
Tema : Sub Structure (Struktur Bawah)
Oleh : Wisnu Probowaskitho

Jakarta, 10 Februari 2018
HKO Project – Cawang, Jakarta

Diskusi Ilmiah
Komunitas Sipilpedia



Mulai Persiapan Struktur
(Sub & Upp)

Arsitektur
(Luar & Dalam)

MEP
(Mekanikal & Elektrikal)

Eksternal

Selesai

Proses Pelaksanaan Gedung

Struktur

Struktur 

Bawah

Struktur

Atas

1. Borepile/Pancang

2. Dinding penahan tanah

3. Galian tanah

4. Raft/Pilecap

1. Balok dan lantai

2. Kolom dan shearwall

3. Tangga

4. Baja canopy/mahkota



Persiapan



Persiapan

Data perlu diketahui :

1. Akses menuju proyek, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, Kondisi

lingkungan sekitar, jarak dengan resources proyek, dll.

2. Kondisi tanah, elevasi muka air tanah, elevasi tanah existing,

3. Lapis basement, lingkup pekerjaan, Ukuran atau dimensi gedung, data

luasan tiap lantai, keliling dominan, tinggi floor to floor, volume material

dominan, Gambar denah, potongan, gambar perspektif, untuk

mengetahui tingkat kesulitan dalam pelaksanaannya.

4. Spesifikasi teknis, mutu beton, kandungan fly ash beton, umur

pembongkaran bekisting, mutu besi tulangan, metode bekisting,

standar test material beton, besi dan tanah disamping syarat2

pelaksanaan pada mass concrete.

Schedule Terdiri dari : 

1. Master Schedule (jalur kritis) dan milestone

2. Schedule material, alat dan tenaga kerja



Persiapan (Siteplan)

Perencanaan siteplan menjadi sangat penting guna menunjang aktifitas

pekerjaan dari awal sampai dengan akhir, kesalahan pada tahapan ini

berdampak luas terhadap cost dan waktu pekerjaan. Fasilitas-fasilitas yang

dimaksud antara lain:

• Kantor / direksi keet, barak pekerja, gudang material dan peralatan, Los

kerja besi dan kayu, pagar proyek, pos jaga, Jalan kerja, Cleaning pit

• Penempatan alat berat, Tower Crane dan lift bahan

• Instalasi air bersih Instalasi air kotor, Instalasi Listrik

Pada tahapan penyusunan diharapkan melibatkan beberapa pihak yang

cukup berpengalaman agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Tower crane sebagai alat transfer material secara vertical dan horisontal

yang penting, sehingga dlm perencanaannya perlu dipertimbangkan

beberapa hal diantara :

1. Penempatan TC menjangkau seluruh area pekerjaan (bisa 1, 2 bahkan

lebih TC tergantung luas bangunan). Menjangkau area fabrikasi besi/kayu

dan area bongkar material

2. Kapasitas (1.5 ton, 2 ton dst) dan jangkauan TC (Jib 50, 55 atau 60 m)

3. Frekwensi angkut material (bongkar, proses fabrikasi dan install besi dan 

bekisting)



Persiapan (Siteplan)



Sub Structure



1. Pek. Borepile

2. Galian tanah

3. Capping beam

4. Pek. Dewatering

5. Pek. Dinding penahan tanah

a.Pek. Soldierpile & Bentonite

b.Pek. Ground Anchoor

c.Pek. Strutting

6. Pek. Bobokan Borepile

7. Pek. Pilecap/Raft

Sub Structure (struktur bawah) terdiri dari :



Borepile & 

Soldier Pile

Dewatering

Galian 

Tanah

Ground 

Anchoor 

/Strutting

Bobok Pile, 

Bekisting

Pilecap / 

Raft

Tahapan Pekerjaan

Borepile untuk area bangunan, Soldier Pile 

area parimeter bangunan

Menurunkan muka air tanah ke level 

bawah galian rencana (minimal 2m)

Galian tanah dilakukan secara bertahap 

per layer, prioritas area Tower (raft)

Beriringan dgn galian tanah per layer

Bobokan mengikuti alur galian tanah (buka 

akses dan area raft sampai dengan stek

Pengecoran volume besar

Capping 

Beam Parimeter Beam bangunan



Capping Beam

Raft

Soldirpile&

Bentonite

Borepile



Jenis kontruksi

Pelaksanaan struktur basement ada 2 cara, yaitu:

1. Sistem Bottom Up (konvensional)

Struktur basement dilaksanakan setelah seluruh galian tanah selesai mencapai

elevasi rencana. Lantai basement paling bawah dicor terlebih dahulu sehingga

menjadi Raft foundation.

Galian tanah dapat berupa open cut, menggunakan dewatering dan struktur

dinding penahan tanahnya menggunakan Soldierpile dengan perkuatan

strutting atau ground anchor.

2. Sistem Top Down

Struktur basement dilaksanakan bersamaan dengan galian basement, urutan

penyelesaian balok dan pelat lantainya dimulai dimulai dari atas kebawah,

dan selama proses pelaksanaan, struktur plat dan balok tersebut didukung oleh

tiang baja yang disebut King Post (yang dipasang bersamaan dengan bored

pile). Sedangkan dinding basement dicor lebih dulu dengan sistem diaphragm

wall, dan sekaligus diaphragm wall berfungsi sebagai cut off dewatering.



System Bottom Up

Tahapan dalam pelaksanaan metode konstruksi Bottom Up/ konvensional :

1. Pengecoran Borepile, Soldierpile + bentonite

2. Penggalian tanah sesuai elevasi rencana, dilakukan secara bertahap

3. Pemasangan ground anchoor/strutting mengikuti elevasi galian

4. Pengecoran Raft Foundation dan Basement 2

5. Pengecoran kolom dan shear wall Basement 2

6. Pengecoran Lantai basement 1

7. Pengecoran kolom dan shear wall Basement 1

8. Dan seterusnya pengecoran diatasnya



System Top Down

Tahapan dalam pelaksanaan metode

konstruksi top down :

1. Pengecoran Borepile dan

pemasangan king post

2. Pengecoran diaphragm wall. (sbg

dinding penahan)

3. Lantai basement 1, dicor di atas

tanah dengan lantai kerja

4. Galian basement 1, dilaksanakan

setelah lantai basement 1 cukup

strenghtmya menggunakan

excavator kecil). Disediakan lubang

lantai dan ramp sementara untuk

pembuangan tanah galian.

5. Lantai basement 2, dicor diatas

tanah dengan lantai kerja.

6. Galian basement 2, dilaksanakan

seperti galian basement 1, begitu

seterusnya.

7. Terakhir mengecor raft

foundation.

8. King post dicor, sebagai kolom

struktur.

9. Bila diperlukan, pelaksanaan

basement, dapat dimulai struktur

atas, sesuai dengan kemampuan

dari king post yang ada (sistem up

& down)



Boredpile



Pembagian Zoning Lahan proyek dibuat pembagian

zoning sebagai media penandaan

bagi semua komponen yang akan

terlibat di lingkungan proyek.

Pembagian Zoning dimulai dari Pek.

Borepile, galian tanah, Sub Structure

bahkan sampai dengan Upper

Structure.

Pembagian zoning harus 

mempertimbangkan kemampuan 

produktivitas dari pekerjaan masing2



Boredpile

Pekerjaan pertama dimulai dengan Borepile, hal-hal yang perlu diperhatikan

dalam pelaksanaan :

1. Alur pengecoran sesuai dengan jalur prioritas bangunan (jalur kritis)

2. Pengeboran dan pengecoran diupayakan dalam hari yang sama, agar

terhindar dari kelongsoran area pengeboran.

3. Jika terdapat hambatan (obstacle) saat pengeboran, misalkan karena

pondasi eksisting segera diinfokan ke perencana untuk dicarikan solusi

penyelesaian (geser atau tidak)

4. Pastikan alur dan tahapan serta persyaratan diikuti selama proses pekerjaan

Borepile longsor Pengecoran dg Pompa



Tahapan Boredpile



Tahapan Boredpile



Test Pile (Aksial)



TES TARIK BORED PILE

Test Pile (Tarik)



PROSES PEMBEBANAN LATERAL

Test Pile (Lateral)



Soldierpile & 
Bentonite



Soldier/Secant Pile

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan :

1. Pastikan jalur pengeboran sesuai dengan marking/koordinat yang sudah

direncanakan

2. Pastikan alat pengeboran lurus vertikal., agar terhindar dari bergeser

keluar/dalam bangunan

3. Sebelum dilakukan pengecoran pastikan kedalaman sesuai rencana

4. Jika terdapat halangan saat pengeboran karena pondasi eksisting segera

diinfokan ke perencana untuk dicarikan solusi penyelesaian (geser atau

perubahan mata bor dengan biaya yang lebih mahal)

Bentonite

Soldierpile



Dewatering



Metode Dewatering ada beberapa macam diantaranya :

1. Metode Predrainage, pada metode dewatering ini muka air tanah (water
table) diturunkan terlebih dulu sebelum penggalian dimulai, dengan

menggunakan wells, wellpoints.

2. Metode Cut Off, pada metode dewatering ini aliran air tanah dipotong,
menggunakan Steel Sheet Pile, Concrete diaphragm wall, Secant piles atau

Slurry Trenches

3. Metode Open Pumping, pada metode dewatering ini air tanah dibiarkan

mengalir ke dalam lubang galian, kemudian dipompa keluar

melalui sumur/selokan penampung di dasar galian. Untuk debit air yang

tidak terlalu besar.

Untuk Galian yang cukup dalam dan debit air cukup besar biasa terjadi pada

galian basement maka digunakan Metode Predrainage.

Prinsip predrainage di sini adalah muka air tanah di daerah galian diturunkan

sampai di bawah elevasi rencana dasar galian (sekitar 2 meter), dengan
menggunakan wellpoint system atau deep well. Pemasangan dewatering

harus sudah terpasang dan siap beroperasi sebelum galian tanah dimulai,

sehinggaselama proses penggalian tidak akan tergganggu oleh air tanah.



Ilustrasi Dewatering



Standpipe Piezometer

Piezometer digunakan untuk

memantau penurunan
muka air tanah pada lokasi

dewatering dan sekitarnya.

Pengukuran setiap hari
dengan menggunakan alat

elektronik water level.



Ilustrasi Dewatering

http://2.bp.blogspot.com/-85HOqy20uso/UGbnB_l-UvI/AAAAAAAAAJI/GdB6aJSi7Vc/s1600/dewatering+04.png


Inclinometer

Inclinometer berfungsi untuk memonitoring pergerakan tanah

secara lateral sehingga dapat mengetahui kondisi tanah yang
terjadi saat melakukan pekerjaan Basement, sebagai Warning jika

terjadi pergerakan.

IInclinometer melalui proses penggalian tanah terlebih dahulu untuk

menanamkan “casing Inclinometer” sedalam ketentuan yang telah
ditentukan dan diasumsikan. akan terjadi pergerakan untuk

mendapatkan informasi pergerakan pada kedalaman tertentu, saat

terjadi pergerakan maka profil casing yang telah tertanam akan
mengikuti pergerakan yang akan terjadi, maka dari itu kita dapat

mengetahui besarnya pergerakan, dan arah pergerakan yang
terjadi untuk kemudian kita monitoring pergerakan tanah dengan

menggunakan alat Mens Digital Inclinometer.

Proses pengambilan data dilakukan sesuai dengan prosedur dan

quantitynya disesuaikan permintaan oleh konsultan. Perilaku aneh
pada tanah. Dengan demikian Inclinometer sudah tentu dapat di

instalasikan pada pembangunan basement.

http://www.testingindonesia.com/produk/inclinometers
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=FK43WbndFMGDvQTU4q24CQ#q=inclinometer


Inclinometer



Capping Beam



Capping Beam

Capping Beam merupakan balok penutup pada konstruksi bangunan bawah
(misal turap, dinding penahan, dsb). Selain sebagai penutup, capping beam
juga berfungsi sebagai balok pengunci pada konstruksi Soldierpile+Bentonite.

Urutan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Pembobokan kepala Soldierpile sampai elevasi rencana.

2. Pemasangan pembesian capping beam sesuai shop drawing.

3. Pemasangan bekisting.

4. Pengecoran capping beam.

5. Pembongkaran bekisting.

yang harus menjadi perhatian adalah :

1. Pekerjaan dilakukan sebelum/bersamaan dengan pekerjaan galian tanah

2. Sebelum galian tanah mencapai layer 1, pekerjaan capping diharapkan

selesai.

3. Disamping dengan metode inclinometer, Capping beam bisa digunakan

sebagai acuan kesetabilan dinding penahan tanah, dengan menentukan

titik koordinat yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan.



Capping Beam

Galian Capping Beam Marking Bobokan Pile (stek)

Selesai pengecoranBekistingPembesian & Stek ddg



Galian Tanah



Galian Tanah

Pekerjaan galian tanah yang harus menjadi perhatian adalah :

1. Subkon/vendor yang mampu secara kapasitas produksi dan ketersedian alat
bantu galian tanah (excavator dan dumptruk)

2. Lokasi Buangan (terkait jarak dari lokasi proyek)

3. Alur penggalian tanah terutama pada galian Basement, disesuaikan dengan
siklus pekerjaan secara keseluruhan

4. Penyiapan wash bay dan petugas kebersihan yang siap dilokasi proyek dan
jalur keluar proyek

5. Memperhatikan kondisi cuaca dan area galian (muka air tanah, arus air
dalam dll)

6. Bergantung dengan kondisi struktur bangunan (konvensional, semi topdown
atau top down)



CONTOH PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN TANAH

Volume Galian Bank :  11890 m3

Volume Galian Lose :  14268 m3 (ditambah 20% dr galian)

Durasi Pekerjaan : 13 hari (tergantung penentuan, durasi/prod)

Target Produksi : Volume  Galian

Durasi

: 14268 m3 / 13 hari

: 1097.53 m3/hari

Waktu Kerja / hari : 10  jam/hari

Target Produksi : 109.75 m3/jam

Kapasitas 1 Dump Truck : 22-25 m3

Produksi 1097 m3 membutuhkan : 50 Rit (25 armada dengan 2 kali Rit)

Pertimbangkan saat pelaksanaan jika berlangsung pada musim penghujan



Ilustrasi Galian tanah



- 21 m

- 18 m

- 0.80 m

- 12 m

Secant pile

Bored pile

Blind boring

Ilustrasi Galian tanah
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Galian Tahap 1
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Groung Anchoor Tahap 1

Ilustrasi Galian tanah
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- 18 m

- 0.80 m
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Galian Tahap 2

Groung Anchoor Tahap 2

Ilustrasi Galian tanah
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Ilustrasi Galian tanah
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Galian Tahap 4

Ilustrasi Galian tanah



Ilustrasi Galian tanah



Strutting & 
Ground Anchoor



Ilustrasi Strutting



Pengeboran

Install Tendon

Fabrikasi Tendon

Grouting

Ilustrasi Ground anchoor



ANCHOR HEAD PC STRAND HDPE CEBEX 100 HYDRAULIC PUMP

Stressing Kepala Angkur

Ilustrasi Ground anchoor


