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BAB II
TINJAUAN UMUM

Bab ini memaparkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan kerja praktil profesi
yaitu, tinjauan umum managemen proyek, kontraktor proyek, pelaksanaan pekerjaan struktural
dan arsitektural.
A. MANAJEMEN PROYEK
Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan
sumber daya seminimal mungkin (efisien). Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan
dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Secara
kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan/metode untuk mengelola suatu proyek
dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola
kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan
sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya.
1. Tujuan Manajemen Proyek
a. Menyelesaikan tepat waktu
Pada manajemen waktu, ditentukan linimasa yang berisi kapan suatu kegiatan
harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu
dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti
ini melancarkan pengerjaan proyek.
b. Menjaga anggaran
Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini.
Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi
masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal
(efektif dan efisien).
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c. Menjaga kualitas
Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang
ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar
kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja.
d. Melancarkan proyek
Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan
perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini
membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal.
2. Sasaran Manajemen Proyek
a. Menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat
waktu yang telah ditentukan sekaligus dalam kualitas/spesifikasi sesuai dengan yang
telah disepakati di awal.
b. Meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek.
c. Menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal
ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana-prasarana, dan keselamatan kerja.
d. Menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan
memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan.
3. Ruang Lingkup Manajemen Proyek
a. Waktu proyek dimulai
b. Perencanaan lingkup proyek
c. Pendefinisian ruang lingkup proyek
d. Verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan
4. Contoh Manajemen Proyek
a. Proyek Konstruksi
Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana
publik, seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan pembangkit listrik,
jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya.
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Proyek Penelitian
Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan
penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian tersebut nanti digunakan untuk
meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa, atau hanya untuk pengembangan
ilmu pengetahuan saja.

c. Proyek Padat Modal
Proyek padat modal adalah proyek produksi besar dengan bantuan mekanik (robot).
Proyek ini disebut “padat” karena pada eksekusinya membutuhkan modal yang banyak.
Banyaknya modal yang diperlukan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan
besar.
d.

Proyek Manufaktur
Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu
produk secara menyeluruh.
Agar suatu proyek bisa berjalan lancar menuju tujuan proyek dengan spesifikasi
yang telah ditentukan di awal, diperlukan manajemen proyek yang baik. Pada proses
ini, banyak hal seperti anggaran, tenggat waktu, dan lingkup proyek harus direncanakan.
Pada setiap proyek terdapat risiko. Terlebih lagi pada proyek-proyek besar, banyaknya
keputusan yang harus diambil membuat banyaknya kemungkinan hambatan dan risiko
yang akan muncul. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, perlu dipertimbangkan
segala kemungkinan yang dapat terjadi. Keberhasilan sebuah proyek juga didasarkan
oleh sistem penghitungan anggaran yang baik dan detail pada pembukuan bisnis. Tanpa
melakukan penghitungan anggaran, besar kemungkinan proyek yang dijalankan dapat
gagal

5. Tahapan Manajemen Proyek
Dalam manajemen proyek, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Menganalisis
tahapan ini dilakukan agar proses manajemen proyek tepat guna dan tepat sasaran sesuai
perencanaan. Berikut tahapannya:
a. Project Definition (Pendefinisian Proyek)
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Mendefinisikan tujuan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar
proyek yang dilaksanakan tersebut berhasil dengan kualitas yang diinginkan.
b. Project Initiation (Inisialisasi Proyek)
Perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek
dimulai.
c. Project Planning (Perencanaan Proyek)
Menguraikan dengan jelas bagaimana sebuah proyek harus dijalankan. Pada project
planning ini, akan terlihat dengan jelas pentingnya segitiga manajemen proyek yaitu
waktu, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek.
d. Project Execution (Pelaksanaan Proyek)
Melakukan pekerjaan agar proyek yang dimaksud tersebut berhasil sesuai dengan
keinginan.
e. Project Monitoring & Control (Pemantauan dan Pengendalian Proyek)
Pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian proyek berjalan
dengan lancar.
f. Project Closure (Penutupan Proyek)
Menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan semua penggunaan sumber daya.

6. Unsur Organisasi Proyek
a.

Pemilik Proyek
Pemilik proyek atau pengguna jasa adalah orang/badan yang memiliki proyek dan
memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa dan yang membayar biaya atas jasa yang
digunakan tersebut (Ervianto W. I., 2005). Adapun tugas dan wewenang pemilik proyek
adalah sebagai berikut :
1) Menentukan atau memilih penyedia jasa (konsultan dan kontraktor)
2) Meminta laporan pencapaian pelaksanaan kerja yang telah dilakukan oleh
penyedia jasa secara periodik.
3) Memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia
jasa untuk kelancaran pekerjaan
4) Menyediakan lahan yang akan dibangun
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5) Menyediakan dana yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan
pembayaran upah pekerja
6) Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan
dengan menetapkan atau menunjuk orang atau badan sebagai pengawas
dengan atas nama pemilik proyek
7) Melakukan pengesahan apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan
Pekerjaan
8) Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan
oleh penyedia jasa jika produk telah sesuai dengan apa yang dikehendaki

b. Konsultan Perencana
Konsultan perencana adalah orang atau badan yang membuat perencanaan bangunan
secara lengkap baik dalam bidang arsitektur, sipil, dan bidang ilmu lain yang
berhubungan dengan sistem bangunan (Ervianto W. I., 2005). Adapun hak dan
kewajiban dari konsultan perencana adalah sebagai berikut :
1) Membuat perencanaan perancangan bangunan secara lengkap yang terdiri dari
gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat, hitungan struktur, serta rencana
anggaran biaya.
2) Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak
kontraktor tentang pelaksanaan kerja.
3) Memberikan jawaban dan penjelasan tentang hal hal yang kurang jelas dalam
gambar kerja atau gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat.
4) Membuat gambar revisi apabila terjadi perubahan perencanaan setelah
mengevaluasi yang terjadi di lapangan.
5) Memberikan penjelasan pada waktu pelaksanaan pekerjaan dan pengawasana
berkala.

c.

Konsultan Pengawas
Konsultan pengawas adalah perorangan atau badan hukum yang bertugas untuk
mengawasi pelaksanaan proyek konstruksi agar berjalan sesuai dengan baik dan
mencapai hasil kerja yang optimal. Konsultan pengawas dapat berasal dari instansi
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pemerintah maupun swasta (Ervianto W. I., 2005). Konsutan pengawas memiliki
beberapa tugas, antara lain sebagai berikut :
1) Menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan.
2) Mengadakan pengawasan dan bimbingan kepada pelaksana dilapangan secara
periodik.
3) Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan.
4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi
antar berbagai bidang agar pekerjaan berjalan dengan lancar.
5) Menghindari

kesalahan

sedini

mungkin

dan

menghindari

terjadinya

pembengkakan biaya pembangunan.
6) Mengatasi dan memecahkan permasalahan yang terjadi dilapangan agar hasil
kerja sesuai dengan mutu, biaya, dan waktu yang telah ditetapkan.
7) Menerima atau menolak material yang datang dari kontraktor.
8) Menghentikan sementara pekerjaan apabila terjadi penyimpangan dari peraturan
yang berlaku.
9) Menyusun laporan capaian pekerjaan baik harian, mingguan, dan bulanan
10) Menyiapkan dan menghitung apabila ada kemungkinan penambahan atau
pengurangan pekerjaan.

d. Kontraktor
Kontraktor atau pelaksana adalah badan atau orang yang menerima pekerjaan dan
menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang ditetapkan berdasarkan
gambar rencana dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perencana sebelumnya
(Ervianto W. I., 2005). Adapun hak dan kewajiban dari kontraktor atau pelaksana adalah
sebagai berikut :
1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan peraturan serta
syarat-syarat yang telah ditentukan.
2) Membuat gambar pelaksanaan yang kemudian disahkan oleh konsultan pengawas.
3) Menyediakan alat keselamatan kerja yang telah diwajibkan dalam peraturan untuk
menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar proyek pembangunan.
4) Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan.
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5) Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai
dengan ketetapan yang berlaku.

7. Hubungan Kerja Antar Organisasi Proyek
Hubungan kerja yang dimaksud disini adalah hubungan dalam pelaksanaan pekerjaan
antara keempat organisasi yang ada didalam suatu proyek konstruksi. Sehingga dalam
pelaksanaannya ada koordinasi yang jelas dan perlu adanya hubungan yang baik antara
organisasi agar mencapai hasil yang baik. Semua pihak dalam proyek konstruksi harus patuh
dan tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disusun baik secara teknis maupun
administratif. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya maka ada tindakan yang
jelas yang harus dilakukan dan tentunya akan merugikan keempat organisasi yang
bersangkutan dalam suatu proyek. Secara garis besar pola hubungan kerja antara keempat
organisasi tersebut adalah sebagai berikut :
a.

Hubungaan antara pemilik proyek/owner dengan konsultan perencana
1) Ikatan kontrak dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama
2) onsultan perencana menyerahkan jasa/karya perencanaan suatu bangunan secara
detail dan lengkap kepada pemilik proyek
3) Pemilik proyek kepada konsultan perencana memberikan imbalan atas jasa/karya
perencanaan yang diterima.

b. Hubungan antara pemilik proyek/owner dengan kontraktor
1) Ikatan kontrak dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama
2) Kontraktor melaksanakan pembangunan gedung dengan dasar dari perencanaan
yang dibuat konsultan perencana dan menyerahkannya apabila proses
pembanguan telah selesai kepada pemilik proyek
3) Pemilik proyek kepada kontrak, memberikan imbalan atas jasa pelaksanaan
proyek
c. Hubungan antara pemilik proyek/owner dengan konsultan pengawas
1) Ikatan kontrak dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama
2) Pemilik proyek kepada konsultan pengawas, memberikan imbalan jasa/biaya
pengawasan proyek
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3) Konsultan pengawas memberikan jasa kepada pemilik proyek berupa pengawasan
proses pekerjaan proyek pembangunan yang dimulai dari awal pembangunan
hingga proses finishing.
d. Hubungan kerja antara konsultan pengawas dengan kontraktor
1) Kontraktor mengadakan/melakukan konsultasi dengan konsultan pengawas dan
konsultan perencana.
2) Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan

B. KONTRAKTOR PROYEK
1. Pengertian Kontraktor
Kontraktor didefinisikan sebagai orang atau badan yang menerima pekerjaan dan
menyelenggarakan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana
dan peraturan serta syarat–syarat yang ditetapkan (Ervianto, 2005). Berdasarakan Keppres 80
Tahun 2003, kontraktor didefinisikan sebagai penyedia jasa pemborongan, yaitu pihak yang
menyediakan layanan penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik
lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan
proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa . Jadi, kontraktor skala kecil
(KSK) dapat didefinisikan sebagai penyedia jasa konstruksi/pelaksana proyekyang memiliki
keterbatasan dalam hal modal usaha (kemampuan finansial), sumber daya manusia,
penguasaan teknologi, dan kemampuan manajemen.Wilayah bidang usaha kontraktor
sebenarnya sangat luas, dan setiap kontraktor memiliki fokus usaha dan spesialisasi di
bidangnya masing-masing misalnya:
a. Kontraktor bangunan penyedia jasa pelaksana kontruksi
b. Kontraktor bidang jasa pengadaan tenaga kerja
c. Kontraktor bidang pertahanan dan militer

2. Tugas dan Lingkup Pekerjaan
Kontraktor sebagai pelaksana proyek pasti mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
melaksanakan fungsi-fungsi, antara lain adalah sebagai berikut.
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a. Melaksanakan pembangunan bekerja sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah
direncanakan dan ditentukan di dalam kontrak Perjanjian Pemborongan.
b. Memberikan laporan kemajuan proyek meliputi laporan harian, mingguan,dan bulanan
kepada pemilik proyek yang berisi antara lain:
1) Pelaksanaan pekerjaan
2) Prestasi kerja dicapai
3) Jumlah tenaga kerja yang digunakan.
4) Jumlah bahan-bahan yang masuk.
5) Keadaan cuaca dan lain-lain.

c. Menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan, tempat kerja, dan alat-alat pendukung
lainnya yang digunakan mengacu pada gambar dan spesifikasi set memperhatikan
waktu, biaya, kualitas dan pekerjaan keamanan.
d. Sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan dan metode pelaksanaan
pekerjaan di lapangan.
e. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan jadwal schedule yang telah disepakati.
f. Melindungi semua peralatan, bahan, dan bekerja terhadap kerugian dan kerusakan
sampai dengan serah terima pekerjaan.
g. Kontraktor dapat meminta kepada pemilik proyek untuk memberikan perpanjangan
waktu penyelesaian proyek dengan memberikan alasan yang masuk akal dan sesuai
dengan kenyataan yang menyebabkan perlunya waktu tambahan tersebut.
h. Mengganti semua kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan selama pelaksanaan
pekerjaan, serta menyediakan perlengkapan wajib pertolongan pertama pada
kecelakaan.

3. Kegiatan Pada Kontraktor Proyek
Kontraktor sebagai penyedia jasa dan pelaksana konstruksi didefinisikan sebagai
penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli, professional dibidang
pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya dan terikat kontrak untuk
menyelesaikan pekerajaan kontruksi. Lingkungan kerja jasa konstruksi sangat beragam.
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Secara garis besar lingkupnya meliputi: Gedung perkantoran, mall, Rumah sakit, Hotel,
Apartemen, Pabrik dll.Kategori dasar kegiatan dapat dibagi menjadi dua kelompok umum.
Pertama kegiatan atau utama (primary activities) berhubungan dengan pemasaran,
pelaksanaan, penyerahan, dan pemeliharaan. Kedua, kegiatan penunjang (supporting
activities), yakni kegiatan menyediakan infrastruktur atau masukan yang memungkinkan
kegiatan-kegiatan utama berlangsung secara terus menerus.
a. Proses Kegiatan Utama (Primary activities)
1) Pemasaran, proses kegiatan untuk mendapatkan kontrak pelaksanaan pekerjaan
konstruksi (proyek) dari pengguna jasa.
2) Pelaksanaan proyek, proses operasional lapangan sampai menjadisuatu bangunan
yang siap digunakan.
3) Penyerahan proyek, proses penyerahan hasil pekerjaan konstruksiyang telah
diselesaikan sesuai kontrak kepada pengguna jasa.
b.

Kegiatan Penunjang (Supporting activity)
1) Manajemen sumber daya manusia (SDM)
2) Manajemen Keuangan
3) Manajemen mutu
4. Struktur Organisasi
Dalam organisasi suatu proyek dijelaskan batasan-batasan tugas dantanggung jawab

sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing. Dengan adanya batasan-batasan tersebut
dapat dihindari adanya tumpang tindih tugas, maupun pelemparan tanggung jawab, sehingga
semua permasalahan yang timbul dapat ditanggulangi secara menyeluruh, terpadu dan tuntas.
Menurut Abimesa (2011) Pengorganisasian merupakan suatu tindakan yang harus
dilaksankan oleh setiap perusahaan dan merupakan salah satu fungsi dan manajemen dalm
pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta penentuan hubungan antara satuan
organisasi. Pengorganisasian ini bertujuan agartugas dapat dilaksanakan dengan lancer, tertib
dan dapat terwujud hubungan antara pemimpin dengan karyawan secara harmonis.Dengan
kata lain struktur organisasi dapat tergambar secara jelas pembagian tugas, hal ini menurut
Juwana (2004), wewenang dan tanggungjawab serta bagian-bagian dalam perusahaan.
Struktur organisasi diperlukan untuk tercapainya suatu system pengendalian yang efektif
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dengan memberdayakan semua unsur sumber daya yang dimiliki proyek (5 M) Man, Material,
Machine, Methods, Money dalamsatu gerak dan arah untuk mewujudkan tujuan proyek.
Struktur Organisasi Kontraktor menurut Juwana (2004):
a. Project Manager adalah orang yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk
mengelola proyek sesuai cakupan tugasnya.
b. Site Manager adalah orang yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk
menangani, mengatur, mengkoordinir pekerjaan disuatu tempat konstruksiatau
lapangan.
c. Site Engineering adalah orang yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk
menangani hal-hal teknis pekerjaan disuatu tempat konstruksi atau lapangan.
d. Drafter adalah orang yang membuat konsep atau rancangan tentang gambar
e. Quality Surveyor adalah pihak yang menaksir dan menetapkan jumlah dan biaya, bahan
dan upah yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah bangunan dan memberi nasihat
biaya pada klien, selain itu mempersiapkan mendapatkan keterangan, kuantitas dan
dokumen kontrak, menetapkan gambar konstruksi.
f. Supervisor adalah pihak atau orang yang ditingkat pelaksanaan suatu proyek,yang
bertugas untuk bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan secara tepatdan efisien
sesuai dengan tugas yang ditentukan oleh atasannya. Dibawah supervisor ini dapat
berupa subkontraktor pekerjaan tertentu atau juga mandor. Supervisor ini mempunyai
hubungan kerja yang tetap dengan kontraktor.
g. Kepala Seksi Logistik adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk
menangani masalah tentang pendanaan dalam pengadaan logistic suatu konstruksi.
Dalam hal pembayaran tenaga kerja, pengadaan material, peminjaman atau pembelian
peralatan
h. Mechanic adalah orang ahli dalam bidang mesin
i. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan
acara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi serta berkaitanerat dengan kantor dan
tata usaha
j. Keamanan Proyek adalah suatu keadaan tidak berbahaya dan berjalan sesuai apa adanya
di suatu tempat pembangunan konstruksi atau proyek.
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k. Mandor adalah pihak atau orang yang bertugas mendatangkan sejumlah tenaga kerja
sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan seperti kelompok tukang kayu, besi, batu dan
memimpin serta mengawasi pekerjaan mereka. Mandor tidak ada hubungan ikatan kerja
dengan kontraktor tidak ada hubungan tanggungjawab yang kokoh, tetapi lebih pada
ketergantungan yang bersifat sangat sederhana dari proyek ke proyek.
l. Tenaga Kerja adalah pihak atau orang pihak atau orang yang melakukan suatu pekerjaan
dari tingkat yang terendah yaitu kuli bangunan sampai pada level tertinggi seperti
kontraktor.
m. Monitoring adalah suatu kegiatan mengat-ngamati dan mempengaruhi kegiatan pokok
dan hasil pekerjaan, kegiatan ini mengukur masih tetap pada jalannya, memberi
masukan– masukan dan keluaran–keluaran serta membandingkan hasil pekerjaan yang
dapat dicapai terhadap yang direncanakan dalam jangka pendek.

C. TINJAUAN PEKERJAAN STRUKTURAL
Secara harfiah, struktur bangunan dapat diartikan sebagai bagian-bagian yang
membentuk berdirinya sebuah bangunan, mulai dari pondasi, sloof, dinding, kolom, ring,
kuda-kuda, hingga atap. Fungsi utama dari struktur bangunan untuk mendukung
keberadaan elemen-elemen konstruksi lain, seperti, tampak, interior, dan arsitektur
bangunan, hingga membentuk suatu kesatuan. Meski memiliki tujuan yang sama, elemenelemen yang terkandung pada struktur bangunan memiliki fungsi dan kegunaannya
masing-masing.
Pada umumnya, struktur bangunan sendiri terdiri ke dalam tiga jenis, di antaranya
Struktur bawah (lower structure), struktur tengah (super structure) dan struktur atas (upper
structure). Struktur bawah merupakan bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah
permukaan tanah, contohnya seperti pondasi, sloof, dan lain-lain. Sedangkan struktur
tengah, letaknya berada di antara tanah dan atap, seperti dinding, kolom, dan juga ring.
Sedang struktur atas, berfungsi sebagai penopang atap dan berbentuk memanjang ke atas.
Contoh struktur ini adalah pondasi, rangka, serta kuda-kuda.
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1. Struktur bawah (lower structure)
Bagian yang menjadi penopan bangunan lainnya di atasnya. Pondasi harus
diperhitungkan untuk dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri, beban
– beban bangunan (beban isi bangunan), gaya-gaya luar seperti: tekanan angin,gempa bumi,
dan lain-lain. Disamping itu, tidak boleh terjadi penurunan level melebihi batas yang diijinkan.
Agar kegagalan fungsi pondasi dapat dihindari, maka pondasi bangunan harus diletakkan pada
lapisan tanah yang cukup keras, padat, dan kuat mendukung beban bangunan tanpa
menimbulkan penurunan yang berlebihan. Pondasi merupakan bagian struktur dari bangunan
yang sangat penting, karena fungsinya adalah menopang bangunan diatasnya, maka proses
pembangunannya harus memenuhi persyaratan utama yaitu cukup kuat menahan muatan geser
akibat muatan tegak ke bawah, dapat menyesuaikan pergerakan tanah yang tidak stabil (tanah
gerak), tahan terhadap pengaruh perubahan cuaca, tahan terhadap pengaruh bahan kimia.
a. Pondasi
Pengertian umum untuk Pondasi adalah Struktur bagian bawah bangunan yang
berhubungan langsung dengan tanah, atau bagian bangunan yang terletak di bawah
permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian Perencanaan struktur atas
harus mengacu pada peraturan atau pedoman standar yang mengatur perencanaan dan
pelaksanaan bangunan beton bertulang, yaitu Standar Tata Cara Penghitungan Struktur
Beton nomor: SK SNI T-15-1991-03, Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung
1983, Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung tahun 1983, dan lainlain (Istimawan, 1999).
Dalam menentukan jenis, ukuran, dan konstruksi pondasi harus memperhatikan
jenis bangunan, beban bangunan, kondisi tanah, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh
secara langsung maupun tidak langsung. Karena fungsi pondasi adalah sebagai perantara
untuk meneruskan beban struktur yang ada di atas muka tanah dan gaya-gaya lain yang
bekerja ke tanah pendukung bangunan tersebut. Dengan demikian, sebaiknya perlu
perhitungan matang dan tidak hanya berdasar kebiasaan setempat. Karena sering ditemui,
banyak yang membuat rumah hanya didasari dari kebiasaan masyarakat.
1) Fondasi Dangkal
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Pondasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu pondasi dangkal dan
pondasi dalam. Jika keadaan daya dukung tanah dasar mengizinkan penyaluran
beban gedung lewat fondasi dangkal, maka fondasi inilah yang merupakan sistem
fondasi paling ekonomis. Fondasi dangkal dapat digolongkan sebagai berikut:

Gambar 1 Pondasi Dangkal
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

a) Fondasi setempat
Fondasi setempat digunakan pada bagian bangunan yang terpisah
seperti kolom, tiang, dan sebagainya (konstruksi beton, beton bertulang,
sumuran, dan sebagainya). Pada bangunan ssementara semi permanen) atau
umpak pada pendopo tradisional Jawa, dan pada bangunan rumah panggung
di daerah rawa- rawa atau yang terancam banjir (biasanya konstruksi kayu),
diterapkan juga fondasi setempat. Sebagai bahan bangunan dapat digunakan
kayu, batu alam, atau beton. Pada konstruksi fondasi kayu perlu
diperhatikan bahwa kayu yang tidak selalu terendam air akan membusuk.
Tiang yang melalui batasan tersebut sebaiknya dibuat dari kayu ulin.
Pondasi setempat (konstruksi beton) yang paling sederhana misalnya untuk
tiang menggunakan bis beton atau bekisting sederhana yang diisi beton cor
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Gambar 2. Pondasi Setempat dengan Konstruksi Kayu
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

Gambar 3. Detail Pondasi Setempat Konstruksi Beton Bertulang
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

b) Fondasi lajur
Fondasi lajur dapat digunakan terutama untuk struktur bangunan
massif atau pelat dinding sejajar pada kekuatan dan keadaaan tanah yang
seragam. Sebagai bahan bangunan dapat digunakan kayu, batu alam, beton,
atau beton bertulang, pada konstruksi fondasi kayu perlu diperhatikan
bahwa kayu yang tidak selalu terendam air akan membusuk. Tiang yang
melalui batasan tersebut sebaiknya terbuat dari kayu ulin.
Konstruksi fondasi lajur dari beton bertulang dapat dimanfaatkan pada
kekuatan tanah yang rendah atau beban bangunan yang tinggi. Dua- duanya
membutuhkan fondasi lajur yang agak lebar, sehingga beton bertulang lebih
ekonomis daripada beton ataau beton berbatu biasa. Sebagai lantai kerja,
dicor lapisan setebal ± 5 cm beton kelas I, bermutu Bo sehingga alas fondasi
rapi dan baja tulangan tidak berlumpur. Tingginya (hw) > 25 cm dan
lebarnya (b) < 4h. beton yang digunakan adalah kelas II, minimal mutu K
125.
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Gambar 4. Fondasi Lajur Beton Bertulang
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur

c) Fondasi pelat beton bertulang
Fondasi pelat penuh dari beton bertulang dibuat seluas ukuran gedung
yang direncanakan, akan tetapi dapat juga diberi lubang di tengah ruangan
masing- masing. Berbeda dengan fondasi setempat aatau fondasi lajur,
fondasi pelat beton bertulang membagi beban bangunan secara merataa ke
tanah. Perhitungan fondasi pelat beton bertulang dilakukan seperti
perhitungan pelat lantai yang terbalik (tekanan tanah=beban berguna dari
bawah, dan kolom dengan beban bangunan=reaksi tumpuan dari atas ke
bawah). Pada gedung dengan fondasi pelat beton bertulang berada di bawah
permukaan air tanah, perlu diperhatikan gaya apungnya.

Gambar 5. Fondasi pelat beton bertulang yang diberi lubang di tengah
ruang masing- masing pada strutur bangunan rangka.
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4
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Gambar 6. Fondasi pelat beton bertulang di bawah permukaan air tanah.
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur
4

d) Fondasi Sumuran
Fondasi sumuran diterapkan apabila letak lapisan tanah yang daya
dukungnya kuat 2.0-6.0 m di bawah permukaan tanah. Fondasi sumuran
dapat dibayangkan dengan fondasi tiang pemboran yang pendek dan bis
betonnya Ø 600, Ø 1’000, Ø 1’200, atau Ø 1’500 mm. Bis beton berdiameter
Ø 600 mm biasanya dibor atau dikerjakkan dengan bor-jatuh, sebab di
dalamnya tidak dapat digali. Bis beton dengan diameter Ø 1’000 mm atau
lebih dapat dikerjakan secara sederhana sebagai berikut.

Gambar 7. Tahap Pembuatan Fondasi Sumuran
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4
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Fondasi sumuran digunakan pada tempat di mana pengentak fondasi
tiang tidak diperbolehkan karena pertimbangan getaran yang ditimbulkan
atau karena tempat yang sempit sehingga tidak memungkinkan instalasinya.
Jarak satu sama lain antara masing- masing fondasi sumuran adalah
4.0-7.0 m. ujung atas fondasi sumuran selanjutnya dihubungkan dengan
sloof beton bertulang yang menghubungkan fondasi sumuran sama yang
lain dan sekaligus menerima beban dinding dan gedung.
e) Fondasi cakar ayam
Fondasi cakar ayam merupakan gabungan dari fondasi sumuran
dengan fondasi pelat beton bertulang. Fondasi cakar ayam menggunakan
fondasi sumuran yang pendek 1.5-2.5m dengan isinya beton bertulang dan
jarak rata- rata hanya 2.5 m. Sistem fondasi ini ditemukan oleh Prof. Ir.
Sediatmo untuk landasan kapal terbang yang bebannya tinggi sekali
sementara kekuatan tanahnya lemah.

Gambar 8. Denah dan Potongan Fondasi Cakar Ayam
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

2) Fondasi dalam
Fondasi dalam digunakan jika kekuatan tanah tidak memenuhi
kebutuhan karena tidak teratur atau karena pembebanan terlalu tinggi.
Fondasi dalam akan menyalurkan beban kepada lapisan tanah yang lebih
bawah. Sistem fondasi ini dapat dibagi atas fondasi tiang beralih
(mengalirkan beban kepada lapisan tanah bawah yang kuat) atau tiang
pergesekan (mengalirkan baban lewat pergesekan permukaan tiang ke tanah
samping, yang sekaligus dipadatkan, pada tempat tanpa lapaisan tanah yang
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kuat). Menurut cara konstruksi, fondasi tiang dapat dibagi atas tiang
pancang (dari kayu, beton bertulang, atau profil baja) dan tiang pemboran
(dari beton bertulang).

Gambar 9. Sistem Fondasi Tiang Beralih dan Tiang Pergesekan
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

a) Fondasi tiang pancang (paku bumi)
Fondasi tiang pancang dapat dibagi atas tiang pancang siap jadi dan
tiang pancang yang dibuat dari beton tumbuk. Fondasi tiang pancang siap
jadi terbuat dari bahan kayu, profil baja, atau beton bertulang. Penggunaan
tiang pancang membutuhkan penyelidikan tanah yang tepat dan yang
menjelaskan dalamnya lapisan tanah dan kekuatan tertentu pada seluruh luas
bangunan. Sistem fondasi tiang pancang tidak dapat digunakan pada tanah
yang berisi batu- batuan yang besar atau halangan lain semacam itu. Berikut
macam- macam fondasi tiang pancang yang biasa digunakan pada kawasan
wisata.
b) Tiang pancang beton bertulang
Tiang pancang beton bertulang sering digunakan karena tidak perlu
memperhatikan keadaan air tanah seperti pada tiang pancang kayu atau
masalah karat pada tiang pancang profil baja. Panjangnya dapat dibuat
menurut keperluan. Tiang pancang beton bertulang yang dicor dahulu
biasanya berbentuk segiempat, harus cukup kuat pula untuk diangkut dan
dikerjakan. Jika membutuhkan tiang Panjang sekali, dapat juga
menyambungnya dengan gelang baja. Tiang pancang beton, yang
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disediakan secara praktekan sehingga dapat menghemat baja tulangan,
biasanya berbentuk bundar.

Gambar 10. Tiang Pancang Beton Bertulang
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

Gambar kiri: Tiang pancang beton bertulang yang dicor di tempat berbentuk
segiempat dengan kaitan untuk mengangkatnya.
Gambar kanan: Tiang pancang beton bertulang praktekan berbentuk bundar.
c) Fondasi tiang beton cor ditempat
Tiang beton dapat juga dicor ditempat. Sesudah tanah dilubangi,
lubang itu diisi beton yang ditumbuk di dalam lubang. Pelaksanaan berbeda
menurut keadaan tanah. Pada tanah yang homogen tanpa batu- batuan dan
pada tempat yang tidak kena air tanah, pengecoran tanpa bekisting (sistem
Dulac), sedangkan pada tanah yang heterogen atau di dalam air tanah
dengan menggunakan pipa bekisting (sistem Simpleks).

Gambar 11. Tiang Beton Cor di Tempat Sistem Dulac
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4
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Fondasi tiang beton cor di empat sistem Dulac: a) alu tajam yang
mendalamkan lubang tiang beton, b) alu tumpul yang memperbesar
lubang tiang, c) alu khusus penumbuk beton yang diisikan ke dalam
lubang. Sistem simpleks menggunakan pipa baja sebagai bekisting di
dalam tanah. Pipa baja dengan ujung runcing dipancang hingga mengenai
laapisan tanah yang cukup kuat. Selanjutnya, pipa baja diisi beton yang
ditumbukkan ke dalam pipa yang sekaligus ditarik kembali ke atas. Ujung
runcing tertinggal di bawah dan hilang.

Gambar 12. Tiang Beton Cor di Tempat Sistem Simpleks
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

Fondasi tiang beton cor ditempat, sistem simpleks: a) Pancangan
pipa baja untuk tiang pancang, b) pengisian beton serta penarikan pipa baja
untuk paku bumi sekaligus keatas, c) penumpukan beton, d) ujung atas tiang
beton sistem simpleks dapat juga diperkuat dengan baja tulangan.

d)

Fondasi tiang bor
Pondasi bored pile adalah pondasi tiang yang pemasangannya

dilakukan dengan mengebor tanah lebih dahulu (Hary Christady Hardiyatmo,
2010). Pemasangan pondasi bored pile ke dalam tanah dilakukan dengan cara
mengebor tanah terlebih dahulu, yang kemudian diisi tulangan yang telah
dirangkai dan dicor beton. Apabila tanah mengandung air, maka dibutuhkan
pipa besi atau yang biasa disebut dengan temporary casing untuk menahan
dinding lubang agar tidak terjadi kelongsoran, dan pipa ini akan dikeluarkan
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pada waktu pengecoran beton. Ada beberapa keuntungan dalam pemakaian
pondasi bored pile jika dibandingkan dengan tiang pancang, yaitu:
b. Balok pemerata beban (sloof)
Sloof merupakan struktur bangunan rumah tinggal yang ada di atas pondasi
bangunan. Jenis dari konstruksi beton bertulang ini umumnya dibuat pada bangunan
rumah tinggal atau pun gedung serta posisinya ada pada lantai satu atau pun orang-orang
yang biasa menyebutnya sebagai lantai dasar. Ini sebabnya kenapa kita sangat jarang
sekali melihat bentuk sloof pada saat bangunan sudah berdiri tegak, meskipun bentuk
sloof tersebut tak terlihat, akan tetapi fungsi dari sloof akan sangat dibutuhkan sekali di
dalam suatu bangunan. Berdasarkan konstruksinya, ada beberapa macam sloof
diantaranya sebagai berikut.
1) Konstruksi sloof dari kayu
Sloof kayu digunakan untuk rumah bertingkat atau rumah panggung, sloof
nantinya bisa dibentuk sebagai balok pengapit, yang mana bila sloof dari kayu
tersebut ada di atas pondasi lajur dari batu maupun beton, maka dipilih balok
tunggal.

Gambar 13. Sloof Kayu
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4
2) Konstruksi sloof dari batu bata

Rolag nantinya akan dibuat dari susunan batu bata yang telah dipasangkan
dengan cara melintang serta diikatkan dengan adukan pasangan. Konstruksi rolag
yang seperti ini tak memenuhi syarat untuk bagi beban.
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Gambar 14. Sloof Batu bata
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

3) Konstruksi sloof dari beton bertulang
Untuk konstruksi sloof ini dapat dipergunakan di atas pondasi batu kali jika
pondasi tersebut dimaksudkan untuk rumah tinggal atau pun gedung maupun
bangunan tak bertingkat dengan perlengkapan kolom yang praktis pada jarak
dinding kurang dari 3 meter. Untuk ukuran lebar serta tinggi sloof beton bertulang
adalah lebih dari 15/20 cm.

Gambar 15. Sloof Beton Bertulang
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

c. Trassram sebagai lapisan kedap air horizontal
Trassram adalah pasangan batu bata merah pada dinding yang letaknya tepat di atas
sloof. Lokasi trassram biasanya di pakai pada dinding yang berhubungan langsung
dengan air, atau yang berhubungan langsung dengan tanah. Fungsi trassram sendiri yaitu
untuk menjadikan dinding kedap air, sehingga dinding tembok tidak basah atau lembab,
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yang bisa menjadikan tembok menjamur dan rontok. Spasi campuran trassram biasanya
adalah 1 pc:2 pasir, namun ada juga yang menggunakan perbandingan 1pc:3pasir.
Biasanya komposisi trassram di campur bahan additive lain untuk menambah tingkat
kedap air. Namun untuk sekarang ini sudah banyak sekali pembuatan trassram dengan
bahan yang bermacam macam sesuai dengan fungsi nya. Ukuran tinggi trassram
biasanya mencapai 0,3 meter - 0,5 meter di atas lantai, namun ada juga trassram yang
dipasang pada ruangan kamar mandi, tingginya bisa mencapai 1,5 meter di atas lantai.

2. Struktur Tengah (supper structure)
Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu
area. Umumnya, dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya,
membatasi ruang dalam bangunan menjadi ruangan-ruangan, atau melindungi atau membatasi
suatu ruang di alam terbuka. Tiga jenis utama dinding struktural adalah dinding bangunan,
dinding pembatas (boundary), serta dinding penahan (retaining).
Dinding bangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu menyokong atap dan langitlangit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap intrusi dan cuaca. Dinding pembatas
mencakup dinding privasi, dinding penanda batas, serta dinding kota. Dinding jenis ini kadang
sulit

dibedakan

dengan pagar.

Dinding

penahan

berfungsi

sebagai

penghadang

gerakan tanah, batuan, atau air dan dapat berupa bagian eksternal ataupun internal suatu
bangunan. Selain itu dinding juga dapat menerima beban (load bearing wall) dari konstruksi
lantai atas atau atap yang menyalurkan beban itu kepada sloof dan fondasi. Dinding dapat juga
membagi ruang, namun fungsinya sebagai hiasan saja. Perlu diperhatikan bahwa dinding luar
gedung akan terkena pengaruh cuaca, sedangkan yang di dalam tidak.
Menurut struktur gedung, dinding yang menerima beban dapat berbentuk persegi atau
melingkar (struktur bangunan massif), berbentuk pelat (struktur bangunan pelat dinding
sejajar), atau berbentuk tiang atau kolom (struktur bangunan rangka) di mana dinding
dilubangi sedemikian rupa sehingga tinggal kolom saja.
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Gambar 16. Jenis – Jenis Struktur Gedung
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

Berhubungan dengan bahan bangunan yang dipilih, konstruksi dinding dapat dibagi atas
konstruksi dinding yang homogen (struktur bangunan massif maupun pelat dinding sejajar),
yang berkonstruksi berlapis heterogen (struktur bangunan pelat dinding sejajar), dan
konstruksi rangka yang dilapisi (struktur bangunan rangka) sebagai berikut.

Gambar 17. Susunan Bahan Bangunan Konstruksi Dinding
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memisahkan/
membentuk ruang. Ditinjau dari segi struktur dan konstruksi, dinding ada yang berupa dinding
partisi/ pengisi (tidak menahan beban) dan ada yang berupa dinding struktural (bearing wall).
Dinding pengisi/ partisi yang sifatnya non struktural harus diperkuat dengan rangka (untuk
kayu) dan kolom praktis-sloof-ringbalk (untuk bata). Dinding dapat dibuat dari bermacammacam material sesuai kebutuhannya, antara lain :
a.

Dinding Batu Bata
Dinding bata merah terbuat dari tanah liat/ lempung yang dibakar. Untuk dapat
digunakan sebagai bahan bangunan yang aman maka pengolahannya harus memenuhi
standar peraturan bahan bangunan Indonesia NI-3 dan NI-10 (peraturan bata merah).
Dinding dari pasangan bata dapat dibuat dengan ketebalan 1/2 batu (non struktural) dan
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min. 1 batu (struktural). Dinding pengisi dari pasangan bata 1/ 2 batu harus diperkuat
dengan kolom praktis, sloof/ rollag, dan ringbalk yang berfungsi untuk mengikat
pasangan bata dan menahan/ menyalurkan beban struktural pada bangunan agar tidak
mengenai pasangan dinding bata tsb. Pengerjaan dinding pasangan bata dan
plesterannya harus sesuai dengan syarat-syarat yang ada, baik dari campuran
plesterannya maupun teknik pengerjaannya.

Gambar 18. Cara Pemasangan Batu Bata dengan Kolom Beton
Sumber:

b.

Sabenatamsis.com

Dinding Batako
Batako merupakan material untuk dinding yang terbuat dari batu buatan/ cetak
yang tidak dibakar. Terdiri dari campuran tras, kapur (5 : 1), kadang – kadang ditambah
PC. Karena dimensinya lebih besar dari bata merah, penggunaan batako pada bangunan
bisa menghemat plesteran 75%, berat tembok 50% - beban pondasi berkurang. Selain
itu apabila dicetak dan diolah dengan kualitas yang baik, dinding batako tidak
memerlukan plesteran+acian lagi untuk finishing.
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Gambar 19. Cara Pemasangan Dinding Batako
Sumber: Sabenatamsis.com

Prinsip pengerjaan dinding batako hampir sama dengan dinding dari pasangan
bata,antara lain:
1) Batako harus disimpan dalam keadaan kering dan terlindung dari hujan.
2) Pada saat pemasangan dinding, tidak perlu dibasahi terlebih dahulu dan tidak
boleh direndam dengan air.
3) Pemotongan batako menggunakan palu dan tatah, setelah itu dipatahkan pada
kayu/ batu yang lancip.
4) Pemasangan batako dimulai dari ujung-ujung, sudut pertemuan dan berakhir di
tengah – tengah.
5) Dinding batako juga memerlukan penguat/ rangka pengkaku terdiri dari kolom
dan balok beton bertulang yang dicor dalam lubang-lubang batako. Perkuatan
dipasang pada sudut-sudut, pertemuan dan persilangan
c.

Dinding kayu
Kontruksi dinding seperti ini umumnya ditemui pada rumah-rumah tradisional di
eropa timur. Terdiri dari susunan batang kayu bulat atau balok. Sistem konstruksi seperti
ini tidak memerlukan rangka penguat/ pengikat lagi karena sudah merupakan dinding
struktural.
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Gambar 20. Cara Pemasangan Dinding Kayu
Sumber: Sabenatamsis.com

d.

Dinding kayu biasa
Dinding papan biasanya digunakan pada bangunan konstruksi rangka kayu.
Papan digunakan untuk dinding eksterior maupun interior, dengan sistem pemasangan
horizontal dan vertikal. Konstruksi papan dipaku/ diskrup pada rangka kayu horizontal
dan vertikal dengan jarak sekitar 1 meter (panjang papan di pasaran ± 2 m, tebal/ lebar
beraneka ragam : 2/ 16, 2/20, 3/ 25, dll). Pemasangan dinding papan harus
memperhatikan sambungan/ hubungan antar papan (tanpa celah) agar air hujan tidak
masuk. Selain itu juga harus memperhatikan sifat kayu yang bisa mengalami pemuaian
dan susut.

Gambar 21. Cara Pemasangan Dinding Kayu Biasa
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Sumber: Sabenatamsis.com
e. Dinding Sirap

Dinding sirap untuk bangunan kayu merupakan material yang paling baik dalam
penyesuaian terhadap susut dan muai. Selain itu juga memberikan perlindungan yang
baik terhadap iklim, tahan lama dan tidak membutuhkan perawatan. Konstruksi dinding
sirap dapat dipaku (paku kepala datar ukuran 1”) pada papan atau reng, dengan 2 – 4
lapis tergantung kualitas sirap. (panjang sirap ± 55 – 60 cm).

Gambar 22. Cara Pemasangan Dinding Sirap
Sumber: Sabenatamsis.com

f.

Dinding batu alam
Dinding batu alam biasanya terbuat dari batu kali utuh atau pecahan batu cadas.
Prinsip pemasangannya hampir sama dengan batu bata, dimana siar vertikal harus
dipasang selang-seling. Untuk menyatukan batu diberi adukan (campuran 1 kapur : 1
tras untuk bagian dinding dibawah permukaan tanah, dan ½ PC : 1 kapur : 6 pasir untuk
bagian dinding di atas permukaan tanah). Dinding dari batu alam umumnya memiliki
ketebalan min. 30 cm, sehingga sudah cukup kuat tanpa kolom praktis, hanya
diperlukan.
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Gambar 23. Susunan Aturan Konstruksi Diding Batu Alam
Sumber: Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan Seri Konstruksi Arsitektur 4

3. Struktur Atas (upper structure)
Struktur atas suatu gedung adalah seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas
muka tanah (SNI 2002). Struktur atas ini terdiri atas kolom, pelat, balok,dinding geser dan
tangga, yang masing-masing mempunyai peran yang sangat penting. Komponen-Komponen
Struktur Gedung Bagian Atas yaitu:
a. Kolom
Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting
dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis
yang dapat menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh
total (total collapse) seluruh struktur (Sudarmoko, 1996). Fungsi kolom adalah sebagai
penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti
rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Kolom termasuk
struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup
(manusia dan barang-barang), serta beban hembusan angin. Kolom berfungsi sangat
penting, agar bangunan tidak mudah roboh.
SK SNI T-15-1991-03 mendefinisikan kolom adalah komponen struktur
bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian
tinggi yang tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi lateral. Struktur dalam kolom
dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan gabungan antara material yang tahan
tarikan dan tekanan. Besi adalah material yang tahan tarikan, sedangkan beton adalah
material yang tahan tekanan. Gabungan kedua material ini dalam struktur beton
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memungkinkan kolom atau bagian struktural lain seperti sloof dan balok bisa menahan
gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Untuk kolom pada bangunan sederhana
bentuk kolom ada dua jenis yaitu kolom utama dan kolom praktis.
b. Balok
Balok juga merupakan salah satu pekerjaan beton bertulang. Balok merupakan
bagian struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai
atas.Fungsinya adalah sebagai rangka penguat horizontal. Sedangkan plat lantai adalah
lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, jadi merupakan lantai tingkat. Plat
lantai ini didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan.
Ketebalan plat lantai ditentukan oleh besar lendutan yang diijinkan, lebar bentangan
atau jarak antara balok-balok pendukung, bahan konstruksi dan plat lantai, berdasarkan
aksi strukturalnya, pelat dibedakan menjadi empat (Szilard, 1974) yaitu pelat kaku,
membran, pelat flexibel, pelat tebal. Bahan untuk Plat lantai dapat dibuat dari plat lantai
kayu, plat lantai beton, plat lantai yumen ( kayu semen ). Sistem plat lantai ada dua yaitu
sistem pelat satu sistem dan pelat dua arah
c. Tangga
Tangga merupakan suatu komponen struktur yang terdiri dari plat, bordes dan
anak tangga yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya. Tangga
mempunyai bermacam-macam tipe, yaitu tangga dengan bentangan arah horizontal,
tangga dengan bentangan ke arah memanjang, tangga terjepit sebelah (Cantilever Stairs)
atau ditumpu oleh balok tengah., tangga spiral (Helical Stairs), dan tangga melayang
(Free Standing Stairs). Bagian-Bagian struktur tangga adalah ibu tangga dan anak
tangga. Jenis-jenis tangga menurut strukturnya yaitu tangga plat, tangga balok dan
tangga kantilever.
d. Dinding Geser
Dinding Geser (shear wall) adalah suatu struktur balok kantilever tipis yang
langsing vertikal, untuk digunakan menahan gaya lateral. Biasanya dinding geser
berbentuk persegi panjang, Box core suatu tangga, elevator atau shaft lainnya. Dan
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biasanya diletakkan di sekeliling lift, tangga atau shaft guna menahan beban lateral
tanpa mengganggu penyusunan ruang dalam bangunan.
e. Atap
Atap adalah bagaian paling atas dari suatu bangunan, yang melilndungi gedung
dan penghuninya secara fisik maupun metafisik (mikrokosmos/makrokosmos).
Permasalahan atap tergantung pada luasnya ruang yang harus dilindungi, bentuk dan
konstruksi yang dipilih, dan lapisan penutupnya. Di daerah tropis atap merupakan salah
satu bagian terpenting. Struktur atap terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka
atap. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup. Penopang rangka atap
adalah balok kayu / baja yang disusun membentuk segitiga,disebut dengan istilah kudakuda.
g. Kuda – kuda
Kontruksi kuda-kuda adalah suatu komponen rangka batang yang berfungsi
untuk mendukung beban atap termasuk juga beratnya sendiri dan sekaligus dapat
memberikan bentuk pada atapnya. Kuda – kuda merupakan penyangga utama pada
struktur atap. Umumnya kuda-kuda terbuat dari kuda-kuda kayu, digunakan sebagai
pendukung atap dengan bentang sekitar 12 m. sedangkan kuda-kuda bambu pada
umumnya mampu mendukun beban atap sampai dengan 10 m. kemudian kuda-kuda
baja sebagai pendukung atap, dengan sistem frame work atau lengkung dapar
mendukung beban atap sampai beban atap sampai dengan bentang 75 m, seperti pada
hanggar pesawat, stadion olahraga, bangunan pabrik, dan lain-lain. Lalu kuda-kuda dari
beton bertulang dapat digunakan pada atap dengan bentang sekitar 10 hingga 12 m.
Pada dasarnya konstruksi kuda-kuda terdiri dari rangkaian batang yang selalu
membentuk segitiga. Kuda-kuda diletakkan di atas dua tembok selaku tumpuannya.
Perlu diperhatikan bahwa tembok diusahakan tidak menerima gaya horizontal maupun
momen, karena tembok hanya mampu menerima beban vertikal saja. Kuda-kuda
diperhitungkan mampu mendukung beban-beban atap dalam satu luasan atap tertentu.
Beban-beban yang dihitung adalah beban mati (yaitu berat penutup atap, reng, usuk,
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gording, kuda-kuda) dan beban hidup (angin, air hujan, orang pada saat
memasang/memperbaiki atap).

D. TINJAUAN PEKERJAAN ARSITEKTURAL
Pekerjaan arsitektur memiliki ruang lingkup pekerjaan, yang meliputi:
1. Pekerjaan kulit luar / facade
Pekerjaan façade, umumnya dilaksanakan pada saat struktur sudah selesai atau hampir
selesai. Pada bangunan gedung bertingkat pekerjaan façade tidak termaksud pekerjaan
struktur, karena tidak dianggap berfungsi struktural / memikul beban. Pekerjaan façade
seringkali disertai ornamennya, seperti: list, canopy, janggutan, dan sebagainya. Material yang
diaplikasikan pada façade bangunan, dapat bervariasi sejalan dengan kemajuan teknologi,
seperti: alumunium, kaca, acrylic, precast, batu alam, dan sebagainya . Pelaksanaannya dapat
menggunakan metode konvensional dan pabrikasi. Metode konvensional, seperti pada dinding
pengisi dari pasangan bata atau celcon. Untuk metode pabrikasi, umumnya digunakan pada
material alumunium, kaca, dinding precast dan sebagainya.
2. Pekerjaan pasangan dinding / partisi
Pada item pekerjaan ini, dinding dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar,
yaitu dinding permanent, berupa dinding dalam bangunan yang tidak bisa dibongkar pasang
dan umumnya langsung dipasang ditempat, seperti: pasangan bata, celcon, paton dan lain lain. Umumnya setelah dinding terpasang dilanjutkan dengan finishing-nya, seperti: plesteran,
pengacian dan pengecatan. Selain di cat, adapula yang dilapisi wall paper, fabric, keramik,
batu alam (seperti: marmer, granit, dan sebagainya), panel - panel kayu, kaca, dan sebagainya.
kemudian kelompok kedua adalah dinding tidak permanent / partisi, berupa dinding dalam
bangunan yang mudah dibongkar pasang dan umumnya metode pemasangannya terdiri dari
dua tahapan utama, yaitu: pemasangan rangka dan pemasangan partisi. Tahap akhir biasanya
berupa finishing. Material rangka dapat berupa kayu, hollow, besi dan sebagainya, sedangkan
material partisi, dapat terdiri dari gypsum, kayu, kaca, GRC, dan lain – lain. Untuk finishing
dapat berupa pengecatan, wall paper, fabric, kaca, dan sebagainya.
3. Pekerjaan pintu dan jendela
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Jenis pintu dan jendela yang digunakan dapat bervariasi, seperti: alumunium, upvc,
kaca ( Lihat gambar 19 dan 20.), kayu, besi, dan lain - lain. Pemilihan jenis materialnya, dapat
ditentukan dari beberapa hal, seperti: disain, fungsi, karakter bangunan, dan lain - lain. secari
garis besar tahapan pekerjaannya terdiri dari: pemasangan kusen, pemasangan daun pintu /
jendela dan finishing. Pekerjaan ini dikerjakan setelah pekerjaan dinding / partisi selesai.
Umumnya pada bangunan gedung terdapat beberapa tipe pintu dan jendela dengan metodenya
masing - masing. Untuk proyek besar, umumnya pekerjaan ini di subkon-kan dan bisa terdapat
beberapa subkon, tergantung jenis pintu / jendelanya.
4. Pekerjaan lantai
Pada item pekerjaan ini, yang dikerjakan adalah finishing lantai atau material penutup
lantai, seperti: marmer, keramik, parket, floor harderner, dan lain - lain. Sedangkan struktur
lantai, seperti: plat lantai dan pembalokannya masuk dalam pekerjaan struktur. Pada
bangunan- bangunan yang bersifat komersial ( seperti: hotel, mall, apartemen, dan sebagainya
), umumnya setiap material yang berbeda, berbeda juga metode pemasangannnya. Pekerjaan
lantai menjadi penting dan dikerjakan dengan lebih teliti,rapih dan ditail, karena hasilnya akan
sangat jelas terlihat serta berpengaruh terhadap unsur estetika bangunan. Untuk proyek besar,
seperti multi-used building, hotel, apartemen, umumnya pekerjaan ini di subkonkan, untuk
mendapatkan hasil dengan kualitas yang baik. Pemasangan lantai umumnya dikerjakan
setelah pekerjaan dinding, pekerjaan plafond serta pekerjaan pintu dan jendela selesai
sehingga terhindar dari resiko kerusakan atau gangguan kerja.
5. Pekerjaan plafond
Pekerjaan plafond pada dasarnya dapat dikelompokkan atas dua kelompok besar,yaitu
exposed ceiling dimana tidak menggunakan penutup plafond sehingga struktur lantai
diatasnya atau struktur atap serta jaringan utilitas-nya dapat terlihat. Sebagai finishing,
umumnya hanya dilakukan pengecatan atau tidak sama sekali melainkan hanya dilapisi oleh
skim coat. Selain finishing tersebut adapula yang dilapisi oleh fabric berwarna hitam. Exposed
ceiling, umumnya terdapat pada basement, void atrium, dan sebagainya. Kemudain kedua
adalah suspended ceiling, pada tipe ini pemasangan plafond dilakukan di bawah struktur lantai
atau struktur atap dimana plafond digantung pada struktur tersebut. Metode pemasangannya,
secara umum terdiri dari dua tahapan metode pemasangan, yaitu pemasangan rangka dan
46

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

penutup ceiling dengan berbagai material, seperti: gypsum, metal, glass,PVC, dan lain - lain.
Pada bangunan gedung bertingkat, biasanya terdapat space pada ceiling untuk tempat jaringan
utilitas, seperti: listrik, pipa spinkler, ducting, dan sebagainya.
6. Pekerjaan khusus lainnya
Pekerjaan khusus lainnya, dapat berupa: pemasangan kanopi, railing, sanitary, planter,
gazebo, swimming pool. Jenis item pekerjaannya sangat ditentukan, antara lain oleh fungsi
bangunan dan disain. Setiap item-item pekerjaan di atas, terbagi lagi menjadi sub - sub
pekerjaan, yang mana jenisnya, antara lain tergantung dari desain arsitektur, metode
konstruksi maupun spesifikasi yang digunakan. Untuk pekerjaan saniter, yang dimaksud
hanyalah pemasangan sanitary fixture saja, seperti: closet, wastafel, bath tube, dan sebagainya.
Sedangkan pemasangan pipa - pipanya termaksud dalam pekerjaan MEP.
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