
CONTOH I : LAPORAN RIWAYAT KERJA

Proyek   :  Perancangan Gedung Apartemen XYZ
Waktu    :  Agustus 1994 – April 1995 (design)

Februari 1995 - 1997 (pelaksanaan)

Proyek ini mencakup perencanaan dua menara apartemen setinggi 52 dan 42
lantai dengan 1 basement. Disamping itu, sebagai kelanjutannya juga dirancang
gedung parkir merangkap club-house setinggi 8 lantai yang mana ditangani oleh
rekan kantor saya yang lain.

Dalam perancangan proyek ini, saya bertindak selaku Direktur Proyek dan
bertanggung jawab penuh atas seluruh rangkaian aktivitas perancangan, mulai
dari menentukan kriteria penerimaan rancangan, mengajukan alternatif sistem
struktur dan pondasi, melakukan analisa dan perancangan struktur beserta
seluruh elemennya dan memproduksi seluruh dokumen rancangan. Saya
memimpin satu tim kerja yang terdiri dari beberapa insinyur dan juru gambar.
Pada perancangan menara, saya mendapat bantuan teknis dari SWMB Inc.,
USA, yang ditunjuk oleh Owner sebagai penasehat.

Pada tahap awal proyek, saya bersama dengan wakil pemilik proyek dan pihak
SWMB Inc. menentukan kriteria penerimaan rancangan dan tugas tanggung
jawab masing-masing pihak. Menyadari kurangnya pengalaman saya dalam
aspek tertentu, yaitu 1). masalah respon struktur terhadap angin dan ambang
kriteria penerimaan penghuni terhadap gerakan gedung akibat angin ; dan 2)
masalah perbedaan pemendekan elemen vertikal pada gedung tinggi, maka
secara khusus saya tegaskan bahwa SWMB Inc. harus mempunyai main
responsibility pada kedua hal tersebut diatas. Dalam hal ini disepakati untuk
melakukan uji coba terowongan angin di Universitas of Southern Ontario Canada
terhadap model struktur. Sebagai pedoman, SWMB meminta agar gedung
dengan kelangsingan seperti ini mempunyai kekakuan yang cukup, dengan
fundamental period T=5.2 detik. Juga ditunjukkan oleh SWMB, bahwa untuk
memperoleh kekakuan tersebut, secara material akan lebih efisien bila kita
memakai konsep core and outrigger untuk sistem lateral, dimana gaya-gaya
lateral ditahan secara direct stress.

PC. 2.1
Menginterpretasikan
dan menempatkan
persyaratan-
persyaratan desain

PC 2.2
Mempersiapkan
proposal konsep dan
mencari arahan dalam
teknologi tertentu.

Berdasarkan arahan tersebut, kami mengajukan 2 sistem yaitu corewall dengan
perimeter frame dimana kolom-kolomnya diletakkan sekitar 3 m satu sama lain
dan membentuk tabung luar sebagai elemen sistem lateral, dan corewall dengan
outrigger beam sebagai alternatif. Sedangkan untuk sistem gravity, dipakai flat
plate. Penggunaan flat plate dalam bangunan hunian mempunyai beberapa
keuntungan bagi bidang-bidang disiplin ilmu lain, dan sudah berkali-kali saya
gunakan untuk bangunan hotel atau apartemen. Tinggi lantai ke lantai dapat
ditekan, dan penggunaan plafond dapat dikurangi hingga minimal.

PC 1.4
Mengembangkan solusi
enjinering yang
inovative

Dari analisa pendahuluan, saya mengidentifikasi 2 hal yaitu bahwa direct stress
jauh lebih efisien untuk memperkaku gedung, dan outriger sebaiknya diletakkan
di tengah-tengah tinggi gedung pada satu lokasi saja, agar interupsi pekerjaan
form-work tidak terjadi berulang-ulang. Dengan demikian, konsep sistem struktur
sekarang menjadi jelas, dan untuk meminimalkan dimensi kolom gravitasi serta
memperkaku sistem lateral, saya usulkan menggunakan beton dengan mutu
yang lebih tinggi dari pada yang umum di pasaran. Pengalaman pada proyek
terdahulu menunjukkan mutu K-500 sudah dapat dicapai. Saya merundingkan
hal ini dengan pihak pemilik proyek dan SWMB dan akhirnya kami mengarah



pada mutu beton f’c = 600 kg/cm2.

Untuk menjamin tercapainya mutu ini, saya mensyaratkan agar batching plant
dapat dipasang di lapangan, dan suatu program uji dirancang. Beberapa
pemasok beton ready-mix bersedia menjalankan program kami yaitu merancang
mix design untuk mutu tersebut dan melakukan uji di batching plant sehari-hari,
dimana pengambilan samplenya kami awasi, bahan-bahan additive harus saya
setujui dahulu, termasuk lokasi quarry untuk pasir dan split. Program ini
memakan waktu hampir 3 bulan, dan hasilnya memberi keyakinan bahwa mutu
f’c = 600 kg/cm2 bisa dipakai pada proyek ini.

PC 2.3.b
Menganalisa dan
menyeleksi sumber-
sumber / sistem-sistem
/ proses-proses untuk
mengembangkan
rencana atau desain

Seluruh analisa struktur, desain elemen dan penggambaran dilakukan di kantor
kami di Jakarta. Pihak SWMB secara berkala melakukan kunjungan ke Indonesia
untuk memeriksa pekerjaan kami. Hasil rancangan juga dimonitor, yaitu dengan
cara menghitung pemakaian volume bahan struktur untuk bagian struktur atas
(volume beton dan berat besi beton), yaitu kemudian diplotkan dalam grafik
SWMB yang didapatkan dari berbagai proyek mereka. Hasilnya memuaskan
karena pemakaian bahan dikategorikan sebagai “effisien” menurut standar
SWMB.

Hasil uji coba di BLWT juga menunjukkan bahwa struktur cukup kaku dan
mempunyai respons terhadap gerakan angin yang dapat diterima, yaitu 10 mg.

PC. 2.3.d
Menciptakan (bila perlu)
model demonstrasi dari
desain

Hasil penyelidikan tanah menunjukkan bahwa pada lokasi tersebut tanahnya
berupa lapisan pasir padat, kemudian disisipi lapisan lempung bercampur pasir
dan lanau dan di bawah 35 m berupa tanah lanau dengan lensa tanah lempung.
Lapisan lempung disisipi lensa pasir halus dengan nilai N value 20 s/d 35. Pada
beberapa lokasi juga terdapat lapisan pasir dengan N=13-20 di bagian atas (-6 m
s/d -12m).

Untuk mengurangi settlement, saya mencoba melakukan uji coba perbaikan
tanah dengan metode grouting, untuk memperbaiki lensa-lensa pasir halus
tersebut. Hasil percobaan menunjukkan bahwa nilai SPT sebelum dan sesudah
grouting terjadi peningkatan. Namun biaya perbaikan tanah ini dinilai terlalu
mahal, sehingga gagasan ini tidak dilanjutkan.

Dengan demikian, alternatif pondasi dalam menjadi pilihan. Pemilihan dilakukan
setelah opsi-opsi yang ada saya kemukakan kepada pemilik gedung disertai
untung-rugi masing-masing sistem dari segi biaya dan waktu, dengan resiko
yang terkait. Karena bobot tower cukup berat, 64.500 ton di luar berat sendiri pile
cap, direncanakan pondasi bored pile dengan daya dukung tinggi, yaitu 750 ton
dan 600 ton dengan tiang  1.2 m dan  1.0 m (panjang 36 m dan 34 m dari
muka tanah) yang disebar merata pada jarak 3.6 m. Tiang  1.2 m digunakan di
sisi dalam (sekitar core), sedang tiang  1.0 m di luarnya. Bentuk mat adalah
segi-delapan mengikuti bentuk gedung.

PC. 1.3
Mengintegrasikan
kemampuan enjinering
dengan masukan dari
profesional lainnya.

Karena mat cukup besar dengan dasarnya diletakkan pada kedalaman
-9.00 m pada bagian core dan –8.50 m pada luarnya, maka mat sendiri akan
memberi sumbangan yang cukup besar bagi daya dukung keseluruhan. Untuk



mendapatkan efisiensi pemakaian bahan, saya mencoba menerapkan sistem
pile-raft. Dalam hal ini saya membentuk satu team ahli khusus dari suatu
perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan studi dan analisa masalah ini.
Hasil analisa menunjukkan bahwa beban struktur atas 82%nya dipikul oleh tiang-
tiang, sedangkan 18% sisanya  dipikul oleh mat. Sedangkan penurunan total
terbesar terjadi di tengah mat sebesar 24.5 m (deformasi elastisnya 17 cm) dan
pada tepi sebesar 19.5 cm (deformasi elastisnya 13 cm). Alternatif solusi ini yang
kemudian dikembangkan dan digunakan sebagai sistem pondasi terpilih.

Dari hasil analisa, saya mendapatkan parameter-parameter yang diperlukan
untuk merancang pondasi dan mat ini. Selanjutnya perancangan dilanjutkan
dalam tim kantor kami, sampai proses penulisan spesifikasi. Pada tiang-tiang ini
kami melakukan percobaan pengecoran untuk mutu beton fc’ = 600 kg/cm2,
dimana mutu beton rencana untuk tiang sebenarnya fc’ =  250 kg/cm2. Dalam hal
ini apabila target fc’ = 600 kg/cm2 tidak tercapai, maka masalah yang ada dapat
dipecahkan sejak dini sebelum penggunaan sesungguhnya dari beton mutu
tinggi ini diterapkan.

Seluruh rancangan dan gambar keluaran kantor saya dikaji oleh beberapa pihak.
Pertama-tama, pihak SWMB melakukan review. Lalu pihak LAPI-ITB, yang
ditunjuk pemilik proyek sebagai peer-reviewer resmi pada proyek ini. Khusus
untuk analisa pile-raft, SWMB Inc. menunjuk pihak lain, yaitu Golder Associates
Inc, USA untuk melakukan analisa terpisah. Dalam hal ini saya mengirimkan
kepada mereka bahan masukan yang diperlukan, yaitu laporan penyelidikan
tanah, reaksi kolom dan core berikut kombinasi yang harus diperhitungkan, dan
laporan perhitungan yang kami buat. Hasil analisa Golder Associate Inc. ini
dikirim kepada saya, dan kesimpulannya sangat melegakan karena mereka
sependapat dengan hasil analisa saya.

Pelaksanaan pekerjaan bored-pile berlangsung selama 2 ½ bulan, dilanjutkan
dengan pengecoran mat yang dilakukan secara 2 tahap. Pihak pemborong juga
memilih sistem form-work dari aluminium panel yang dirangkai di lapangan.
Metode kerja pengecoran dibuat mereka dan harus saya kaji. Kami melakukan 2
kali pertemuan untuk menentukan saat pelepasan form-work dan metode
shoring/reshoring. Siklus konstruksi per lantai adalah 4-5 hari. Tim ini juga
memonitor hasil uji silinder beton dan membuat laporan berkala.

PC. 2.5
Mempertahankan
dokumentasi selama
proses desain

Gedung selesai dibangun pada akhir 1997. Saya menulis makalah tentang
proyek tersebut yang dipublikasikan pada majalah teknik dalam dan luar negeri
dan menyampaikannya dalam beberapa seminar di dalam negeri

PC. 1.1
Menghadirkan dan
mengembangkan
sebuah citra profesional

*** selesai ***


