beberapa arah tergantung dari distribusi beban dari 
rangka balok. Penulangan karenanya ditempatkan dekat muka luar dari semua sisi-sisi. Pada
diagram, apabila beban dipindahkan kebalok lain tegangan pada kolom akan berubah sesuai 
dengan keadaan lendutan yang baru. 

Penulangan lateral dengan bentuk besi sengkang atau pengikat bentuk bundar diperlukan
dalam kolom untuk: 

memegang tulangan pokok tetap pada posisinya selama pengecoran. 

mencegah keretakan kesamping dari kolom pada gaya tekan axial yang tinggi. 
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Penulangan Geser

Tegangan geser ada 2 tipe: 

tegangan geser vertikal seperti yang ditunjukkan pada suatu balok didukung
sederhana terjadi di atas tumpuan sebagai hasil dari beban berat yang
cenderung menyebabkan bagian tengah menggelincir tegak lurus ke bawah 
relatif terhadap sambungan akhir balok. 

Tegangan geser horisontal dihasilkan akibat kecenderungan balok yang
melendut karena beban dan pecah menjadi belahan-belahan horisontal.
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Pada ujung balok suatu kombinasi geser vertikal clan horisontal menghasilkan tegangan tank 
diagonal yang menyebabkan retak diagonal What diagram di bawah) 

Untuk mencegah keretakan diagonal pada ujung balok atau yang berdekatan dengan salah
satu tumpuan, sering diperlukan pembengkok penulangan tarik atau menggunakan begel 
seperti ditunjukkan di bawah ini: 
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15.2 PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN MUTU BAHAN

Mutu dan jenis bahan yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan beton telah didefinisi dalam 
Syarat-syarat Teknik atau Gambar- Rencana. 

Pengambilan contoh serta pengujian bahan biasanya diatur oleh Kontraktor. Jika persediaan
bahan setempat seperti agregat dan air diusulkan untuk dipakai, contoh yang mewakili seperti
disyaratkan dalam Syarat-syarat Teknik harus diserahkan pada laboratorium bahan untuk 
menjamin dipenuhinya persyaratan tersebut. Pengambilan contoh minimum 20 kg dari 
masing-masing ukuran agregat, yang diambil sesuai Metode Pengujian AASHTO T2, harus 
diserahkan sekurang-kurangnya enam minggu sebelum bahan akan dipakai.

Kantong-kantong yang dipakai untuk mengangkut contoh bahan harus bersih dan bebas dari 
partikel lempung, gula dan bahan lain yang merusak. Air untuk campuran beton harus bebas 
dari zat yang berbahaya bagi beton atau baja seperti minyak, asam, alkali, garam dan bahan 
organik. Kalau akan digunakan sumber air baru, contoh harus dikirim dalam tempat bersih 
untuk diuji pada laboratorium bahan. 

15.3 MATERIAL/BAHAN-BAHAN

15.3.1 Semen

Jenis semen yang biasa digunakan di Indonesia adalah Semen Portland Biasa.

Penggunaan semen alternatif hanya sedikit pengaruhnya terhadap cara desain campuran.

Konsultan Supervisi harus memastikan bahwa kontraktor memenuhi persyaratan syaratsyarat
teknik yang berhubungan dengan penyimpanan dan umur semen. 

15.3.2 Agregat

a. Umum 

Pemilihan agregat yang sesuai sangat penting pada produksi beton yang baik. 

Agregat beton harus terdiri dari partikel-partikel yang bersih, keras, dan tahan serta cukup
kuat untuk menahan beban yang diterima oleh beton. Pada umumnya, agregat tersebut terdiri
dari pasir atau kerikil alam, atau batuan pecah. 

Agregat beton harus: 

cukup kuat dan keras untuk dapat menghasilkan beton dengan kekuatan tekan 
yang memenuhi syarat, dan tahan terhadap abrasi dan pemakaian. 

cukup tahan terhadap cuaca serta siklus basah dan kering. 

pasif secara kimia sehingga tidak--bereaksi dengan semen menyebabkan
kerusakan beton.

bersih atau bebas dari kotoran seperti zat-zat organik, karena dapat 
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menghambat pembekuan dan pengerasan beton. Tidak mengandung lanau
dan lempung karena dapat memperlemah beton. Partikel-partikel yang lemah
dan lunak dapat mengurangi kekuatan beton dan dapat hancur bila terbuka
terhadap cuaca. Lempung atau bahan Iemah lainnya yang menutupi 
permukaan agregat dapat mengurangi ikatan antara agregat dan pasta semen. 

b. Gradasi 

Agregat biasanya diklasifikasikan sebagai agregat halus dan agregat kasar. Agregat halus 
melewati saringan 5 mm sedangkan agregat kasar tertahan pada saringan 5 mm. Gradasi 
suatu agregat ditentukan dengan cara melewatkan contoh agregat itu melalui serangkaian
saringan dan menimbang jumlah yang tertahan pada masing-masing saringan. Jumlah 
tersebut dinyatakan dalam persentase dari berat total contoh (sample). 

Adalah biasa untuk membedakan agregat kasar dan halus yang mengandung berbagai 
ukuran partikel, dengan kata lain harus digradasi. Agregat yang bergradasi balk akan
menghasilkan beton yang mudah dikerjakan, sedangkan agregat yang tidak memenuhi
gradasi yang disyaratkan cenderung untuk terjadi pemisahan (segregate) dan airnya akan 
merembes keluar (bleeding). Agregat bergradasi senjang (gap) adalah agregat atau
kombinasi agregat dimana suatu kisaran (range) pada ukuran partikel antara (intermediate) 
ditiadakan. Agregat demikian dapat digunakan untuk menghasilkan beton yang sangat balk 
pengerjaannya (workable) dengan perbaikan pada sifat-sifat beton lainnya. Beton yang dibuat
dari agregat bergradasi senjang biasanya lebih sukar dikendalikan, karena kemampuan
pengerjaannya (workability) sangat sensitif terhadap perubahan pada kadar air; dan akan 
terjadi bahaya pemisahan (segregation) pada campuran yang terlalu basah dan mortar yang 
terdapat diantara partikel agregat kasar akan buruk hasilnya kecuali bila campuran cukup
kering.

Pada umumnya pasir yang bergradasi kasar paling dikehendaki. Disisi lain, semua pasir harus
mengandung kuantitas partikel halus yang cukup untuk membantu mendapatkan kemampuan
pengerjaan yang baik. Suatu gradasi pasir dimana satu atau dua ukuran partikel sangat
dominan harus dihindarkan. Pasir demikian mempunyai kadar udara yang besar, oleh karena 
itu memerlukan pasta semen dalam jumlah besar untuk dapat menghasilkan campuran yang 
dapat dikerjakan dengan balk. 

c. Bentuk Partikel dan Tekstur Permukaan

Bentuk partikel dan tekstur permukaan dari agregat akan mempengaruhi kemampuan
pengerjaan pada beton. Untuk pengerjaan yang baik, partikel harus halus dan berbentuk
bulat, seperti pada kerikil yang dikikis air, atau berbentuk persegi seperti pada batuan pecah.
Partikel serpihan (flakey) bersudut tidak hanya menyulitkan dalam pengerjaan tetapi juga
menyebabkan pemisahan, maka harus dihindari. Kekuatan maksimum, dengan sedikit
kesulitan dalam pengerjaan, akan dihasilkan oleh agregat pecah (crushed) dengan pelekatan
antara muka batuan yang tidak rata.

d. Ukuran Maksimum

Penghematan yang paling besar didapatkan bila ukuran agregat maksimum terbesar 
digunakan. Faktor-faktor yang membatasi ukuran agregat adalah kemampuan peralatan
pengaduk, pengangkut dan pengecor untuk dapat menangani ukuran-ukuran lebih besar, dan
jarak bebas (spacing) antara acuan dan tulangan. Ukuran agregat maksimum tidak 
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boleh melebihi seperlima ukuran minimum dari bagian itu, atau dua pertiga jarak bebas antara 
tulangan atau tiga perempat selimut beton hingga penulangan. Dalam Syarat-syarat Teknik,
penggunaan beton pada berbagai bagian pekerjaan diberi batasan yang menggambarkan
batas-batas tersebut di_atas.

Berbagai proyek di Indonesia sering menggunakan agregat kasar yang terlalu besar, terutama
untuk beton pada bangunan atas. Adalah suatu hal yang umum bila agregat sungai utuh
berukuran 75 mm digunakan untuk beton lantai. Ini menyebabkan daerahdaerah di sekitar
pengaliran air (scupper), tiang pagar, sudut lantai, ruangan antara acuan samping dan
tulangan hanya terisi oleh pasta semen tanpa agregat sehingga kekuatan beton pada tempat
ini pasti akan kurang dari yang disyaratkan. 

Hal ini jelas bertentangan dengan Syarat-syarat Teknik, sedangkan jalan keluarnya
tergantung pada Konsultan Supervisi yang berwenang untuk menolak agregat yang tidak 
sesuai.

15.3.3 Air

Air yang dipakai untuk beton tidak boleh mengandung garam dalam jumlah besar, larutan zat
organik , atau bahan lain yang akan mengganggu hidrasi semen.

Air yang dapat diminum biasanya memuaskan. Jika ada keraguan, suatu batch percobaan
beton harus dibuat dan diuji untuk membandingkan tingkat pengerasan dan kekuatan
ultimatenya dengan beton serupa yang dibuat dengan air murni/segar. 

Air taut tidak boleh digunakan pada beton bertulang, karena menyebabkan korosi pada
penulangan.

15.3.4 Udara

Kehadiran rongga di dalam beton sangat mengurangi kekuatannya. Jumlah sekecil 5 persen
dapat mengurangi kekuatan dengan 30 persen, dan bahkan 2 persen dapat mengurangi 
kekuatan dengan 10 persen. 

Rongga pada beton adalah: 

gelembung udara yang tertahan, atau

ruangan yang tertinggal setelah air berlebih dihilangkan. Hal ini tergantung
pada ratio semen air (water cement ratio) dari campuran.

Gelembung-gelembung udara ditentukan oleh gradasi dari partikel yang paling halus didalam 
campuran, dan lebih mudah dikeluarkan dari campuran yang lebih basah dari pada campuran
yang lebih kering. 
Terdapat suatu hubungan yang terbalik antara kekuatan beton dan volume udara didalam 
beton. Volume udara berkurang dengan pemadatan, tetapi biasanya berkisar antara 1 hingga
3 persen. 

Gelembung udara yang tertahan didalam beton berukuran relatif besar (± 1 mm), dan
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seriing tertangkap dibawah lapisan bawah dari partikel agregat kasar. 

Telah menjadi praktek biasa untuk entrain udara dengan sengaja (hingga 8 persen) kedalam
beton dengan menggunakan campuran_tambahan yang sesuai. Gelembung udara tersebut 
jauh lebih kecil (0.05mm) daripada gelembung yang secara tidak sengaja masuk atau
tertahan, dan terpisah-pisah sehingga tidak terbentuk saluran untuk lewatnya air dan 
permeabilitas beton tidak bertambah. 

Udara yang entrained akan menyebabkan pengurangan pada kekuatan tekan beton, tetapi
menghasilkan campuran yang lebih workable untuk ratio air semen tertentu. Sebagai 
alternatif, ratio semen air dapat dikurangi untuk workability yang sama dan pengurangan
kekuatan karena udara bertambah dapat diimbangi. Udara yang entrained mengurangi 
bleeding dan pemisahan beton yang basah dan menurunkan kepadatan beton, sehingga
memberikan keuntungan secara ekonomis. Juga meningkatkan ketahanan beton. 

15.4 PENYIMPANAN BAHAN

15.4.1 Semen

Harus disimpan di dalam gudang semen atau bangunan tahan cuaca dan diatur agar dapat 
digunakan dengan urutan sesuai pengiriman. Semen yang disimpan lebih dari empat bulan 
harus di uji kembali sebelum digunakan. 

15.4.2 Agregat

Agregat harus disimpan dalam bak (bin) atau tempat penimbunan (stockpile) berdekatan
dengan pekerjaan dengan tiap ukuran dipisah dari ukuran lainnya secara pasti untuk 
mencegah saling tercampur. Lantai penimbunan harus kering dan dilapisi kerikil atau bahan 
serupa untuk mencegah bercampurnya timbunan dengan tanah.

15.4.3 Baja Tulangan

Baja tulangan harus ditumpuk ditinggikan dari permukaan pada penyangga kayu yang baik 
sehingga batang-batang bebas dari lempung atau bahan lain yang dapat mencegah 
pengikatan (bonding). Karat permukaan yang lepas atau debu harus dihilangkan sebelum 
pemasangan.

Baja tulangan harus diperiksa jauh sebelum waktu pemasangan untuk menjamin bahwa 
pekerjaan dapat dipenuhi.

15.4.4 Batang dan Kawat Prestress (Prategang)

Baja prategang harus disimpan agar tetap terlindung, jika keadaan mengizinkan.
Penyimpanan di luar diperbolehkan untuk jangka waktu pendek, kira-kira maksimum sebulan, 
dengan syarat menyimpannya tidak mengenai tanah dan ditutup denngan bahan atau 
penutup yang tahan air. 

Batang-batang harus disangga pada titik-titik secukupnya untuk mencegah lendutan 
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permanen dan kawat harus dilindungi terhadap kerusakan, misalnya dengan
membungkusnya.

15.5 DESAIN CAMPURAN BETON

15.5.1 Campuran Beton 

Campuran beton biasanya direncanakan atas dasar gradasi agregat bahan yang terdapat di 
tempat. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai metode desain campuran yang 
lazim tercakup dalam Panduan Teknik Pelaksanaan.

Campuran percobaan harus diuji minimum empat minggu sebelum kegiatan pengecoran.

Desain campuran percobaan harus menjelaskan campuran tambahan atau abu terbang (fly
ash) yang dipakai. 

Engineer di lokasi harus memastikan bahwa ia mempunyai detail lengkap mengenai gradasi 
rencana yang disetujui, dan harus memeriksanya secara periodik pada bahan yang dipakai.
Jika ada perubahan besar yang timbul, penyebabnya harus diselidiki dan Kontraktor
diperintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki gradasinya. Sebagai usaha
terakhir, Kontraktor mungkin perlu merencanakan kembali campuran dan menyerahkan
kembali campuran kepada Engineer untuk persetujuan.

Tidak boleh ada penyimpangan dari campuran beton yang disetujui kecuali mendapat izin
tertulis dari Engineer.

15.5.2 Desain Campuran 

Ada beberapa metode yang berbeda untuk melaksanakan desain campuran tetapi pada 
dasarnya semua mengikuti perinsip yang digariskan dalam Gambar 15.1. Filosofi ini 
bermaksud menghasilkan campuran beton yang ekonomis dengan menggunakan bahan yang 
tersedia secara optimum yang memenuhi persyaratan Syarat-syarat Teknik Beton. 

Langkah pertama adalah meneliti bahan setempat yang tersedia serta sifat-sifatnya untuk
memilih semen yang sesuai, agregat halus dan kasar, air dan campuran tambahan (bila
diperlukan),yang memenuhi persyaratan tersebut.

Langkah kedua adalah mendapatkan kekuatan yang ditargetkan untuk campuran beton
(biasanya kekuatan tekan pada 28 hari). Ini dilakukan dengan menambah pada kekuatan 
karakteristik suatu kelipatan dari deviasi standar (ditentukan oleh tingkat pengendalian
produksi beton).

Langkah berikut adalah menentukan perbandingan air/semen yang sesuai yang akan 
menghasilkan kekuatan tekan yang diinginkan ini dengan semen dan agregat yang diberikan.
Suatu perbandingan air dan semen yang akan memberikan ketahanan sesuai juga . dipilih 
serta dibandingkan pada ratio yang berhubungan dengan kekuatan. 

Agregat kasar dan halus dikombinasikan dalam pebandingan yang menghasilkan campuran
beton dengan sifat-sifat plastis yang diinginkan. Pada umumnya ini akan berhubungan
dengan slump yang terkait dengan lokasi di mana beton itu akan dicor. 
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Dengan demikian persyaratan air campuran, perbandingan agregat dan kebutuhan semen
dapat dihitung.

Kemudian suatu campuran percobaan dipersiapkan dan desain campuran diperiksa dan, jika 
perlu, dimodifikasi untuk menghasilkan beton dengan sifat yang diinginkan. Hasil dari desain
campuran kemudian dipakai untuk percobaan lapangan. Prosedur ini digariskan dalam 
Syarat-Syarat Teknik untuk beton. 

Desain campuran pada umumnya dilaksanakan oleh Kontraktor dan diserahkan pada
Pimpro/Engineer untuk diperiksa.

Gambar 15. 1 - Desain Campuran untuk Beton 

15.5.3 Campuran Tambahan (admixture) Kimia 

Seringkali beberapa sifat semen mungkin dirubah, yaitu dengan menggunakan bahan
tambahan yang disebut pencampur tambahan. 

Sejumlah besar produk keluaran pabrik tersedia. Banyak produk yang dipakai secara tetap
oleh ready mix concrete plant besar untuk menghasilkan beton dengan sifat yang 
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disyaratkan, tetapi kadar semen atau agregat halusnya lebih rendah daripada suatu campuran
tanpa pencampur tambahan.

Jenis dan jumlah pencampuran tambahan yang sering dipakai pada pekerjaan besar, 
memerlukan perhatian khusus, oleh karena itu, pencampur tambahan kimia hanya dipakai bila
disetujui oleh Engineer. 

Pencampur tersebut harus memenuhi persyaratan AASHTO M154, M194 atau sejenisnya.
Pencampur tambahan yang mengandung Kalsium Khlorida tidak boleh digunakan untuk beton 
bertulang atau pratekan.

Pencampur tambahan digolongkan sesuai dengan kegunaannya pada pemakaian pada 
beton.

ASTM C 494 "Specification for Chemical Admixtures in Concrete" (syarat-syarat Teknik untuk
Pencampur Tambahan Kimia pada Beton), menggolongkan pencampuran tambahan ke
dalam tujuh tipe 

Mengurangi Air (Tipe A) 

Memperlambat (Tipe B) 

Mempercepat (Tipe C) 

Mengurangi Air dan Memperlambat (Tipe D) 

Mengurangi Air dan mempercepat (Tipe E) 

Mengurangi Air, range tinggi (Tipe F) dan 

Mengurangi Air, range tinggi dan memperlambat (Tipe G) 

Pencampur tambahan yang mempercepat (pemercepat) biasanya memperpendek waktu 
pengentalan (set) beton, dan juga menambah kekuatan awal beton. Pemercepat dapat
memberikan kekuatan awal tinggi yang serupa dengan yang diperoleh dari Semen Tipe III. 
Namun selain dari itu pemercepat seringkali akan memberikan pengentalan awal,
kadangkadang dalam waktu hanya beberapa menit. 

Pemerlambat pengerasan biasa dipakai untuk menunda pengentalan dan memungkinkan
beton dikerjakan untuk waktu lebih lama setelah pengadukan. Bahan ini dipakai dimana suhu
lebih tinggi dan atau permukaan kerja dari beton besar dan perlu "menghidupkan" permukaan 
atau untuk waktu lebih lama, sehingga mencegah sambungan "dingin". Harus berhati-hati 
dalam pemakaian pencampuran tambahan tersebut karena jika kuantitasnya salah dapat
mencegah pengentalan pengerasan dari beton. Selain dari itu pemerlambat (retander)
cenderung meningkatkan penyusutan plastic dan menimbulkan keretakan.

Pencampur tambahan yang mengurangi air memungkinkan pengurangan rasio air semen 
untuk slump tertentu. Bahan ini biasa dipakai untuk mengurangi kadar air (oleh karena itu 
meningkatkan kekuatan beton) dan bersamaan dengan itu menghasilkan campuran yang
dapat dikerjakan (workable) Bahan ini dapat dipakai untuk menambah workability dari 
campuran untuk kadar air tertentu. 
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Superplasticiser (atau pencampuran tambahan mengurangi air dengan range tinggi)
mempunyai kemampuan rnemberikan beton dengan slump sangat tinggi (lebih dari 200 mm) 
sehingga beton dapat mengalir pada acuan dan membutuhkan sedikit atau tanpa pemadatan.
Hal ini hanya bersifat sementara, dan setelah 30 hingga 60 menit, slump dari beton akan
berkurang sampai nilai slump sebelum tambahan superplasticiser. Bahan ini biasa
ditambahkan pada beton di lokasi pekerjaan. Harganya relatif mahan dan sebaiknya hanya
dipakai bila diperiukan untuk suatu maksud tertentu. 

Bahan air entraining memecah udara yang terjebak (entrap) menjadi gelembung kecil dan 
memperbaiki workability serta ketahanan campuran. Bahan ini khususnya bermanfaat untuk
pengecoran lantai jembatan beton, karena masalah yang khususnya terdapat di Indonesia,
yaitu pengecoran pada suhu tinggi dan ketidak mampuan untuk memadatkan beton pada
kondisi demikian. 

Pencampuran tambahan harus diukur dengan tepat memakai alat dispenser yang sesuai yang 
dikalibrasi dengan teratur. Paket pengiriman dan/atau catatan batching harus menunjukkan 
secara jelas nama merek dan tipe bahan pencampur serta tingkat dosis atau kuantitas total 
untuk tiap batch.

15.5.4 Penguatan dengan Serat 

Serat polypropylene telah digunakan untuk sejumlah lantai jembatan beton di Indonesia. Serat 
ini mempunyai kemampuan mengurangi keretakan akibat penyusutan plastis dan
permeabilitas beton. Serat tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan penulangan
penahan momen yang utama.

Penggunaan serat pada beton tidak memecahkan masalah yang disebabkan desain 
campuran yang buruk atau produksi beton yang buruk. Serat hanya akan efektif bila disebar
merata pada keseluruhan beton. 

Suatu tingkat takaran yang umum untuk serat poly propylene adalah sekitar 1 kilogram per 
meter kubik beton. Keterangan pabrik harus diperiksa dengan teliti untuk tingkat takaran yang 
disarankan.

15.6 PRODUKSI BETON

15.6.1 Umum

Tujuan semua prosedur batching dan pencampuran adalah untuk menghasilkan beton yang 
seragam yang mengandung bahan-bahan dalam perbandingan yang disyaratkan. Untuk 
mencapai hal ini perlu dijamin bahwa: 

bahan dipelihara agar homogen dan tidak saling terpisah sebelum dan pada 
waktu batching. 

peralatan yang tersedia akan membantu batching bahan secara tepat dalam
jumlah yang diperlukan dan jumlah tersebut akan dapat diganti dengan mudah
jika dan bila diperlukan.

perbandingan bahan yang diperlukan dipelihara dari batch ke batch lain. 
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Semua bahan dimasukan ke dalam pengaduk dalarn urutan yang benar. 

semua bahan dicampur dengan menyeluruh pada waktu pengadukan dan 
semua partikel agregat dilapisi dengan pasta semen.

beton, bila dikeluarkan dari pengaduk, akan seragam dan homogen dalam tiap 
batch dan dari satu batch ke batch Iainnya.

15.6.2 Beton Ready-Mix

Beton ready-mix harus memenuhi semua persyaratan Syarat-syarat Teknis. Beton ready-mix
mempunyai keuntungan bahwa pengendalian mutu yang baik lebih mungkin pada plant yang 
besar daripada di lokasi jembatan dengan kondisi yang ada. Kebanyakan lokasi beton ready-
mix menggunakan lokasi weigh batching untuk pengadukan dan truck-mounted untuk 
pencampuran.

Akan tetapi proyek jembatan yang lokasinya terpencil dan jauh dari plant, tetap akan 
memerlukan batching plant di lokasi. Hal demikian terjadi pada sebagian besar proyek 
pelaksanaan jembatan yang dilakukan di Indonesia.

15.6.3 Beton Yang Diaduk di Lokasi (Site-Batched)

Beton yang diaduk setempat (site-batch) dicampur dalam pengaduk mekanis di lokasi.

Tempat pengadukan beton (Concrete mixing plant) paling baik terletak di lokasi dan pada
ketinggian yang mudah bagi pemasukan agregat ke dalam tabung penyimpan (hopper) dan 
pengiriman beton yang sudah dicampur ke lokasi pekerjaan. Tempat paling baik untuk 
menimbang adalah antara bak agregat dan pengaduk sehingga penuangan (discharge) dapat
dilakukan langsung ke dalam pengaduk. 

Weigh batching semua bahan (ingredients) beton seharusnya merupakan persyaratan yang
umum. Air dapat diukur berdasarkan volume. Persediaan air harus dialirkan secara gravitasi
dari tempat pengukuran ke container pada mixing plant. 

Semen dalam kantong harus terlindung dari pengaruh cuaca tiap saat. Kantong dapat 
ditumpuk setiap hari pada panggung kayu yang cukup besar untuk menampung keperluan 
satu hari dan dapat dipakai secara Iangsung ke hopper penimbang atau pencampur. Semen 
yang tidak dipakai harus dikembalikan ke tempat penyimpanan pada akhir hari kerja. 

Sebelum dimulainya operasi pengadukan, alat harus diperiksa untuk memastikan kelancaran
serta kebersihannya; khususnya harus diperhatikan drum pengaduk. 

Kontraktor harus menghitung kuantitas tiap komponen beton yang diperlukan untuk tiap 
tuangan dan harus ada sejumlah itu yang tersedia (termasuk cadangan untuk kehilangan)
sebelum dimulainya pengecoran.
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15.6.4 Batching dan Pengadukan (Mixing) 

a. Batching 

Syarat pokok dalam batching adalah bahwa perbandingan bahan yang ditentukan harus 
dijaga dari batch ke batch dalam batas toleransi tertentu, untuk menghasilkan beton dengan 
kualitas yang seragam. Pengawas harus menjamin bahwa pengujian kadar kelembaban dan
gradasi dilakukan secara teratur dan bahwa sifat-sifat batch disesuaikan untuk menghasilkan
beton dengan kualitas yang seragam. 

Pengujian pemeriksaan yang dilakukan sekali-sekali oleh pengawas akan membantu
memperketat langkah-langkah pengendalian Kontraktor, terutama sehubungan dengan 
operasi, kondisi dan ketepatan alat batching.

b. Pengadukan 

Hampir semua jenis beton, untuk pekerjaan kecilpun, diaduk didalam mesin pengaduk batch
dengan berbagai kapasitas. Pengaduk telah dibuat dengan efisiensi tinggi yang dapat 
menghasilkan hasil memuaskan dengan biaya pekerja serta energi minimum. Perubahan kecil 
pada kecepatan pengaduk berpengaruh sedikit pada kekuatan beton, dan waktu pengadukan,
bukan kecepatan berputar pengaduk, yang mempengaruhi kekuatan serta kualitas beton.

Pengujian menunjukkan bahwa kekuatan beton dapat ditingkatkan dengan waktu pengadukan 
yang lebih lama. Terdapat suatu peningkatan yang cepat dari kekuatan dengan waktu
pengadukan sampai sekitar dua menit. Tambahan pula pengadukan yang menyeluruh akan
menghasilkan beton yang lebih seragam, beton yang lebih rapat air dan beton yang lebih 
mudah dikerjakan. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa pengadukan berlebih, yaitu
pengadukan untuk waktu yang terlalu panjang akan menghasilkan grinding pada agregat, 
selain daripada mengurangi produksi beton. 

Tujuan utama pengadukan adalah untuk menjamin bahwa bahan didistribusikan secara
seragam di dalam massa beton. Bahan harus diaduk dalam waktu tidak kurang dari 1.5 menit
dalam pengaduk, dan harus dikeluarkan sepenuhnya sebelum pengisian kembali. Waktu ini 
harus ditambah (15 detik per 1 m3 kapasitas pengaduk) untuk pengaduk lebih besar dari 1 
m3.

Persyaratan keseragaman untuk campuran beton diberikan pada Tabel di bawah. 

Mengurangi waktu pengadukan di bawah 1,5 menit diperbolehkan apabila dengan
pengurangan waktu tersebut campuran dapat memenuhi secara konsisten persyaratan
keseragam yang diberikan pada Tabel 15.1. 

Pengaduk tetap (stationary) harus dilengkapi dengan pelat logam atau pelat-pelat yang 
dengan jelas ditandai dengan kecepatan pengadukan drum atau paddle dan kapasitas
volume beton campur. Selanjutnya pengaduk harus dilengkapi dengan pengukur putaran atau
timer.

Pengaduk transit dan pengaduk agitator harus mempunyai pelat logam yang dipasang pada 
tempat yang mudah terlihat, menunjukan kisaran (range) kecepatan pengaduk dan jumlah
putaran pada tiap kecepatan pengadukan untuk mendapatkan keseragaman, sesuai dengan 
spesikasi pada Tabel 15.1.
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Bila beton diaduk dalam pengaduk transit, volume beton campur biasanya tidak melampui 63
persen volume bruto isi (internal) drum. Bila beton diaduk di pusat (centrally) dan dikirim 
dengan pengaduk transit maka volume beton campur tidak boleh melebihi 80 persen volume 
bruto isi container.

Tabel 15. 1 - Persyaratan Keseragaman Beton 

Pengujian

Persyaratan, dinyatakan sebagai 
perbedaan maksimum yang diizinkan 
antara hasil pengujian contoh yang
diambil dari 2 tempat dalam batch 

beton

Slump
Jika slump rata-rata 80 mm atau kurang 

Jika slump rata-rata melebihi 80 mm 

25 mm 

40 mm 

Kadar rongga, persen per vol. beton 1.0

Kadar agregat kasar, porsi menurut 
massa dari tiap contoh yang tinggal pada
saringan pengujian 4.75 mm, persen

6.0

Massa per unit volume.adukan bebas
udara, persen 

1.6

Maksud dasar semua pengaduk adalah untuk mengaduk beton secara seragam dalam waktu
yang ditetapkan, dan urutan penambahan bahan harus sesuai untuk pengadukan dalam 
waktu tersebut. Pada umumnya air harus ditambahkan pada pengaduk selama masa
pemasukan bahan serta lebih baik dimulai tepat sebelum dan selesai tepat sesudah
pemasukan. Bahan kering harus dimasukan secepat mungkin tanpa kehilangan bahan.

Bila Pengawas menentukan berdasarkan pengamatan campuran beton atau dari pengujian
slump, bahwa waktu pengadukan tidak cukup, maka harus diadakan pengujian keseragaman
pengaduk untuk menentukan waktu pengadukan yang diperlukan. 

Pengawas harus menyadari bahwa waktu pengadukan yang lebih besar tidak akan
memperbaiki keseragaman (uniformity). Selain itu dapat mengurangi keluaran pengaduk, 
mungkin memperbesar kadar rongga, atau dapat menyebabkan penggerusan (grinding) 
khususnya untuk agregat yang lebih lunak. Sebaiknya ditentukan waktu pengadukan 
maksimum. Jika batch akan diperlambat lebih lama, pengaduk harus beroperasi hanya pada
(interval) waktu tertentu.

Pengujian slump disyaratkan diambil dari batch pertama beton yang diaduk, sebelum ada
pengecoran beton pada pekerjaan. Pengujian slump juga perlu dilakukan pada batch kedua 
beton yang diaduk, dan pengujian tambahan pada batch-batch berikut sesuai keperluan.
Penghentian sementara pekerjaan, perubahan cuaca dan keadaan tidak lazim lainnya yang
mempengaruhi kegiatan pengadukan harus selalu diikuti oleh pembuatan pengujian slump 
tambahan. Semua pengujian slump harus dilakukan oleh operator yang berpengalaman. 

Jika ada pengujian slump yang tidak memenuhi syarat teknis, batch beton yang diwakili 
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olehnya tidak dapat dipakai dalam pekerjaan.

Jika pengadukan dihentikan untuk jangka waktu lebih dari 30 menit, drum pengaduk harus 
dibilas secara menyeluruh dengan air bersih. 

15.6.5 Pengadukan Darurat

Sebaiknya disediakan sebuah pengaduk darurat untuk digunakan dalam keadaan pengaduk 
rusak. Pengaduk darurat harus dihidupkan dan dibalikkan secara periodik untuk menjamin 
bahwa kondisi mekanisnya baik, dan harus mempunyai kapasitas yang cukup untuk menjamin
bahwa beton baru dapat ditempatkan pada keseluruhan bidang kerja, bila pengaduk utama 
mengalami kerusakan pada waktu kegiatan pengecoran.

Jika tidak ada alat cadangan, papan pengaduk untuk pengadukan darurat dengan tangan
dapat digunakan untuk memungkinkan pekerjaan beton diselesaikan, hingga keadaan di 
mana sambungan pelaksanaan dapat ditempatkan. Dalam keadaan darurat demikian, kadar
semen campuran harus diperbanyak sebanyak kira-kira sepuluh persen.

15.6.6 Catatan Bahan yang Dipakai 

Catatan mengenai bahan yang dipakai setiap hari dalam pekerjaan harus disimpan. Catatan
ini harus mencakup kuantitas semen yang digunakan dan jumlah batch yang dicampur serta 
tempat pengecorannya pada Pekerjaan.

Jika beton ready-mix dipakai, surat pengiriman harus mencatat semua keterangan yang 
relevan. Surat ini harus diperiksa dan diarsip untuk referensi kemudian.

15.6.7 Pembersihan

Pada akhir pekerjaan hari itu, alat pengaduk harus dibersihkan secara menyeluruh, semua 
kantong semen yang telah dipakai dikumpulkan dan ditumpuk atau dibuang, serta timbunan 
agregat dan jembatan kerja (runway) dari dan ke pengaduk dirapikan.

15.7 PENANGANAN, PENGECORAN DAN PEMADATAN BETON

15.7.1 Penanganan Beton

Dalam penanganan beton, keterlambatan harus diperkecil dan beton harus dijaga supaya 
tidak mengering atau terjadi pemisahan. 

Jika pekerjaan tertunda untuk jangka waktu lama, harus dipikirkan pemakaian set retarder
(memperlambat pengerasan) dalam campuran dan diambil langkah agar beton dalam 
keadaan dingin selama masa tertundanya pekerjaan. Dalam hal apapun beton tidak boleh 
dicor ke dalam acuan bila tingkat kemudahan pengerjaannya (workability) telah hilang, yaitu 
slump asli telah banyak berkurang oleh pengeringan atau pengerasan awal (initial setting), 
sebab ini dapat menghasilkan beton berpori yang lemah. Air tidak boleh ditambahkan pada
waktu penanganan sebab tidak dapat bercampur secara efektif dan dapat memperlemah
beton.
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Pemisahan (segregation) adalah berpisahnya agregat kasar dari adukan beton (mortar).
Untuk mencegah pemisahan, langkah berikut harus diadakan: 

menjamin pengadukan dengan benar. 

pengangkutan tanpa benturan atau getaran berlebihan. 

pengecoran beton serapat mungkin pada posisi akhir dalam acuan; jangan
memaksanya mengalir ke samping dengan alat penggetar dalam (internal 
vibrator) yang berlebihan. Jika beton harus dipindahkan dalam acuan pakailah
sekop. Catatan: Suatu pengecualian adalah beton yang dicor dalam zone 
angker dari gelegar pratekan post-tensioned di mana beton mungkin harus 
dicor bebas dari penulangan rapat dan dipindah mendatar untuk 
memungkinkan pengawasan efektif terhadap pernadatan di sekitar angker.

memakai hopper dan talang pengecoran berbentuk pipa jika tinggi jatuh 2 m 
atau lebih (Lihat Gambar 15.2.). 

menghindari penuangan beton mengenai landasan tulangan vertikal

menjamin sambungan acuan terekat rapat untuk menghindari kehilangan air
dan adukan.

memasukan dan mengeluarkan penggetar (vibrator) internal secara vertikal. 
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Gambar 15.2 - Penempatan Beton pada Dinding dan Kolom 

15.7.2 Peralatan Pengecoran Beton 

Di lokasi, beton dicor langsung pada acuan atau melalui peralatan seperti pipa tremie, ember 
kibble yang ditempatkan dengan crane, pompa beton, katrol, kereta tulang (dump buggies),
kereta dorong, talang dan sebagainya.

Pilihan peralatan tergantung pada kondisi dan persyaratan lapangan. Harus diambil langkah
untuk mengurangi pemisahan beton dan pengeringan terlalu dini.

Cara-cara paling lazim untuk pengecoran adalah dengan ember kibble dan pompa beton. 
Beton dalam volume yang sedikit dapat dicor oleh pekerja dengan menggunakan kereta 
dorong dan/atau talang. Sistem talang yang besar lebih efektif bila medan memungkinkan.
Sudut kemiringan 25 hingga 30 derajat adalah ideal untuk beton dengan slump 40 sampai 50
mm.

Pengecoran memakai crane dan ember merupakan cara yang sederhana dan efektif untuk 
mengecor beton dalam volume yang lebih besar. Ember berpenampang bulat atau bujur 
sangkar, dan mempunyai bagian lebih sempit pada dasar dengan pintu pengatur untuk 
mengatur aliran beton ke dalam acuan. 

Ember dapat mempunyai talang penuang bersudut untuk pekerjaan di daerah terbatas.
Talang penuang lurus lebih sesuai untuk beton dengan slump lebih rendah.

Beton dapat dicor secara tepat dan menerus dengan pompa yang digunakan oleh tim yang
terdiri dari dua orang yang pertama mengendalikan pompa sedangkan yang kedua
mengarahkan aliran dengan bekerja di depan operator pengetar dan finisher beton. Pompa
biasanya merupakan unit yang lengkap yang dinaikkan di atas truk dengan kapasitas
pengiriman berkisar antara 10 hingga 100 meter kubik per jam. Pipa penyaluran pada
umumnya terbuat dari baja atau karet dengan penghubung yang mudah dilepas untuk
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kemudahan memasang dan mudah mencapai lokasi penyumbatan. Beberapa unit mempunyai
lengan (tiang) sepanjang 30 m. 

Ada beberapa jenis pompa beton. Satu sistem menyalurkan beton dengan gerakan memijat
oleh roller yang digerakan hidrolis untuk mengeluarkan beton sepanjang pipa yang elastis.
Pada sistem lain, beton dimasukan dalam hopper dan didorong melalui pipa penyalur dengan 
gerakan piston yang diatur oleh sistem katup masuk dan keluar. Sistem yang biasa dipakai
sekarang adalah sistem kedua. 

15.7.3 Beton yang Dipompa 

Pemompaan sekarang lazim dipakai untuk pengecoran beton. Pemasok pompa harus 
dihubungi jauh sebelum pengecoran dan diberi keterangan mengenai persyaratan slump,
tingkat pengecoran dan-penempatan pompa untuk menjamin cukupnya persediaan beton. 
Desain campuran beton untuk pemompaan memerlukan keahlian dan biasanya memerlukan 
kadar pasir lebih tinggi daripada campuran yang direncanakan untuk pengecoran dengan
crane dan tempat bahan (skip). Akibat-akibat kegagalan pompa harus dipertimbangkan.
Adalah penting menyediakan pompa untuk dalam keadaan darurat (standby), crane yang
diatur untuk meneruskan pengecoran dengan skip beton atau alternatif lain untuk pengecoran
beton.

Harus diperhatikan bahwa campuran dengan desain yang baik dapat lebih mudah 
dipompakan pada slump rendah, dan menaikan slump pada campuran demikian dapat 
membuatnya lebih sulit untuk dipompakan. 

15.7.4 Pengecoran Beton dalam Acuan 

Sebelum pengecoran dimulai, acuan harus dibersihkan secara menyeluruh dengan
penyemprot udara atau air untuk melepaskan sisa-sisa bahan yang lepas, terutama kawat 
pengikat. Mungkin perlu menyediakan lubang sementara untuk membersihkan dasar acuan
guna memungkinkan pembersihan dengan baik.

Pengecoran harus diawasi dengan hati-hati untuk menjamin bahwa acuan dan tulangan tidak 
rusak atau berpindah tempat, dan juga beton tidak terpisah. Bila beton dicor dalam acuan 
vertikal untuk kolom dan dinding, tingkat pengecoran harus dikendalikan dengan hatihati 
untuk menjamin bahwa tingkat itu tidak melebihi tingkat dalam desain acuan (lihat Bab
23).

Gambar 15.3 dan 15.4 memberi pedoman pengecoran beton yang benar pada acuan miring 
dan horizontal.

Cara pengecoran beton dalam acuan harus dapat menutupi seluruh bidang yang akan dicor.
Untuk volume beton yang lebih besar, satu atau lebih pompa beton atau keran memakai
ember dengan dasar dapat dibuka atau skip dengan kapasitas 0,5 hingga 3,0 m3 lebih mudah
dipakai. Untuk volume lebih kecil, pompa beton, kereta roda karet, atau talang dapat dipakai.
Jembatan kerja untuk kereta dorong harus disesuaikan dengan jalan "pulang" dan "pergi" 
ditentukan untuk mencegah halangan, dan dengan lebar yang cukup untuk memiringkan dan 
membalikan kereta di mana perlu. 
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Gambar 15.3 - Penempatan Beton pada Permukaan Miring

Gambar 15.4 - Pengecoran Beton pada Permukaan Horizontal 

15.7.5 Pengecoran Beton Dibawah Air

Beton dapat dicor di bawah air dengan pemompaan atau menggunakan tremie (lihat Gambar
15.5).

Tremie adalah pipa kedap air berdiameter 150-300 mm dengan hopper dipuncak dan katup
atau alat lain di dasarnya yang mencegah air sekitarnya bercampur dengan beton pada 
pengecoran awal. Dasar pipa harus terletak pada pondasi pada waktu pengecoran awal
dilakukan dan pipa serta hopper harus sepenuhnya terisi oleh beton sebelum katup dasar
dibuka untuk pengecoran pertama beton. Ujung bawah tremie harus selalu berada di bawah
permukaan beton yang makin meninggi setiap saat.

Tremie harus mampu membuat gerakan terkendali pada ujung cor dalam arah lateral dan
vertikal serta harus dapat diturunkan dengan cepat tiap saat untuk mengurangi tingkat
pengecoran beton. Aliran beton dapat diatur dengan menyesuaikan kedalaman di mana ujung
cor diletakan di bawah permukaan beton yang sudah dicor.
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Beton tremie harus dicor secara kontinue. Bila terhenti atau dasar tremie secara tidak sengaja
naik di atas permukaan beton, pengecoran harus dihentikan. Beton kurang balk yang terdapat
pada bagian atas pengecoran harus dibuang, setelah mengeras, sebelum dilakukan
pengecoran tambahan di atasnya. Hal ini memerlukan tenaga penyelam di tempat yang tidak
dapat dikeringkan. Untuk beton tremie dibutuhkan campuran kaya semen (biasanya beton
mutu K225) dengan slump kira-kira 180 mm. Slump tinggi ini perlu untuk memudahkan aliran
beton dalam tremie dan mengisi acuan dengan penuh, terutama melalui penulangan yang 
ada. Penggetaran tidak boleh dilakukan karena dapat mengakibatkan pemisahan dalam beton 
atau bercampurnya beton kurang balk di atas, yang masih berhubungan dengan air. 

Lapisan atas beton yang dicor dengan pipa tremie di bawah air biasanya bermutu rendah dan
harus dibuang dengan cara menghancurkan beton padat, setelah kering, sebelum 
pengecoran diteruskan. 

Di mana beton harus dicor pada pondasi yang tertutup air dangkal, pengecoran dimulai pada
salah satu sudut dan air dipindahkan oleh muka beton yang semakin maju. 

Jika air mengalir melalui pondasi, air harus dialihkan atau pondasi dipenuhi dan diperlakukan 
sebagai pengecoran di bawah air. Cara yang berhasil untuk menyalurkan aliran melalui dasar
adalah memasang pipa pada celah dan menyalurkan pipa melalui sisi pondasi.

Gambar 15.5 - Pengecoran Dibawah Air 

15.7.6 Pengaduk Transit 

Adalah lebih balk bila pengaduk transit dapat dituangkan langsung ke dalam acuan sehingga 
mengurangi pekerjaan. Truk tidak boleh dibiarkan terlalu lama di bawah panas matahari, hal 
ini akan mengurangi tingkat kemudahan pelaksanaan dan mengurangi waktu efektif yang 
tersedia untuk pengecoran dan pemadatan. Jika terjadi keterlambatan, pemasok harus 
dihubungi dengan segera dan pengiriman dijadwalkan kembali. Sebelum penuangan beton, 
pengaduk transit harus dijalankan pada kecepatan pengadukan untuk sekurang-kurangnya
satu menit. 
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15.7.7 Pemadatan

a. Umum 

Maksud pemadatan beton adalah untuk memastikan bahwa diperoleh kepadatan maksimum 
dan bahwa kontak menyeluruh antara beton dengan permukaan baja penulangan dan acuan 
dapat dicapai.

Pemadatan menyeluruh sangat penting karena menghasilkan:

 kekuatan maksimum

beton yang padat dan kedap air 

pembentukan sudut dengan baik 

penampilan permukaan yang baik 

ikatan yang balk dengan penulangan baja, dan 

selimut (penutup) beton yang padat pada penulangan baja. 

Beton harus dipadatkan dengan benar untuk menjamin bahwa kekuatan, ketahanan dan 
penyelesaian permukaan yang disyaratkan dapat dipenuhi. Pemadatan dapat dilaksanakan 
dengan penggetar (vibrator) celup atau "poker", penggetar acuan luar (external), penggetar 
permukaan, penggetar papan perata atau menggunakan batang tongkat (hand rodding).
(Pemadatan dengan tangan tidak boleh digunakan untuk beton struktural). 

Di tempat penulangan rapat, seperti pada angker pada pekerjaan post-tensioning beton, 
langkah-langkah khusus mungkin perlu untuk menjamin pengecoran dan pemadatan beton 
yang menyeluruh. Langkah-langkah tersebut mencakup: 

desain kembali campuran 

memperkecil ukuran agregat kasar 

penggunaan super platiciser atau bahan tambahan lain 

penyesuaian jarak antara penulangan

menaikan intensitas getaran.

Kebanyakan pemadatan dilakukan dengan penggetar berfrekuensi tinggi yang digetarkan di 
dalam (internally) atau di luar (externally) massa beton. 

Vibrator luar (external), yang menggunakan listrik atau udara dan dipasang dengan kencang
pada acuan, seringkali dipakai dalam pekerjaan pracetakdi mana penampang melintang tipis 
dan banyak penulangan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan suatu penyelesaian
permukaan berstandar tinggi pada unit pracetak. Biasanya dipakai bersamaan dengan 
penggetar dalam (internal). 
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Penggetar acuan luar hanya dipakai pada acuan khusus (purpose-build) yang ditulangi pada
titik-titik penempatan penggetar. Penggunaan penggetar acuan luar yang salah dapat
menyebabkan kerusakan pada acuan dengan pengaruh terhadap bentuk permukaan beton
tadi.

Penggetar dalam (internal) memberikan cara paling efektif untuk pemadatan beton. Penggetar
standar mempunyai poros (shaft) dengan keseimbangan eksentris dan dijalankan dengan 
kecepatan tinggi ( 5.000 hingga 13.000 putaran per menit). Penggetar ini digerakkan dengan 
listrik, udara bertekanan (kompresi) atau motor internal combustion dan dibuat dalam 
berbagai ukuran dengan diameter dari 25 hingga 150 mm. 

Papan perata bergetar tidak cukup efektif untuk digunakan tersendiri, dan penggetar
permukaan harus dilengkapi dengan penggetar dalam di sekitar pinggir pelat kereb dan 
bagian yang tebal lainnya. Hal ini digunakan untuk membentuk permukaan atas beton dan
memerlukan penempatan papan perata yang tepat untuk memberi profil permukaan yang 
ditentukan.

15.7.8 Sambungan Pelaksanaan Darurat

Urutan pengecoran beton harus diatur sehingga panjang dan luas daerah kerja dari beton,
sekecil mungkin, sehingga sambungan pelaksanaan dapat dibentuk dengan mudah dalam 
keadaan darurat. Sebelum dimulainya pengecoran, harus tersedia cukup bahan acuan di 
lokasi untuk membentuk sambungan tersebut.. 

15.7.9 Tindakan Pencegahan untuk Pengecoran dalam Cuaca Panas 

Suhu tinggi menyebabkan percepatan hidrasi semen yang mengakibatkan berkurangnya
waktu untuk pengerasan. Air juga hilang oleh.penguapan, terutama dalam keadaan banyak 
angin. Hal ini mengakibatkan hilangnya kemudahan pengerjaan (workability) beton dan 
selanjutnya mempersulit pengecoran, pemadatan dan penyelesaian. Hal ini akan 
menghasilkan beton berpori yang lemah dan timbulnya retakan akibat penyusutan.
Penyemprotan lapisan tipis dapat memperlambat penguapan dan memungkinkan pekerjaan
penyelesaian dilakukan dalam waktu yang lebih lama. 

Jika suhu sekeliling mungkin melampaui 32°C, sebagian atau semua tindakan pencegahan
berikut harus diambil untuk mencegah pengerasan beton lebih awal: 

pengecoran beton dilakukan pada waktu suhu udara setempat kemungkinan di 
bawah 32°C (pada pagi hari atau di waktu malam, terutama untuk pengecoran
pelat lantai).

melindungi timbunan agregat dari panas matahari. 

menyemprot timbunan agregat kasar dengan air.

penambahan pecahan es sebagai pengganti air campuran.

penyuntikan nitrogen cair kedalam campuran pada waktu campuran berada di 
dalam pengaduk. 
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pembungkusan atau penanaman pipa persediaan air. 

pengecatan tanki air dengan cat putih. 

pendinginan penulangan dan acuan dengan semprotan air. 

melindungi daerah kerja dan tangki air dari panas matahari. 

pembuatan penahan angin. 

mengurangi waktu untuk pengecoran dan penyelesaian. 

menutupi pekerjaan yang sudah selesai tanpa ditunda-tunda.

segera dimulai perawatan. 

Beton tidak boleh dicor pada pekerjaan bila: 

suhu udara setempat di atas 35°C. 

suhu.udara setempat mungkin akan melampui 35°C dalam waktu 2 jam setelah
pengecoran.

15.8 PERAWATAN BETON

15.8.1 Alasan Perawatan

Tujuan perawatan adalah menahan kelembaban di dalam beton pada waktu semen
berhidrasi, dan oleh karena itu usahakan tercapai kekuatan struktur yang diinginkan dan 
tingkat kekedapan (impermeabilitas) yang disyaratakan untuk ketahanannya. Permukaan
beton yang tidak dirawat akan terkikis lebih cepat dari pada yang dirawat, dan dalam 
Iingkungan agresif, permeabilitas tinggi dapat menyebabkan berkaratnya penulangan.
Perawatan yang kurang dapat menyebabkan pula penyusutan beton lebih banyak. 

15.8.2 Perawatan Beton

a. Umum 

Setelah beton dicor dan dipadatkan, beton harus dilindungi serta dirawat dengan memadai, 
sesuai dengan Syarat-syarat Teknik. 

Semua sifat-sifat beton seperti kekuatan, kerapatan air, ketahanan terhadap aus dan stabilitas
volume meningkat sesuai dengan umur beton selama terdapat kondisi yang memadai untuk 
hidrasi yang berlanjut dari semen. Peningkatan itu berlangsung dengan cepat pada umur awal 
tetapi berlanjut dengan Iebih lambat untuk suatu masa yang tidak dapat ditentukan.
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Dua kondisi diperlukan:

 adanya kelembaban

suhu yang memadai 

Penguapan air beton yang baru dicor menyebabkan berhentinya proses hidrasi. Kehilangan
air juga dapat menyebabkan beton menyusut, sehingga menyebabkan tegangan tarik pada 
permukaan yang mengering. Jika tegangan tersebut terjadi sebelum beton memperoleh 
kekuatan yang cukup, dapat terjadi retakan permukaan. 

b. Cara-cara Perawatan

Beton dapat dipelihara kelembabannya dengan beberapa cara perawatan yaitu: 

cara-cara yang memberikan tambahan kelembaban pada permukaan beton 
pada waktu masa pengerasan awal. Cara-cara ini termasuk menggenangi,
menyiram dan menutupi dengan penutup basah (misalnya karung, tanah, pasir
atau jerami). 

cara-cara yang mencegah kehilangan kelembaban dari beton dengan menutupi
permukaan. Hal ini dapat dilakukan dengan kertas tahan air, lembaran plastik,
cairan pembentuk membran (disemprot), dan acuan-acuan yang ditinggal di
tempat.

perawatan suhu tinggi, misalnya perawatan uap dan auto claving. Suhu tinggi 
mempercepat reaksi kimia dan kelembaban diberikan oleh uap atau
dipertahankan oleh ruangan auto clave.

Perawatan harus dilanjutkan tanpa gangguan selama mungkin paling sedikit untuk masa yang
disyaratkan (umumnya 7 hari), dimulai dari saat beton telah diberi penyelesaian awal. 

15.8.3 Perawatan dengan Uap 

Beton kekuatan tinggi, dengari perawatan uap hingga 30 MPa atau lebih untuk pemindahan
gaya prategang (transfer prestress) atau pembongkaran cetakan, biasanya tidak memerlukan
perawatan lebih lanjut. 

Perawatan uap biasanya hanya dilakukan pada pabrik pracetak, karena membutuhkan
peralatan dan Instrumentasi rumit untuk menjamin pengendalian ketat yang perlu untuk 
mencegah kerusakan akibat suhu tinggi pada beton yang baru dicetak. Penguapan tidak 
boleh dimulai sampai beton telah mencapai pengerasan (maturity) awal. Suhu beton harus 
dinaikkan secara terkendali. Uap tidak boleh mengenai beton secara langsung atau pada
acuan, yang akan menyebabkan pemanasan setempat yang berlebih. 

Suhu di bawah penutup uap tidak boleh melampui 80°C, dan penutup tidak boleh dilepas 
sampai suhu permukaan beton dalam batas 40°C dari suhu setempat. Termometer pencatat, 
contoh pengujian yang cukup dan catatan lengkap diperlukan untuk perwatan uap yang
memuaskan.
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15.9 PENGUJIAN BETON

15.9.1 Alasan Pengujian 

Pengujian pengendalian mutu harus dilaksanakan menurut cara pengujian AASHTO yang
sesuai dalam Syarat-Syarat Teknik. Selain pengujian komponen bahan beton, beton diuji 
pada waktu pembuatan untuk konsistensi dan kemudahan pengerjaan (workability), dan
setelah mengeras untuk kekuatan tekan serta sifat-sifat lain.

Penelitian visual oleh mandor atau pengawas berpengalaman, pada beton yang dikirim ke
lokasi sangat penting untuk mendeteksi kesalahan dalam batching. Perubahan yang tampak 
harus segera dilanjutkan dengan pengujian slump dan pembuatan silinder pengujian
tambahan jika dianggap perlu. 

15.9.2 Pengujian Slump 

Pengujian slump dari beton yang baru dicampur merupakan cara utama untuk meneliti 
konsistensi dan kemudahan pengerjaan (workability). Pengujian slump harus dilakukan pada
campuran percobaan dan suatu kisaran (range) slump yang dapat diterima harus ditentukan
pada saat itu. Pada umumnya slump beton kurang dari 50 mm memerlukan banyak usaha 
untuk mencapai pemadatan yang cukup, sedangkan slump beton di atas 100 mm biasanya 
tidak diperlukan, kecuali untuk beton yang dipompa atau untuk beton tremie yang dicor di 
bawah air. 

Pengujian slump harus dilakukan pada tiap batch beton yang disediakan oleh pengaduk
transit sebelum dicor pada acuan. Jika slump terlalu tinggi atau terlalu rendah, penyebabnya 
harus dicari dan diperbaiki. Beton dengan slump di luar kisaran (range) yang ditentukan harus 
ditolak.

15.9.3 Pengujian Kekuatan Tekan 

Pengujian kuat tekan beton yang mengeras diperlukan pada waktu pelaksanaan, untuk 
menjamin bahwa asumsi desain untuk kekuatan tekan dipenuhi. Jumlah benda uji yang harus 
diambil dari tiap tuangan beton harus sesuai dengan Syarat-syarat Teknik. Benda uji harus
diambil dari talang tuang (discharge chute) dari pengaduk atau truk. Benda uji tidak boleh 
diambil dari bagian perempat (quarter) pertama atau terakhir dari beton dalam pengaduk atau
truk. Benda uji harus dipadatkan dengan hati-hati, diselesaikan, dan ditandai dengan jelas 
untuk identifikasi lebih lanjut dengan nomor batch serta truk, dan lokasi beton yang diwakili 
oleh benda uji itu. 

Benda uji harus diusahakan tetap lembab sampai sebelum pengujian. Benda uji boleh
dikeluarkan dari acuan (demoulded) setelah 18 jam, jika perlu, dan diangkut secara hati-hati 
ke lab pengujian dalam keadaan masih tertutup dengan karung basah atau dibungkus plastik
untuk mencegah pengeringan. 
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15.9.4 Waktu Pengujian

Biasanya, diterimanya beton dihubungkan dengan kekuatan 28 hari. 

Akan tetapi oleh karena urutan pelaksanaan berlangsung dalam waktu yang singkat, dan
pengecoran lebih lanjut akan disambung pada beton yang ada kurang dari 28 hari setelah
pengecoran sebelumnya, pengujian tambahan yang lebih awal dari 28 hari mungkin
diperlukan. Pengawas pelaksanaan harus mengusahakan bahwa tiap bagian beton 
mempunyai kekuatan dan mutu yang memadai sebelum dibangun di atasnya oleh bagian
beton yang lain, karena ini menyebabkan langkah perbaikan sukar dilaksanakan bilamana
kelak ditemukan beton dengan kekuatan kurang (understrength). Dalam hal demikian
pengawas pelaksana harus menentukan, dengan pengujian sebelumnya, kurva peningkatan
kekuatan terhadap waktu untuk beton yang dipakai sehingga penilaian perbandingan dapat 
dilakukan pada waktu kurang dari 28 hari. Benda uji dari hubungan ini ditunjukkan pada
Gambar 1 5.6, tetapi tabel ini tidak cukup tepat untuk pemakaian di lapangan. Hubungan ini 
harus diperiksa pada awal pekerjaan untuk menentukan perbandingan kekuatan 3/5/7/14/28
hari. Suatu petunjuk variasi dalam peningkatan kekuatan dengan cara perawatan yang 
berbeda juga ditunjukan.

Gambar 15.6 - Umur Beton dan Kekuatan 

15.9.5 Penerimaan dan Penolakan

Beton adalah bahan dengan kekuatan variabel, dan cara normal untuk menyatakan kekuatar
yang perlu adalah 95 persen atau kekuatan "karakteristik", yaitu kekuatan, dimana 95% dari 
semua pengujian akan melampaui kekuatan yang disyaratkan (dan 5% akan di bawah 
kekuatan yang disyaratkan). 
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Untuk pengujian dalam jumlah besar,(Iebih dari 40) kekuatan karakteristik aktual dari beton
dapat dinyatakan sebagai-berikut:

Kekuatan Karakteristik (FC) = Kekuatan yang ditargetkan = 1.64-x (Deviasi Standar dari 
semua hasil pengujian).
Rumus yang sesuai untuk perhitungan deviasi standar adalah:

dimana:
S = deviasi standar.

b = pengujian kekuatan tekan individual dari benda uji beton. 
bm = Rata-rata dari pengujian kekuatan tekan dari benda uji beton.

N = jumlah benda uji beton (N harus lebih besar dari 10 untuk ketepatan
statistik)

Rumus ini diambil dari PBI N.1.2 - 1971. 

Kekuatan yang ditargetkan dipilih berdasarkan derajat pengendalian mutu yang diharapkan
pada bahan dan penanganan beton di lapangan. Syarat-syarat Teknik harus diteliti untuk
pedoman mengenai pilihan deviasi standar dan keadaan yang menyebabkan penolakan
terhadap beton. 

15.10 ACUAN

15.10.1 Perencanaan

Bab 23 untuk mencakup detail perencanaan dan pembuatan acuan. 

15.10.2 Lubang Core, Baut Penahan dan Pelengkapan 

Di mana baut atau perlengkapan (fitting) logam lainnya perlu dipasang pada beton, jj harus 
dipakai untuk memegang semua komponen yang relevan pada posisinya. Jig harus dipasang
dengan kuat pada acuan, tepat menurut tinggi dan alinemennya. Sebagai alternatif, jig dapat
direncanakan untuk dipasang pada beton yang telah terpasang dan tetap dicor pada beton
baru.

Lobang core dapat dibuat dengan mamakai pipa plastik yang dapat dibuang, dengan Core
Busa (dilepas dengan melarutkan memakai pelarut), atau dengan memakai pembentuk 
(former) yang dapat dipakai kembali, yang kecil di bawah dan dipasang pada acuan. Setelah 
dilepas, semua bagian yang dapat dipakai lagi harus dibersihkan, diminyaki dan disimpan. 
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Sebagai alternatif, lobang dapat dibor setelah pengecoran dengan menggunakan bor impact 
atau diamond. Baut penah-an dapat digrout memakai adukan perekat (grout epoxy). 

15.10.3 Melepaskan dan Membersihkan Acuan 

Acuan tidak boleh dibongkar sampai beton mencapai kekuatan yang disyaratkan, yang harus 
dibuktikan melalui pengujian, atau sampai dengan jangka waktu yang ditentukan. Acuan
kereb, karena rendahnya, dan perlu standar penyelesaian yang tinggi (memerlukan 
pengerjaan dengan tangan) biasanya dikecualikan dari aturan tersebut.

Pengujian benda uji biasanya untuk memeriksa kekuatan beton untuk maksud mengetahui 
penguapan awal, dan benda uji untuk menetapkan kekuatan beton untuk prestressing harus 
dijaga pada tempatur yang sama dengan beton yang asli. 

Acuan harus selalu dibersihkan, diminyaki dan ditumpuk selama tidak digunakan. Dengan 
cara serupa, perlengkapan acuan lainnya harus diperiksa apa ada kerusakan, diminyaki dan
disimpan dalam drum. 

15.11 BANGUNAN ATAS DARI BETON

15.11.1 Pendahuluan

Bangunan atas terdiri dari bagian bangunan dari landasan ke atas, tidak termasuk pembatas
(barrier) jembatan dan pagar/sandaran.

15.11.2 Unit Pracetak

Unit pracetak biasanya dibuat di luar lokasi dan dibuat dalam kuantitas yang cukup, sehingga
dapat dibenarkan penggunaan acuan yang tahan lama dan bermutu tinggi. Bagianbagian
pracetak yang tipikal dari bangunan atas jembatan adalah papan-papan Iantai, pelat Iantai,
gelegar, pelat soffit Iantai, unit kereb dan tiang (post). Bagian struktural seperti papan Iantai 
dan gelegar biasanya dipratekan dan dibahas dalam Bab 16. 

Dalam pekerjaan pracetak, diharapkan adanya keseragaman mutu, bentuk, warna dan
penampilan umum, dan ciri-ciri tersebut dipengaruhi oleh kualitas acuan, jenis minyak acuan
dan bahan pelepas acuan, perubahan dalam sifat atau proporsi bahan mentah yang dipakai, 
jumlah atau jenis getaran, jenis perawatan, umur pada pembongkaran dan bahkan perubahan
cuaca.

Acuan untuk bagian pracetak dipakai beberapa kali dan oleh karena itu harus kuat, kaku dan
rapat-adukan. Acuan harus dapat dibongkar dan dipasang kembali beberapa kali dengan
mempertahankan bentuk dan ukuran yang sama, kerapatan adukan dan kualitas
penyelesaian. Penyelesaian yang ditentukan mengatur jenis bahan pelapis (facing) yang
dipakai, dimana pembersihan yang mudah merupakan kriteria penting. Harus diperiksa agar
komponen penahan (fixing) yang dicetak (cast-in) mengeras dengan benar dan tidak bergerak
pada waktu pengecoran dan penggetaran beton. 

Konsultan Supervisi harus mengecek bahwa komponen pemancangan sudah terpasang 
dengan benar dan tidak bergerak selama penempatan dan penggetaran beton. Jika 
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digunakan perawatan uap air, baut penahan (fixing) harus dilepas setelah pengerasan awal 
dan sebelum penguapan dimulai untuk memungkinkan pergerakan diferensial antara acuan 
dan beton. 

Perubahan warna dapat terjadi karena kurang kesesuaian campuran perawatan, zat
tambahan (aditive) tahan air dan bahan pelepas acuan. Pengujian pra-produksi dari
kombinasi bahan kimia tersebut, sebaiknya dilakukan dengan kondisi pabrik, dan termasuk
pengaruhnya pada bahan pelapis yang dipakai pada acuan. 

Harus diusahakan untuk memproduksi kembali dalam tiap batch dan bagian pracetak, siklus 
pembuatan yang identik batch-batch terdahulu, sehingga dihasilkan konsistensi dalam
kualitas dan penampilan.

Unit-unit pracetak dapat mudah rusak pada waktu penanganan, penumpukan dan
pengangkutan. Jika tersedia alat-alat pengangkut dalam unit, alat tersebut harus dipakai. Bila
titik-titik peyangga pada waktu penumpukan tidak terlihat pada gambar rencana, harus 
dimintakan nasehat perencana. Penyanggaan pada lebih dari dua titik dapat menyebabkan
kerusakan berat. Ketika menumpuk unit serupa, penyangga harus diletakkan satu di atas 
lainnya dengan tepat. Bahan' pembungkus (Packing) harus dari bahan tetap (inert), atau 
kalau dari kayu hard wood (keras) harus dibungkus plastik untuk menghindari kelunturan. 
Pelendutan (sagging) atau pemuntiran dari unit yang tipis dan panjang mungkin terjadi jika
kurang diperhatikan desain sistem penyangga pada waktu penyimpanan. Gerakan relatif 
penggetar awal (premovement) dan trailer harus dipertimbangkan untuk mencegah keretakan
torsi, pecah atau gesekan pada waktu mengangkut unit 

15.11.3 Pelat Lantai

a. Acuan 

Acuan lantai dapat dilepas atau ditinggal di tempat. Yang ditinggalkan biasanya terbuat dari 
baja galvanisasi, semen serat kompresi (compressed fibre-cement or concrete) atau beton. 

Acuan baja galvanisasi yang akan ditinggal di tempat biasanya merupakan lantai baja trough 
yang disangga balok memanang dan gelegar melintang. Bagian bawah dari lantai beton 
dengan acuan yang ditinggal tidak dapat diperiksa, oleh karena itu perlu perhatian khusus 
pada waktu pengecoran dan penggetaran beton untuk menghilangkan kemungkinan 
terjadinya beton berpori pada bagian bawah. 

Lantai kantilever dan trotoar adalah bagian yang paling kelihatan dari jembatan. Gelegar 
jembatan melendut pada waktu pelat lantai sedang dicor, dan landutan ini harus
diperhitungkan pada waktu memasang acuan pinggir, sehingga pinggir lantai merupakan garis 
menerus, lurus atau dengan lawan lendut (camber) pada bentang tengah. Acuan lantai harus 
disangga dari gelegar dan bukan dari tanah, pilar atau kepala jembatan.

Pada waktu lantai dicor, penting untuk melindungi gelegar luar dan landasan terhadap
pengaruh momen torsi yang disebabkan oleh perputaran lantai kantilever dan trotoar. Ini 
dilakukan dengan mengikat bagian atas gelegar menjadi satu dengan batang penguat yang
dilas dan perkuatan (strutting) pada permukaan.flens bawah.

Sering terjadi bahwa pada bentang dari jembatan jenis balok dan pelat, gelegar yang
dimaksudkan identik mempunyai profil vertikal yang berbeda, disebabkan oleh perbedaan
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lendutan. Jika lendutan (hog) dari salah satu atau lebih gelegar dalam bentang lebih besar
dari yang diizinkan dalam desain, seluruh bentang lantai harus dinaikkan untuk menampung
kelebihan lendutan (hog), dan pengangkat (riser) harus dipasang pada gelegar lain.
Perubahan ini mungkin mempengaruhi bentang didekatnya. Perlu untuk mengukur dengan 
cara melakukan suatu survei, profil dari semua gelegar dan menggambarkan suatu bagian 
panjang profil lantai untuk menetapkan ketinggian lantai. 

b. Penulangan 

Setalah acuan untuk pelat lantai telah selesai dan diperiksa kekuatannya, pengerjaannya, 
kerapatan adukan, ketinggian dan kebersihan, penulangan dapat dipasang. Perlu untuk 
sering memeriksa ukuran pada waktu pembengkokan di lokasi, atau tepat sesudah
pengiriman ke lokasi jika tulangan dibengkokan di luar lokasi. Penggunaan kayu, rak baja atau
penyangga lain adalah supaya penulangan tidak mengenai tanah atau lumpur sampai siap
dipakai. Cat, minyak, lemak, lumpur, mill scale lepas atau karat lepas akan mengurangi sifat
pelekatan dari batang sederhana khususnya dan harus dilepas. Penutup (selimut) sangat
penting terutama pada pelat lantai yang relatif tipis, kurangnya selimut dapat mengakibatkan 
berkaratnya batang dan terkikisnya beton, sedangkan terlal-u banyak selimut dapat
mengakibatkan kekuatan rencana diperkirakan dari pelat tidak tercapai. 

Pengikat kawat sama cepat berkarat seperti batang biasa, dan ujung pengikat harus 
dijauhkan dari permukaan beton. 

Blok adukan dan dudukan (chair) plastik dipakai untuk memelihara selimut lebih disukai dari
pada dudukan baja dengan pinggiran plastik. Beberapa dudukan plastik mempunyai luas 
dasar yang kurang, dan dapat hancur bila dibebani, apalagi dalam cuaca panas. Bila dudukan
dipakai pada posisi horizontal untuk memegang penulangan vertikal kadang-kadang berputar 
kecuali jika dipasang dengan baik.

Penulangan harus ditopang sedemikian rupa sehingga tidak berpindah, distorsi, atau rusak 
dengan cara apapun pada waktu pengecoran pelat lantai. 

c. Urutan Pengecoran

Perencanaan urutan pengecoran harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

(a) Melintang - dimulai pengecoran beton di tengah, bergerak keluar secara
seimbang/teratur.

(b) Memanjang - pengecoran beton sedemikian sehingga lendutan maksimum 
terjadi pada awal, sehingga bila pengerasan awal terjadi beton tidak akan 
terpengaruh oleh lendutan yang disebabkan pengecoran beton kemudian. 

Bila pelat yang sedang dicor tidak lurus, biasanya dalam praktek dikerjakan dari titik terendah
menuju titik tertinggi.

d. Pengecoran 

Pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum mengecor pelat lantai adalah sebagai berikut:

(a) periksa bahwa semua kotoran debu, beton lama, potongan kawat 
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pengikat dan sebagainya dibersihkan dari acuan.

(b) menegaskan bahwa jembatan kerja (runway) ditopang bebas dari 
penulangan.

(c) jika keadaan cuaca kurang balk, terutama cuaca panas, periksa agar 
pekerjaan dapat berlangsung tanpa melanggar Syarat-syarat Teknik. 

(d) memastikan adanya pengaturan untuk cahaya buatan (penerangan) bila
pengecoran tidak dapat diselesaikan sebelum gelap. 

(e) memastikan terdapat cukup kayu untuk membuat stop - end bila persediaan
beton terganggu/terlambat. 

(f) memastikan ketersediaan tenaga dan fasilitas untuk mengambil benda uji
bahan atau beton sesuai dengan Syarat-syarat Teknik. 

(g) menegaskan bahwa talang (chutes) terbuat dari logam atau dilapisi logam 
sehingga beton tidak akan terpisah dalam talang atau diperbolehkan jatuh
Iebih dari 1,5 m. 

(h) memeriksa tersedianya alat cadangan (standby) yang cukup, termasuk
penggetar, dalam kondisi slap pakai.

Beton dapat dicampur di lokasi atau di tempat lain, dan dapat dicor dengan menggunakan
kereta dorong pada jembatan kerja dengan talang, monorail conveyor dari ember yang
diangkat oleh keran atau katrol (hoist), atau dipompa. Beton harus dicor dengan kedalaman
penuh dalam acuan sedekat mungkin dengan posisi akhir, sehingga tidak perlu 
dipindahpindahkan dengan screed atau penggetar.

Operator berpengalaman dan pengawasan ketat diperlukan dalam penggetaran untuk 
menjamin bahwa beton dipadatkan segera setelah dicor. Melalui penggetar dalam (internal) 
dapat dihasilkan lantai yang padat dan beton yang tahan serta padat disamping dengan
menggunakan screed penggetar dan penghalus tangan (hand floating) atau screed tangan
dan penghalus mesin (power float). 

Bila lantai akan diberi lapisan permukaan aspal, suatu daya lekat yang balk akan terjadi 
antara beton dan aspal bila permukaan diperkasar, dan ini didapat dengan cara menyeret 
sapu kaku secara melintang pada permukaan sebelum mengeras. Timing dari kegiatan ini
penting untuk mendapat hasil yang balk.

Prosedur perawatan dimulai segera setelah pengerasan awal terjadi. 

Perlu pertimbangan tambahan dalam hal flens balok T prategang pracetak merupakan bagian
dari pelat lantai. Setalah gelegar telah dipasang diperlukan suatu rangkaian pengisi 
memanjang (infill). Harus diperhatikan tempat sambungan pelaksanaan antara tepi gelegar 
pracetak beton pengisi yang dicor. Pinggiran pracetak harus diperkasar pada tempat (Yard)
pencetakan dan dibasahi segera sebelum beton pengisi dicor. Meskipun dilakukan dengan 
hati-hati, penyusutan beton dan kelenturan (flexibility) dari bagian prategang yang baru sering 
mengakibatkan keretakan pada sambungan pelaksanaan, sehingga membran kedap air
sering dipasang pada lantai sebelum pengaspalan. 
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Pelat lantai beton berdampingan dengan hidung sambungan pemuaian harus dicor
bersamaan dengan pengecoran lantai utama. Praktek (kebiasaan) meniadakan beton sebatas 
300 mm dari sambungan harus tidak diizinkan oleh Engineer karena beton yang ditambahkan
setelah beton yang utama, tidak dapat disambung dengan memuaskan pada beton lantai 
utama dan akan timbul masalah dengan sambungan pemuaian pada umur awal bangunan.
Hal yang sama berlaku pada peniadaan beton disekeliling tiang pagar beton pada waktu
pengecoran lantai utama.

Praktek (kebiasaan) pemasangan lapisan adukan pada acuan lantai sebelum pengecoran
tidak boleh diizinkan Engineer. Hal ini mengakibatkan suatu lapisan adukan yang Iemah
dimana biasanya retak dan terlepas pada tahap awal.

15.11.4 Pembentukan Rongga (Forming Voids) 

Rongga diadakan pada bangunan atas jembatan beton untuk penempatan kabel 
posttensioning, untuk fasilitas umum, untuk meringankan bangunan, untuk displace beton 
dekat sumbu netral dimana terdapat sedikit beban, atau memudahkan pencapaian untuk 
pemeliharaan. Fasilitas umum (services) dapat pula dimasukan di dalam tabung pipa plastik 
atau logam yang ditempatkan dalam bangunan atas, di bawah trotoar atau dipasang
kemudian pada bagian luar jembatan. 

Saluran (duct) untuk memasukan kabel post-tensioning dibahas pada Bab 16. 

Plastik busa polystyrene cocok untuk membentuk rongga, tujuan diadakannya rongga adalah
untuk meringankan bangunan dan busa itu dapat ditinggal di tempat, jika diijinkan. Tetapi 
busa dapat dilepas dengan mudah yaitu dengan kombinasi pemotongan yang dilanjutkan
dengan penggunaan pelarut pada pinggir-pinggir yang menempel pada beton. Pembentuk
busa juga cocok untuk bukaan akses yang pendek. 

Rongga harus dapat mengering sendiri kecuali jika rongga ini tetap terisi penuh bahan yang 
dipakai untuk pembentukan. 

Tergantung pada ukuran, bentuk dan pemakaian, rongga dapat dibentuk dengan pembentuk 
karton berlilin (wax) atau dengan cara-cara konvensional dengan menggunakan cetakan/ 
pembentuk yang dapat dilepas. 

Pembentuk rongga sering terapung pada waktu pengecoran dan oleh karena itu harus 
ditempel pada tulangan untuk mencegah pengapungan atau terlepas oleh getaran. Rongga
lebih besar, atau beberapa rongga kecil dapat menyebabkan pengambangan yang cukup
banyak sehingga mengubah bentuk (distoisi) jalinan tulangan, dan oleh sebab itu memerlukan
alat penahan yang bebas dari tulangan untuk mengimbangi keadaan itu. Harus diperhatikan
sambungan pada pembentuk rongga itu, khususnya pada ujung, untuk menjamin kerapatan
adukan oleh karena perembesan dapat mengakibatkan hambatan dalam rongga, sehingga
akan sulit memasang kabel atau fasilitas pelayanan umum,atau menyebabkan tonjolan
(projection) tajam yang dapat merusak kabel dan fasilitas tersebut. 

Pada waktu pengecoran harus berhati-hati agar pembentuk rongga tidak mengalami
kerusakan, khususnya dengan pemakaian penggetar. Saluran (ducts) fleksibel dapat 
deformasi (berubah bentuk) menyebabkan tonjolan di dalam dengan akibat menyulitkan kabel 
listrik atau fasilitas lain. Saluran rigid (kaku) dapat retak dan adukan dapat merembes masuk,
sehingga menyebabkan hambatan. Apapun cara pembentukan, harus cukup kaku 
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sehingga tidak akan terjadi pengurangan ukuran rongga. 

15.12 SAMBUNGAN PELAKSANAAN

15.12.1 Umum 

Sambungan pelaksanaan dipakai untuk memungkinkan pengecoran beton dilakukan menurut
tahapan yang teratur. Ketidak-sinambungan matrix beton tidak dapat dihindari pada 
sambungan, dan perlu perhatian untuk membuat sambungan yang sepenuh mungkin antara
beton baru dan lama. 

15.12.2 Tempat Sambungan Pelaksanaan 

Sambungan tidak boleh ditempatkan di daerah geser tinggi atau tegangan lentur, jika hal ini 
mungkin. Tempat sambungan pelaksanaan yang kritis harus ditentukan oleh perencana. Jika
belum ditentukan atau jika perlu sambungan tambahan, perlu persetujuan Engineer untuk
tempat tersebut. 

15.13 PENYELESAIAN PERMUKAAN

15.13.1 Umum 

Penyelesaian permukaan yang balk dapat diperoleh dengan beberapa cara. Engineer harus 
memastikan bahwa peraturan dalam Syarat-syarat Teknik dipenuhi. Pemelesteran yang
berlebihan dengan adukan untuk menyembunyikan penyelesaian permukaan yang kurang
balk harus dilarang oleh Engineer.

Perata acuan yang menempel pada acuan harus dipasang dengan tepat menurut tinggi 
permukaan, profit atau kemiringan akhir. 

Syarat-syarat teknik untuk beton menggolongkan penyelesaian permukaan ke dalam
sejumlah kelas. Setiap kelas mempunyai batas-batas cacad permukaan, sambungan, 
lendutan dan cara-cara perbaikan. Metode yang digunakan berkenaan dengan penyelesaian
permukaan akan dijelaskan . 

Kelas-kelas tersebut adalah:

Penyelesaian Permukaan tanpa Acuan

Penyelesaian Permukaan Kelas 1 (Penyelesaian Permukaan Tidak Expose
memakai Acuan)

Penyelesaian Permukaan Kelas 2 (Penyelesaian Permukaan Biasa memakai 
Acuan)

Penyelesaian Permukaan Kelas 3 (Penyelesaian Permukaan Digosok dan
memakai Acuan)

Semua pekerjaan beton dengan acuan harus memperoleh paling sedikit penyelesaian
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permukaan Kelas 1. Kecuali bila diperbolehkan lain oleh Engineer, permukaan beton harus 
diselesaikan segera setelah -pembongkaran acuan.

Kecuali bila penyelesaian permukaan lain ditunjukkan pada Gambar Rencana atau 
diperintahkan oleh Engineer, penyelesaian permukaan kelas 1 , Kelas 2 dan Kelas 3 harus 
dilakukan sebagai berikut:

Permukaan Tanpa Acuan: 

Permukaan tanpa acuan harus dipadatkan dan ditekan untuk menaikkan
adukan ke permukaan, diratakan dan terakhir diratakan dengan penghalus
kayu sampai permukaannya rata. Harus diperhatikan drainase/ pengeringan
atau pengalihan air yang muncul pada permukaan. Pemberian adukan di
atasnya tidak diperbolehkan.

Bangunan Bawah: 

Bagian belakang kepala jembatan, gorong-gorong dan tembok sayap harus 
memperoleh" penyelesaian permukaan Kelas 1. 

Semua permukaan yang tampak (exposed) dari kepala jembatan, tembok 
sayap dan pilar dengan kedalaman minimum 300 mm di bawah permukaan
tanah harus mendapatkan penyelesaian permukaan Kelas 2, kecuali bahwa 
pada struktur sel (cellular), hanya muka-muka tembok sayap dan ujung pilar
atau dinding yang menerima penyelesaian permukaan kelas 2. Permukaan 
atas dari dasar (pedestal) landasan beton harus memperoleh penyelesaian
permukaan Kelas 2. 

Bangunan Atas: 

Lantai Balok dan Pelat 

Sisi bawah dari lantai di antara balok-balok, dan muka vertikal dari balok
kecuali muka luar dari balok luar harus mendapat penyelesaian permukaan
Kelas 1. Muka luar dan sisi bawah dari balok, pinggir dan sisi bawah pelat
lantai kantilever, muka dalam dan luar dari kereb dan permukaan atas dari
kereb harus menerima penyelesaian permukaan Kelas 2. 

 Gelegar Box

Permukaan dalam dari badan, lantai dan dek gelegar box harus mendapat
penyelesaian permukaan Kelas 1. Semua permukaan luar dari gelegar box,
termasuk kereb dan tidak termasuk permukaan lantai, harus menerima
penyelesaian permukaan Kelas 2. 

Di atas Lantai

Semua permukaan di atas kereb harus menerima penyelesaian permukaan
Kelas 3. Tiang akhir harus menerima penyelesaian permukaan Kelas 3. Unit
parapet pracetak dan beton dicor di tempat yang berhubungan harus mendapat
penyelesaian Kelas 3. 
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Beton Pracetak: 

Unit crown pracetak harus diberi penyelesaian Kelas 1. Unit parapet pracetak 
harus diberi penyelesaian Kelas 3. Unit pracetak lain selain yang disebut di 
atas harus menerima penyelesaian Kelas 2. Semua unit pracetak harus 
menerima penyelesaian ini dalam jangka waktu empat puluh delapan jam 
setelah acuan dibongkar.

15.13.2 Peralatan Penyelesaian Beton

Mendapatkan penyelesaian permukaan yang balk pada lantai jembatan adalah kegiatan yang 
memerlukan ketrampilan, yang dapat dibantu dengan menggunakan papan (screed)
penggetar dan power float. Akan tetapi penyelesaian yang memuaskan dapat diperoleh 
dengan kayu perata dan kayu penghalus yang sesuai. 

Perata bergetar biasanya merupakan suatu bagian baja yang berat di mana dipasang sebuah 
penggetar. Perata berjalan pada pemandu (guides) yang disangga di luar acuan dan yang 
menentukan profil akhir dari lantai. 

Setelah beton cukup mengeras sehingga dapat diinjak tanpa meninggalkan bekas pada
permukaan, penghalus dapat digunakan untuk penghalusan setempat dan menutup kembali
retak akibat penyusutan.

15.13.3 Penyelesaian Awal

Penyelesaian awal harus dilakukan segera setelah pengecoran dan pemadatan dengan 
penggetar dalam (internal vibrator). Permukaan datar (level) harus diperiksa dengan pinggir 
lurus antara template dan disesuaikan di mana perlu. 

Papan perata bergetar dapat dipergunakan untuk beton dengan slump kurang dari 80 mm.
Akan tetapi harus diperhatikan bahwa beton harus tetap berada di depan screed, meskipun 
tidak boleh menumpuk dengan ketebalan lebih dari kira-kira 50 mm. 

15.13.4 Penyelesaian Akhir

Penyelesaian akhirtermasuk pekerjaan pinggir (edging), sambungan, penghalusan (floating),
perataan (trowelling), dan penyapuan. Kegiatan ini tidak boleh dimulai sebelum pengerasan 
awal berlangsung, yang ditandai oleh hilangnya air permukaan bebas dan hilangnya kilap 
(sheen) permukaan.

Dalam kondisi banyak angin, mungkin perlu menutup retak pada permukaan dengan 
penyelesaian kembali. 

Semen tidak boleh dipakai untuk menyerap air permukaan karena ini dapat berakibat
permukaan lemah, atau permukaan berbubuk. 
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15.13.5 Penyelesaian setelah Acuan Dilepas

Acuan harus dilepas dengan hati-hati untuk menghindari rusaknya permukaan beton.

Segera setelah melepas acuan dari bagian pekerjaan manapun, permukaan beton harus 
diberi penyelesaian akhir sesuai Syarat-syarat Teknik. 

Jika perlu waktu perawatan Iebih lama, permukaan harus dibiarkan tetap lembab atau 
disemprot dengan campuran (compound) perawatan yang dapat diterima, segera setelah 
kegiatan penyelesaian tersebut.

15.13.6 Perlindungan Permukaan Beton Baru 

Bila hujan mulai jatuh pada permukaan beton belum mencapai pengerasan akhir, permukaan
harus segera ditutup dengan lembaran plastik, yang harus diletakan tanpa menyeretnya.
Sebagai alternatif, bahan yang Iebih berat seperti terpal dapat dipasang di atas permukaan.
Tindakan pencegahan harus diambil pula bila suhu udara naik di atas 35°C.

15.13.7 Penyelesaian Permukaan Beton

Syarat-syarat Teknik meliputi beberapa jenis penyelesaian permukaan.

Penyelesaian Kelas-1 pada dasarnya merupakan penyelesaian di luar acuan (off the form) 
dengan perbaikan sesuai keperluan. Penyelesaian Kelas-2 memerlukan pengendalian Iebih
banyak terhadap lendutan acuan dan sebagainya. Penyelesaian Kelas-3 memerlukan
pengendalian Iebih banyak lagi terhadap hasil acuan, bersama dengan persyaratan bahwa
beton digosok dengan batu carborundum dan dicuci dengan karung basah. 

Setelah pelepasan acuan pada permukaan yang tampak (Penyelesaian Kelas 2), permukaan 
harus dibersihkan dan dirawat untuk memberikan penampilan yang rapi dan menyenangkan.
Semua tonjolan yang tidak diinginkan harus digosok (ground off) sehingga terdapat
permukaan halus. Kantong atau daerah keropos yang diterima Engineer yang harus diperbaiki 
harus diperlakukan seperti pada Bab 15.14.1. 

Penyelesaian permukaan Kelas 3 mensyaratkan bahwa permukaan beton diperbaiki dengan
pelaburan (bagging) pasir semen terdiri atas bagian yang sama banyak dari semen dan pasir
halus yang melewati saringan 600,um, dicampur dengan tambahan (additive) perekat yang
disetujui dan air untuk menghasilkan campuran plastis. Campuran ini dipakaikan secara
seragam pada permukaan dengan menggunakan bahan karung atau bahan sejenis sehingga
mengisi semua lubang udara dan cacat permukaan kecil Iainnya. Permukaan harus dijaga
kelembabannya sementara pemakaian pertama masih plastis dengan menggosok dengan 
campuran kering yang perbandingannya sama, dan hanya meninggalkan bahan sisa pada
cekungan dan bukan pada permukaan. Pelaburan harus dilakukan dalam waktu empat jam 
sejak dilepasnya acuan. Perawatan harus dimulai segera setelah acuan dilepas atau 
pelaburan telah selesai.
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Terdapat banyak jenis penyelesaian permukaan yang ditentukan. Jenis yang paling lazim
adalah sebagai berikut: 

Penyelesaian di luar acuan (off-the-form) dapat diperoleh dengan memakai 
acuan baja atau kayu. Bahan tapisan dalarn acuan menentukan sifat
permukaan. Papan kayu gergaji menciptakan permukaan bertekstur menarik
dengan memindahkan pola serat kayu pada beton yang jadi. Papan dapat
dipakai dengan ketebalan tidak sama dan lebar secara acak (random) untuk 
membuat efek khusus. Bila maksudnya adalah mendapatkan penyelesaian di 
luar acuan (off the form) yang seragam, papan kurang baik untuk dipakai dan 
akan memerlukan sejumlah tambahan penyelesaian dengan tangan untuk 
memenuhi Syarat-syarat Teknik.

Untuk permukaan lebih halus plywood yang dilapisi atau pelapisan baja
diperlukan. Harus diperhatikan cara memadukan dan menutup sambungan
antara lembaran. Hampir tidak mungkin menyembunyikan tempat sambungan, 
meskipun dengan pengerjaan yang baik, oleh karena itu, penting bahwa
pengaturan (lay out) panel pada permukaan harus teratur dengan. sambungan
yang menerus dan bukan beselang-seling off-cut tidak boleh dipakai untuk
panel pada permukaan yang tampak. Juga penting untuk menempatkan semua 
ikatan dan angker dengan pola teratur.

Di mana penyemprotan pasir (sand blasting) atau bush hammering disyaratkan, 
penting untuk memelihara pengerjaan yang baik karena sambungan akan
terlihat. Penyemprotan pasir atau bush hammering tidak akan
menyembunyikan pengerjaan yang buruk. 

Permukaan sangat halus menyerupai kaca dapat diperoleh dengan lapisan
acuan fibre glass atau plastik. Penting untuk menjamin pemadatan penuh beton
pada permukaan demikian, karena gelembung udara atau ketidak-
konsistensian akan tampak jelas. Pengisian dan perbaikan cacat akan sangat 
jelas pula.

Permukaan berpola atau berpahat (sculptured) dapat dibentuk dengan
menggunakan blok kayu (block out) polystyrene, plastik, fiberglass, karet atau
tali. Block out harus didesain dengan baik sehingga acuan dapat dilepas tanpa 
merusak permukaan. Mungkin harus diadakan percobaan untuk menentukan
masa optimum untuk melepaskan acuan.

Pengerjaan baik dan bahan yang baik adalah persyaratan penting untuk penyelesaian 
permukaan, dan untuk sebagian besar bangunan, penyelesaian di luar acuan (Kelas 1) sudah 
mencukupi tanpa pengerjaan lebih lanjut. Bila keseragaman warna dan tekstur penting,
pemakaian lapisan (penutup) permukaan diperlukan. Terdapat beberapa macam lapisan
permukaan yang tersedia ada yang hanya untuk maksud penampilan, dan ada yang
melindungi terhadap lingkungan agresif.

Penting bahwa semua lembaran (sheet) yang dipakai untuk membentuk permukaan beton 
mempunyai kualitas yang sama dan frekwensi pemakaian yang sama. Jika tidak, tingkat
penyerapan lembab yang berbeda atau tekstur permukaan berbeda akan membuat
penyelesaian yang tidak seragam. 
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Untuk sejumlah pekerjaan di daerah perkotaan, lapisan anti coretan dapat diberikan pada 
permukaan beton untuk mempermudah pembersihan coretan. Lapisan ini dapat mempergelap
warna beton. Penyemprotan pasir ringan merupakan suatu cara yang efektif dalam 
pembersihan coretan. 

15.14 HAL-HAL LAIN

15.14.1 Perbaikan Cacat

Cacat dapat dibagi atas dua golongan:

Cacat permukaan ringan, goresan dan pengelupasan/pengikisan yang hanya 
mempengaruhi bagian luar selimut beton dan tidak menampakkan tulangan.

Perbaikan besar yang mencakup beton di sekeliling dan di belakang tulangan.

Dalam hal pertama, perbaikan ringanpun dapat dibuat dengan memakai adukan yang cocok,
biasanya memakai bahan perekat yang ada dipasaran, atau mengisi dengan pasta epoxy 
resin. Bila perlu keseragaman permukaan, harus dipelihara agar didapat warna yang cocok. 

Perbaikan besar dapat dilakukan dengan mengecor dan memadatkan beton dengan kualitas
yang sama atau lebih baik daripada beton asli. Daerah cacat harus dipotong dan lubang
dibentuk lurus untuk mendapatkan ikatan (key) bagi beton baru. Lebih baik melapisi 
permukaan lubang dengan epoxy resin "basah hingga kering" sebelum mengecor beton baru. 
Epoxy resin tidak boleh digunakan secara tersendiri sebagai bahan pengisi untuk perbaikan
besar karena tidak menyediakan lingkungan kimia yang pasif seperti semen, dan koefisien-
koefisien pemuaian thermal yang berbeda berarti bahwa keretakan hampir selalu terjadi pada
interface (pertemuan) beton-resin, dengan risiko berkaratnya tulangan. 

Informasi tambahan mengenai perbaikan cacat beton terdapat pada Manual Teknik 
Pelaksanaan Jembatan. 

15.14.2 Toleransi Ukuran 

Toleransi yang ditentukan dimaksud untuk keperluan sebagai berikut ini: 

untuk memungkinkan komponen pracetak dapat cocok satu sama lain. 

untuk memelihara standar pengerjaan yang memadai dan mencegah
pemborosan bahan; untuk menjamin cukup selimut bagi ketahanan tulangan

untuk menjamin ukuran bagian-bagian yang cukup untuk kekuatan dan 
mencegah beban berlebihan yang disebabkan komponen berukuran besar 
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untuk mendapatkan penampi Ian yang dapat diterima pada garis-garis dan
permukaan.

Konsultan Supervisi harus menyadari toleransi yang diperlukan dan alasan mensyaratkannya. 

Pelaksanaan-pelaksanaan dengan toleransi lebih kritis pada beberapa bagian dari bagian 
lain. Misalnya, dengan syarat bahwa kriteria kekuatan dan ketahanan dipenuhi, batas
toleransi kurang penting pada bagian yang akan tertutup dari pada untuk muka yang tampak. 
Oleh karena kurang perlunya mensyaratkan toleransi yang berbeda-beda untuk mencakup 
semua keadaan yang timbul di lapangan, dapat terjadi keadaan di mana supervisor harus 
memakai pertimbangan sendiri. 

15.14.3 Beton Tanpa Butir Halus (No Fines) 

Beton tanpa butir halus terdiri dari campuran agregat kasar (biasanya berukuran 10 atau 20
mm) ditambah semen dan air. Terutama digunakan sebagai lapisan saringan (filter) drainase, 
jadi penting bahwa tekstur yang terbuka dapat dipelihara pada waktu pengecoran dan
penyelesaian. Sebagai akibatnya penggetar tidak dapat digunakan untuk pemadatan.
Perawatan diperlukan paling sedikit selama 4 hari, tetapi pasir basah tidak boleh digunakan 
untuk maksud ini karena dapat memenuhi rongga-rongga. 
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16. BETON PRATEKAN 

16.1 UMUM 

16.1.1 Pendahuluan

Beton merupakan bahan yang kuat terhadap tekanan tetapi relatif lemah terhadap tarikan.
Jadi beton dapat menahan beban berat yang menekannya tetapi hanya dapat menahan
beban yang relatif ringan yang cenderung menarik atau melenturkannya. 

Pada beton pratekan diambil manfaat dari kemampuan beton untuk melawan gaya tekan.
Suatu gaya tekan luar diberikan pada beton supaya tetap berada dalam tekanan (kompresi)
selama umur normalnya, sehingga dapat mencegah terjadinya tegangan tarik bilamana diberi 
beban yang cenderung menarik atau melenturkan beton. 

Singkatnya tegangan rekan awal diberikan pada beton untuk meniadakan atau mengurangi 
tegangan tarik yang terjadi dari berat mati atau beban hidup.

Pada beton bertulang, baja menampung semua tegangan tarik ditambah tegangan tekan
berlebih yang tidak dapat dipikul oleh beton. Pada beton pratekan, baja dipakai terutama 
untuk memberikan tegangan tekan pada beton.. 

Suatu bagian bangunan pratekan berada di bawah tekanan secara permanen (tetap) - hal ini
meniadakan retakan-retakan secara efektif. Jika bagian itu agak dibebani lebih dan retakan 
akibat tegangan terbentuk, ini akan menutup pada waktu pembebanan lebih dihilahgkan,
(dengan syarat baja tidak mengalami peregangan berlebih). Dengan beton bertulang, baja
tidak diperbolehkan bekerja pada keadaan tegangan tinggi, karena perpanjangan baja akan
menimbulkan retakan dengan pengaruh yang tidak diinginkan terhadap ketahanan dan
lendutan.

Komponen beton pratekan biasanya lebih kecil dari komponen beton bertulang. Ukuran lebih
kecil ini mengurangi kuantitas baja dan beton tetapi diimbangi dengan perlunya penggunaan 
bahan kekuatan tinggi. 

Terdapat dua sistem pemberian prategangan pada beton, yaitu menegangkan sebelum beton 
dicor atau menegangkan setelah beton dicor. Masing-masing sistem disebut sebagai 
pretension dan posttension. Dalam kedua hal tersebut penegangan dilakukan sebelum 
pemberian beban mati dan hidup pada komponen. 

16.1.2 Sistem Prategang

a. Pretensioning 

Pretensioning adalah sistem prategang di mana tendon baja ditarik sebelum beton dicor 
disekitarnya. Cara ini mensyaratkan tendon sementara diangker setelah penarikan pada
pendukung yang sesuai pada dasar penegangan sebelum beton di cor. Setelah beton
mencapai kekuatan spesifik, tendon dilepas dan gaya-gaya pada tendon dipindahkan ke 
beton, sehingga memberi tekanan yang telah disebutkan tadi.

Tarikan diberikan pada tendon baja dengan cara penarikan dengan dongkrak hidraulis. Besar 
tegangan tarik diukur dengan perpanjangan tendon dari titik yang telah ditentukan dan
diperiksa dengan pengukur tekanan atau dynamo meter. Harus diperhatikan bahwa
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proses penarikan untuk pretensioning dan post-tensioning keduanya serupa. 

Mekanisme pemindahan prategangan diuraikan dalam buku Panduan Teknik Pelaksanaan
Pekerjaan Jembatan. 

b. Post-Tensioning 

Post-tensioning adalah sistem prategangan di mana tendon baja ditarik setelah beton dicor 
dan memperoleh kekuatan yang ditentukan. 

Post-tensioning memerlukan adanya saluran (duct) yang telah dibentuk atau rongga di dalam 
bagian beton untuk menerima tendon. Ketika tendon ditarik, gaya-gaya yang didapat 
dipindahkan pada beton melalui pelat angker atau konus. Saluran atau rongga digrout dengan
tekanan setelah selesainya pelaksanaan penarikan supaya dapat melindungi tendon terhadap 
korosi.

Cara prategang ini tidak memerlukan dasar (bed) penegangan dan pekerjaan tersebut dapat
dilakukan di pabrik atau di lokasi.

Terdapat sejumlah sistem post tensioning dengan paten di Indonesia, tetapi yang paling 
umum adalah sistem VSL, di mana contohnya terlihat pada Gambar 16.1. 

Gambar 16. 1 - Sistem Post Tensioning VSL 

Suatu sistem batang juga dipakai; terutama untuk post tensioning transverse (melintang) dari 
unit Iantai pracetak.

Detail dari pelaksanaan operasi penegangan dan grouting tercakup dalam buku Panduan
Teknik Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan. 
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16.1.3 Bahan-bahan

a. Beton 

Pemakaian beton kekuatan tinggi memungkinkan penggunaan yang efisien kemampuan yang 
diberikan oleh baja kekuatan tinggi. Untuk mencapai kekuatan beton tinggi perlu pengawasan
yang teliti pada waktu batching, pengadukan, pengecoran dan pemadatan beton. Ukuran 
bagian beton pratekan akan lebih kecil daripada bagian beton bertulang dengan kekuatan 
ekivalen. Hal ini mempersulit pengecoran dan pemadatan campuran kental pada acuan yang
langsing yang diisi sebagian dengan penulangan, dan tendon atau saluran prategang.
Penggunaan campuran encer menambah biaya untuk mendapatkan kekuatan beton yang
diusulkan, selain menambah penyusutan akibat pengeringan dan mengurangi ketahanan
beton.

Oleh karena bagian-bagian pratekan dapat dibuat lebih kecil daripada unit beton bertulang,
ukuran minimum seringkali ditentukan oleh persyaratan selimut (penutup) dan ukuran serta
jarak antara (spacing) baja penulangan dan baja penegang atau saluran (duct). Ketahanan
yang meningkat pada beton kekuatan tinggi memungkinkan selimut beton dapat dikurangi.
Karena selimut telah dikurangi hingga paling sedikit 20 mm, berarti perlu diperhatikannya
pembengkokan dan penempatan penulangan. 

b. Baja 

Cara-cara biasa untuk pemberian prategangan adalah dengan kawat (wire), lilitan kawat
(strand) atau batang (bar) penarikan. Semua baja yang digunakan pada prategang 
mempunyai kekuatan tarik ultimate (UTS) yang lebih tinggi daripada baja sedang. UTS 
bervariasi dari sekitar 2000 MPa untuk kawat halus hingga 1500 MPa untuk kawat 7 mm. 

Baja tarik tinggi tidak menunjukkan titik leleh yang jelas, sebaliknya dengan baja sedang yang
mempunyai titik leleh jelas. Perpanjangan pada kegagalan (failure) kira-kira 5 persen untuk 
baja tegangan tarik tinggi ringan (releived) dibandingkan dengan 25 persen untuk baja sedang
(mild).

Strand adalah kombinasi kawat-kawat yang lebih kecil. Biasanya digunakan kawat dengan 
penampang melintang bulat tetapi kadang-kadang suatu modifikasi bentuk dihasilkan dengan 
melewatkan strand lengkap melalui alat penjepit. Proses pemadatan ini mengurangi diameter 
keseluruhan strand. Diameter strand adalah diameter nominal dan diukur melalui bagian-
bagian atas kawat yang berlawanan, yaitu diameter maksimum. 

Strand yang lebih kecil (diameter 8 hingga 15 mm) biasanya terdiri dari 7 kawat. Strand yang
lebih besar (hingga diameter 30 mm) seringkali terdiri atas 19 kawat dalam berbagai susunan
kelompok. Sebagai contoh, beban putus tipikal untuk strand 12.5 mm adalah 184 kN. Dengan 
luas minimum dari strand 122.5 mm (101.2 mm2) beban putus ini akan menghasilkan
tegangan baja sebesar 1818 MPa. 

Strand digunakan untuk memberikan gaya yang besar pada luas yang terbatas. Juga untuk 
mengurangi perlunya penanganan bila dibandingkan dengan sistem multi-kawat. Strand 
menyediakan kunci mekanis selain memberikan luas permukaan yang lebih besar daripada 
batang dengan ukuran ekivalen.

Batang (bar) juga digunakan untuk menghasilkan gaya yang besar dalam daerah terbatas.
Batang relatif mudah ditangani, mudah untuk dihubungkan dengan sambungan tali kawat 
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dan tidak terdapat kehilangan akibat draw-in. Batang sesuai untuk penegangan jarak pendek 
atau bilamana diperlukan penegangan kembali atau penghubungan (coupling). Kekuatan tarik 
ultimate dari batang kekuatan tinggi biasanya lebih rendah daripada strand dan kawat (wire).
Biasanya sekitar 1000 MPa. 

16.1.4 Kehilangan Prategangan

Terdapat beberapa kondisi tertentu yang khusus pada beton pratekan yang mensyaratkan
pemakaian beton kekuatan relatif tinggi (30 MPa dan lebih) dan baja kekuatan tinggi (yaitu
2000 MPa). Alasan utama untuk memakai bahan kekuatan tinggi tersebut adalah 
pengurangan di dalam prategang awal akibat salah satu atau lebih sebab di bawah ini: 

Penyebab Kehilangan
Prategang

Dapat diterapkan
pada sistem
Pretension

Dapat diterapkan
pada sistem
Post-Tension

1. Penyusutan Beton 

2. Pemendekan elastis dari
Beton

3. Rangkak pada Beton 

4. Relaksasi Baja

5. Draw-in Penjangkaran
(angker)

6. Kehilangan (losses) pada 
Dongkrak

7. Kehilangan Gesek (Friction
Loss) pada Saluran (Duct) 
dan Penjangkaran

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Jarang

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tergantung pada 
sistem

Jarang

Ya

* Tergantung pada umur beton pada waktu penegangan. 

Penyusutan Beton 

Setelah beton dirawat dan mulai mengering, beton mengalami suatu pengurangan 
volume. Dalam unit pre-tension, semua penyusutan beton dibagi rata pada baja yang
ditegangkan. Pada waktu baja memendek, terdapat suatu kehilangan gaya 
prategang. Pada beton post-tension, sebagian penyusutan akibat pengeringan beton
tidak berarti - hanya penyusutan-penyusutan yang terjadi setelah penegangan akan
mengurangi gaya prategang. 
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Pemendekan Elastis Beton 

Pada waktu gaya prategang diberikan, beton akan bertambah pendek. Dalam unit
pre-tension, pemendekan beton segera setelah baja dilepas akan memberikan 
pengurangan yang sesuai pada gaya prategang awal. Dengan pekerjaan post-
tension, pemendekan elastis pada waktu penegangan dikompensasi secara otomatis 
dengan perpanjangan palu dongkrak (jack ram) dan tidak mempunyai pengaruh pada
prategang awal. 

Rangkak Pada Beton 

Bila beton dibebani, terdapat pemendekan elastis langsung (lihat 2 di atas), akan
tetapi, bila beban dipertahankan, beton akan " merangkak " yaitu terdapat
pemendekan permanen. Kecepatan rangkak atau aliran plastis tergantung pada
waktu yang. telah diberikan. Pengaruh rangkak akan berkurang secara bertahap dan 
setelah beberapa tahun akan hilang. Karena rangkak adalah keadaan jangka 
panjang, rangkak berlaku pada kedua sistem penarikan (tensioning).

Relaksasi Baja 

Bilamana baja ditarik hingga mencapai suatu tegangan tinggi kemudian ditahan pada 
suatu panjang konstan dengan tegangan tersebut, akan terjadi kehilangan tegangan
baja pada waktu baja " relax " di bawah beban itu. Efeknya serupa dengan konsep
rangkak beton pada tekanan, kecuali bahwa dalam hal ini baja berada pada tarikan.
Relaksasi terjadi pada kedua sistem penarikan akan tetapi efeknya dapat dikurangi 
dengan memegang sedikit over-stress untuk waktu singkat. Beberapa sistem post-
tension mempunyai pengaturan untuk penegangan ulang pada tahap kemudian, dan
sistem tersebut dapat dipakai untuk mengurangi relaksasi baja serta pengaruh
kehilangan tegangan jangka panjang lainnya. Baja harus dilindungi terhadap
kerusakan dan korosi pada waktu masa penundaan.

Draw-in Penjangkaran

Dengan beberapa jenis angker, terutama jenis baji, akan terjadi sedikit "draw-in"
pada waktu penjangkaran (anchorage) memikul bebannya. Jumlah draw-in kecil (5 - 
10 mm untuk strand 15 mm, sampai 20 mm untuk strand 30 mm) akan tetapi dapat
berarti pada kabel pendek. Untuk yang lebih panjang, biasanya terdapat cukup batas
keamanan pada baja untuk memungkinkan penegangan berlebih (over stressing)
yang memberikan perpanjangan tambahan. 

Kehilangan (Losses) pada Dongkrak 

Pada kebanyakan jenis dongkrak penegang, gaya diukur dengan pengukur tekanan
yang dipasang pada sebuah pompa hidraulis. Tekanan yang dibaca pada pengukur 
lebih besar daripada tekanan yang diberikan pada baja akibat kehilangan internal 
(dalam) dan gesek di dalam dongkrak. Kehilangan tersebut biasanya diperbolehkan
dengan mengkalibrasi sistem atau sebagai alternatif, gaya dapat diukur dengan cara
lain, yaitu dynamometer atau perpanjangan kabel. 
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Kehilangan Gesek pada Saluran dan Penjangkaran

Pada pekerjaan post-tension terdapat kehilangan tegangan pada baja akibat
gesekan antara baja dan saluran. Dengan beberapa jenis penjangkaran dapat juga
terjadi kehilangan gesek pada waktu kabel ditarik melalui penjangkaran (anchorage)
pada waktu penegangan. Dengan pendongkrakan pada kedua ujung, tegangan yang 
diberikan pada ujung-ujungnya akan berkurang ke arah tengah balok dan dengan 
pendongkrakan satu sisi, tegangan baja mengecil kearah "sisi yang mati ", sisi yang
tidak didongkrak.

Jumlah kehilangan pada saluran tergantung pada beberapa faktor: 

(a) Panjang kabel dari ujung pendongkrakan
(b) Jenis kabel - ukuran, bentuk, kebersihan (iii) Jenis.saluran (duct) - material, 

diameter
(c) "Gerakan" saluran - yaitu perbedaan profil saluran dari kurva teoritis akibat 

masalah penentuan dan alinemen saluran. 
(d) Lengkung saluran - jari-jari tajam tampaknya memperbesar kehilangan.

Besar Kehilangan Prategang 

Efek-efek untuk butir 1 sampai 4 pada tabel diatas terutama tergantung pada jenis beton, cara
perawatan, jenis baja dan tingkat tegangan pada baja dan beton. Sebagai suatu perkiraan
kasar, penyusutan dan rangkak beton mencapai setengah dari nilai ultimate-nya dalam waktu 
satu bulan dan 75% dari nilai ultimate setelah enam bulan. Kehilangan tipikal untuk butir 1 - 4
adalah 15% untuk pekerjaan post-tension dan 20% untuk pekerjaan pre-tension. Pada
pekerjaan post-tension, kehilangan total akan Iebih besar 15% daripada di mana tidak 
diperhitungkan untuk draw-in pada kabel pendek. 

Total kehilangan prategang juga akan lebih tinggi dari 15% pada saluran panjang - khususnya 
dengan jari-jari panjang, permukaan gesekan tinggi dan profil tidak rata. Pengaruh butir 5 - 7 
berhubungan dengan jenis peralatan dan prosedur praktis dan harus diperlakukan secara
sendiri-sendiri.

Dengan sistem beton pratekan yang tipikal, kehilangan 15% mewakili kehilangan pada baja
dari sekitar 300 MPa. Karena titik Ieleh baja sedang sedikit di atas 300 MPa, jelas bahwa
meskipun dengan level tegangan awal mendekati titik leleh baja masih akan terdapat 
kehilangan prategangan yang besar atau secara keseluruhan. Karena faktor keamanan harus 
diterapkan, baja sedang menjadi kurang praktis sebagai bahan prategang. 

Pada waktu hanya baja dan beton berkekuatan rendah tersedia, mekanisme rangkak, 
relaksasi dan penyusutan akibat pengeringan belum sepenuhnya dimengerti. Hanya setelah
dikembangkannya bahan berkekuatan tinggi, baru di mungkinkan prategang bagian-bagian 
beton menjadi praktek konstruksi yang aman dan efisien. 

16.2 KOMPONEN-KOMPONEN PRATEGANG

Di mana unsur-unsur beton bangunan atas jembatan adalah pracetak, persyaratannya
biasanya sama dengan beton bertulang yang dijelaskan dalam Bab 15, dengan persyaratan
tambahan untuk acuan, seperti dijelaskan pada Bab 15. 
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Acuan untuk gelegar pratekan yang memungkinkan satu acuan samping dipasang pada posisi 
akhirnya bebas dari sisi yang lainnya, akan memudahkan perbaikan dan pemeriksaan
penulangan, saluran (duct) post-tensioning, lubang dan block out. 

Perbedaan pokok antara acuan untuk beton pracetak biasa dengan acuan untuk beton
pratekan adalah bahwa pada beton pratekan harus diperhitungkan memendeknya komponen
akibat prategang, dan kondisi beban terkonsetrasi pada ujung komponen (member) yang 
disebabkan lendutan (hogging) setelah penegangan. 

Pada waktu penegangan, pelat landasan dan proyeksi (projection) lain akan berpindah
terhadap acuan dan dasar pengecoran (casting bed), dan hal ini harus diperhitungkan dengan
melepas acuan sisi dari gelegar atau acuan sisi dan acuan dalam dari gelegar berbentuk-U, 
atau melepas panel supaya tidak ada penegangan yang diserap oleh acuan. 

Waktu pelepasan acuan biasanya dite.ntukan oleh perencana, tetapi pada umumnya
berlangsung antara 1 dan 2 hari. Akan tetapi, jika penampilan penting, umur beton pada
waktu dilepas harus sama untuk tiap unit.

16.3 PENULANGAN

Penulangan biasa pada gelegar dan pelat pratekan pada umumnya relatif ringan, kecuali
pada balok ujung pada gelegar post tension yang ditulangi dengan padat untuk dapat
menahan gaya pemecah (bursting) di zone (daerah) angker. Jalinan (cage) tulangan ringan
adalah fleksibel, oleh karena itu harus disangga dengan kaku ke arah vertikal dan horizontal
untuk mencegah gerakan dan deformasi. Selimut beton yang ditentukan biasanya mendekati 
nilai minimum yang diizinkan Peraturan Desain Jembatan, sehingga ukuran tulangan setelah
pemotongan dan pembengkokan harus tepat karena ketidak-tepatan atau gerakan yang 
mengurangi selimut dapat merusak kekuatan jangka panjang bagian bangunan. Jika baut 
pelat alas, penahan (fixing) angker atau konus, atau penumpukan batang tulangan
mengganggu penempatan - penulangan balok ujung yang padat, maka perencana harus 
dikonsultasi. Seperti penulangan lain, persyaratan Syarat-syarat Teknik sehubungan dengan 
las atau pemanasan harus diperhatikan. 

16.4 BETON 

16.4.1 Umum

Beton berkekuatan tinggi yang digunakan untuk bagian-bagian pratekan, membutuhkan suatu 
standar tinggi pengawasan pada tiap tahap mulai dari penyediaan bahan; pada batchimg, 
pencampuran, pengecoran, dan penyelesaian sampai perawatan, dengan pengambilan 
contoh beton campuran yang cukup pada tahap pengecoran.
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16.4.2 Semen

Karena kekuatan awal yang rendah, penggunaan semen campur, yang mengandung abu 
terbang (flyash) biasanya kurang dipertimbangkan untuk beton pratekan. Jika akan
digunakan, cara batching dan pengadukan abu terbang dan semen harus dikendalikan
dengan ketat. Perawatan juga menjadi lebih penting. Semen yang umurnya lebih dari tiga 
bulan sejak tanggal pabrik, atau yang mengandung gumpalan tidak boleh dipakai. Semen
harus tersedia di pengaduk, dalam jumlah yang cukup untuk menyelesikan pekerjaan itu
sebelum dimulai. 

16.4.3 Pengambilan Contoh dan Pengujian

Beton pratekan lebih sering diambil contohnya pada waktu pengecoran dibanding dengan
beton biasa. Ukuran umum yang dipakai adalah satu pengambilan contoh (sample) untuk tiap
empat meter kubik. Adalah penting bahwa cara pengambilan contoh serta pembuatan, 
penyimpanan, pengangkutan, perawatan dan pengujian benda uji sesuai dengan Standar 
yang relevan, karena jika benda uji gagal, penolakan beton kemudian akan dapat dituntut
secara hukum oleh Kontraktor. 

Jika contoh pengujian gagal, pengujian beban dapat diterima sebagai bukti kinerja yang
memuaskan dari suatu unit. Jika unit akan di-post-tension, core dapat diambil dan diuji
sebelum penarikan. Bila pengujian core menunjukan bahwa beton dapat diterima, lubang-
lubang harus diperbaiki sebelum dimulai post-tensioning. 

Keropos (honey comb) berlebihan, yang disebabkan perembesan adukan cair (slurry) beton 
dari acuan yang kurang baik atau retak permukaan, mungkin menyebabkan unit itu tidak
dapat diterima untuk digunakan pada bangunan utama. 

16.4.4 Pemadatan

Pada umumnya penggetar dalam (internal vibrator) yang dapat dibawa (portable) adalah cara 
terbaik untuk memadatkan bagian-bagian beton. Pengecualiannya adalah bagian tipis yang
dicor datar. Penggetar luar (external vibrator) sering digunakan bersamaan dengan penggetar
dalam, terutama pada pabrik pracetak. Meskipun menghasilkan penyelesaian luar yang baik, 
pengaruh penggetar luar pada suatu jarak dari permukaan tergantung pada desain acuan dan 
tidak mudah dinilai. Hal yang penting bahwa pekerja yang menggunakan penggetar dalam 
mempunyai pengalaman, tekun dan sistematis dalam bekerja untuk mencegah penggetaran 
kurang pada beberapa bagian beton (under vibrated), sebaliknya penggetaran berlebih (over
vibration) dapat menyebabkan pemisahan yang mengurangi terjadinya pelekatan. Penggetar 
dapat juga menyebabkan kerusakan pada saluran, pembentuk rongga atau komponen cast-
in. Di mana dimasukkan (insert) busa plastik untuk membentuk rongga yang memungkinkan
pemuaian panas bangunan atas jembatan , busa harus dilindungi dari kerusakan akibat
penggetar dalam dengan menggunakan plywood atau bahan serupa. Penggetar tidak boleh
dibiarkan bekerja dalam beton tanpa operator. Jendela mungkin diperlukan pada beberapa
bagian, misalnya pada situasi sangat tinggi dan sempit,melalui mana penggetar dapat 
dimasukkan.

Beton berkekuatan tinggi yang sesuai untuk jenis pekerjaan pratekan harus dirawat dengan 
baik. Kehilangan air secara awal pada beton harus dihindari. Permukaan tanpa acuan mudah
kehilangan air secara langsung, dan beton dengan acuan kahilangan kelembaban
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saat acuan dilepas.

Permukaan dapat dibungkus atau ditutup dengan lembar plastik, atau disemprot terus
menerus dengan air. Lembar plastik harus diatur demikian rupa sehingga tidak terganggu oleh 
angin, dan angin pengering tidak dapat bertiup dibawahnya. Kehilangan air akibat hidrasi 
harus dicegah selama 7 hari atau lebih.

16.5 UNIT LANTAI PRACETAK DENGAN SISTEM PRETENSION

Unit lantai yang biasa dipakai mempunyai ketebalan 280 mm atau 300 mm, lebar 600 mm 
dengan bentang berkisar dari 5 m hingga 16 m. Unit tersebut dapat berongga atau padat.

Unit lantai ditempatkan bersebelahan, dengan demikian acuan lantai berbentuk sederhana 
akan tetapi dapat timbul kesulitan yang disebabkan oleh perbedaaan dari lendutan atau
bengkokan yang bersebelahan. Perbedaan ini diakibatkan oleh variasi pada beton dan 
perbedaan pada posisi tendon prategang dalam unit, yang disebabkan oleh ketidak-tepatan
dan distorsi (perubahan bentuk) acuan.

Penyimpanan dan penumpukan yang salah, khususnya pada waktu beton masih bertambah
kekuatannya, dapat menyebabkan pemuntiran (twisting) dari unit yang akan menjadi 
permanen. Ini akan mempersulit pula penyetelan (positioning) dari unit. Kemudahan
penempatan batang melintang (tranverse) untuk penegangan unit bersama-sama tergantung
pada penempatan yang tepat dari lubang. Oleh karena itu cara pembentukan lubang harus 
memungkinkannya diulang kembali pada semua unit, meskipun acuan telah dibongkar dan 
dipasang kembali beberapa kali. 

Kunci antara unit kadang-kadang dibungkus dengan adukan kering setelah unit disetel 
posisinya dan sebelum menempatkan penulangan Iantai. Beton harus dicor seseragam
mungkin sepanjang lebar lantai untuk membatasi lendutan pada unit yang bersebelahan. 

16.6 PENEGANGAN.MELINTANG (TRANSVERSE)

Pemakaian paling umum penegangan melintang (transverse) adalah post-tension papan
beton persegi panjang. Pada umumnya dipakai tendon kawat tunggal dan masalah pokok 
adalah mengatur cocoknya lubang saluran yang berdampingan, dan memastikan bahwa
lubang untuk post-tensioning ini harus bebas. Hog pada tiap unit Iantai dan ketepatan lubang 
saluran sepanjang tiap unit diperiksa sebelum menempatkan unit pada posisinya. Unit
kemudian diatur pada urutan yang memberikan kesesuaian pada lubang saluran yang 
berdampingan.

Papan beton mempunyai block-out yang diisi dengan adukan sebelum post-tensioning untuk 
menjamin dukungan (bearing) yang rata sepanjang papan dan packer (pembungkus) 
polystyrene atau sejenisnya, disekitar saluran untuk mencegah grout merembes dari saluran. 

Celah antara lubang yang berdekatan harus ditutup untuk mencegah adukan semen, atau
bahan pembungkus adukan epoxy yang diberikan antara unit dapat merembes dalam saluran. 
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