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BAB V 

TUGAS KHUSUS 

5.1. Umum 

 Tugas umum merupakan tugas yang dikhususkan kepada mahasiswa dari 

dosen pembimbing, guna tugas khusus ini di berikan agar dapat menguji sampai 

mana kemampuan mahasiswa memahami pekerjaan konstruksi secara nyata pada 

saat melaksanakan kerja praktek di lokasi. 

Adapun tugas khusus yang diberikan oleh dosen pembimbing dalam kerja 

praktek ini adalah menganalisa metode pekerjaan konstruksi struktur bawah 

dalam proyek pembangunan Apartment Citra Plaza Nagoya.  

Tujuan analisa metode pekerjaan ini guna untuk mengetahui pekerjaan 

pondasi ini dapat menghasilkan struktur pondasi yang kuat, aman, tahan terhadap 

beban yang dipikul jika struktur atas telah di bangun.  

Untuk pondasi Borepile dikatakan kuat untuk menahan beban apabila telah 

lolos pengetesan. Pengetesan terhadap kekuatan tiang pondasi ini dapat dilakukan 

dengan cara PDA (Pile Driving Analyzer), dan Static Loading Test. Untuk 

mengetahui integritas tiang dapat di lakukan dengan cara CSL (Sonic Logging 

Test) ataupun dengan PIT (Pile Integrity Tester).  

Untuk mengetahui kuat tumpuan beban dalam proyek pembangunan 

Apartment Citra Plaza Nagoya maka digunakan metode pengetesan SLT (Static 

Loading Test).  

Ketentuan umum yang harus di lakukan sebelum melakukan pengeboran 

adalah sebagai berikut : 
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1. Konsultan dari owner harus menyiapkan gambar kerja yang di 

perlukan oleh Sub-Contractor.  

2. Sub-Contractor memiliki kewajiban dalam mengikuti standar 

pengeboran yaitu SNI 03-2847-2002.  

3. Kontraktor yang terpilih dalam menjalankan tugas wajib memelihara, 

memperbaiki serta melaksanakan semua pekerjaan tambahan agar 

seluruh pekerjaan pembangunan Apartment Citra Plaza Nagoya ini 

dapat dikerjakan sesuai dengan rencana kerja.  

4. Kontraktor terpilih wajib menyiapkan laporan metode pelaksanaan 

yang akan di gunakan pada saat pekerjaan dimulai.  

5. Titik yang menjadi tiang pondasi ini harus di buat sesuai dengan 

design konsultan perencana seperti pada gambar kerja yang telah di 

berikan.  

5.2.    Pengunaan Material 

5.2.1 Beton  

 Dalam proyek pembangunan Apartment Citra Plaza Nagoya ini 

menggunakan mutu beton fc’35 bpsf. Sebelum pekerjaan di laksanakan dilakukan 

lah Trial Mix bersama dengan pihak owner, guna untuk mengetahui apakah 

material beton yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasi untuk pekerjaan 

pondasi Bore Pile.  

 Spesifikasi beton yang di gunakan dalam proyek pembangunan Apartment 

Citra Plaza Nagoya harus sesuai dengan peraturan SNI 03-2847-2002. 
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 Spesifikasi Beton yang akan digunakan dalam pekerjaan ini memiliki nilai 

slump sebesar 20±2, dimana pada jam ke-4 (empat) beton akan mengalami 

perkuatan dengan nilai slump minimum yaitu 18cm. 

5.2.2 Besi 

 Dalam pekerjaan Bore Pile, besi tulangan memiliki peranan yang sangat 

besar dalam dunia konstruksi. Kegunaan besi disini adalah untuk mengikat dan 

untuk memikul kekuatan tarik pada dunia konstruksi. Agar pondasi yang di 

hasilkan dapat maksimal, dan apabila di lakukan pengetesan pembebanan tekan 

statis. Beban yang di berikan dapat bekerja secara axial pada tiang bor.  

 Besi yang akan di pakai dalam konstruksi ini memiliki spesifikasi tersendiri 

yang wajib disepakati oleh kedua belah pihak. Maka, di adakan pengetesan 

terhadap besi yang akan di pakai menggunakan standar SNI 07-0408-89. 
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5.3. Gambar Titik Pondasi Bore Pile    
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5.4. Gambar Shop Drawing Besi  
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5.5. Metode Pekerjaan Pondasi Bore Pile 

5.5.1.  Metode Pengukuran 

Dalam pekerjaan Pondasi Borepile, diharuskan memiliki titik koordinat 

guna mengetahui letak titik yang akan dibor berada pada posisi yang tepat. 

Berikut data koordinat untuk pondasi Bore Pile pada pekerjaan di lapangan.  

Pada data titik koordinat yang disepakati pada saat join survey, telah 

terdapat nomor/kode pile, untuk mempermudah pengawas dalam mendata titik 

yang telah dibor, agar pada saat penulisan laporan harian tidak terjadi kesalahan. 

Hasil pengukuran dilapangan harus dapat dikaitkan dengan tiap-tiap titik 

patok tetap (Bench Mark) agar tidak terjadi pergeseran pada tiang yang telah 

dibor.  

Surveyor yang telah di berikan tugas untuk mematok titik wajib membuat 

patok referensi. Pematokan dilakukan dengan menggunakan alat Total Station.  

Penggunaan peralatan Total Station harus lah di periksa terlebih 

dahulu/dikalibrasi. 

Pada saat pengeboran telah berlangsung, Surveyor wajib mengecek titik 

As yang telah rencanakan sesuai dengan gambar yang di berikan oleh konsultan 

perencana. Minimum pergeseran tiang dari As yang di tentukan adalah ±2,5cm.  

5.5.2. Metode Penyusunan Lahan 

Penyusunan lahan dilakukan dengan membersihkan lokasi titik yang telah 

di patok, dan dilakukan dengan penyusunan plat. Hal ini dilakukan guna 

menyimbangkan muka tanah agar alat bor dapat dengan leluasa bergerak. 

Mengingat Crane bor yang di pakai dalam pembangunan ini memiliki ukuran 

yang tidak lah kecil dan sangat beresiko apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja.  
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5.5.3. Metode Pengeboran  

Sesuai dengan standar SNI 03-2847-2002, pengeboran dilakukan apabila 

alat yang digunakan telah di periksa, baik dari mesin, minyak, dll. 

Pada pemulaian pengeboran atau biasanya di sebut sebagai Blind Bor, 

operator terpilih akan memeriksa pada monitor layar alat apakah posisi Leader 

sudah lurus, agar tidak terjadi pergeseran As ataupun kemiringan pada titik yang 

akan dibor.  

Operator terpilih akan menggunakan Auger sebagai pemula, agar tanah 

keras/tanah bekas lantai kerja dapat terangkat dan menggantikan mata bor dengan 

menggunakan Bucket. Agar pada saat pemasangan casing dapat di lakukan dengan 

mudah.  

Pada saat blind bor sudah di lakukan , maka operator akan menggantikan 

mata bor dengan bucket. Bucket ini berfungsi untuk menggangkat lumpur-lumpur 

yang telah bercampur tanah ini agar lubang yang di bor dipastikan bersih dan 

tidak ada endapan. Penggunaan bucket bor pada proyek Citra Plaza Nagoya 

memiliki ukuran yang berdiameter ϕ900mm dan tinggi 1500mm.  

Pada saat pengeboran berlangsung, lubang yang telah di bor wajib diisi air 

guna membantu untuk menahan agar tidak terjadi kelongsoran. Pengisian air pada 

lubang bor juga memiliki fungsi yang lain, yakni pada saat pengecoran 

lumpur/endapan yang berada dalam lubang dapat ikut terangkat agar tidak terjadi 

kegagalan tiang.  

Alat bor yang di pakai dalam pekerjaan proyek ini adalah Crane Bor dari 

PT.SUNWARD yang memiliki nomor seri SWDM16A. 
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5.5.4. Metode Pemasangan Casing 

Pemasangan casing di lakukan setelah Blind Bor telah selesai. Pemasangan 

casing ini dilakukan guna untuk menahan tanah terjadi kelongsoran.  

Dari data hasil Soil Test, kondisi tanah yang berada pada dilokasi ini 

sangat lembek, maka di perlukanlah pemasangan casing ini, agar tidak terjadi 

kelongsoran yang akan menyebabkan integritas tiang terganggu. Jika pemasangan 

casing ini tidak di lakukan, kemungkinan besar lubang yang di bor akan 

mengalami kelongsoran dan akan mempengaruhi kualitas beton nanti nya.   

Metode pemasangan casing ini juga membutuhkan alat seperti waterpass 

berukuran panjang 1m, kegunaan waterpass ini adalah untuk mengetahui apakah 

casing yang terpasang sudah lurus atau masih ada kemiringan. Yang kemudian 

akan di lanjutkan pemasangan nya menggunakan bucket jack yang terpasang pada 

Hydraulic Jack alat bor.  

Penyambungan Casing Driver yang dipakai pada proyek pembangunan 

Apartment Citra Plaza Nagoya ini menggunakan baut yang di design sesuai 

dengan ukuran dan kebutuhan casing yang di pakai.  

Pemakaian casing driver ini memiliki keunggulan tersendiri dan sangat 

mempengaruhi kualiatas tiang. Penggunaan Casing Driver ini dapat memberikan 

hasil yang cukup maksimal, seperti kelurusan tiang.  

Bucket Jack ini memiliki 2 kerja khusus, yaitu pemasangan dan 

pencabutan. 
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Gambar : Crane Bor SWDM 16A 

Sumber : Foto Lapangan 

 

5.5.5. Metode Pemasangan Besi Tulangan 

Pemasangan besi dilakukan apabila titik yang dibor sudah melewati 

kedalaman rencana yaitu 18m dan di beri safety sepanjang 2m. Pemasangan besi 

dilakukan dengan metode Besi duduk yang berarti Besi tulangan tidak di gantung. 

Posisi besi yang dimasukkan dalam lubang akan duduk di Bottom Pile.  

Pemasangan besi ini dilakukan apabila besi sudah dimodifikasi sesuai 

kedalaman rencana. Tim welder akan melakukan pemotongan menggunakan 

Cutting Torch  apabila sudah mengetahui titik kedalaman yang dibor. 
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Pemasangan ini dilakukan dengan bantuan Crane Service untuk 

menggantung besi section pertama dan akan di sambungkan dengan section kedua 

dengan cara di bendrat. Join antara besi section pertama dan section kedua 

memiliki overlap sebesar 40D yang berarti 40XD.   

5.5.6. Metode Pemasangan Tremi 

Pemasangan tremi dilakukan setelah pengemasangan besi selesai. Panjang 

tremi disesuaikan dengan kedalaman lubang. Pipa tremi tidak di anjurkan untuk 

gantung. Tanduk/ujung tremi akan lebih baik jika menyentuh bottom pile karena 

kondisi lubang yang penuh dengan endapan lumpur.  

Pemasangan tremi ini dilakukan dengan cara memasukan tanduk/corong 

tremi yang memiliki panjang 6m, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pipa 

tremi yang lainnya yang memiliki ukuran yang variasi yakni 1m, 2m, dan 3m.  

Kepala tremi yang memiliki drat akan dioleskan dengan grease hitam guna 

memudahkan tremi disambung. Karena salah satu cara penyambungan tremi ini 

dilakukan dengan cara diputar dengan kunci tremi yang berbentuk seperti bulan 

sabit.  

 

5.5.7. Metode Pengecoran  

Pengecoran dilakukan dengan menggunakan bahan admixture yang telah 

di campur dari Batching Plant yang kemudian di antar pada lokasi proyek. 

Pengecoran boleh dilaksanakan apabila beton sudah sesuai spesifikasi dan sudah 

lolos test slump oleh Site Engineer. 
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Pengecoran dilakukan dengan cara dituang pada lubang yang sudah 

terpasang besi dan tremi. Pengecoran pertama dilakukan dengan dituang dan tidak 

perlu mengocok tremi.  

Tremi dikocok guna agar beton dapat turun dengan sempurna dan 

menaikkan lumpur-lumpur endapan yang berada dalam lubang, agar digantikan 

dengan beton segar. Agar dari terhindar dari sumbatnya pipa tremi maka 

pengocokkan tremi dilakukan tidak boleh melebihi batas beton yang telah masuk 

dalam lubang. 

Pengecoran pada lubang yang dibor harus di pastikan apakah 

endapan/lumpur yang berada pada Bottom Pile sudah ikut terangkat dan di 

gantikan dengan beton segar agar tidak mempengaruhi kualitas tiang.  

5.5.8. Metode Pencabutan Tremi  

Pencabutan tremi ini tidak secara keseluruhan dicabut, melainkan 

persection. Tremi akan dipotong apabila beton sudah berada diatas permukaan 

corong setinggi 1m.  

Batas pemotongan tremi ini tidak boleh melebihi beton yang telah masuk 

kedalam lubang bor, karena dapat mempengaruhi kualitas beton dan integritas 

tiang.  

5.5.9. Metode Pencabutan Casing 

Casing yang dipasang pada lubang bor rata-rata memiliki panjang 11m. 

Maka terdiri dari 3 Section, yaitu 5m, 3m, 3m. Pencabutan casing memiliki 2 

metode, yaitu dengan menggunakan bantuan crane service, Bucket jack, dan 

Isolator.  
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Pencabutan yang banyak di gunakan disini adalah dengan menggunakan 

Isolator karena kelongsoran tanah yang mengikat pada casing terlalu kuat 

sehingga casing tidak mengalami kesulitan pada saat dicabut.  

5.6. Metode Pekerjaan Load Test Pondasi Bore Pile 

5.6.1. Umum  

Dalam pekerjaan konstruksi kapasitas suatu pondasi harus memiliki daya 

dukung yang cukup jika diberikan beban. Beban yang di berikan harus 

mempunyai 2 kali kapasitas kerja yang di rencanakan. Seluruh peralatan yang 

akan di pakai harus memadai, agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengetesan 

berlangsung.  

Tujuan Static Load Test ini dilakukan guna mengetahui penurunan 

(Settlement) tiang. Apakah tiang yang diuji lolos beban rencana yang dapat 

memikul beban atas dan bisa di pakai pada saat pembangunan struktur atas.  

Penurunan permanent yang diizinkan tidak boleh lebih dari 6.5mm dari Top 

Pile dengan waktu pengujian 48 jam.  

5.6.2. Data Proyek 

Dalam pembangunan proyek Citra Plaza Nagoya, berbagai macam 

pengetesan di lakukan guna mengetahui integritas tiang serta beban pikul dari 

pondasi tersebut, salah satu pengetesan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan metode PDA Test (Pile Driving Analyzer) dengan data sebagai 

berikut :  

1. Proyek   : Citra Plaza Nagoya  

2. Lokasi   : Nagoya – Batam 

3. Boredpile   : Boredpile fc’ 30 Mpa (K350) 
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4. Pile Diameter  : 1000mm 

5. No. Pile   : 5 Pile (5 Titik)  

6. Working load  : 350 ton (Dia.1000mm) 

7. Test Load   I: Dia.1000mm = 700 ton (350 x 2) 

5.6.3 Keuntungan PDA  

Keuntungan menggunakan metode PDA test adalah :  

1. Kapasitas tiang dapat diukur dengan mudah dan cepat.  

2. PDA test dapat dilakukan tanpa menghabiskan waktu.  

3. PDA test dapat dilakukan dalam lingkungan yang memiliki 

keterbatasan lahan. 

4. Kapasitas tiang selama dan setelah dipukul untuk beban dinamis dapat 

diukur.  

5.6.4 Peralatan  

Pada pengetesan PDA test, juga membutuhkan berbagai peralatan sebagai 

pendukung agar pengetesan ini dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengetesan 

adalah sebagai berikut :  

1. Sistem PDA test ini dalam bentuk software atau Notebook.  

2. Alat penghitung kecepatan (Accelerometer) untuk mengukur 

percepaatan (a) dalam pile kemudian dikonversi menjadi kecepatan 

(v). 

3. Strain yang dikenal dengan Tranducer untuk mengukur regangan yang 

terjadi pada tumpukan kemudian digunakan untuk mendapatkan nilai 

kekuatan yang dihasilkan pada tiang (F). 
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4. Sambungan kabel untuk menggabungkan antara Notebook dengan 

sensor yang dipasang pada tiang yang akan di tes.  

 

5.6.5 Metode Kerja 

Metode kerja PDA didasarkan pada ASTM D 4945-89 yang terdiri dari 

uraian berikut :  

1. Persiapan Pekerjaan  

a. Setelah pile di cor dengan menggunakan beton K350 BP 

Silicafume, pile dibobok dan dipasang casing tebal 3 mm dan 

panjang 2.5 m dan dicor  ulang menggunakan beton K500 slump 

normal.  

b. Sebelumnya besi dipasang geogundle dari bawah casing sampai 

COL.  

c. Sebelum pile ditest, tiang digali sedalam 2.5 m.  

d. Pada kedua sisi berlawanan dari sisi-sisi tiang dengan jarak ke 

ujung atas tiang 1.5 – 2 diameter tiang, 2 lubang dibuat untuk 

meletakkan sensor tranducer.  

e. Accelerometer dan Strain tranducer di kedua sisi posisi tiang 

kemudian dihubungkan dengan kabel sambungan  keperangkat 

pemantauan PDA. 

f. Kedua Strain Tranducer dan Accelerometer harus dikalibrasi.  

g. Mempersiapkan pemukulan hammer dengan metode jatuh bebas.  

h. Memilih parameter yang akan diplot pada hasil pengukuran.  

2. Pengumpulan Data 
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a. Selama proses pemukulan (untuk tumpukan yang hanya 

didorong, dimonitor sampai kedalaman tertentu). 

b. Setelah itu tumpukan diatur  

 Untuk tiang pancang dilakukan beberapa pukulan 

hammer dengan akumulasi gaya agar tidak mengganggu 

kondisi dasar tanah, dan untuk mengukur daya dukung 

tanah. 

 Untuk tiang bor, beban hammer ditentukan berupa beban 

1 – 2% dari kapasitas yang diharapkan tiang dengan 

ketinggian jatuh diperhitungkan dengan perhitungan 

Hiley Formula.  

3. Hasil  

 Parameter-parameter dari layar perangkat pemantau PDA, juga 

grafik kecepatan (V) terhadap gaya (F) di ujung tiang dengan waktu 2 

L/C, kecepatan (V) akan meningkat sementara gaya (F) akan menurun.  

 Jika waktu antara 0 dan 2 L/C menunjukkan perbedaan antara V 

dan F, maka terdapat perbedaan interpretasi dan kesimpulan hasil test 

dilakukan oleh pihak konsultan struktur yang ditunjuk owner dan 

pihak kontraktor akan meminta perwakilan dari Geotech engineer 

(third party) untuk supervise pekerjaan.  
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