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DIVISI 1 

UMUM 

SEKSI 1.1. 

KETENTUAN UMUM 

 

 

1.1.1. KLASIFIKASI KEGIATAN 

 

Pekerjaan yang termasuk dalam spesifikasi ini adalah pekerjaan kegiatan umum, kegiatan 

pemeliharaan rutin, pekerjaan utama. Aspek yang bersangkutan dengan prosedur variasi, 

pembayaran sertifikat bulanan, pembayaran sementara dan penutupan kontrak diatur dalam Syarat 

– syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Kontrak. 

 

Penjelasan dari kegiatan yang diatur dalam spesifikasi ini adalah sebagai berikut: 

 

1). Rehabilitasi Jembatan 

Rehabilitasi jembatan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang 

tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada 
bagian/tempat tertentu dari suatu jembatan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan 

kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan 

rencana. 

 

2). Kegiatan Umum 

Penyedia jasa diharuskan untuk melakukan survai lapangan dan pemeriksaan kondisi 

struktur jembatan secara detail selama mobilisasi agar Direksi Pekerjaan dapat 
melaksanakan revisi minor dan menyelesaikan detil pekerjaan sebelum operasi 

pelaksanaan pekerjaan sebagai disyaratkan dalam Pasal 1.2.3. 

Sebelum pekerjaan survai lapangan dan pemeriksaan kondisi jembatan dimulai, Penyedia 

Jasa Pekerjaan harus mempelajari gambar terlaksana (apabila ada) serta data jembatan 

hasil pemeriksaan detil kondisi jembatan yang pernah dilaksanakan untuk memastikan dan 

memperbaiki kesalahan atau perbedaan yang terjadi, terutama yang berhubungan dengan 

jenis kerusakan jembatan yang ada. Penyedia Jasa Pekerjaan dan Direksi Pekerjaan harus 
mencapai kesepakatan dalam menentukan ketepatan setiap perubahan yang dibuat dalam 

Gambar rencana. 

Setelah dilakukan revisi minor terhadap seluruh rancangan selesai, kuantitas dalam daftar 

kuantitas dan harga dapat diubah oleh Direksi Pekerjaan, dimana revisi minor ini harus 

dibuat berdasarkan data survai lapangan dan pemeriksaan detil kondisi jembatan yang 

dikumpulkan oleh Penyedia Jasa sebagai bagian dari cakupan pekerjaan dalam kontrak. 

 

3). Kegiatan Pekerjaan Utama 

Pekerjaan utama yang dimaksudkan dalam pekerjaan rehabilitasi dan perkuatan jembatan 

adalah pekerjaan perbaikan kerusakan jembatan yang ada untuk mengembalikan fungsi 

atau kapasitasnya seperti yang diharapkan dalam rancangan rehabilitasi atau perkuatan 

jembatan. Pekerjaan ini pada umumnya berupa : 

 
a). Perbaikan struktur beton 

Perbaikan struktur beton adalah perbaikan yang dilaksanakan pada elemen 

jembatan yang menggunakan bahan beton bertulang atau beton prategang yang 

mengalami penurunan mutu, retak, gompal, pecah dan lain sebagainya dengan 

menggunakan bahan khusus, agar kapasitas struktur beton tersebut dapat 
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dikembalikan, atau perkuatan struktur beton dengan menggunakan cara-cara dan 

bahan yang khusus. 

 

b). Perbaikan struktur baja 

 Adalah perbaikan struktur jembatan yang menggunakan bahan utamanya adalah 
baja, dimana rehabilitasi struktur baja ini akan mencakup rehabilitasi bahan baja 

seperti pengecatan struktur baja jembatan secara keseluruhan, pengelasan bagian 

elemen atau komponen baja yang memerlukan penyambungan atau perbaikan 

setempat, pengencangan baut atau penggantian baur serta perkuatan struktur 

secara keseluruhan untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan kapasitas 

struktur sesuai rancangan yang dibuat. 

 

c). Perbaikan struktur atau elemen yang menggunakan pasangan batu 

 Elemen jembatan yang menggunakan pasangan batu pada umumnya adalah 

elemen bangunan pengaman, tetapi pada struktur jembatan lama masih ada yang 

menggunakan pasangan batu sebagai struktur lama, hal tersebut harus 

diperhatikan fungsinya agar dalam perbaikannya dapat dierhabilitasi atau 

diperkuat sesuai dengan maksudnya. 

 

d). Perbaikan dan Penggantian Struktur kayu 

 Struktur kayu pada jembatan pada umumnya harus dilakukan rehabilitasi dalam 

jangka waktu yang tidak lama, pada umumnya merupakan elemen lantai jembatan 

sementara, struktur jembatan kayu, dan sebagai rehabilitasi yang dicakup adalah 

penggantian elemen struktur akyu, pengecatan dan/atau proteksi bahan kayu. 

 
e). Perbaikan dan Penggantian landasan 

 Perbaikan landasan harus menjadi satu dengan perbaikan atau penggantian 

sambungan siar muai, karena bagian ini pad waktu pekerjaan penggantian akan 

saling berkaitan 

 

f). Perbaikan dan Penggantian Sambungan Siar Muai 

  Sambungan siar muai diperbaiki atau diganti harus dengan memerhatikan 
pergerakan struktur bangunan atas jembatan agar jenis sambungan siar muai yang 

dipasang sesuai dengan fungsinya. 

 

g). Perbaikan dan pembangunan bangunan pengaman 

 Perbaikan bangunan pengaman dan pembangunan bangunan pengaman 

dimaksudkan untuk mencegah dan/atau mengarahkan aliran sungai dan mencegah 

gerusan atau tumbukan yang mungkin akan terjadi pada struktur jembatan, 

sehingga jenis bangunan pengaman yang diperbaiki atau dibangun adalah antara 

krib, bottom controller, fender dan lain sebagainya. 

 

h). Pelebaran jembatan 

 Dimaksudkan adalah pekerjaan untuk melebarkan lantai kendaraan dengan tujuan 

melancarkan arus lalu lintas, pekerjaan ini dapat meliputi pekerjaan pondasi, 

bangunan bawah dan bangunan atas, dimana struktur jembatan baru diusahakan 

dapat menjadi kesatuan dengan struktur jembatan yang lama 

 

i). Perkuatan jembatan 

Perkuatan jembatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mengembalikan 

kapasitas jembatan lama sesuai dengan kapasitas yang diharapkan pada ruas jalan 

tersebut, dimana pekerjaan tersebut dapat mencakup pekerjaan pemeriksaan, 
evaluasi kapasitas (loading test), pengujian jembatan lama, perencanaan dan 

pelaksanaan. 
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4). Kegiatan Pemeliharaan Rutin 

Pekerjaan pemeliharaan rutin harus dimulai sesegera mungkin selama periode mobilisasi 

dan selama pekerjaan utama berlangsung.  Pemeliharaan rutin adalah pekerjaan untuk 

menjaga kondisi jembatan yang ada selalu dalam kondisi siap untuk dilakukan rehabiiltasi, 

perbaikan atau perkuatan yang dimaksudkan sesuai dengan jenisnya. 
Pemeliharaan rutin mencakup pekerjaan pembersihan pada elemen-elemen sebagai 

berikut: 

 

a). Pembersihan secara umum, yaitu pembersihan yang dilaksanakan pada : 

� drainase, agar pembuangan air hujan atau sejenisnya dapat lancar dan 

tidak mengganggu kondisi jembatan 

� Lantai dan sambungan siar muai, dimaksudkan agar fungsi lantai 

jembatan sesuai dengan kondisinya dan tidak bertambah rusak, demikian 

juga pada daeah sambungan siar muai 

� Daerah di sekitar landasan 

� Semua komponen rangka yang menahan kotoran dan sampah 

� Tiang sandaran dan sandarannya 

� Gelagar melintang 

� Ikatan angin horisontal 

� Sayap pada gelagar dan diafragma yang berbentuk rangka 

� Bagian atas balok kepala 

� Lubang suling-suling di kepala jembatan 

� Pembersihan sampah-sampah yang masih sedikit di bagian aliran sungai 

 

b). Membuang tumbuhan liar dan sampah disekitar jembatan 
Pemeliharaan rutin untuk membuang tumbuhan liar dan sampah meliputi 

pekerjaan antara lain: 

� Pembersihan tumbuhan liar yang berada di daerah jembatan dan bagian 

elemennya seperti pada kepala jembatan, di atas lantai, di daerah 

bangunan pengaman tebing atau talud jalan pendekat, 

� Pembersihan sampah yang berada di struktur jembatan yang dapat 

mengganggu fungsi elemen jembatan seperti pada batang tepi bawah, 
daerah landasan dan sebagainya. 

 

c). Pembersihan dan melancarkan daerah aliran sungai 

Pembersihan pada daerah aliran sungai untuk melancarkan aliran sungai 

dimaksudkan agar tidak terjadi gerusan yang bertambah besar, 

 

d). Penanganan kerusakan ringan pada drainase yan mempengaruhi kondisi jembatan 

Penanganan kerusakan ringan dimaksudkan untuk menjaga elemen jembatan 

tetap berada dalam kondisi berfungsi sebelum dilakukan perbaikan atau 

rehabilitasi 

 

e). Pengecatan sederhana 

Dimaksudkan pada elemen jembatan yang memerlukan proteksi seperti pada 

jembatan kayu atau elemen baja yang memerlukan perlindungan dapat dilakukan 

pengecatan sederhana. 

 

f). Pemeliharaan lapisan permukaan lantai jembatan 

Dimaksudkan agar pengguna jalan tetap nyaman, walaupun sedang dilaksanakan 

perbaikan elemen jembatan, dan tidak menimbulkan getaran yang berlebihan pada 

saat perbaikan atau rehabiiltasi berlangsung. 
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1.1.2. ASPEK PELAKSANAAN 

 

1). Aspek Keselamatan Kerja 

Penyedia Jasa Pekerjaan rehabilitasi jembatan ahrus memperhatikan ketentuan 

kesehatan dan Undang-undang Keselamatan Kerja. Ketentuan-ketentuan tersebut 
harus diadopsi oleh pelaksana pekerjaan dalam prosedur/manual pekerjaan secara 

menyeluruh untuk setiap tahapan pekerjaan, mulai dari tahap pekerjaan persiapan 

hingga pemeliharaan setelah penyerahan pekerjaan. 

 

 2). Aspek Lingkungan 

 Sebelum melaksanakan kegiatan fisik di lapangan, Penyedia Jasa harus 

memperhatikan program dampak lingkungan (apabila diperlukan) yang telah 

dilaksanakan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada 

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) atau Upaya Pengelolaan 

Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atau Upaya 

Pemantauan Lingkungn (UPL) atau manual prosedur pengelolaan/pemantauan 

lingkungan (jika RKL/RPL atau UKL/UPL tidak ada). Program ini harus 

mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

 

3). Aspek Administrai 

 Penyedia Jasa pekerjaan Rehabilitasi dan/atau Perkuatan Jembatan harus 

memiliki prosedur dan tata cara administrasi yang baku dalam bentuk surat 

menyurat, surat pengumuman, surat undangan dan surat-surat lainnya untuk 

menunjang seluruh kegiatan perkerjaan. 

 Seluruh dokumen pekerjaan mulai dari pekerjaan persiapan, pelaksanaan, serah 
terima dan pemeliharaan harus dik\dokumentasikan secara sistematis sesuai 

dengan kelompok pekerjaan, urutan waktu, atau kategori lainnya yang dianggap 

penting. Dokumentasi ini diperlukan guna menunjang laporan proyek (Laporan 

Harian, Bulanan serta Triwulan maupun Tahunan) 

 

4). Aspek Ekonomis 

 Penyedia Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Jemabatn wajib memperhatikan efektifitas 
dan efisiensi pelaksanaan. Termasuk dalam hal ini aspek SDM, Peralatan dan 

pengadaan bahan. 

 SDM yang digunakan harus secara efektif dapat memenuhi kebutuhan jadwal dan 

kualitas pekerjaan.  Jumlah dan jenis peralatan pendukung pekerjaan harus 

diperhitungkan dengan seksama sesuai jadwal pekerjaan terutama bila peralatan 

tersebut diadakan dengan sewa. Pengadaan baha/material harus diupayakan 

efektif sesuai pekerjaan yang dijadwalkan. 

 

5). Aspel Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas 

 Penyedia Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan harus menjamn kelancaran dan 

keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan pekerjaan.  Untuk mewujudkan hal 

ini, Penyedia Jasa harus memastikan adanya manual pengelolaan lalu lintas 

selama pekerjaan dan audit keselamatan jalan. Penyedia jasa Pekerjaan 

berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai manual penelolaan lalu lintas, 

melakukan audit keselamatan jalan, melakukan kaji ulang terhadap amnual 

rencana pengelolaan lalu lintas, dan rekomendasi perbaikan sesuai hasil 

keselamatan jalan. 

 

6). Aspek Sosial dan Budaya 

 Penyedia Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Jemabatan berkewajiban memperhatikan 
kondisi sosial dan budaya masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal 

yang cukup sensitif seperti gangguan kebisingan pada waktu ibadah, waktu 

istirahat, hal-hal yang ditabukan, atau lokasi-lokasi yang dianggap suci oleh 
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masyarakat setempat sedapat mungkin dihindarkan dari gangguan pekerjaan atau 

personil yang terlibat dalam pekerjaan. 

 

 

1.1.3. JADWAL PELAKSANAAN 
 

1). Umum 

 Untuk perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang sebagaimana mestinya 

atas pekerjaan, Penyedia Jasa harus mempersiapkan jadwal pelaksanaannya. 

Jadwal tersebut diperlukan untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pekerjaan 

setelah kegiatan dalam program mobiliasai telah selesai. 

 

 a). Detail Jadwal Pelaksanaan 

(1) Penyedia jasa harus membuat jadwal Kemajuan Keuangan dalam 

bentuk diagram balok horizontal dan dilengkapi kurva yang 

menggambarkan seluruh kemajuan pekerjaan dengan karakteristik 

sebagai berikut: 

(a) Setiap jenis Mata Pembayaran atau kegiatan dari keompok 

mata Pembayaran yang berkaitan, harus digambarkan dalam 

diagram balok yang terpisah, dan harus dibentuk sesuai 

dengan urutan dari masing-masing kegiatan pekerjaan. 

(b) Skala waktu dalam arah horizontal harus dinyatakan 

berdasarkan satuan bulan. 

(c) Setiap diagram balok horizontal harus mempunyai ruangan 

untuk mencatat kemajuan aktual dari setiap pekerjaan 
dibandingkan dengan kemajuan rencana 

(d) Skala format dari jadwal Kemajuan Keuangan harus 

sedemikian rupa hingga tersedia ruangan untuk pencatatan, 

revisi dan pemutakhiran mendatang. Ukuran lembar kertas 

minimum adalah A3. 

(2) Jika diperlukan oleh Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa harus 

menyediakan Analisa Jaringan yang menunjukkan awal dan akhir 
setiap tanggal mulainya suatu kegiatan, sehingga dapat diperoleh 

suatu jadwal jalur kritis (critical path schedule) dan dapat 

diperoleh jadwal untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang 

kritis dalam seluruh jadwal pelaksanaan. 

(3) Penyedia Jasa harus membuat jadwal yang terpisah untuk lokasi 

semua sumber bahan, bersama dengan rencana tanggal penyerahan 

contoh bahan dan jadwal pengirimannya. 

 

2) Revisi Jadwal Pelaksanaan 

a) Pada saat menyerahkan Revisi Jadwal Pelaksanaan, maka Penyedia Jasa harus 

melengkapi laporan ringkas yang memberikan alasan timbulnya revisi, yang 

meliputi : 

(1) Uraian revisi termasuk pengaruh pada seluruh jadwal karena adanya 

perubahan cakupan, revisi dalam kuantitas atau perubahan jangka 

waktu kegiatan dan perubahan lainnya yang dapat mempengaruhi 

jadwal. 

(2) Pembahasan jenis pekerjaan yang bermasalah, termasuk faktor 

penghambat yang sedang berlangsung maupun yang harus 

diperkirakan serta dampaknya. 

(3) Semua kegiatan Rapat Pembuktian Keterlambatan (SCM) harus 
dibuat dalam Berita Acara Rapat Pembuktian keterlambatan, yang 

ditandatangani oleh Pemimpin dari masing-masing pihak sebagai 
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catatan untuk membuat persetujuan atas tindakan yang akan 

dilakukan berikutnya. 

 

  

1.1.4. DOKUMEN REKAMAN PROYEK 

 

1) Prinsip Dasar 

a). Selama pelaksanaan, Penyedia Jasa Pekerjaan harus menjaga rekaman yang 

akurat dari semua perubahan yang terjadi dalam Dokumen Kontrak dalam 

satu set D\okumen Rekaman Proyek, dan harus memindahkan informasi akhir 

tersebut ke dalam Dokumen Akhir sebelum penyelesaian Pekejaan. 

 

b). Pada tahap pengajuan dokumen rekaman proyek perlu dilakukan beberapa 

kegiatan, yaitu: 

(1). Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada direksi Pekerjaan satu set 

Dokumen Rekaman Proyek dalam keadaan terpelihara pada setiap 

bulan tanggal 25 untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

Dokumen Rekaman Proyek yang telah disetujui Direksi Pekerjaan ini 

menjadi prasyarat untuk pengesahan Sertifikat Bulanan. 

(2) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan, 

Rekaman Proyek akhir pada saat permohonan, Berita Acara 

Penyelesaian Akhir untuk mendapat persetujuan dari Direksi 

Pekerjaan, disertai dengan surat pengantar yang berisi: 

 (a)  Tanggal 

 (b)  Nomor dan Nama Proyek 
 (c)  Nama dan Alamat Penyedia Jasa 

 (d)  Judul dan Nomor tiap Dokumen Rekaman 

 (e)  Berita Acara yang menyatakan bahwa setiap dokumen  

  yang diserahkan telah lengkap dan benar 

 (f)  Tanda tangan Penyedia Jasa, atau wakilmya yang sah. 

 

 
2) Dokumen Kerja 

a) Segera setelah Pengumuman Pemenang, Penyedia Jasa dapat 

memperoleh 1 (satu) set lengkap semua Dokumen yang berhubungan 

dengan kontrak tanpa biaya dari Direksi Pekerjaan. Dokumen Kerja akan 

mencakup: 

 (1) Syarat-syarat Kontrak 

 (2) Spesifikasi 

 (3) Gambar Rencana 

 (4) Addenda (Bila ada) 

 (5) Modifikasi lainnya terhadap kontrak 

 (60 Catatan hasil pengujian lapangan (bila ada) 

 

b) Penyimpanan Dokumen Kerja 

Dokumen Kerja harus disimpan dan diarsipkan dalam rak-rak di kantor 

lapangan, dan Penyedia Jasa harus menjaga dokumen kerja tersbut 

terlindung dari kehilangan atau kerusakan sampai pemindahan data akhir 
ke dalam Dokumentasi Proyek Akhir telah selsai dilaksanakan. Dokumen 

rekaman tersebut tidak boleh digunakan untuk maksud-maksud 

pelaksanaan pekerjaan dan dokumen tersebut harus tersedia setiap saat 

untuk diperiksa oleh Direksi Pekerjaan atau Pemilik. 
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 3) Bahan Rekaman Proyek 

Segera setelah semua bahan yang berkaitan dengan perbaiakan, rehabilitasi dan 

perkuatan jembatan disetujui, maka semua contoh yang telah disetujui harus 

disimpan dengan baik di lapangan. 

 
4) Pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Proyek 

a) Penanggung Jawab 

Penyedia Jasa harus melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan 

Dokumen Rekaman kepada salah seorang staf yang ditunjuk sebagaimana 

yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelumnya 

 

b) Pemberian  Tanda 

Segera setelah diterimanya Dokumen Kerja (Job Set) Penyedia jasa harus 

memberi tanda pad setiap dokumen dengan judul “Dokumen Rekaman 

Proyek- Dokumen Kerja” dengan huruf cetak setinggi 5 cm 

 

c) Pemeliharaan 

Pada saat penyelesaian kontrak, kemungkinan sejumlah Dokumen Kerja 

harus dikeluarkan untuk mencatat masukan-masukan baru dan untuk 

pemeriksaan dan dalam kondisi-kondisi yang demikian kegiatan seperti 

ini akan dilaksanakan, maka Penyedia Jasa harus mencari cara yang 

cocok untuk melindungi dokumen kerja tersebut untuk disetujui Direksi 

Pekerjaan. 

 

d) Tata Cara Membuat Catatan dalam Gambar 
Catatan pada gambar harus dilakukan dengan menggunakan pinsil 

berwarna yang dapat dihapus (tidak boleh memakai tinta), perubahan 

harus diuraikan dengan jelas dengan pencatatan dan kalau perlu dengan 

garis grafis. Catat tanggal semua masukan. Berilah tanda perhatian pada 

setiap catatan dengan tanda “awan” pada tempat atau tempat-tempat yang 

mengalami perubahan. Bilamana terjadi perubahan yang tumpang tindih 

(over lapping) maka disarankan menggunakan warna yang berbeda untuk 
setiap perubahan. Dokumen rekaman harus selalu diperbaharui, jangan 

sampai terdapat bagian yang tertanam dalam setiap pekerjaan yang 

dikerjakan tidak tercatat. 

Beri tanda yang jelas untuk mencatat setiap detil pelaksanaan, misalnya; 

(1) kedalaman berbagai elemen pondasi sehubungan dengan data 

yang ditunjukkan 

(2) Posisi horizontal maupun vertial untuk utilitas bawah permukaan 

harus ditandai pada bagian permukaan pekerjaan yang permanen 

(3) Perubahan dimensi dan detil pelaksanaan di lapangan 

(4) Perubahan yang terjadi dengan adanya variasi 

(5) Gambar detil yang tidak terdapat dalam gambar asli 

 

e) Waktu Pencatatan 

Semua catatan harus dibuat dalam jangka waktu 24 jam terhitung sejak 

diterimanya informasi. 

 

f) Keakuratan 

Gunakan semua sarana yang diperlukan, termasuk perlengkapan khusus 

yang dipakai dalam pengukuran, untuk menentukan lokasi bagian-bagian 

yang terpasang dan untuk memperoleh data masukan yang akurat. 
Penyedia Jasa harus melakukan koordinasi atas semua perubahan yang 

terjadi dalam halaman Rekaman, membuat catatan yang sesuai dan 

sebagaimana mestinya pada setiap halaman spesifikasi dan pada lembaran 
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gambar dan pada dokumen lainnya, dimana pencatatan yang demikian 

diperlukan untuk menunjukkan perubahan yang sebenarnya terjadi. 

Keakuratan rekaman harus sedemikian rupa sehingga setiap pekncarian 

bagian-bagian pekerjaan yang ditunjukkan dalam Dokumen Kontrak di 

kemudian hari dapat dengan mudah dipeoleh dari Dokumen Rekaman 
yang telah disetujui. 

 

5) Dokumen Rekaman Akhir 

a). Umum 

Tujuan pembuatan Dokumen Rekaman Akhir adalah menyiapkan 

informasi nyata menyangkut semua aspek pekerjaan, baik yang tertanam 

maupun yang terlihat, untuk memungkinkan modifikasi rancangan di 

kemudian hari dapat dilaksanakan tanpa pengukuran ulang yang lama 

dan mahal, tanpa investigasi dan pemeriksaan ulang 

 

b). Pemindahan Data ke dalam Gambar 

 Seluruh perubahan data yang ditunjukkan dalam Dokumen Kera dari 

Gambar Rekaman harus dipindahkan dengan teliti ke dalam Gambar 

Rekaman Akhir menurut masing-masing gambar asliny, dan penjelasan 

yang lengkap dari semua perubahan selama pelaksanaan dan lokasi 

aktual dari semua jenis pekerjaan harus ditunjukkan dengan jelas. Berilah 

tanda perhatian pad setiap catatan dengan tanda “awan” yang 

mengelilingi tempat atau tempat-tempat yang mengalami eprubahan. 

Buatlah semua catatan perubahan pada dokumen yang asli dengan rapih, 

konsisten dan ditulis dengan tinta atau pinsil keras hitam. 
 

c). Pemnindahan Data ke Dokuken Lain 

Bilamana di\okumen selain gambar telah dijaga bersih selama 

pelaksanaan pekerjaan, dan bila setiap data masukan telah dicatat dengan 

rapih agar dapat disetujui oleh Direksi Pekerjaan, maka Dokumen Kerja 

(Job Set) dari dokumen tersebut (selain gambar) akan diterima Direksi 

Pekerjaan sebagai Dokumen Rekaman Akhir untuk Dokumen tersebut.  
Bilamana Dokumen yang demikian belum dapat disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan, maka Penyedia Jasa harus menyiapkan salinan baru dari 

Dokumen yang diperoleh dari Direksi Pekerjaan.  Pemindahan perubahan 

data ke dalam salinan baru ini harus dilakukan dengan hati-hati agar 

dapat disetujui oleh Direksi Pekerjaan 

 

d). Peninjauan dan persetujuan 

Penyedia jasa harus menyertakan satu set lengkap Dokumen Rekaman 

Akhir kepada Direksi Pekerjaan pada saat mengajukan permohonan 

Berita Acara Serah Terima Sementara. Bilamana diminta oleh Direksi 

Pekerjaan, maka Penyedia Jasa harus mengikuti rapat atau rapat-rapat 

perninjauan (review) melaksanakan setiap perubahan yang diperlukan 

dan segera menyerahkan kembali Dokumen Rekaman Akhir kepada 

Direksi Pekerjaan untuk dapat diterima. 

 

e). Perubahan Setelah Dokumen Diterima 

Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab terhadap perubahan pekerjaan 

setelah Serah Terima Sementara Pekerjaan, kecuali perubahan yang 

diakibatkan oleh penggantian, perbaikan dan perubahan yang dilakukan 

penyedia jasa sebagai bagian dari kewajibannya (guarantee) 
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1.1.5. STANDAR RUJUKAN 

 

Bilamana bahan atau pengujian disyaratkan oleh Spesifkasi ini harus memenuhi atau melebihi 

peraturan atau standar yang disebutkan, maka Penyedaia Jasa harus bertanggungjawab untuk 

menyediakan bahan dan pengerjaan yang demikian. 
Peraturan dan standar yang disebutkan ini akan menerapkan ketentuan mutu untuk berbagai jenis 

Petunjuk yang akan dilaksanakan dan cara pengujian untuk menentukan mutu yang disyaratkan 

dapat dicapai. 

 

Standar rujukan yang diacu dalam spesifikasi adlah SNI (Standar Nasional Indonesia), Pedoman 

atau Petunjuk Teknis dan Stndar dari Badan-badan dan Organisasi lain dapat digunakan atas 

persetujuan Direksi Pekerjaan, seperti: 

 

AASHTO : Americal Ascociation of State Highway and Transportation Officials 

ACI  : American Concrete Institute 

AISC  : American Institute of Steel Construction 

ANSI  : American National Standard Institute 

ASTM  : American Society of Testing Materials 

AWS  : American Welding Society Inc.  

BS  : British STandard 

CRSA  : Concrete Reinforcing Steel Institute 

JIS  : Japan International Standar 

NEC  : National Electrical Code. 
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SEKSI 1.2. 

PERSIAPAN 

 

 

1.2.1. UMUM 

 

1) Uraian 

Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini meliputi pemeriksaan lapangan, mobilisasi 

dan demobilisasi, kantor lapangan dan fasilitasnya, fasilitas pengujian dan 

pelayanan pengujian, logistik. 

 

 

1.2.2. PERSYARATAN 

1) Pedoman Rujukan 

Pd – T-12-2003: Perambuan Sementara pada pekerjaan Jalan 

 

 

1.2.3. PEMERIKSAAN LAPANGAN 

1) Prinsip Dasar 

a) Penyedia Jasa harus menyediakan personil ahli teknik untuk memperlancar 

pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu, kinerja dan dimensi sesuai yang 

disyaratkan dalam ketentuan 

b) Pada awal pelaksanaan pekerjaan, personil tersebut harus disertakan dalam 

pelaksanaan suatu survai lapangan yang lengkap dan menyiapkan laporan hasil 
survai lapangan untuk menentukan kondisi fisik dan struktur jembatan lama dan 

bangunan pelengkap jalan. Dengan demikian akan memungkinkan Direksi 

Pekerjaan melaksanakan revisi minor dan menyelesaikan serta menerbitkan detil 

pelaksanaan sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai. Selanjutnya personil tersebut 

harus disertakan dalam pengujian bahan perbaikan jembatan, penelitian, 

pemeriksaan kondisi detil jembatan dan rekayasa serta penggambaran untuk 

menyimpan Dokumen Rekaman Proyek. Dierksi Pekerjaan harus disertakan pada 
saat survai. 

c). Survai harus dilaksanakan dibawah pengawasan Direksi Pekerjaan, yang harus 

menjamin bahwa semua kondisi yang ada telah dicatat dengan baik dan teliti. 

Formulir pelaporan kondisi tersebut harus dalam formulir baku yang berlaku. 

 

2). Pekerjaan Survai Lapangan untuk Peninjauan Kembali Rancangan 

Selama 30 hari pertama sejak periode mobilisasi, Penyedia Jasa harus mengerahkan 

personil tekniknya untuk melakukan survai lapangan dan membuat laporan tentang 

kondisi fisik jembatan yang harus direhabilitasi atau diperkuat.  Pekerjaan survai lapangan 

ini harus dilaksanakan dengan detil pada seluruh elemen struktur jembatan yag akan 

direhablitasi atau diperkuat dalam lingkup kontrak dan harus mencakup hal berikut ini, 

tetapi tidak terbatas pada: 

a). Pengkajian terhadap Persiapan dan Gambar 

(1) Penyedaia Jasa harus mempelajari gambarasli yang terdapat dalam 

Dokumen Kontrak dan berkonsultasi dengan Direksi Pekerjaan sebelum 

pekerjaan survai dimulai. Gambar ini harus diantisipasi terhadap perubahan 

yang detil yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. 

(2) Penyedia Jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud dari 

Gambar dan Spesifikasi, dan tidak boleh mengambil keuntungan atas tiap 

kesalahan atau kekurangan dalam gambar atau perbedaan antara gambar 
dan spesifikasi.  Penyedia Jasa harus menandai dan memperbaiki setiap 

kesalahan atau kekurangan, terutama yang berhubungan dengan kondisi 

struktur jembatan yang terakhir.  Direksi Pekerjaan akan melakukan 
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perbaikan dan interpretasi untuk melengkapi spesifikasi dan gambar. 

Bilamana dimensi yang diberikan dalam gambar dapat dihitung, 

pengukuran berdasarkan skala tidak boleh digunakan kecuali disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan. Setiap penyimpangan dari gambar sehubungan dengan 

kondisi lapangan yang tidak terantisipasi akan ditentukan dan diperintahkan 
secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan.  Penyedia jasa dan Direksi Pekerjaan 

harus mencapai kesepakatan terhadap ketepatan atas setiap perubahan yang 

diambil terhadap gambar dalam kontak ini. 

 

b) Kondisi Struktur Jembatan lama 

(1) Penyedia Jasa harus melakukan pemeriksaan kondisi struktur jembatan 

secara detil berdasarkan buku Panduan Pemeriksaan Jembatan untuk 

menentukan pakah diperlukannya pemeriksaan secara khusus dan jenis alat 

yang harus digunakan. 

(2) Penyedia Jasa setelah melakukan pemeriksaan detil jembatan, apabila 

dipelukan haus melakukan pemeriksaan khusus dengan jenis alat yang 

direkomendasikan pada pemeriksaan detil. 

(3) Bilamana diperlukan Penyedia Jasa mungkin harus melakukan uji 

pembebanan terhadap struktur jembatan lama untuk mengetahui kapasitas 

struktur jembatan lama. 

 

3). Pekerjaan Survai Pelaksanaan Rutin 

a) Setelah Direksi Pekerjaan menyelesaikan revisi minor dan menerbitkan gambar 

kerja, Penyedia Jasa harus yakin bahwa pemeriksa kondisi jembatan (inspektur) 

telah melengkapi semua gambar yang berisi informasi yang paling mutakhir 
tentang kondisi jembatan lama secara keseluruhan. 

b). Periksalah semua jenis kerusakan hasil pemeriksaan detil kondisi jembatan 

dengan seksama, pastikan semua perbaikan untuk setiap jenis kerusakan sudah 

masuk dalam Mata Pembayaran 

 

4). Tenaga Ahli  

a). Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga ahli atau yang berpengalaman dalam 
bidang struktur jembatan untuk mengarahkan dan mengatur kegiatan pekerjaan 

perbaikan, rehabilitasi dan perkuatan struktur jembatan 

b). Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga ahli dalam bidang tanah, karakteristik 

sungai dan semua yang berhubungan dengan keamanan dan kestabilan struktur 

jembatan. 

 

5). Pengendalian Mutu Bahan 

a). Personil pemeriksa kondisi struktur jembatan yang disediakan Penyedia Jasa 

harus melakukan pemeriksaan secara keseluruhan untuk mendapatkan semua 

kerusakan yang terjadi pada struktur jembatan.  Laporan hasil pemeriksaan 

tersebut menjadi dasar dalam perbaikan. Rehabilitasi dan.atau perkuatan struktur 

jembatan. 

b). Seluruh pengujian laboratorium harus dilakukan oleh Penyedia Jasa di bawah 

pengawasan Direksi Pekerjaan seperti diuraikan dalam pasal 1.2.6. dalam 

Spesifikasi ini. 

 

6). Dasar Pembayaran 

a). Ketentuan Pasal 1.2.3. dari Spesifikasi ini untuk penyediaan pekerja, bahan dan 

peralatan untuk semua kegiatan Pemeriksaan Kondisi Jembatan selama periode 

pelaksanaan harus dipebuhi tanpa pembayaran tambahan dan semua biaya 
tersebut harus dipandang telah termasuk dalam Harga Satuan yang telah 

dimasukkan dalam berbagai Mata Pembayaran yang tercantum dalam Daftar 
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Kuantitas dan Harga. Peralayan survai dan peralatan lain yang disediakan 

Penyedia jasa harus tetap menjadi milik Penyedia Jasa setelah Kontrak selesai. 

b). Kecuali untuk yang disebutkan disebutkan di bawah ini, penyediaan semua 

pekerja, bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan survai 

lapangan dengan baik, untuk menyiapkan penampang memanjang dan gambar-
gambar lainnya sebagaimana diperlukan. dan untuk menyiapkan serta 

menyediakan laporan survai lapangan menurut ketentuan yang disyaratkan dalam 

Seksi dari Spesifikasi ini, termasuk survai kondisi jembatan sesuai dengan 

ketentuan Spesifikasi ini, harus dipernuhi tanpa pembayaran tambahan dan semua 

biaya tersebut harus dipandang telah termasuk dalam Harga Satuan yang 

dimasukkan dalam berbagai Mata Pembayaran yang tercantum dalam Daftar 

Kuantitas dan Harga. 

c). Penyelidikan tanah dan/atau beton atau pengujian beban struktur yang dipandang 

diperlukan untuk tujuan selain dari yang disebutkan di atas, jika diperintahkan 

oleh Direksi Pekerjaan akan dibayar atas Pekerjaan Harian sesuai dengan Seksi 

10.1. dari Spesifikasi ini. 

d). Bilamana Direksi Pekerjaan memilih untuk melaksanakan pekerjaan survai 

lapangan dengan menggunakan sumber dayanya sendiri atau pihak lain 

sehubungan dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa yang tidak 

memenuhi jadwal yang telah ditentukan, maka biaya aktual yang dikeluarkan 

Direksi Pekerjaan dalam menyelesaikan pekerjaan ini harus sepenuhnya 

ditanggung oleh Penyedia Jasa. 

 

 

1.2.4. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI 

1) Prinsip Dasar 

 Lingkup kegiatan mobilisasi yang diperukan dalam Kontrak ini akan tergantung 

pada jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan, sebagaimana 

disyaratkan dibagian lain dari Dokumen Kontrak, dan secara umum Penyedia Jasa 

harus memenuhi ketentuan berikut: 

a). Mampu memobilisasi sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas dan 

peralatan 
b). Menyediakan lahan yang dapat digunakan sebagai kantor lapangan, tempat 

tinggal, bengkel, gudang dan sebagainya 

 

 2). Mobilisasi Personil 

Penyedia Jasa harus memobilisasi personil sesuai degnan ketentuan sebagai 

berikut: 

a). Mobilisasi Kepada Penyedia Jasa (General Superintendant) yang 

memenuhi jaminan kualifikasi menurut cakupan pekerjaannya. 

b). Mobilisasi semua staf Penyedia Jasa dan pekerja yang diperukan dalam 

pelaksnaan dan penyelesaian pekerjaan dalam Kontrak. 

 

 3). Mobilisasi Fasilitas dan Peralatan  

Penyedia Jasa harus memobilisasi fasilitas dan peralatan sesuai dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a). Menyediakan sebidang lahan yang diperlukan untuk base camp 

pelaksanaan pekerjaan di sekitar lokasi proyek 

b). Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang 

tercantum dalam penawaran 

 

 4). Periode Mobilisasi 
Mobilisasi dari seluruh mata pekerjaan yang terdaftar harus diselesaikan dalam 

jangka waktu 30 hari terhitung mulai tanggal mulai kerja, kecuali penyediaan 
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falsilitas dan pelayanan pengendalian mutu harus diselesaikan dalam jangka 

waktu 45 hari. 

Setiap kegagalan Penyedia Jasa dalam memobilisai fasilitas dan pelayanan 

pengendalian mutu sebagaimana disebutkan di atas, akan membuat Direksi 

Pekerjaan melaksnakan pekerjaan semacam ini yang dianggap perlu, dan akan 
membebankan seluruh biaya tersebut ditambah sepuluh persen pada Penyedia 

Jasa, dimana biaya tersebut akan dipotongkan dari setiap pembayaran atau akan 

dibayarkan kepada Penyedia jasa menurut Kontrak ini. 

 

 5). Program Mobilisasi 

Pelaksanaan mobilisasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a). Dalam waktu 7 hari setelah Penandatanganan Kontrak, Penyedia jasa harus 

melaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) yang 

dihadiri Pemilik, Direksi Pekerjaan, Wakil Direksi Pekerjaan (bila da) dan 

Penyedia Jasa untuk membahas semua hal baik yang teknis maupun 

nonteknis dalam proyek ini. 

b). Dalam waktu 7 hari setelah Rapat Pra Pelaksanaan, Penyedia jasa harus 

menyerahkan Program Mobilisasi (termasuk program pemeriksaan kondisi, 

khusus dan pengujian beban, bila ada) dan jadwal kemajuan pelaksanaan 

kepada Direksi Pekerjaan untuk dimintakan persetujuannya. 

c). Program mobilisasi harus menetapkan waktu untuk semua kegiatan 

mobilisasi dan harus mencakup informasi tambahan berikut: 

(1) Lokasi basecamp Penyedia Jasa dengan denah lokasi umum dan 

denah rinci di lapangan yang menunjukkan lokasi kantor Penyedia 

Jasa, bengkel, gudang serta fasilitass laboratorium (bila ada) dan 
termasuk dalam kontak. 

(2) Setiap perubahan detil yang menunjukkan diperlukannya pengujian 

khusus dan pengujian beban untuk pekerjaan perkuatan jembatan 

(3) Suatu jadwal kemajuan yang lengkap dalam format bagan balok (bar 

chart) yang menunjukkan tiap kegiatan mobilisasi utama dan suatu 

kurva kemajuan untuk menyatakan persentase kemajuan mobilisasi. 

 
 6). Demobilisasi 

Kegiatan demobilisasi berupa pembongkaran tempat kerja oleh Penyedia Jasa 

pada saat akhir Kontrak termasuk pemindahan semia instalasi, peralatan dan 

perlengkapan dari tanah milik Pemerintah dan pengembalian kondisi tempat kerja 

menjadi kondisi seperti semula sebelum pekerjaan dimulai. 

 

 7). Dasar Pembayaran 

Mobilisasi harus dibayar atas dasar lumpsum menurut jadwal pembayaran yang 

diberikan di bawah, dimana pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh 

untuk penyediaan dan pemasangan semua peralatan, dan untuk semua pekerja, 

bahan, perkakas, dan biaya lainnya yang perlu untuk menyelesaikan pekerjaan 

yang diuraikan dalam Pasal 1.2.4 dari Spesifikasi ini. Walaupun demikian Direksi 

Pekerjaan dapat, setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan, memerintahkan 

Penyedia Jasa untuk menambah peralatan yang dianggap perlu tanpa 

menyebabkan perubahan harga lumpsum untuk Mobilisasi. 

a) Pembayaran biaya lump sum ini akan dilakukan dalam tiga angsuran 

sebagai berikut: 

(1) 50 % (lima puluh persen) bila mobilisasi 50 % selesai, dan 

pelayanan atau fasilitas pengujian laboratorium telah lengkap 

dimobilisasi.  

(2) 20 % (dua puluh persen) bila semua peralatan utama berada di 

lapangan dan diterima oleh Direksi Pekerjaan.  
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(3) 30 % (tiga puluh persen) bila demobilisasi selesai dilaksanakan. 

 

b) Bilamana Penyedia Jasa tidak menyelesaikan mobilisasi sesuai dengan 

salah satu dari kedua batas waktu yang disyaratkan dalam Pasal 1.2.4.4) 

maka jumlah yang disahkan Direksi Pekerjaan untuk pembayaran adalah 

persentase angsuran penuh dari harga lump sum Mobilisasi dikurangi 
sejumlah dari 1 % (satu persen) nilai angsuran untuk setiap keterlambatan 

satu hari dalam penyelesaian sampai maksimum 50 (lima puluh) hari. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

   

R.1.2.(1) Mobilisasi dan Demobilisasi Lump Sum 

   

 

 

1.2.5. KANTOR LAPANGAN DAN FASILITASNYA 

1) Prinsip Dasar 

Penyedia Jasa harus menyediakan kantor lapangan dan fasilitasnya dengan 

memperhatikan prinsip dasar berikut : 

a) Penyedia Jasa harus mentaati semua peraturan-peraturan Nasional maupun 

Daerah. 

b) Kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan sesuai dengan Lokasi Umum 

dan Denah Lapangan yang telah disetujui dan merupakan bagian dari 

Program Mobilisasi, di mana penempatannya harus diusahakan sedekat 

mungkin dengan daerah kerja (site) dan telah mendapat persetujuan dari 

Direksi Pekerjaan. 

c) Bangunan untuk kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan sedemikian rupa 

sehingga terbebas dari polusi yang dihasilkan oleh kegiatan pelaksanaan. 

d) Bangunan yang dibuat harus mempunyai kekuatan struktural yang baik, 

tahan cuaca, dan elevasi lantai yang lebih tinggi dari tanah di sekitarnya.  

e) Bangunan untuk penyimpanan bahan harus diberi bahan pelindung yang 
cocok sehingga bahan-bahan yang disimpan tidak akan mengalami 

kerusakan. 

f) Sesuai pilihan Penyedia Jasa, bangunan dapat dibuat di tempat atau dirakit 

dari komponen-komponen pra-fabrikasi. 

g) Kantor lapangan dan gudang sementara harus didirikan di atas pondasi 

yang mantap dan dilengkapi dengan penghubung dengan untuk pelayanan 

utilitas. 

h) Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk bangunan dapat 

baru atau bekas pakai, tetapi dengan syarat harus dapat berfungsi, cocok 

dengan maksud pemakaiannya dan tidak bertentangan dengan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku.  

i) Lahan untuk kantor lapangan dan semacamnya harus ditimbun dan 

diratakan sehingga layak untuk ditempati bangunan, bebas dari genangan 

air, diberi pagar keliling, dan minimum dilengkapi dengan jalan masuk dari 

kerikil serta tempat parkir. 

j) Penyedia Jasa harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan kebutuhan 

P3K yang memadai di seluruh barak, kantor, gudang dan bengkel. 
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2) Kantor Penyedia Jasa dan Fasilitasnya 

Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan jalan, Penyedia Jasa harus menyediakan 
kantor Penyedia Jasa dan fasilitas penunjang yang menenuhi ketentuan sebagai 

berikut ini : 

a) Penyedia Jasa harus menyediakan akomodasi dan fasilitas kantor yang 
cocok dan memenuhi kebutuhan proyek.  

b) Ukuran kantor dan fasilitasnya sesuai untuk kebutuhan umum Penyedia 

Jasa dan harus menyediakan sebuah ruangan yang digunakan untuk rapat 

kemajuan pekerjaan. 

c) Bilamana sambungan saluran telepon tidak mungkin disediakan, atau tidak 

dapat disediakan dalam periode mobilisasi, maka Penyedia Jasa harus 

menyediakan pengganti telpon satelit (menggunakan sistem satelit Inmarsat 

atau Iridium atau sejenis) yang dapat berkomunikasi 2 arah (2-way) dengan 

jelas dan dapat diandalkan antara kantor Pemilik di Ibukota Propinsi, 

kantor Tim Supervisi Lapangan dan titik terjauh di lapangan. Sistem telpon 

harus dipasang di kantor utama dan semua kantor cabang serta digunakan 

sesuai dengan petunjuk dari Direksi Pekerjaan. 

d) Bilamana ijin atau perijinan dari instansi Pemerintah yang terkait 

diperlukan untuk pemasangan dan pengoperasian sistem telepon satelit 

semacam ini, Direksi Pekerjaan akan melakukan semua pengaturan, tetapi 

semua biaya yang timbul harus dibayar oleh Penyedia Jasa.   

e) Meja rapat dengan kursi untuk paling sedikit 8 orang 

f) Rak atau laci untuk penyimpanan gambar dan arsip untuk Dokumentasi 

Proyek secara  vertikal atau horisontal, yang ditempatkan di dalam atau 

dekat dengan ruang rapat. 

g) Bilamana Penyedia Jasa menganggap perlu untuk mendirikan satu kantor 

pendukung atau lebih, yang akan digunakan untuk keperluan sendiri pada 
jarak 50 km atau lebih dari kantor utama di lapangan, maka Penyedia Jasa 

harus menyediakan, memelihara dan melengkapi satu ruangan pada setiap 

kantor pendukung dengan ukuran sekitar 12 meter persegi yang akan 

digunakan oleh Staf Direksi Pekerjaan untuk setiap kantor pendukung. 

 

3) Bengkel dan Gudang Penyedia Jasa 

 Untuk menunjang pemeliharan peralatan pelaksanaan pekerjaan dan peyimpanan 

bahan, Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas bengkel dan gudang yang 

memenuhi ketentuan sebagai berikut; 

a) Penyedia Jasa harus menyediakan sebuah bengkel di lapangan yang diberi 

perlengkapan yang memadai serta dilengkapi dengan daya listrik, sehingga 

dapat digunakan untuk memperbaiki peralatan yang digunakan dalam 
pelaksanaan Pekerjaan. Sebuah gudang untuk penyimpanan suku cadang 

juga harus disediakan. 

b) Bengkel tersebut harus dikelola oleh seorang kepala bengkel yang mampu 

melakukan perbaikan mekanis dan memiliki sejumlah tenaga pembantu 

yang terlatih. 

 

4) Kantor dan Akomodasi untuk Direksi Pekerjaan 

Fasilitas ini tidak termasuk ke dalam kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak 

Penyedia Jasa. 
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5) Dasar Pembayaran 

Bangunan yang diuraikan dalam Seksi ini akan dibayar menurut pembayaran 

Lump Sum untuk Mobilisasi, di mana pembayaran harus merupakan kompensasi 

penuh untuk pembuatan, penyediaan, pelayanan, pemeliharaan, pembersihan dan 

pembongkaran semua bangunan tersebut setelah Pekerjaan selesai. 

 

1.2.6. FASILITAS DAN PELAYANAN PENGUJIAN 

1) Prinsip Dasar 

Lingkup kegiatan yang diperlukan dalam penyediaan fasilitas pelayanan pengujian dalam 

kontrak ini secara umum Penyedia Jasa harus memenuhi ketentuan berikut:  

a) Pengujian yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa  

Penyedia Jasa sebagaimana disyaratkan dalam kontrak harus menyediakan tempat 

kerja, bahan, fasilitas, pekerja, pelayanan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan 

untuk pelaksanaan pengujian yang diperlukan. Umumnya Penyedia Jasa di bawah 

perintah dan pengawasan Direksi Teknis akan melakukan semua pengujian 

sehubungan dengan pengendalian mutu bahan baku, campuran dan bahan yang 

diproses untuk menjamin bahwa bahan-bahan tersebut memenuhi mutu bahan, 

kepadatan dari pemadatan.  

b) Pengujian yang dilaksanakan oleh Direksi Teknis 

Penyedia Jasa harus membangun dan melengkapi, memelihara, membersihkan, 

menjaga dan pada akhir Kontrak membongkar atau menyingkirkan bangunan yang 

digunakan sebagai laboratorium lapangan  untuk digunakan semata-mata hanya 

oleh Direksi Teknis, dan memasok dan memasang peralatan laboratorium di  

laboratorium Direksi Teknis untuk pelaksanaan pengujian yang terdaftar dalam 

Spesifikasi Standar. Direksi Teknis akan bertanggungjawab atas semua pengujian 

yang dilakukan untuk pekerjaan yang sudah selesai. Hasil pengujian-pengujian ini 

akan menjadi dasar persetujuan atau penolakan dari pekerjaan terkait. 

 

2) Fasilitas Laboratorium dan Pengujian 

a) Penyedia Jasa harus menyediakan pelayanan pengujian dan/atau fasilitas 

laboratorium sebagaimana disyaratkan untuk memenuhi seluruh ketentuan 

pengendalian mutu dari Spesifikasi ini. Untuk menjamin kelancaran pekerjaan 

dan ketepatan waktu pengujian, penyedia jasa diwajibkan memiliki beberapa 

peralatan minimum yang memenuhi ketentuan untuk mengambil contoh 

pengujian. Jenis dan jumlah peralatan minimum yang tersedia harus 

dikonsultasikan dengan dan mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan dengan 

mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengujian. 

b) Bilamana diatur secara khusus dalam lingkup Kontrak, maka Penyedia Jasa harus 

menyediakan dan memelihara sebuah laboratorium lengkap dengan peralatannya 

di lapangan, sesuai dengan ketentuan berikut: 

 

(1) Tempat Kerja 

(a) Laboratorium haruslah merupakan bangunan terpisah yang 

ditempatkan sesuai dengan Lokasi Umum dan Denah Tempat Kerja 

yang telah disetujui dan merupakan bagian dari program mobilisasi 

sesuai dengan Pasal 1.2.4.3). Lokasi laboratorium harus ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga mempunyai jarak tertentu dari peralatan 

konstruksi, bebas dari polusi dan gangguan berupa getaran selama 

pengoperasian peralatan. 
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(b) Bangunan harus dilengkapi dengan lantai beton beserta fasilitas 

pembuangan air kotor, dan dilengkapi dengan dua buah pendingin 

udara (air conditioning) masing-masing berkapasitas 1,5 PK, serta 

harus memenuhi semua ketentuan lainnya dalam Pasal 1.2.4.3) dari 

Spesifikasi ini. 

(c) Perlengkapan di dalam ruangan bangunan harus terdiri atas meja 

kerja, lemari, ruang penyimpan yang dapat dikunci, tangki 

perawatan, laci arsip (filing cabinet), meja dan kursi dengan mutu 

standar dan jumlah yang mencukupi kebutuhan. 

(2) Peralatan dan Perlengkapan 

Peralatan dan perlengkapan laboratorium sesuai dengan jenis pekerjaan 

dan persyaratan dalam Spesifikasi ini harus sudah  disediakan dalam 

waktu 45 hari terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja, sehingga pengujian 

sumber bahan dapat dimulai sesegera mungkin. 

Alat-alat ukur seperti timbangan, proving ring, dan lainnya harus 

dikalibrasi oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan sertifikat 

kalibrasi. 

 

3) Prosedur Pelaksanaan Pengujian 

b) Peraturan dan Rujukan  

Dalam segala hal, Penyedia Jasa harus menggunakan SNI sebagai standar 

pengujian relevan. Penyedia Jasa dapat menggunakan standar lain yang relevan 

sebagai pengganti atas perintah Direksi Pekerjaan  

 b) Personil 

Personil yang bertugas pada pengujian haruslah terdiri atas tenaga-tenaga yang 
mempunyai pengalaman cukup dan telah terbiasa melakukan pengujian yang 

diperlukan. Personil pelaksana pengujian harus mendapat persetujuan  terlebih 

dahulu dari Direksi Pekerjaan  

(1) Formulir 

Formulir yang digunakan untuk pengujian harus sesuai dengan jenis uji 

yang dilakukan. Pelaporan hasil pengujian hanyalah formulir telah 

disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan  

(2) Pemberitahuan 

Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan rencana waktu 

pelaksanaan pengujian, paling sedikit satu jam sebelum pengujian 

dilaksanakan sehingga memungkinkan Direksi Teknis atau Wakilnya 

untuk menyaksikan setiap pengujian bukan rutin yang mereka inginkan.  

 (3) Distribusi 

Laporan pengujian harus segera dikerjakan dan didistribusikan sehingga 

memungkinkan untuk melakukan pengujian ulang, penggantian bahan 
sedemikian hingga dapat mengurangi keterlambatan dalam pelaksanaan 

Pekerjaan. 

  (4) Inspeksi dan Pengujian  

Inspeksi dan pengujian akan dilaksanakan oleh Direksi Pekerjaan untuk 

memeriksa pekerjaan yang telah selesai apakah telah memenuhi mutu 

bahan, dan setiap ketentuan lanjutan yang diperlukan selama pelaksanaan 

pekerjaan.  

(5) Pemberitahuan untuk Pengujian atas Pekerjaan yang telah selesai  

Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi paling tidak 5 hari di muka 

bahwa suatu ruas telah selesai dikerjakan dan siap untuk diuji.  
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Direksi Pekerjaan harus memberitahu hasil pengujian tersebut kepada 

Penyedia Jasa dalam 10 hari setelah benda uji diterima dari lapangan, 

disertai surat keterangan yang menyebutkan apakah pekerjaan yang diuji 

diterima atau ditolak.  

Bilamana pekerjan tersebut ditolak, dalam 10 hari Penyedia Jasa harus 

mengajukan surat yang menanyakan tindakan apa yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki pekerjaan yang ditolak. 

 

4) Dasar Pembayaran 

Biaya untuk melaksanakan semua pengujian yang diperlukan untuk penyelesaian 

Pekerjaan yang sebagaimana mestinya, sesuai dengan berbagai ketentuan pengujian yang 

disyaratkan atau ditentukan dalam Dokumen Kontrak, harus ditanggung oleh Penyedia 

Jasa, dan seluruh biaya tersebut sudah harus dimasukkan dalam Harga Satuan bahan yang 

bersangkutan, kecuali seperti disyaratkan di bawah ini.  

Jika setiap pengujian yang tidak diperuntukkan atau atau tidak disyaratkan, atau karena 

belum perlu dilaksanakan, atau karena belum disyaratkan di dalam Dokumen Kontrak 

ternyata diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Direksi Teknis, atau bilamana Direksi 
Pekerjaan memerintahkan kepada Pihak Ketiga untuk melaksanakan pengujian yang  tidak 

termasuk ketentuan Pasal 1.2.6.1)  atau pelaksanaan pengujian di luar lingkup Pekerjaan 

atau pengujian di tempat suatu pabrik pembuat atau fabrikasi bahan, maka biaya untuk 

pelaksanaan pengujian tersebut menjadi beban Pemilik, kecuali jika hasil pengujian 

tersebut menunjukkan bahwa pengerjaan atau bahan tersebut tidak sesuai dengan yang 

disyaratkan dalam Dokumen Kontrak, dengan demikian maka biaya pengujian menjadi 

beban Penyedia Jasa. 

Biaya penyediaan dan pemeliharaan bangunan laboratorium, perlengkapan dalam 

bangunan, peralatan dan perlengkapan tidak boleh diukur atau dibayar menurut Seksi ini. 

Bila secara khusus dimasukkan ke dalam lingkup pekerjaan dalam Kontrak ini, 

kompensasi untuk pekerjaan ini harus dimasukkan dalam pembayaran Lump Sum untuk 
Mobilisasi. 

 

1.2.7. LOGISTIK 

1) Bahan 

a) Prinsip Dasar 

(1) Bahan yang dipergunakan di dalam Pekerjaan harus : 

(a) Memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku. 

(b) Memenuhi ukuran, pembuatan, jenis dan mutu yang disyaratkan dalam Gambar 

dan Seksi lain dari Spesifikasi ini, atau sebagaimana secara khusus disetujui 

tertulis oleh Direksi Pekerjaan. 

(c) Semua produk harus baru. 

 

(2) Pengajuan penyiapan bahan  

(a) Sebelum mengadakan pemesanan untuk setiap jenis bahan, maka Penyedia Jasa 
harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan contoh bahan, bersama dengan 

sertifikat jaminan dari produk pembuat dan Pasal ketentuan bahan dalam 

Spesifikasi yang mungkin dapat dipenuhi oleh contoh bahan, untuk  

mendapatkan persetujuan. 

(b) Penyedia Jasa harus melakukan semua pengaturan untuk memilih jenis bahan, 

dan mengolah bahan alami sesuai dengan Spesifikasi ini, dan harus 

menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan semua informasi yang berhubungan 
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dengan lokasi sumber bahan paling sedikit 30 hari sebelum pekerjaan 

pengolahan bahan dimulai, untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan Direksi 

Pekerjaan atas sumber bahan tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh bahan 

yang terdapat di lokasi sumber bahan telah disetujui untuk dipakai. 

(3) Pengadaan Bahan 

(1) Pengadaan bahan dan pemesanan bahan tidak boleh dilakukan sebelum 
mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan sesuai dengan maksud 

penggunaannya. Bahan tidak boleh dipergunakan untuk  maksud lain selain dari 

peruntukan yang telah disetujui. 

(2) Jika mutu bahan yang dikirim ke lapangan tidak sesuai dengan mutu bahan yang 

sebelumnya telah diperiksa dan diuji, maka bahan tersebut harus ditolak, dan 

harus disingkirkan dari lapangan dalam waktu 48 jam, kecuali terdapat 

persetujuan lain dari Direksi Pekerjaan. 

(3) Semua pengadaan bahan harus selalu dilampiri dengan sertifikat asli (atau 

disahkan) oleh pabrik pembuat yang merupakan jaminan bahwa bahan yang 

digunakan adalah bahan yang asli. 

 

2) Pengangkutan 

a) Prinsip Dasar 

Seksi ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk transportasi dan penanganan tanah, 

bahan campuran panas, bahan-bahan lain,  peralatan, dan perlengkapan. 

Pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berlaku maupun ketentuan-ketentuan tentang 

pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

 

b) Koordinasi 

(1) Penyedia Jasa harus memperhatikan koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan 

transportasi baik untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau yang sedang 

dilaksanakan dalam Kontrak-kontrak lainnya, maupun untuk pekerjaan dengan Sub 

Penyedia Jasa atau perusahaan utilitas dan lainnya yang dipandang perlu. 

(2) Bilamana terjadi tumpang tindih pelaksanaan antara beberapa Penyedia Jasa, maka 

Direksi Pekerjaan harus mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintahkan setiap 

Penyedia Jasa dan berhak menentukan urutan pekerjaan selanjutnya untuk menjaga 

kelancaran penyelesaian seluruh proyek, dan dalam segala hal keputusan Direksi 

Pekerjaaan harus diterima dan dianggap sebagai keputusan akhir tanpa 

menyebabkan adanya tuntutan apapun. 

 

c) Pembatasan Beban Lalu lintas 

(1) Bilamana diperlukan, Direksi Pekerjaan dapat mengatur batas beban dan muatan 

sumbu untuk melindungi jalan atau jembatan yang ada di lingkungan proyek. 

(2) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan jalan maupun 

jembatan yang disebabkan oleh kegiatan pelaksanaan pekerjaan. 

(3) Bilamana menurut pendapat Direksi Pekerjaan, kegiatan pengangkutan yang 

dilakukan oleh Penyedia Jasa akan mengakibatkan kerusakan jalan raya atau 

jembatan, atau bilamana terjadi banjir yang dapat menghentikan kegiatan 

pengangkutan Penyedia Jasa, maka Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan 

Penyedia Jasa untuk menggunakan jalan alternatif, dan Penyedia Jasa tak berhak 
mengajukan tuntutan apapun untuk kompensasi tambahan sebagai akibat dari 

perintah Direksi Pekerjaan. 
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3) Penyimpanan 

d) Prinsip Dasar 

Bahan harus disimpan sedemikian rupa sehingga mutunya terjamin dan terpelihara serta 

siap dipergunakan untuk Pekerjaan. Bahan yang disimpan harus ditempatkan sedemikian 

rupa sehingga selalu siap pakai, dan mudah diperiksa oleh Direksi Pekerjaan. Tanah dan 

bangunan (property) orang lain tidak boleh dipakai tanpa ijin tertulis dari pemilik atau 
penyewanya. 

b) Tempat Penyimpanan di Lapangan 

Tempat penyimpanan di lapangan harus bebas dari tanaman dan sampah, bebas dari 

genangan air dan permukaannya harus lebih tinggi dari sekitarnya. Bahan yang langsung 

ditempatkan diatas tanah tidak boleh digunakan untuk Pekerjaan, kecuali jika permukaan 

tanah tersebut telah disiapkan sebelumnya dan diberi lapis permukaan yang terbuat dari 

pasir atau kerikil setebal 10 cm sedemikian hingga diterima oleh Direksi Pekerjaan. 

c) Penumpukan Bahan (Stockpiles) 

(1) Bahan harus disimpan sedemikian hingga dapat mencegah terjadinya segregasi 

dan menjamin gradasi yang sebagaimana mestinya, serta tidak terdapat kadar air  

yang berlebihan. Tinggi maksimum dari penumpukan bahan harus dibatasi 

sampai maksimum 5 meter. 

(2) Penumpukan berbagai jenis agregat yang akan dipergunakan untuk campuran 

aspal, burtu atau burda, penetrasi macadam atau beton harus dilakukan secara 

terpisah menurut masing-masing ukuran nominal agregat. Dinding pemisah dari 

papan dapat digunakan untuk harus mencegah tercampurnya agregat-agregat 

tersebut. 

(3) Tumpukan agregat untuk lapis pondasi atas dan bawah harus dilindungi dari 

hujan untuk mencegah terjadinya kejenuhan agregat yang akan mengurangi mutu 

bahan yang dihampar atau paling tidak mempengaruhi penghamparan bahan.  

4) Pembuangan 

a) Penyedia Jasa harus mengatur pembuangan bahan di luar Ruang Milik Jalan. 

b) Bilamana terdapat bahan yang hendak dibuang di luar Ruang Milik Jalan, maka Penyedia 

Jasa harus mendapatkan ijin tertulis dari pemilik tanah dimana bahan buangan tersebut 

akan ditempatkan, dan ijin tersebut harus ditembuskan kepada Direksi Pekerjaan bersama 

dengan permohonan (request) untuk pelaksanaan. 

c) Bilamana bahan yang dibuang seperti yang disyaratkan diatas dan lokasi pembuangan 

tersebut terlihat dari jalan, maka Penyedia Jasa harus membuang bahan tersebut dan 

meratakannya sedemikian hingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan. 

5) Dasar Pembayaran 

a) Penyedia Jasa harus melakukan semua pengaturan dengan pemilik atau pemakai lahan 

untuk memperoleh hak konsesi yang diperlukan sehingga dapat mengambil bahan yang 

akan digunakan dalam Pekerjaan. Penyedia Jasa bertanggungjawab atas semua 

kompensasi dan retribusi yang harus dibayarkan sehubungan dengan penggalian bahan 

atau keperluan lainnya. Tidak ada pembayaran terpisah yang akan dilakukan untuk 

kompensasi dan retribusi yang dibayar Penyedia Jasa, dan seluruh biaya tersebut harus 

sudah dimasukkan ke dalam Harga Satuan untuk mata pembayaran yang terkait dalam 

Daftar Kuantitas dan Harga. 

b) Penyedia Jasa harus bertanggungjawab untuk membuat jalan masuk, membuang gundukan 

tanah dan semua biaya pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk pengadaan bahan, 

termasuk pengembalian lapisan humus dan meninggalkan daerah dan jalan masuk itu 
dalam kondisi rapih dan dapat diterima. Seluruh biaya tersebut harus sudah dimasukkan 

ke dalam Harga Satuan untuk mata pembayaran yang terkait dalam Daftar Kuantitas dan 

Harga. 
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c) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab terhadap semua bahan produk jadi untuk 

perbaikan dan rehabilitasi jembatan yang disimpan setelah diberi suatu tanda khusus untuk 

dapat dilakukan penghitungan kuantitas sebagai material on site. 

 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

I - 22 

SEKSI 1.3. 

PENGATURAN LALU LINTAS 

1.3.1. UMUM 

1) Uraian 

a) Tujuan Pasal-pasal dalam Seksi ini adalah untuk menjamin bahwa selama pelaksanaan 
pekerjaan semua jalan lama tetap terbuka untuk lalu lintas dan dijaga dalam kondisi aman 

dan dapat digunakan, dan permukiman di sepanjang dan yang berdekatan dengan 

pekerjaan disediakan jalan masuk yang aman dan nyaman ke permukiman mereka. 

b) Dalam keadaan khusus Penyedia Jasa dapat mengalihkan lalu lintas ke jalan alih 

sementara. Pengalihan ini harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

c) Yang dimaksud dengan “lalu lintas” harus berarti semua lalu lintas kendaraan dan pejalan 

kaki. 

1.3.2. PERSYARATAN 

1). Standar/Pedoman Rujukan : 

Pd T-12-2003 : Perambuan sementara pada pekerjaan jalan 

1.3.3. PELAKSANAAN 

1) Perlindungan Pekerjaan Terhadap Kerusakan Akibat Lalu Lintas 

a) Penyedia Jasa harus melaksanakan pekerjaan sedemikian rupa sehingga pekerjaan 

tersebut terlindungi dari kerusakan akibat lalu lintas umum maupun proyek. 

b) Pengendalian lalu lintas dan pengalihan lalu lintas harus dilaksanakan sebagaimana 
diperlukan untuk melindungi pekerjaan. 

c) Pengendalian lalu lintas harus mendapat perhatian khusus, pada saat kondisi cuaca 

yang buruk, pada saat lalu lintas padat, dan selama periode dimana pekerjaan yang 
sedang dilaksanakan sangat peka terhadap kerusakan.  

2) Pekerjaan Jalan atau Jembatan Sementara 

a) Penyedia Jasa harus menyediakan, memelihara, dan membongkar semua jembatan, jalan 

masuk dan sejenisnya yang diperlukan untuk menghubungkan dengan jalan umum, pada 

saat Penyelesaian Pekerjaan Jalan sementara ini harus diterima Direksi Pekerjaan. 
Meskipun demikian Penyedia Jasa tetap harus bertanggungjawab terhadap setiap kerusakan 

yang terjadi atau disebabkan oleh jalan sementara ini. 

b) Sebelum membuat jalan atau jembatan sementara, Penyedia Jasa harus melakukan 

semua pengaturan yang diperlukan, bila diperlukan termasuk pembayaran kepada 

pemilik tanah yang bersangkutan atas pemakaian tanah itu dan harus memperoleh 

persetujuan dari pejabat yang berwenang dan Direksi Pekerjaan. Setelah pekerjaan 

selesai, Penyedia Jasa harus membersihkan dan mengembalikan kondisi tanah itu ke 

kondisi semula sampai diterima oleh Direksi Pekerjaan dan pemilik tanah yang 

bersangkutan. 

c) Penyedia Jasa harus melakukan semua pengaturan agar pekerjaan yang sudah 

dilaksanakan dapat dilewati dengan aman oleh Peralatan Konstruksi, bahan dan 

karyawan Penyedia Jasa lain yang melaksanakan pekerjaan di dekat proyek. Untuk 

keperluan ini, Penyedia Jasa dan Penyedia Jasa lain yang melaksanakan pekerjaan di 

dekat proyek, harus menyerahkan suatu jadwal transportasi yang demikian kepada 

Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuannya,  paling sedikit 15 (limabelas) hari 

sebelumnya. 

d) Jalan alih sementara atau detour harus dibangun sebagaimana yang diperlukan untuk 
kondisi lalu lintas yang ada, dengan memperhatikan ketentuan keselamatan dan 
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kekuatan struktur. Semua jalan alih yang demikian tidak boleh dibuka untuk lalu lintas 

umum sampai alinyemen, pelaksanaan, drainase dan pemasangan rambu lalu lintas 

sementara telah disetujui Direksi Pekerjaan. Selama digunakan untuk lalu lintas umum 

Penyedia Jasa harus memelihara pekerjaan yang telah dilaksanakan, drainase dan rambu 

lalu lintas sampai diterima oleh Direksi Pekerjaan. 

e) Penyedia Jasa harus membangun dan memelihara jembatan dan jalan samping 

sementara untuk jalan masuk umum dari dan ke jalan raya pada semua tempat bilamana 

jalan masuk tersebut sudah ada sebelum Pekerjaan dimulai dan pada tempat lainnya 

yang diperlukan atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

3) Pengaturan Sementara untuk Lalu Lintas 

a) Agar dapat melindungi pekerjaan, dan menjaga keselamatan umum dan kelancaran arus 

lalu lintas yang melalui atau di sekitar pekerjaan, Penyedia Jasa harus memasang dan 

memelihara rambu lalu lintas, penghalang dan fasilitas lainnya yang sejenis pada setiap 

tempat di mana kegiatan pelaksanaan akan mengganggu lalu lintas umum. Semua rambu 

lalu lintas dan penghalang harus diberi garis-garis (strips) yang reflektif dan atau terlihat 

dengan jelas pada malam hari. 

d) Penyedia Jasa harus menyediakan dan menempatkan petugas bendera di semua tempat 

kegiatan pelaksanaan yang mengganggu arus lalu lintas, terutama pada pengaturan lalu 

lintas satu arah. Tugas utama petugas bendera adalah mengarahkan dan mengatur arus 
lalu lintas yang melalui dan di sekitar Pekerjaan tersebut. 

e) Pengaturan sementara mengacu kepada Pedoman Perambuan Sementara pada Pekerjaan 

Jalan Nomor Pd. T-12-2003. 

4) Pemeliharaan untuk Keselamatan Lalu Lintas 

a) Semua jalan alih sementara dan pemasangan pengendali lalu lintas yang disiapkan oleh 

Penyedia Jasa selama pelaksanaan Pekerjaan harus dipelihara agar tetap aman dan dalam 

kondisi pelayanan yang memenuhi ketentuan dan dapat diterima Direksi Pekerjaaan 

sehingga menjamin keselamatan lalu lintas dan bagi pemakai jalan umum. 

b) Selama pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa perkerasan, bahu 

jalan dan lokasi selokan samping yang berdekatan dengan Ruang Milik Jalan harus dijaga 

agar bebas dari bahan pelaksanaan, kotoran dan bahan yang tidak terpakai lainnya yang 

dapat mengganggu atau membahayakan lalu lintas yang lewat dan pengaliran air.  
Pekerjaan juga harus dijaga agar bebas dari setiap parkir liar atau kegiatan perdagangan 

kaki lima kecuali untuk daerah-daerah yang digunakan untuk maksud tersebut. 

5) Dasar Pembayaran      

Pengaturan lalu-lintas harus dibayar atas dasar lumpsum sesuai dengan kemajuan 

pekerjaan yang diterima sebagaimana kondisi di lapangan 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

   R.1.3.(1) 

R.1.3.(2) 

Pengaturan Lalu-Lintas 

Jembatan sementara Bentang ....... m 

Lump Sum 

Unit 
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DIVISI  2  

JALAN PENDEKAT 

SEKSI 2.1  

SELOKAN DAN SALURAN AIR 

2.1.1 UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan ini mencakup pembuatan selokan baru yang dilapisi (lined) maupun tidak dilapisi 

(unlined) dan perataan kembali selokan lama yang tidak dilapisi, sesuai dengan Spesifikasi ini 
serta memenuhi garis, ketinggian dan detail yang ditunjukkan pada Gambar. Selokan yang 

dilapisi dibuat dari pasangan batu dengan mortar atau yang seperti ditunjukkan dalam 

Gambar. 
b) Pekerjaan ini juga mencakup relokasi atau perlindungan terhadap sungai yang ada, kanal 

irigasi atau saluran air lainnya yang tidak terganggu baik yang bersifat sementara maupun 

tetap, dan dalam penyelesaian pekerjaan ini harus memenuhi ketentuan dalam Kontrak ini. 

 

2) Penerbitan Detail Pelaksanaan 

Detail pelaksanaan selokan, baik yang dilapisi maupun tidak, yang tidak termasuk dalam Dokumen 

Kontrak pada saat pelelangan akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan setelah Penyedia Jasa 

menyerahkan hasil Pemeriksaan Lapangan sesuai dengan Seksi 1.2. dari Spesifikasi ini. 

2.1.2 PERSYARATAN 

1) Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi Ini 

a) Persiapan       : Seksi 1.2 

a) Pasangan Batu dengan Mortar   : Seksi 2.2 

b) Gorong-gorong     : Seksi 2.3 

c) Galian       : Seksi 2.4. 

d) Timbunan      : Seksi 2.5. 

e) Pemeliharaan Rutin Jembatan   : Seksi 11.1 

 

2) Toleransi Dimensi Saluran 

a) Perbedaan elevasi galian dasar selokan yang telah selesai dikerjakan tidak boleh lebih dari 1 cm 
dari yang ditentukan atau disetujui pada tiap titik, dan harus mempunyai permukaan yang cukup 

halus dan rata dan menjamin aliran yang bebas serta tanpa genangan bilamana alirannya kecil. 

b) Alinyemen selokan dan profil penampang melintang yang telah selesai dikerjakan tidak boleh 

bergeser lebih dari 5 cm dari yang ditentukan atau telah disetujui pada setiap titik. 

 

3) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

(1) Contoh bahan yang akan digunakan untuk saluran yang dilapisi harus diserahkan 

sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2.2.2.4) dari Spesifikasi ini.  

(2) Apabila pekerjaan pembentukan penampang selokan telah selesai, Penyedia Jasa harus 

meminta persetujuan Direksi Pekerjaan sebelum bahan pelapis selokan dipasang. 
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b) Kondisi Tempat Kerja 

 Pengeringan tempat kerja dan pemeliharaan sanitasi di lapangan sesuai dengan ketentuan 

yang diberikan dalam Pasal 2.4.2.5) dari Spesifikasi ini. 

c) Utilitas Bawah Tanah 

 Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 2.4.2.5) dari Spesifikasi ini harus 

berlaku juga pada pekerjaan yang dilaksanakan menurut Seksi ini. 

d) Penggunaan dan Pembuangan Bahan Galian 

 Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 2.4.2.4) dari Spesifikasi ini berlaku. 

e) Pengembalian Bentuk dan Pembuangan Pekerjaan Sementara 

 Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 2.4.2.4) dari Spesifikasi ini berlaku. 

f) Timbunan 

 Bahan timbunan yang digunakan harus memenuhi ketentuan sifat-sifat bahan, 

penghamparan, pemadatan dan jaminan mutu yang ditentukan dalam Seksi 2.5.dari 

Spesifikasi ini. 

2.1.3 PELAKSANAAN  

1) Metoda Pekerjaan 

a) Drainase yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa harus selalu lancar tanpa terjadinya genangan air 

dan berfungsi dengan baik sebelum pekerjaan timbunan dan struktur perkerasan dimulai.  

b) Pada tahap awal selokan harus digali sedikit lebih kecil dari penampang melintang yang 

disetujui, sedangkan pemangkasan tahap akhir termasuk perbaikan dari setiap kerusakan yang 

terjadi selama pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan yang 
berdekatan atau bersebelahan selesai. 

 

2) Penetapan Titik Pengukuran Pada Saluran 

Lokasi, panjang, arah aliran dan kelandaian yang ditentukan untuk semua selokan yang akan 

dibentuk lagi atau digali atau yang dilapisi, serta lokasi semua lubang penampung (catch pits) dan 

selokan pembuang yang berhubungan, harus diberi tanda dengan cermat oleh pelaksana sesuai 

dengan Gambar atau detail pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan menurut Pasal 

2.1.1.2) dari Spesifikasi ini. 

 

3) Pelaksanaan Pekerjaan Selokan  

a) Penggalian, penimbunan dan pemangkasan harus dilakukan sebagaimana yang diperlukan untuk 

membentuk selokan baru atau lama sehingga memenuhi kelandaian yang ditunjukkan pada 

gambar yang disetujui dan memenuhi profil jenis selokan yang ditunjukkan dalam Gambar atau 

bilamana diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Setelah formasi selokan yang telah disiapkan disetujui oleh Direksi Pekerjaan, pelapisan selokan 
dengan pasangan batu dengan mortar harus dilaksanakan seperti yang disyaratkan dalam Seksi 

2.2 dari Spesifikasi ini. 

c) Seluruh bahan hasil galian harus dibuang dan diratakan oleh Penyedia Jasa sedemikian rupa 

sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi, di lokasi yang 

ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan.    

 

4) Perlindungan Terhadap Saluran Air Lama  

a) Sungai atau kanal alam yang bersebelahan dengan Pekerjaan dalam Kontrak ini, tidak boleh 

diganggu tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan. 
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b) Bilamana penggalian atau pengerukan dasar sungai tidak dapat dihindarkan, maka setelah 
pekerjaan ini selesai, maka Penyedia Jasa harus menimbun kembali seluruh galian sampai 

permukaan tanah asli atau dasar sungai dengan bahan yang disetujui Direksi Pekerjaan. 

c) Bahan yang tertinggal di daerah aliran sungai akibat pembuatan pondasi atau akibat galian 

lainnya, atau akibat penempatan cofferdam harus dibuang seluruhnya setelah pekerjaan selesai. 

 

5) Relokasi Saluran Air 

a) Bilamana terdapat pekerjaan stabilisasi timbunan atau pekerjaan permanen lainnya dalam 
Kontrak ini yang tidak dapat dihindari dan akan menghalangi sebagian atau seluruh saluran air 

yang ada, maka saluran air tersebut harus direlokasi agar tidak mengganggu aliran air pada 

ketinggian air banjir normal yang melalui pekerjaan tersebut. Relokasi yang demikian harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Relokasi saluran air tersebut harus dilakukan dengan mempertahankan kelandaian dasar saluran 
lama dan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan terjadinya 

penggerusan baik pada pekerjaan tersebut maupun pada bangunan di sekitarnya. 

 

6) Perbaikan Saluran Air 

a) Perbaikan saluran air dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana dengan maksud memperbaiki 

kondisi saluran air lama yang mengalami kerusakan 

b) Saluran air yang dilapisi dengan pasangan batu, pelaksanaan perbaikan pasangan batu sesuai 

dengan Seksi 9.1. “Pasangan Batu” dengan memperhatikan arah aliran dan kemiringan saluran 
agar air dapat terbuang ke arah yang seharusnya dan tidak menimbulkan kerusakan pada ujung 

saluran. 

c) Saluran air yang dilapisi dengan beton bertulang, pelaksanaan beton mengacu pada Seksi 2.4. 

dan dibayar sesuai dengan seksi 2.4. 

2.1.4 PENGENDALIAN MUTU 

1) Perbaikan Terhadap Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

a) Bilamana dianggap perlu maka survai profil permukaan lama atau yang akan dilaksanakan harus 

diulang untuk mendapatkan catatan kondisi fisik yang teliti. 

b) Pelaksanaan pekerjaan selokan yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang diberikan dalam 

Pasal 2.1.2.2) di atas, harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa seperti yang diperintahkan oleh 
Direksi Pekerjaan. 

Pekerjaan perbaikan dapat meliputi : 

(1) Penggalian atau penimbunan lebih lanjut, bilamana diperlukan termasuk penimbunan 

kembali dan pemadatan sebelum pekerjaan baru dimulai, kemudian digali kembali 

hingga memenuhi garis yang ditentukan; 

(2) Perbaikan dan penggantian pasangan batu dengan mortar yang cacat sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2.2.4.2) dari Spesifikasi ini. 

c) Pekerjaan timbunan yang tidak memenuhi ketentuan harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan 

dari Pasal 2.5.2.5) dari Spesifikasi ini. 

2) Pemeliharaan Pekerjaan Yang Telah Diterima 

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang 

tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2.1.3.1) di atas. Penyedia 

Jasa juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaan rutin dan perbaikan, apabila diperlukan untuk 

semua selokan yang telah selesai dan diterima, baik saluran yang dilapisi maupun tidak selama 
Periode Kontrak termasuk Periode Pemeliharaan. Pekerjaan pemeliharaan rutin tersebut harus 
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dilaksanakan sesuai dengan Seksi 11.1 dari Spesifikasi ini dan harus dibayar terpisah menurut Pasal 
11.1.1. 

2.1.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

a) Pengukuran Galian 

Pekerjaan galian selokan dan saluran air yang diukur untuk pembayaran dihitung dalam meter 

kubik dan merupakan volume aktual bahan yang dipindahkan dan disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. Pekerjaan galian ini diperlukan untuk pembentukan atau pembentukan kembali 

selokan dan saluran air yang memenuhi garis, ketinggian dan profil sesuai dengan Gambar 

atau yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.  Penggalian yang melebihi dari yang 

ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, tidak boleh 

diukur untuk pembayaran. 

b) Pengukuran dan Pembayaran Timbunan 

Timbunan yang digunakan untuk pekerjaan selokan dan saluran air harus diukur dan dibayar 

sebagai Timbunan dalam Seksi 2.5. dari Spesifikasi ini. 

c) Pengukuran dan Pembayaran Pelapisan Saluran  

Pelapisan saluran untuk selokan drainase dan saluran air diukur dan dibayar sebagai Pasangan 

Batu dengan Mortar dalam Seksi 2.2 dan  untuk pelapisan dengan beton dibayar sesuai 

dengan Seksi 3.1 dari Spesifikasi ini.  

2) Dasar Pembayaran 

Kuantitas galian, ditentukan seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar berdasarkan Harga Kontrak 
per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini dan ditunjukkan dalam 

Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi 

penuh untuk penyediaan semua pekerja, perkakas dan peralatan untuk galian selokan drainase dan 

saluran air, untuk semua formasi penyiapan pondasi selokan yang dilapisi dan semua pekerjaan lain 

atau biaya lainnya yang diperlukan atau biasanya diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang 

sebagaimana mestinya seperti yang diuraikan dalam Seksi ini. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 
Uraian 

Satuan 

Pengukuran 

   

R.2.1.(1) Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air Meter Kubik 

   
R.2.1.(2) Galian untuk perbaikan  selokan dan saluran air Meter Kubik 
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SEKSI 2.2  

PASANGAN BATU DENGAN MORTAR UNTUK SELOKAN DAN SALURAN AIR 

2.2.1 UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan ini mencakup pelapisan sisi atau dasar selokan dan saluran air, dan pembuatan "apron" 

(lantai golak), lubang masuk (catch pits) dan struktur saluran kecil lainnya dengan menggunakan 

pasangan batu dengan mortar yang dibangun di atas suatu dasar yang telah disiapkan memenuhi 
garis, ketinggian dan dimensi yang ditunjukkan pada Gambar atau sebagaimana diperintahkan 

oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Pekerjaan ini juga mencakup pembuatan lubang sulingan (weep holes), termasuk penyediaan dan 

pemasangan cetakan lubang sulingan atau pipa. 

c) Dalam beberapa hal, bilamana mutu batu dan bentuknya cocok serta mutu kerjanya tinggi, 

Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan penggunaan pasangan batu dengan mortar sebagai 

pekerjaan pasangan batu untuk struktur dengan daya dukung yang lebih besar seperti gorong-

gorong pelat, tembok kepala gorong-gorong dan tembok penahan tanah. 

 

2) Penerbitan Detail Pelaksanaan 

Detail pelaksanaan selokan, baik yang dilapisi maupun tidak, yang tidak dimasukkan dalam 

Dokumen Kontrak pada saat pelelangan akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan setelah Penyedia 
Jasa menyerahkan hasil survai lapangan sesuai dengan Seksi 1.2 dari Spesifikasi ini. 

2.2.2 PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 15-2049-1994 : Semen Portland 
SNI 15-3759-1995 : Semen Aduk Pasangan 

SNI 03-6882-2002 : Spesifikasi Mortar Untuk Pekerjaan Pasangan 

 
AASHTO: 

AASHTO M45-04 : Aggregate for Masonry Mortar 

2) Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan dengan Seksi Ini  

a) Persiapan  : Seksi 1.2 

b) Selokan dan Saluran Air : Seksi 2.1 

c) Gorong-gorong : Seksi 2.3 

d) Beton : Seksi 3.1 

e) Adukan Semen : Seksi 9.3. 

f) Pasangan Batu : Seksi 9.1. 

g) Pasangan Batu Kosong/Bronjong : Seksi 9.2. 

h) Pemeliharaan Rutin Jembatan : Seksi 11.1 

3) Toleransi Dimensi 

a) Sisi muka masing-masing batu dari permukaan pasangan batu dengan mortar tidak boleh 

melebihi 1 cm dari profil permukaan rata-rata pasangan batu dengan mortar di sekitarnya. 

b) Untuk pelapisan selokan dan saluran air, profil permukaan rata-rata selokan dan saluran air yang 
dibentuk dari pasangan batu dengan mortar tidak boleh berbeda lebih dari 2 cm dari profil 
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permukaan lantai saluran yang ditentukan atau disetujui, juga tidak bergeser lebih dari 5 cm dari 
profil penampang melintang yang ditentukan atau disetujui. 

c) Tebal minimum setiap pekerjaan pasangan batu dengan mortar 10 cm. 

d) Profil akhir untuk struktur kecil yang tidak memikul beban seperti lubang penangkap dan lantai 
golak tidak boleh bergeser lebih dari 2 cm dari profil yang ditentukan atau disetujui. 

4) Persyaratan Bahan 

a) Batu 

(1) Batu harus terdiri atas batu alam atau batu dari sumber bahan yang tidak terbelah, yang 

utuh (sound), keras, awet, padat, tahan terhadap udara dan air, dan cocok dalam segala 

hal untuk fungsi yang dimaksud. 

(2) Mutu dan ukuran batu harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelum digunakan. Batu 
untuk pelapisan selokan dan saluran air sedapat mungkin harus berbentuk persegi. 

(3) Mutu batu harus sesuai dengan Pasal 9.1.2.4).b) dari spesifikasi ini. 

(4) Kecuali ditentukan lain oleh Gambar atau Spesifikasi, maka semua batu yang digunakan 

untuk pasangan batu dengan mortar harus mempunyai dimensi lebih besar dari 10 cm. 

b) Mortar  

Mortar harus merupakan adukan semen yang memenuhi ketentuan Seksi 9.3. dari Spesifikasi 

ini. 

5) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

(1) Sebelum mulai menggunakan setiap bahan batu yang diusulkan untuk pekerjaan 
pasangan batu dengan mortar, Penyedia Jasa harus mengajukan kepada Direksi 

Pekerjaan dua contoh batu yang mewakili, masing-masing seberat 50 kg. Satu dari 

contoh batu akan disimpan oleh Direksi Pekerjaan untuk rujukan selama periode 

Kontrak. Hanya batu yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan akan digunakan dalam 

pekerjaan.  

(2) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar tidak boleh dimulai sebelum Direksi Pekerjaan 

menyetujui formasi yang telah disiapkan untuk pelapisan.  

b) Kondisi Tempat Kerja 

Ketentuan  yang  disyaratkan dalam  Pasal 2.4.2.5) dari Spesifikasi ini tentang menjaga 

tempat kerja agar senantiasa kering dan menjamin fasilitas sanitasi yang memadai tersedia di 
lapangan untuk para pekerja, harus juga berlaku untuk pekerjaan pasangan batu dengan 

mortar.  

2.2.3 PELAKSANAAN 

1) Metoda Pekerjaan 

a) Metoda pekerjaan saluran pasangan batu dengan mortar yang dilaksanakan setiap satuan waktu 
harus dibatasi sesuai dengan tingkat kecepatan pemasangan yang menjamin agar seluruh 

pekerjaan pasangan batu hanya dipasang dengan adukan yang baru. 

b) Bilamana pasangan batu dengan mortar digunakan pada lereng sebagai pelapisan selokan, maka 

pembentukan penampang selokan pada tahap awal harus dibuat seolah-olah seperti tidak akan 

ada pasangan batu dengan mortar. Pemangkasan tahap akhir hingga batas-batas yang ditentukan 
harus dilaksanakan sesaat sebelum pemasangan pasangan batu dengan mortar. 

2) Penyiapan Formasi atau Pondasi  

a) Formasi untuk pelapisan pasangan batu dengan mortar harus disiapkan sesuai dengan ketentuan 

Seksi 2.1 Selokan dan Saluran Air.  

b) Pondasi atau galian parit untuk tumit (cut off wall) dari pasangan batu dengan mortar atau untuk 

struktur harus disiapkan sesuai dengan ketentuan Seksi 2.4. Galian. 
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3) Penyiapan Batu 

a) Batu harus dibersihkan dari bahan yang merugikan, yang dapat mengurangi kelekatan dengan 

adukan. 

b) Sebelum pemasangan, batu harus dibasahi seluruh permukaannya dan diberikan waktu yang 
cukup untuk proses penyerapan air sampai jenuh. 

4) Pemasangan Lapisan Batu 

a) Suatu landasan  dari  adukan  semen paling sedikit setebal 3 cm harus dipasang pada formasi 

yang telah disiapkan. Landasan adukan ini harus dikerjakan sedikit demi sedikit sedemikian rupa 
sehingga permukaan batu akan tertanam pada adukan sebelum mengeras. 

b) Batu harus ditanam dengan kuat di atas landasan adukan semen sedemikian rupa sehingga satu 

batu berdekatan dengan lainnya sampai mendapatkan tebal pelapisan yang diperlukan di mana 

tebal ini akan diukur tegak lurus terhadap lereng. Rongga yang terdapat di antara satu batu 

dengan lainnya harus diisi adukan dan adukan ini harus dikerjakan sampai hampir sama rata 
dengan permukaan lapisan tetapi tidak sampai menutupi permukaan lapisan. 

c) Pekerjaan harus dimulai dari dasar lereng menuju ke atas, dan permukaan harus segera 

diselesaikan setelah pengerasan awal dari adukan dengan cara menyapunya dengan sapu yang 

kaku. 

d) Permukaan yang telah selesai dikerjakan harus dirawat seperti yang disyaratkan untuk Pekerjaan 

Beton dalam Pasal 2.4.3.2) dari Spesifikasi ini. 

e) Lereng yang bersebelahan dengan bahu jalan harus dipangkas dan dirapikan untuk memperoleh 

bidang antar muka yang rapat dan halus dengan pasangan batu dengan mortar sehingga akan 
memberikan drainase yang lancar dan mencegah gerusan pada tepi pekerjaan pasangan batu 

dengan mortar. 

f) Pemasangan batu kali harus dilaksanakan dengan cara pemasangan adukan mortar kemudian 

diikuti dengan batu sedemikian sehingga semua batu akan terlapisi dengan adukan mortar.  
Dalam hal apapun pelaksanaan pemasangan batu tidak boleh dilakukan dengan cara menumpuk 

batu terlebih dahulu batu kemudian dituangkan adukan mortar ke atasnya. 

5) Pelaksanaan Pasangan Batu Dengan Mortar Untuk Pekerjaan Struktur 

a) Tumit (cut off wall) dan struktur lainnya yang dibuat dalam galian parit di mana terdapat 

kestabilan akibat daya lekat tanah atau akibat disediakannya cetakan, harus dilaksanakan dengan 
mengisi galian atau cetakan dengan adukan setebal 60 % dari ukuran maksimum batu yang 

digunakan dan kemudian dengan segera memasang batu di atas adukan yang belum mengeras. 

Selanjutnya adukan harus segera ditambahkan dan proses tersebut diulangi sampai cetakan 
tersebut terisi penuh. Adukan berikutnya harus segera ditambahkan lagi sampai ke bagian 

puncak sehingga memperoleh permukaan atas yang rata. 

b) Bilamana bentuk batu sedemikian rupa sehingga dapat saling mengunci dengan kuat, dan 

bilamana digunakan adukan yang liat, pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk struktur 

dapat pula dibuat tanpa cetakan, sebagaimana yang diuraikan untuk Pasangan Batu dalam Seksi 
9.1. dari Spesifikasi ini. 

c) Permukaan pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk struktur yang terekspos harus 

diselesaikan dan dirawat seperti yang disyaratkan di atas untuk pelapisan batu.  

d) Penimbunan kembali di sekeliling struktur yang telah selesai dirawat harus ditimbun sesuai 

dengan ketentuan Seksi 2.5.2 Timbunan. 

2.2.4 PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/memeriksa 

bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima sesuai dengan ketentuan 

persyaratan bahan pada pasal 2.2.2.4). 
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2) Perbaikan Terhadap Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

a) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar yang tidak memenuhi toleransi yang disyaratkan dalam 

Pasal 2.2.2.3) dari Spesifikasi ini harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri dan 

dengan cara yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Bilamana kestabilan dan keutuhan dari pekerjaan yang telah diselesaikan terganggu atau rusak, 

yang menurut pendapat Direksi Pekerjaan diakibatkan oleh kelalaian Penyedia Jasa, maka 

Penyedia Jasa harus mengganti dengan biayanya sendiri untuk setiap pekerjaan yang terganggu 

atau rusak. Penyedia Jasa tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang timbul berasal dari alam 

seperti angin topan atau pergeseran lapisan tanah yang tidak dapat dihindarkan, dengan syarat 

pekerjaan yang rusak tersebut telah diterima dan dinyatakan secara tertulis oleh Direksi 

Pekerjaan telah selesai. 

3) Pemeliharaan Pekerjaan Yang Telah Diterima 

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang 

tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2.2.4.1) di atas, Penyedia 

Jasa juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaan rutin dari semua pekerjaan pasangan batu 

dengan mortar untuk drainase yang telah selesai dan diterima selama sisa Periode Kontrak termasuk 

Periode Pemeliharaan. Pekerjaan pemeliharaan rutin tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Seksi 

11.1 dari Spesifikasi ini dan harus dibayar terpisah menurut Pasal 11.1. 

2.2.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

a) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik 

sebagai volume nominal pekerjaan yang selesai dan diterima. 

b) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk pelapisan pada selokan dan saluran air, atau 

pelapisan pada permukaan lainnya, volume nominal harus ditentukan dari luas permukaan 

terekspos dari pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan tebal nominal lapisan untuk pelapisan. 

Untuk keperluan pembayaran, tebal nominal lapisan harus diambil yang terkecil dari berikut ini : 

(1) Tebal yang ditentukan seperti yang ditunjukkan pada Gambar atau diperintahkan Direksi 

Pekerjaan; 

(2) Tebal aktual rata-rata yang dipasang seperti yang ditentukan dalam pengukuran 

lapangan. 

c) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar yang digunakan bukan untuk pelapisan, volume nominal 
untuk pembayaran harus dihitung sebagai volume teoritis yang ditetapkan dari garis dan 

penampang yang ditentukan atau disetujui. 

d) Galian untuk selokan drainase yang diberi pasangan batu dengan mortar harus diukur untuk 

pembayaran sesuai dengan Seksi 2.1 dari Spesifikasi ini. 

2) Dasar Pembayaran 

Kuantitas pasangan batu dengan mortar, ditentukan seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar 

berdasarkan Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk mata pembayaran terdaftar di bawah dan 
ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dimana harga dan pembayaran tersebut harus 

merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua bahan, untuk semua formasi 

penyiapan pondasi yang diperlukan, untuk pembuatan lubang sulingan, untuk pengeringan air, untuk 
penimbunan kembali dan pekerjaan akhir, dan semua pekerjaan atau biaya lainnya yang diperlukan 

atau biasanya diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana mestinya seperti yang 

diuraikan dalam Seksi ini. 
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Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan Pengukuran 

   

R.2.2 Pasangan Batu dengan Mortar  untuk saluran Meter Kubik 
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SEKSI 2.3  

GORONG-GORONG 

2.3.1 UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan ini mencakup perbaikan, perpanjangan, penggantian atau pembuatan gorong-gorong 

pipa beton bertulang maupun tanpa tulangan atau pipa baja gelombang (corrugated), gorong-

gorong persegi pracetak dan pelat beton bertulang, termasuk tembok kepala, struktur lubang 

masuk dan keluar, serta pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap 

penggerusan, sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi ini dan pada lokasi yang ditunjukkan oleh 
Direksi Pekerjaan. 

b) Pekerjaan ini juga mencakup pemasangan drainase dengan pelapisan beton (concrete lined 

drains), bilamana diperlukan dilengkapi dengan pelat penutup, pada lokasi yang disetujui seperti 

dalam daerah perkotaan dan dimana air rembesan dari selokan yang tidak dilapisi dapat 
mengakibatkan ketidakstabilan lereng. 

c) Pekerjaan yang tercakup dalam seksi ini untuk  gorong-gorong persegi pracetak beton bertulang 

adalah dengan dimensi kurang dari 2,5 m. Sedangkan untuk dimensi yang lebih dari 2,5 m 

merupakan bagian dari pekerjaan struktur. 

2) Penerbitan Detail Pelaksanaan 

Detail Pelaksanaan gorong-gorong dan drainase beton, yang tidak dimasukkan dalam Dokumen 
Kontrak pada saat pelelangan akan disediakan oleh Direksi Pekerjaan setelah Penyedia Jasa 

menyerahkan hasil survai lapangan sesuai dengan Seksi 1.2 dari Spesifikasi ini. 

2.3.2 PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI): 

SNI 03-1972-1990 : Metode Pengujian Slump Beton 

SNI 03-2458-1991 : Metode Pengambilan Contoh untuk Campuran Beton Segar 

SNI 03-1495-1992 : Spesifikasi Bahan Tambah untuk Beton 

SNI 03-2834-1992 : Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal 

SNI 03-2049-1994 : Semen Portland 

SNI 03-4433-1997 : Spesifikasi Beton Siap Pakai 
SNI 03-4810-1998 : Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Lapangan 

SNI 03-6368-2000 : Spesifikasi Pipa Baja untuk Saluran Air Limbah, Saluran Air Hujan dan 

Gorong-gorong (Beton Tak Bertulang) 
SNI 03-6719-2002 : Spesifikasi Pipa Baja Bergelombang dengan Lapis Pelindung Logam 

untuk Pembuangan Air dan Drainase Bawah Tanah. 

 
AASHTO : 

AASHTO M170M-04 : Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.(Metric) 

2) Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan dengan Seksi Ini  

a) Persiapan      : Seksi 1.2 

b) Selokan Drainase dan Saluran Air   : Seksi 2.1 

c) Pasangan Batu Dengan Mortar untuk Selokan dan 

       Saluran Air     : Seksi 2.2 

d) Galian       : Seksi 2.4. 

e) Timbunan      : Seksi 2.5. 
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f) Beton       : Seksi 3.1 

g) Adukan Semen      : Seksi 9.3. 

h) Pasangan Batu      : Seksi 9.1. 

i) Pekerjaan Harian     : Seksi 10.1 

j) Pemeliharaan Rutin Jembatan    : Seksi 11.1 

3) Toleransi Dimensi 

a) Sisi muka masing-masing gorong-gorong tidak boleh melebihi 1 cm dari profil permukaan rata-

rata gorong-gorong. 

b) Untuk pelapisan selokan dan saluran air, profil permukaan rata-rata gorong-gorong beton 

bertulang tidak boleh berbeda lebih dari 2 cm dari profil permukaan lantai saluran yang 

ditentukan atau disetujui, juga tidak bergeser lebih dari 5 cm dari profil penampang melintang 

yang ditentukan atau disetujui. 

c) Profil akhir untuk struktur gorong-gorong kecil yang tidak memikul beban seperti lubang 

penangkap dan lantai golak tidak boleh bergeser lebih dari 2 cm dari profil yang ditentukan atau 

disetujui. 

4) Persyaratan Bahan 

a) Beton 

Beton yang digunakan untuk seluruh pekerjaan struktur yang diuraikan dalam Seksi ini harus 

memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 3.1 dari Spesifikasi ini. 

b) Baja Tulangan Untuk Beton 

Seluruh baja tulangan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus memenuhi ketentuan yang 
disyaratkan dalam Seksi 3.3 dari Spesifikasi ini. 

c) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang 

Gorong-gorong pipa beton bertulang harus beton bertulang pracetak dan harus memenuhi 

persyaratan AASHTO M170M-04 

d) Gorong-gorong Pipa Baja Gelombang  

Gorong-gorong pipa baja bergelombang yang dipakai harus terbuat dari besi atau baja yang 

digalvanisir dan harus memenuhi persyaratan SNI 03-6719-2002. 

e) Gorong-gorong persegi pracetak 

Gorong-gorong persegi pracetak harus  dibuat oleh pabrik yang mempunyai sertifikat. 

f) Pasangan Batu 

Bahan untuk tembok kepala dari pasangan batu dan struktur lainnya harus memenuhi 

ketentuan Seksi 9.1. dari Spesifikasi ini. 

g) Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar 

Bahan untuk pelapisan dengan pasangan batu, perlindungan terhadap gerusan dan struktur 

minor lainnya yang diperlukan untuk pekerjaan harus memenuhi ketentuan Seksi 2.2 dari 
Spesifikasi ini. 

h) Adukan 

Adukan untuk sambungan pipa dan kelilingnya harus dari adukan semen yang memenuhi 

ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 9.3. dari Spesifikasi ini. 

i) Penimbunan Kembali 

Bahan timbunan yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi ketentuan yang 

disyaratkan dalam Seksi 2.5. dari Spesifikasi ini. 
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5) Persyaratan Kerja 

a) Persiapan Tempat Kerja 

Penggalian dan persiapan parit serta pondasi untuk drainase beton dan gorong-gorong harus 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Seksi 2.4. dari Spesifikasi ini, dan yang khususnya 
dengan Pasal  2.4.3.3), Galian untuk Struktur dan Pipa. 

b) Kondisi Tempat Kerja 

Ketentuan yang diberikan dalam Pasal 2.4.2.5) dari Spesifikasi ini, tentang pengeringan air 

dan pemeliharaan sanitasi di lapangan harus diberlakukan. 

c) Utilitas Bawah Tanah 

Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 2.4.2.5) dari Spesifikasi ini harus 

berlaku, juga pada pekerjaan yang dilaksanakan dalam Seksi ini. 

d) Penggunaan dan Pembuangan Bahan Galian 

Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 2.4.2.4) dari Spesifikasi ini harus 
diberlakukan. 

e) Pengembalian Bentuk dan Pembuangan Pekerjaan Sementara 

Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 2.4.2.4) dari Spesifikasi ini harus 
diberlakukan. 

f) Pengaturan Lalu Lintas 

Pengaturan Lalu Lintas harus memenuhi ketentuan Seksi 1.3, Pengaturan Lalu Lintas. 

2.3.3 PELAKSANAAN 

1) Metode Pekerjaan 

a) Pekerjaan gorong-gorong atau drainase beton tidak boleh dimulai sampai persetujuan tertulis 

Direksi Pekerjaan dan lingkup pekerjaan telah diterbitkan. 

b) Seperti yang disyaratkan dalam Seksi 2.5 dari Spesifikasi ini, drainase harus dalam kondisi 

operasional dan berfungsi secara efektif sebelum pekerjaan galian atau timbunan dilaksanakan. 
Dengan demikian gorong-gorong harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan 

timbunan dimulai, kecuali jika Penyedia Jasa dapat menyediakan drainase yang memadai 

dengan membuat pekerjaan sementara yang khusus. 

2) Penempatan Gorong-gorong Pipa Beton  

a) Pipa beton harus dipasang dengan hati-hati, lidah sambungan harus diletakkan di bagian hilir, 
lidah sambungan harus dimasukkan sepenuhnya ke dalam alur sambungan dan sesuai dengan 

arah serta kelandaiannya. 

b) Sebelum melanjutkan pemasangan bagian pipa beton berikutnya, maka sisi dalam dari setengah 

bagian bawah alur sambungan harus diberi adukan yang cukup. Pada saat yang sama setengah 

bagian atas lidah sambungan pipa berikutnya juga harus diberi adukan yang sama. 

c) Setelah pipa beton terpasang, sambungan yang belum terisi harus diisi dengan adukan, dan 
adukan tambahan harus diberikan untuk membentuk selimut adukan di sekeliling sambungan. 

d) Penimbunan kembali dan pemadatan sekeliling dan di atas gorong-gorong beton harus 
dilaksanakan seperti yang disyaratkan mendetail dalam Seksi 2.5., Timbunan, dengan 

menggunakan bahan yang memenuhi ketentuan yang diberikan untuk Timbunan Pilihan. Bahan 

harus terdiri dari tanah atau kerikil yang bebas dari gumpalan lempung dan bahan-bahan 
tetumbuhan serta yang tidak mengandung batu yang tertahan pada ayakan 25 mm. 

e) Penimbunan kembali harus dilakukan sampai minimum 60 cm di atas puncak pipa dan, kecuali 

kalau bukan suatu galian parit, maka jarak sumbu pipa ke masing-masing sisi minimum satu 

setengah kali diameter. Penimbunan kembali pada celah-celah di bawah setengah bagian bawah 
pipa harus mendapat perhatian khusus agar dapat dipadatkan sebagaimana mestinya.  
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f) Alat berat untuk pekerjaan tanah dan mesin gilas tidak boleh beroperasi lebih dekat 1,5 m dari 
pipa sampai seluruh pipa terbungkus dengan ketinggian paling sedikit 60 cm di atas puncak pipa. 

Perlengkapan ringan dapat dioperasikan dalam batas ketentuan tersebut di atas asalkan 

penimbunan kembali telah mencapai ketinggian 30 cm di atas puncak pipa. Meskipun demikian 
dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang di atas, Penyedia Jasa harus bertanggung jawab 

dan harus memperbaiki setiap kerusakan yang terjadi akibat kegiatan tersebut. 

g) Pipa beton harus diselimuti dengan beton sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam Gambar 

atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan bilamana  tinggi timbunan di atas 
pipa melebihi ketentuan maksimum atau kurang dari ketentuan minimum dari yang ditunjukkan 

dalam Gambar atau spesifikasi dari pabrik pembuatnya untuk ukuran dan kelas pipa tertentu. 

3) Pemasangan Gorong-gorong Pipa Baja Gelombang  

a) Pipa baja bergelombang dapat dirakit di lokasi penempatannya atau dirakit di dalam galian parit 

yang telah disiapkan. 

b) Pipa baja bergelombang yang telah dirakit lebih dahulu harus diturunkan ke tempatnya dengan 

tali baja yang dapat diterima dan pipa tidak boleh terlalu panjang karena dapat menyebabkan 

tertekuknya sambungan. Perhatian khusus harus diberikan untuk menghindari kerusakan pada 

ujung pipa dan kemungkinan jatuhnya pipa selama pengangkutan dan pemasangan. 

c) Semua pipa baja bergelombang yang telah dirakit harus dibaut dengan tepat dan alur sambungan 

harus terpasang dengan benar untuk menghindari adanya regangan yang berlebihan. 

4) Pelaksanaan Gorong-gorong Persegi Pelat atau Pracetak 

a) Gorong-gorong persegi dan pelat harus dibuat sesuai dengan garis dan dimensi yang diberikan 
dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Seluruh pekerjaan beton bertulang atau beton pracetak harus memenuhi ketentuan yang 

disyaratkan dalam Seksi 3.1 Beton dan Seksi 3.3 Baja Tulangan. 

c) Seluruh pekerjaan pasangan batu harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 9.1. 

Pasangan Batu. 

5) Tembok Kepala Gorong-gorong dan Struktur Tempat Masuk dan Keluarnya Air 

a) Kecuali jika ditunjukkan lain dalam Gambar, maka landasan kolam golak dan pekerjaan 
perlindungan terhadap gerusan yang berhubungan dengan pekerjaan gorong-gorong harus dibuat 

dengan menggunakan pasangan batu dengan mortar seperti yang disyaratkan dalam Seksi 2.2. 

Umumnya pekerjaan pasangan batu dengan mortar digunakan untuk tembok kepala gorong-
gorong kecil dan struktur lainnya yang tidak memikul beban struktur yang berarti. 

b) Tembok kepala gorong-gorong besar atau yang berada di bawah timbunan yang tinggi, atau 
struktur lainnya yang memikul beban yang berhubungan dengan pekerjaan gorong-gorong, harus 

dibuat dengan menggunakan Pasangan Batu dan bukan Pasangan Batu Dengan Mortar, bahkan 

jika beban yang dipikul sangat besar maka harus menggunakan Beton Bertulang. Bahan yang 
akan digunakan harus seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan. Direksi Pekerjaan akan 

mempertimbangkan mutu dan bentuk batu yang tersedia untuk pekerjaan tersebut, dan juga 

keterampilan tukang batu yang dipekerjakan oleh Penyedia Jasa. 

6) Perpanjangan Gorong-gorong Lama 

a) Bila perpanjangan gorong-gorong lama memerlukan pembongkaran tembok kepala lama, atau 
tembok sayap atau bagian lainnya, maka bagian-bagian tersebut harus dibongkar dengan hati-

hati seperti yang disyaratkan dalam Seksi 9.4., sedemikian rupa sehingga tidak merusak pipa 

atau bagian struktur lainnya yang tidak dibongkar. Jika menurut pendapat Direksi Pekerjaan, 

kerusakan yang tidak perlu terjadi pada bagian gorong-gorong yang ditetapkan untuk tidak 

dibongkar, maka bagian yang rusak tersebut harus diganti atas biaya Penyedia Jasa. 

b) Bilamana gorong-gorong lama dan perpanjangannya mempunyai rancangan yang berbeda, atau 

menurut pendapat Direksi Pekerjaan, sambungan yang standar tidak mungkin dilakukan, maka 
suatu sambungan (collar) beton harus dibuat untuk membentuk sambungan seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 
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c) Semua gorong-gorong lama, juga gorong-gorong yang akan diganti atau diperpanjang dalam 
Kontrak ini, harus dibersihkan dari semua sampah dan kotoran, dan harus dijaga dalam kondisi 

bersih dan operasional selama Periode Kontrak. 

7) Pelaksanaan Drainase Beton 

a) Saluran beton bertulang dan pelat penutup harus dibuat sesuai dengan garis dan elevasi dan 

detail lainnya yang ditunjukkan dalam Gambar, atau seperti yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan, dan memenuhi ketentuan dalam Seksi 3.1, Pekerjaan Beton. Saluran dapat dicor di 

tempat atau pracetak dan dipasang bagian demi bagian. Pelat penutup harus dibuat sebagai unit 
pracetak. 

b) Untuk saluran yang dicor di tempat, Direksi Pekerjaan dapat mengijinkan untuk menggunakan 

sisi galian sebagai pengganti cetakan. Dalam hal ini, tebal dinding yang menghadap sisi galian 

dan selimut beton harus ditambah 25 mm tanpa pembayaran tambahan. 

c) Untuk saluran yang dicor di tempat, sambungan konstruksi harus dibuat pada interval 10 m atau 

kurang. Sambungan tersebut, seperti sambungan antara ruas-ruas beton pracetak harus 

mempunyai lebar antara 1 cm dan 2 cm dan harus dibungkus dengan adukan semen yang rata 

dengan permukaan dalam saluran. 

2.3.4 PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh Direksi Pekerjaan penerimaan bahan dengan mengecek/ 
memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai 

dengan ketentuan persyaratan bahan pada Pasal 2.3.2 4). 

2) Perbaikan Terhadap Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan  

Seluruh pekerjaan dan bahan untuk pembuatan gorong-gorong dan drainase beton harus memenuhi 

toleransi dimensi dan berbagai ketentuan untuk perbaikan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan, 

yang diberikan dalam Seksi-seksi dari Spesifikasi ini sesuai dengan pekerjaan atau bahan yang 

digunakan.  

3) Pemeliharaan Pekerjaan Yang Telah Diterima 

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang 
tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2.3.4.1) di atas, Penyedia 

Jasa juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaan rutin dari semua gorong-gorong dan drainase 

beton yang telah selesai dan diterima selama sisa Periode Kontrak termasuk Periode Pemeliharaan. 
Pekerjaan pemeliharaan rutin tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Seksi 11.1 dari Spesifikasi 

ini dan harus dibayar terpisah menurut Pasal 11.1. 

2.3.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran  

a) Kuantitas yang diukur untuk pembayaran gorong-gorong pipa beton bertulang maupun tanpa 
tulangan harus jumlah meter panjang dari pipa baru atau perpanjangan yang dipasang, yang 

diukur dari ujung ke ujung pipa yang dipasang. 

b) Kuantitas yang diukur untuk pembayaran gorong-gorong pipa baja gelombang dibayar 

berdasarkan jumlah ton struktur pipa baru atau perpanjangan yang dipasang dan diterima oleh 

Direksi Pekerjaan. 

c) Kuantitas yang diukur untuk pembayaran gorong-gorong persegi beton bertulang pracetak harus 

jumlah meter panjang  yang dipasang, yang diukur dari ujung ke ujung gorong-gorong 

terpasang. 

d) Kuantitas yang diukur untuk struktur lainnya yang diuraikan dalam Seksi ini merupakan 

kuantitas dari berbagai macam bahan yang digunakan, dan dihitung seperti yang disyaratkan 

dalam Seksi lain dalam Spesifikasi ini. 
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e) Kecuali untuk Galian Batu dan bahan Drainase Porous yang digunakan, tidak ada pengukuran 
yang terpisah untuk pembayaran untuk pekerjaan galian atau timbunan, biaya pekerjaan ini 

dipandang sebagai pelengkap untuk melaksanakan pekerjaan gorong-gorong pipa dan sudah 

termasuk dalam harga penawaran untuk gorong-gorong pipa dan berbagai macam bahan yang 
digunakan dalam pelaksanaan. 

2) Dasar Pembayaran 

Kuantitas gorong-gorong pipa, gorong-gorong persegi pracetak yang diukur sebagaimana yang 

disyaratkan di atas, harus dibayar menurut Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk mata 
pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana 

harga dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan 

semua bahan dan untuk semua galian dan pembuangan bahan, pemadatan, cetakan, penimbunan 
kembali, lubang sulingan, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan atau biasanya perlu untuk 

penyelesaian pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini. 

 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 
Uraian 

Satuan 

Pengukuran 

R.2.3.(1) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 50 

cm 

Meter Panjang 

R.2.3.(2) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 50 
cm sampai 70 cm 

Meter Panjang 

R.2.3.(3) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 70 

cm sampai 100 cm 

Meter Panjang 

R.2.3.(4) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 

cm sampai 130 cm 

Meter Panjang 

R.2.3.(5) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 140 

cm sampai 150 cm 

Meter Panjang 

R.2.3.(6) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, dengan diameter 

selain 2.3.(1) sampai 2.3.(4) 

Meter Panjang 

R.2.3.(7) Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang  

dengan dimensi …… 

Ton 

R.2.3.(8) Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter 

dalam 20 cm sampai 30 cm 

Meter Panjang 

R.2.3.(9) Gorong-gorong persegi beton bertulang pracetak dengan 

dimensi …………… 

Meter Panjang 
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SEKSI 2.4  

GALIAN 

2.4.1 UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan ini harus mencakup penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah 

atau batu atau bahan lain dari jalan atau sekitarnya yang diperlukan untuk penyelesaian dari 
pekerjaan dalam Kontrak ini. 

b) Pekerjaan ini umumnya diperlukan untuk pembuatan badan jalan termasuk selokan samping 

dan saluran air yang sesuai dengan Spesifikasi ini dan memenuhi garis, ketinggian dan 
penampang melintang yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan 

oleh Direksi Pekerjaan. 

c) Kecuali untuk keperluan pembayaran, ketentuan dari Seksi ini berlaku untuk semua jenis galian 

yang dilakukan sehubungan dengan Kontrak, dan pekerjaan galian dapat berupa : 

(1) Galian biasa 

(a) Galian biasa untuk material timbunan 

(b) Galian biasa sebagai bahan buangan 

(2) Galian batu 

(a) Galian batu tanpa menggunakan bahan peledak 

(b) Galian batu menggunakan bahan peledak 

(3) Galian struktur 

d) Galian Biasa harus mencakup seluruh galian yang tidak diklasifikasikan sebagai galian batu, 

galian struktur, galian sumber bahan (borrow excavation) dan pembongkaran perkerasan 
beraspal, dan masih dapat dilakukan dengan penggaru (ripper) tunggal yang ditarik oleh traktor 

dengan berat maksimum 15 ton dan tenaga kuda netto maksimum sebesar 180 PK (tenaga 

kuda). 

(1) Galian biasa untuk material timbunan 

Bahan galian yang memenuhi persyaratan yang akan digunakan sebagai material 

timbunan harus bebas dari bahan-bahan organik dalam jumlah yang merusak, seperti 

daun, rumput, akar dan kotoran. 

(2) Galian biasa sebagai bahan buangan 

Bahan galian yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bahan timbunan atau material 
galian dianggap sebagai tidak diperlukan dalam konstruksi.  

(1) e) Galian Batu harus mencakup galian bongkahan batu dengan volume 1 meter kubik 

atau lebih dan seluruh batu atau bahan lainnya yang menurut Direksi Pekerjaan adalah tidak 

praktis bila digali tanpa menggunakan alat pemecah bertekanan udara, pemboran, dan 

peledakan. 

(2) f) Galian Struktur mencakup galian pada segala jenis tanah dalam batas pekerjaan yang 

disebut atau ditunjukkan dalam Gambar untuk Struktur.  Galian Struktur terbatas untuk 

galian lantai pondasi jembatan, tembok penahan tanah, dan struktur pemikul beban lainnya 

selain yang disebut dalam Spesifikasi ini. 

Pekerjaan galian struktur mencakup : penimbunan kembali dengan bahan yang disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan; pembuangan bahan galian yang tidak terpakai; semua keperluan 

drainase, pemompaan, penimbaan, penurapan, penyokong; pembuatan tempat kerja atau 

cofferdam beserta pembongkarannya. 
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2.4.2 PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan    

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 03-3420-1994 : Metode Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Tidak terkonsolidasi 

tanpa Drainase 

SNI 03-1744-1989 : Metode Pengujian CBR Laboratorium 

 SNI 03-6371-2000 : Tata cara Pengklasifikasian Tanah dengan cara Unifikasi Tanah 

 SNI 03-3638-1994 : Metode Pengujian Kuat Tekan Bebas 
 

AASHTO  :   

Division 200. Earthwork, Section 203 Excavation And  Embankment 
 

2) Pekerjaan Seksi lain yang berkaitan dengan Seksi ini : 

a) Persiapan  :  Seksi 1.2 

b) Selokan Tanah dan Saluran Air  :  Seksi 2.1 

c) Gorong-gorong  :  Seksi 2.3 

d) Timbunan  :  Seksi 2.4. 

e) Penyiapan Badan Jalan  :  Seksi 2.6. 

f) Beton  :  Seksi 3.1 

g) Pasangan Batu  :  Seksi 9.1 

h) Pembongkaran Struktur :  Seksi 9.4 

i) Pemeliharaan Rutin Jembatan  :  Seksi 11.1 

3) Toleransi Dimensi 

Kelandaian akhir, garis dan formasi sesudah galian selain galian perkerasan beraspal tidak boleh 

berbeda lebih dari 2 cm dari yang ditentukan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan pada setiap titik, sedangkan untuk galian perkerasan beraspal tidak boleh berbeda lebih dari 

1 cm dari yang disyaratkan. 
 

4) Persyaratan Bahan 

a) Penggunaan dan Pembuangan Bahan Galian 

(1) Semua bahan galian tanah dan galian batu yang dapat dipakai dalam batas-batas dan 
lingkup proyek harus digunakan secara efektif untuk pekerjaan  timbunan atau 

penimbunan kembali. 

(2) Bahan galian yang mengandung tanah organik, tanah gambut (peat), tanah ekspansif      

pada batasan tinggi dan sangat tinggi, tanah dengan nilai sensitivitas > 4, tanah lumpur, 
serta sejumlah besar akar atau tumbuh-tumbuhan lainnya dan tanah kompresif yang 

menurut pendapat Direksi Pekerjaan akan menyulitkan pemadatan bahan di atasnya atau 

yang akan  mengakibatkan kegagalan atau penurunan (settlement) yang tidak 

dikehendaki, harus diklasifikasikan sebagai bahan yang tidak memenuhi syarat untuk 

digunakan sebagai timbunan dalam pekerjaan permanen. 

(3) Setiap bahan galian yang melebihi kebutuhan timbunan, atau tiap bahan galian yang tidak 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan untuk digunakan sebagai bahan timbunan, harus dibuang 

dan diratakan oleh Penyedia Jasa di luar atau di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) atau 
lahan yang disediakan oleh Penyedia Jasa seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan. 

(4) Penyedia Jasa harus bertanggungjawab terhadap seluruh pengaturan dan biaya yang 
diperlukan untuk pembuangan bahan galian yang tidak terpakai atau yang tidak 

memenuhi syarat untuk bahan timbunan, termasuk pembuangan bahan galian yang 

diuraikan dalam Pasal 2.5.3.1), juga termasuk pengangkutan hasil galian ke tempat 
pembuangan akhir dengan jarak tidak melebihi yang disyaratkan dalam Pasal 2.4.5.1) dan 
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perolehan ijin dari pemilik atau penyewa tanah dimana pembuangan akhir tersebut akan 
dilakukan. 

b) Pengembalian bentuk dan pembuangan pekerjaan sementara 

(1) Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, semua struktur sementara seperti 
cofferdam atau penyokong (shoring) dan pengaku (bracing) harus dibongkar oleh 

Penyedia Jasa setelah struktur permanen atau pekerjaan lainnya selesai. 

Pembongkaran harus dilakukan sedemikian sehingga tidak mengganggu atau 

merusak struktur atau formasi yang telah selesai. 

(2) Bahan bekas pekerjaan sementara menjadi milik Penyedia Jasa atau bila memenuhi 

syarat dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan, dapat dipergunakan untuk pekerjaan 

permanen dan dibayar menurut Mata Pembayaran yang relevan sesuai dengan yang 
terdapat dalam Daftar Penawaran. 

(3) Setiap bahan galian dan bahan lainnya yang sementara waktu diijinkan untuk 
ditempatkan dalam saluran air harus dibuang seluruhnya setelah pekerjaan berakhir 

sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu saluran air.  

(4) Seluruh tempat bekas galian bahan atau sumber bahan yang digunakan oleh Penyedia 

Jasa harus ditinggalkan dalam suatu kondisi yang rata dan rapi dengan tepi dan lereng 

yang stabil dan saluran drainase yang memadai. 

5) Persyaratan Pelaksanaan 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja dan Pencatatan 

(3) Untuk setiap pekerjaan galian yang dibayar menurut Seksi ini, sebelum memulai 
pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan, gambar detil 

penampang melintang yang menunjukkan elevasi tanah asli sebelum operasi 

pembersihan dan pembongkaran, atau penggalian dilaksanakan paling lambat 3 hari 

sebelum pekerjaan dimulai. 

(4) Penyedia jasa harus memasang patok-patok batas galian paling lambat 3 hari sebelum 

pekerjaan dimulai.  

(5) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis gambar 
detil seluruh struktur sementara yang diusulkan atau yang diperintahkan untuk 

digunakan, seperti penyokong (shoring), pengaku (bracing), cofferdam, dan dinding 

penahan rembesan (cut-off wall), dan gambar-gambar tersebut harus memperoleh 
persetujuan dari Direksi Pekerjaan dan Direksin Teknis sebelum melaksanakan 

pekerjaan galian yang akan dilindungi oleh struktur sementara yang diusulkan.  

(6) Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Teknis untuk setiap galian untuk tanah dasar, 

formasi atau pondasi yang telah selesai dikerjakan, dan bahan landasan atau bahan 

lainnya tidak boleh dihampar sebelum kedalaman galian, sifat dan kekerasan bahan 

pondasi disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Teknis, seperti yang disebutkan dalam 

Pasal 2.4.3. 
(7) Arsip tentang rencana peledakan dan semua bahan peledak yang digunakan, yang 

menunjukkan lokasi pola serta jumlahnya, harus disimpan oleh Penyedia Jasa untuk 

diperiksa Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis. 
(8) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis suatu 

catatan tertulis tentang lokasi, kondisi susunan dan kuantitas perkerasan beraspal yang 

akan dikupas atau digali. Pencatatan pengukuran harus dilakukan setelah seluruh bahan 

perkerasan beraspal telah dikupas atau digali. 

b) Pengamanan Pekerjaan Galian 

(1) Penyedia Jasa harus memikul semua tanggung jawab dalam menjamin keselamatan 
pekerja yang melaksanakan pekerjaan galian, penduduk dan bangunan yang ada di sekitar 

lokasi galian.  

(2) Selama pelaksanaan pekerjaan galian, lereng sementara galian yang stabil dan mampu 

menahan pekerjaan, struktur atau mesin di sekitarnya, harus dipertahankan sepanjang 
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waktu, penyokong (shoring) dan pengaku (bracing) yang memadai harus dipasang 
bilamana permukaan lereng galian mungkin tidak stabil. Bilamana diperlukan, Penyedia 

Jasa harus menyokong atau mendukung struktur disekitarnya, yang jika tidak 

dilaksanakan dapat menjadi tidak stabil atau rusak oleh pekerjaan galian tersebut. Untuk 
menjaga stabilitas lereng galian dan keamanan pekerja maka galian tanah yang lebih dari 

5 meter harus dibuat bertangga dengan teras selebar 1 meter atau sebagaimana yang 

diperintahkan Direksi Teknis. 

(3) Peralatan berat untuk pemindahan tanah, pemadatan atau keperluan lainnya tidak 
diijinkan berada atau beroperasi lebih dekat 1,5 m dari tepi galian drainase, untuk 

gorong-gorong pipa atau galian pondasi untuk struktur, terkecuali bilamana pipa atau 

struktur lainnya yang telah terpasang dalam galian dan galian tersebut telah ditimbun 
kembali dengan bahan yang disetujui Direksi Teknis dan telah dipadatkan. 

(4) Cofferdam, dinding penahan rembesan (cut-off wall) atau cara lainnya untuk mengalihkan 
air di daerah galian harus dirancang sebagaimana mestinya dan cukup kuat untuk 

menjamin bahwa tidak akan terjadi keruntuhan mendadak yang dapat membanjiri tempat 

kerja dengan cepat. 

(5) Dalam setiap saat, bilamana pekerja atau orang lain berada dalam lokasi galian, dimana 

kepala mereka, yang meskipun hanya kadang-kadang saja, berada di bawah permukaan 

tanah, maka Penyedia Jasa harus menempatkan seorang pengawas keamanan di lokasi 

kerja yang tugasnya hanya memantau keamanan dan kemajuan. Sepanjang waktu 

penggalian, peralatan galian cadangan (yang belum dipakai) serta perlengkapan P3K 
harus tersedia pada tempat kerja galian. 

(6) Bahan peledak yang diperlukan untuk galian batu harus disimpan, ditangani, dan 

digunakan dengan hati-hati dan di bawah pengendalian yang ekstra ketat sesuai dengan 

Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Penyedia Jasa harus bertanggungjawab 
dalam mencegah pengeluaran atau penggunaan yang tidak tepat atas setiap bahan peledak 

dan harus menjamin bahwa penanganan peledakan hanya dipercayakan kepada orang 

yang berpengalaman dan bertanggungjawab. 

(7) Semua galian terbuka harus diberi rambu peringatan dan penghalang (barikade) yang 

cukup untuk mencegah pekerja atau orang lain terjatuh ke dalamnya, dan setiap galian 
terbuka pada lokasi jalur lalu lintas maupun lokasi bahu jalan harus diberi rambu 

tambahan pada malam hari berupa drum yang dicat putih (atau yang sejenis) beserta 

lampu merah atau kuning guna menjamin keselamatan para pengguna jalan, sesuai 
dengan yang diperintahkan Direksi Teknis.  

(8) Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 1.3.3.1), Pemeliharaan dan Pengaturan Lalu 

Lintas harus diterapkan pada seluruh galian di Ruang Milik Jalan. 

c) Metoda Kerja 

(1) Perluasan setiap galian terbuka pada setiap operasi harus dibatasi sepadan dengan 
pemeliharaan permukaan galian agar tetap dalam kondisi yang mulus (sound), dengan 

mempertimbangkan akibat dari pengeringan, perendaman akibat hujan dan gangguan dari 

operasi pekerjaan berikutnya. 

(2) Galian saluran atau galian lainnya yang memotong jalan harus dilakukan dengan 

pelaksanaan sedemikian sehingga jalan tetap terbuka untuk lalu lintas pada setiap saat. 

(3) Bilamana lalu lintas pada jalan terganggu karena peledakan atau operasi-operasi 

pekerjaan lainnya, Penyedia Jasa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu atas 

jadwal gangguan tersebut dari pihak yang berwenang dan juga dari Direksi Pekerjaan. 

(4) Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan maka setiap galian perkerasan harus 

ditutup kembali dengan bahan sesuai aslinya pada hari yang sama sehingga dapat dibuka 
untuk lalu lintas. 
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(5) Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan maka setiap galian perkerasan beton 
harus ditutup kembali dengan bahan sesuai aslinya pada hari yang sama sehingga dapat 

dibuka untuk lalu lintas setelah beton berumur 14 hari. 

 

d) Kondisi Tempat Kerja 

(1) Seluruh galian harus dijaga agar bebas dari air dan Penyedia Jasa  harus menyediakan 

semua bahan, perlengkapan dan pekerja yang diperlukan untuk pengeringan 

(pemompaan), pengalihan saluran air dan pembuatan drainase sementara, dinding 
penahan rembesan (cut-off wall) dan cofferdam. Pompa siap pakai di lapangan harus 

senantiasa dipelihara sepanjang waktu untuk menjamin bahwa tak akan terjadi gangguan 

dalam pengeringan dengan pompa. 

(2) Bilamana Pekerjaan sedang dilaksanakan pada drainase lama atau tempat lain dimana air 

tanah atau rembesan (seepage) mungkin sudah tercemari, maka Penyedia Jasa harus 
senantiasa memelihara tempat kerja dengan memasok air bersih yang akan digunakan 

oleh pekerja sebagai air cuci, bersama-sama dengan sabun dan desinfektan yang 

memadai. 

e) Perbaikan Terhadap Pekerjaan Galian Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

(1) Pekerjaan galian yang tidak memenuhi toleransi yang diberikan dalam Pasal 2.4.2.3) di 

atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dan harus diperbaiki oleh 
Penyedia Jasa sebagai berikut : 

(a) Permukaan galian dengan garis dan ketinggian akhir yang melebihi garis dan 
ketinggian yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan 

Direksi Pekerjaan harus digali lebih lanjut sampai memenuhi toleransi yang 

disyaratkan. 

(b) Formasi galian yang mengalami kerusakan atau menjadi lembek, maka material 
yang telah rusak harus dibuang dan ditimbun kembali dengan material yang baik 

sebagaimana yang diperintahkan Direksi Teknis, dipadatkan dan dibentuk sesuai 

ketentuan dalam spesifikasi ini. 

(c) Lokasi galian perkerasan beraspal dengan dimensi dan kedalaman yang melebihi 

yang telah ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, harus diperbaiki dengan 
menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan kondisi perkerasan lama sampai 

mencapai elevasi rancangan dan persyaratan-persyaratan yang seharusnya. 

f) Utilitas Bawah Tanah 

(1) Penyedia Jasa harus bertanggungjawab untuk memperoleh informasi tentang 

keberadaan dan lokasi utilitas bawah tanah dan untuk memperoleh dan membayar 

setiap ijin atau wewenang lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan galian yang 
diperlukan dalam Kontrak. 

(2) Penyedia Jasa harus bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi setiap utilitas 
bawah tanah yang masih berfungsi seperti pipa, kabel, atau saluran bawah tanah 

lainnya atau struktur yang mungkin dijumpai dan untuk memperbaiki setiap kerusakan 

yang timbul akibat operasi kegiatannya. 

2.4.3 PELAKSANAAN 

1) Prosedur Umum 

a) Penggalian harus dilaksanakan menurut kelandaian, garis, dan elevasi yang ditentukan dalam 

Gambar atau ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan dan harus mencakup pembuangan semua bahan 
dalam bentuk apapun yang dijumpai, termasuk tanah, batu, batu bata, beton, pasangan batu dan 

bahan perkerasan lama, yang tidak digunakan untuk pekerjaan permanen. 

b) Pekerjaan galian harus dilaksanakan dengan gangguan yang seminimal mungkin terhadap bahan 

di bawah dan di luar batas galian. 
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c) Bilamana bahan yang terekspos pada garis formasi tanah dasar atau pondasi dalam keadaan lepas 
atau lunak atau menurut pendapat Direksi Teknis tidak memenuhi syarat, maka bahan tersebut 

harus seluruhnya atau sebagian dibuang dan diganti dengan bahan timbunan sesuai seksi 2.6.2.4). 

Bilamana bahan yang terekspos memenuhi syarat, maka perlu dilakukan penanganan sesuai 

seksi 2.6.2.4). 

d) Bilamana pada garis formasi dijumpai batu, lapisan keras atau bahan yang sukar dibongkar untuk 

selokan, pada tanah dasar untuk perkerasan maupun bahu jalan, atau pada dasar galian pipa atau 

pondasi struktur, maka bahan tersebut harus digali 15 cm lebih dalam. Tonjolan-tonjolan batu 

yang runcing pada permukaan yang terekspos tidak boleh tertinggal dan semua pecahan batu 

yang diameternya lebih besar dari 3 cm harus dibuang. Profil galian yang disyaratkan harus 

diperoleh dengan cara menimbun kembali dengan bahan yang disetujui Direksi Teknis dan 

dipadatkan. 

e) Peledakan sebagai cara pembongkaran batu hanya boleh digunakan jika, menurut pendapat 

Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis, tidak praktis menggunakan alat pembelah  bertekanan 

udara atau suatu penggaru (ripper) hidrolis berkuku tunggal. Direksi Pekerjaan dan Direksi 

Teknis dapat melarang peledakan dan memerintahkan untuk menggali batu dengan cara lain, 

jika, menurut pendapatnya, peledakan tersebut berbahaya bagi manusia atau struktur di 

sekitarnya, atau bilamana dirasa kurang cermat dalam pelaksanaannya. 

f) Bilamana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis, Penyedia Jasa harus 
menyediakan anyaman pelindung ledakan (heavy mesh blasting) untuk melindungi orang, 

bangunan dan pekerjaan selama penggalian. Jika dipandang perlu, peledakan harus dibatasi 

waktunya seperti yang diuraikan oleh Direksi Teknis. 

g) Penggalian batu harus dilakukan sedemikian, apakah dengan peledakan atau cara lainnya, 

sehingga tepi-tepi potongan harus dibiarkan pada kondisi yang aman dan serata mungkin. Batu 

yang lepas atau bergantungan dapat menjadi tidak stabil atau menimbulkan bahaya terhadap 

pekerjaan atau orang harus dibuang, baik terjadi pada pemotongan batu yang baru maupun yang 

lama. 

2) Galian pada Tanah Dasar Perkerasan dan Bahu Jalan, Pembentukan Berm, Selokan dan Talud. 

Ketentuan dalam Seksi 2.6, Penyiapan Badan Jalan, harus berlaku seperti juga ketentuan dalam   

Seksi ini. 

3) Galian untuk Struktur dan Pipa 

a) Galian untuk pipa, gorong-gorong atau drainase beton dan galian untuk pondasi jembatan atau 

struktur lain, harus cukup ukurannya sehingga memungkinkan pemasangan bahan konstruksi 
sesuai gambar rencana, sehingga pengawasan dan pemadatan penimbunan kembali di bawah dan 

di sekeliling pekerjaan dapat dilakukan dengan cermat. 

b) Cofferdam, penyokong (shoring) dan pengaku (bracing) atau tindakan lain untuk  

memungkinkan pengeringan lokasi dengan menggunakan pompa sehingga pemasangan 

perancah, pemeriksaan dan pembuatan konstruksi dapat dilakukan dengan cermat. Cofferdam 
atau penyokong atau pengaku yang tergeser atau bergerak ke samping selama pekerjaan galian 

harus diperbaiki, dikembalikan posisinya dan diperkuat untuk menjamin kebebasan ruang gerak 

yang diperlukan selama pelaksanaan. 

Cofferdam, penyokong dan pengaku (bracing) yang dibuat untuk pondasi jembatan atau 

struktur lainnya harus diletakkan sedemikian hingga tidak menyebabkan terjadinya 

penggerusan dasar, tebing atau bantaran sungai. 

c) Bila galian parit untuk gorong-gorong atau lainnya dilakukan pada timbunan baru, maka 

timbunan harus dikerjakan sampai ketinggian yang diperlukan dengan jarak ke masing-masing 

lokasi galian parit tidak kurang dari 2 kali dalam galian tersebut, dilaksanakan dengan sisi-sisi 
yang setegak mungkin sebagaimana kondisi tanahnya mengijinkan. 

d) Setiap pemompaan pada galian harus dilaksanakan sedemikian, sehingga dapat dihindari 

kemungkinan terbawanya setiap bagian bahan yang baru terpasang. Setiap pemompaan yang 
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diperlukan selama pengecoran beton, atau untuk suatu periode paling sedikit 24 jam sesudahnya, 
harus dilaksanakan dengan pompa yang diletakkan di luar acuan beton tersebut. 

e) Galian  untuk mencapai elevasi akhir pondasi untuk telapak pondasi struktur tidak boleh 

dilaksanakan sampai sesaat sebelum pondasi akan dicor. 

4) Galian pada Sumber Bahan 

a) Sumber bahan, apakah di dalam Ruang Milik Jalan atau di tempat lain, harus digali sesuai 

dengan ketentuan dari Spesifikasi ini. 

b) Persetujuan untuk membuka sumber galian baru atau mengoperasikan sumber galian lama harus 
diperoleh secara tertulis dari Direksi Pekerjaan sebelum setiap operasi penggalian dimulai. 

c) Sumber bahan (borrow pits) di atas tanah yang mungkin digunakan untuk pelebaran jalan 

mendatang atau keperluan pemerintah lainnya, tidak diperkenankan. 

d) Penggalian sumber bahan harus dilarang atau dibatasi bilamana penggalian ini dapat 

mengganggu drainase alam atau yang dirancang. 

e) Sumber bahan yang lebih tinggi dari permukaan jalan, harus diratakan sedemikian rupa sehingga 

seluruh air permukaan dapat mengalir ke gorong-gorong berikutnya tanpa genangan. 

f) Tepi galian pada sumber bahan tidak boleh berjarak lebih dekat dari 2 m dari kaki setiap 

timbunan atau 10 m dari puncak setiap galian dan tidak akan mengganggu stabilitas lereng jalan. 

5) Permukaan galian tanah maupun batu yang telah selesai dan terbuka terhadap aliran air 

permukaan harus cukup rata dan harus memiliki cukup kemiringan untuk menjamin pengaliran air 

yang bebas dari permukaan itu tanpa terjadi genangan, selain galian struktur. 

2.4.4 PENGENDALIAN MUTU 

1) Mutu Galian 

a) Harus memenuhi toleransi dimensi 

b) Permukaan galian akhir harus rata dan sesuai dengan gambar rencana 

2) Penerimaan Bahan 

a) Pengujian contoh harus dilakukan untuk setiap lapisan tanah dan batuan yang berbeda.  

b) Bahan yang diterima sudah diklasifikasikan ke dalam galian biasa, galian batu, galian struktur 

dan galian perkerasan beraspal. 

c) Galian untuk timbunan harus telah diuji pemenuhan persyaratannya. 

3) Pemeriksaan Mutu Bahan 

a) Untuk pekerjaan galian lereng tanah harus dilakukan pemeriksaan sudut geser dalam, φ dan 

kohesi tanah beserta informasi mengenai sumber mata air dan ketinggian muka air tanah. 

b) Untuk pekerjaan galian batu harus dilakukan pemeriksaan tingkat pelapukan (slake durability) 
dan informasi batuan yang meliputi  kekar, kemiringan. 

c) Untuk pekerjaan galian struktur harus dilakukan : 

(1) Untuk galian lantai pondasi jembatan, tembok penahan tanah dan struktur pemikul 
beban lainnya, harus dilakukan pemeriksaan klasifikasi tanah, tingkat kepadatan 

(konsistensi) dan informasi kedalaman muka air tanah.  

(2) Pekerjaan yang berhubungan dengan selokan tanpa diperkeras sebaiknya dilakukan 

analisa butir tanah.  

(3) Pekerjaan yang berhubungan dengan pemompaan, harus dilakukan pemeriksaan 

berkaitan dengan kemungkinan bahaya “piping”, terutama untuk data ketinggian muka 

air, jenis tanah tempat pemompaan dan analisa butir.  

(4) Pekerjaan yang memerlukan penimbunan kembali harus memperhatikan pasal 2.5.4 

mengenai pengendalian mutu timbunan.  
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(5) Pekerjaan yang berhubungan dengan galian buangan, lokasi tempat pembuangan, harus 
diperiksa kestabilan lereng dan daya dukung tanah setempat. 

2.4.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

a) Galian yang tidak Diukur untuk Pembayaran 

Sebagian besar pekerjaan galian dalam Kontrak tidak akan diukur dan dibayar menurut Seksi 

ini, pekerjaan tersebut dipandang telah dimasukkan ke dalam harga penawaran untuk 

berbagai macam bahan konstruksi yang dihampar di atas galian akhir, seperti pasangan batu 

(stone masonry) dan gorong-gorong pipa. Jenis galian yang secara spesifik tidak dimasukkan 

untuk pengukuran dalam Seksi ini adalah : 

(1) Galian di luar garis yang ditunjukkan dalam profil dan penampang melintang jalan  yang 
disetujui tidak akan dimasukkan dalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali 

bilamana : 

(a) Galian yang diperlukan untuk membuang bahan yang lunak atau tidak memenuhi 

syarat seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2.4.3.1) di atas, atau untuk membuang 

batu atau bahan keras lainnya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2.4.3.1) di atas; 

(b) Pekerjaan tambah sebagai akibat dari longsoran lereng atau struktur sementara 

penahan tanah atau air (seperti penyokong, pengaku, atau cofferdam) yang 

sebelumnya telah diterima oleh Direksi Pekerjaan secara tertulis. 

(2) Pekerjaan galian untuk selokan samping dan saluran air, kecuali untuk galian batu, tidak 

akan diukur untuk pembayaran menurut Seksi ini. Pengukuran dan Pembayaran harus 

dilaksanakan menurut Seksi 2.1.5 dari Spesifikasi ini. 

(3) Pekerjaan galian yang dilaksanakan untuk pemasangan gorong-gorong pipa, tidak akan 

diukur untuk pembayaran, kompensasi dari pekerjaan ini dipandang telah dimasukkan 

ke dalam berbagai harga satuan penawaran untuk masing-masing pekerjaan  tersebut, 

sesuai dengan Seksi 2.3.5 dari Spesifikasi ini. 

(4) Galian yang diperlukan untuk operasi pekerjaan pemeliharaan rutin tidak akan diukur 

untuk pembayaran, kompensasi untuk pekerjaan ini telah termasuk dalam harga 
penawaran dalam lump sum untuk berbagai operasi pemeliharaan rutin yang tercakup 

dalam Seksi 11.1 dari Spesifikasi ini. 

(5) Pekerjaan galian yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan konstruksi dari sumber 

bahan (borrow pits) atau sumber lainnya di luar batas-batas daerah kerja tidak boleh 

diukur untuk pembayaran, biaya pekerjaan ini dipandang telah dimasukkan dalam harga 
satuan penawaran untuk timbunan atau bahan perkerasan. 

(6) Pekerjaan galian dan pembuangan yang diuraikan dalam Pasal 2.4.3.1) selain untuk 

tanah, batu dan bahan perkerasan lama, tidak akan diukur untuk pembayaran, 

kompensasi untuk pekerjaan ini telah dimasukkan dalam berbagai harga satuan 

penawaran yang untuk masing-masing operasi pembongkaran struktur lama sesuai 
dengan Seksi 9.4. dari Spesifikasi ini. 

b) Pengukuran Galian Untuk Pembayaran 

(1) Pekerjaan galian di luar ketentuan seperti di atas harus diukur untuk pembayaran sebagai 
volume di tempat dalam meter kubik bahan yang dipindahkan, setelah dikurangi bahan 

galian yang digunakan dan dibayar sebagai timbunan biasa atau timbunan pilihan dengan 

faktor penyesuaian berikut ini : 

(a) Bahan Galian Biasa yang dipakai sebagai timbunan harus dibagi dengan penyusutan 
(shrinkage) sebesar 0,85.  

(b) Bahan Galian Batu yang dipakai sebagai timbunan harus dibagi dengan faktor 
pengembangan (swelling) 1,2.  
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(c) Dasar perhitungan ini haruslah gambar penampang melintang profil tanah asli 
sebelum digali yang telah disetujui dan gambar pekerjaan galian akhir meliputi garis, 

kelandaian dan elevasi sebagai yang disyaratkan atau diterima. Metode perhitungan 

haruslah metode luas ujung rata-rata, menggunakan penampang melintang pekerjaan 
dengan jarak tidak lebih dari 25 meter. 

(2) Pekerjaan galian yang dapat dimasukkan untuk pengukuran dan pembayaran menurut Seksi 

ini akan tetap dibayar sebagai galian hanya bilamana bahan galian tersebut tidak digunakan 

dan dibayar dalam Seksi lain dari Spesifikasi ini.  

(3) Bilamana bahan galian dinyatakan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan dapat digunakan 

sebagai bahan timbunan, namun tidak digunakan oleh Penyedia Jasa sebagai bahan 

timbunan, maka volume bahan galian yang tidak terpakai ini dan terjadi semata-mata hanya 

untuk cadangan Penyedia Jasa dengan exploitasi sumber bahan (borrow pits) tidak akan 

dibayar. 

(4) Pekerjaan galian struktur yang diukur adalah volume dari prisma yang dibatasi oleh bidang-

bidang sebagai berikut : 

(a) Bidang atas adalah bidang horisontal seluas bidang dasar pondasi yang melalui titik 
terendah dari terain tanah asli. Di atas bidang horisontal ini galian tanah 

diperhitungkan sebagai galian biasa atau galian batu sesuai dengan sifatnya 

(b) Bidang bawah adalah bidang dasar pondasi. 

(c) Bidang tegak adalah bidang vertikal keliling pondasi. 

Pengukuran volume tidak diperhitungkan di luar bidang-bidang yang diuraikan di atas 
atau sebagai pengembangan tanah selama pemancangan, tambahan galian karena 

kelongsoran, bergeser, runtuh atau karena sebab-sebab lain. 

(5) Pengangkutan hasil galian ke lokasi pembuangan akhir atau lokasi timbunan sebagaimana 

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dengan jarak yang melebihi 5 km harus diukur 
untuk pembayaran sebagai volume di tempat dalam kubik meter bahan yang dipindahkan 

per jarak tempat penggalian sampai lokasi pembuangan akhir atau lokasi timbunan dalam 

kilometer. 

2) Dasar Pembayaran 

Kuantitas galian yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar menurut satuan pengukuran 
dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing Mata 

Pembayaran yang terdaftar di bawah ini, dimana harga dan pembayaran tersebut merupakan 

kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan termasuk cofferdam, penyokong, pengaku dan pekerjaan 
yang berkaitan, dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan galian sebagaimana 

diuraikan dalam Seksi ini. 

Bilamana cofferdam, penyokong, pengaku dan pekerjaan yang berkaitan, termasuk dalam Mata 
Pembayaran yang terdapat dalam Daftar Kuantitas dan Harga, maka pekerjaan ini akan dibayar 

menurut Harga Penawaran dalam lump sum sesuai dengan ketentuan berikut ini; pekerjaan ini 

mencakup penyediaan, pembuatan, pemeliharaan dan pembuangan setiap dan semua cofferdam, 

penyokong, pengaku, sumuran, penurapan, pengendali air (water control), dan operasi-operasi 

lainnya yang diperlukan untuk diterimanya penyelesaian galian yang termasuk dalam pekerjaan dari 

Pasal ini sampai suatu kedalaman yang ditentukan. 

 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 
Uraian Satuan Pengukuran 

   

R.2.4.(1) Galian Biasa  Meter Kubik 
    

R.2.4.(2) Galian Batu Meter Kubik 
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R.2.4.(3) Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 M Meter Kubik 

   

R.2.4.(4) Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 M Meter Kubik 

   

R.2.4.(5) Galian Struktur dengan Kedalaman 4 - 6 M       Meter Kubik 

   
R.2.4.(6) Galian Struktur dengan Kedalaman > 6 M Meter Kubik 

   

R.2.4.(7) Pengupasan lapisan aspal (cold miling) Meter Kubik 
   

R.2.4.(8) Biaya Tambahan untuk Pengangkutan Bahan Hasil 

Galian dengan Jarak melebihi 5 km 

Meter Kubik per 

Kilometer 
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SEKSI 2.5  

TIMBUNAN 

2.5.1 UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau 

bahan berbutir yang disetujui untuk pembuatan timbunan, untuk penimbunan kembali galian pipa 

atau struktur dan untuk timbunan umum yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan 

sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang disyaratkan atau 

disetujui. 

b) Timbunan yang dicakup oleh ketentuan dalam Seksi ini harus dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 

timbunan biasa, timbunan pilihan dan timbunan pilihan di atas tanah rawa.  

Timbunan pilihan akan digunakan sebagai lapis penopang (capping layer) untuk 

meningkatkan daya dukung tanah dasar, juga digunakan di daerah saluran air dan lokasi 

serupa dimana bahan yang plastis sulit dipadatkan dengan baik. Timbunan pilihan dapat juga 

digunakan untuk stabilisasi  lereng atau pekerjaan pelebaran timbunan jika diperlukan lereng 

yang lebih curam karena keterbatasan ruangan, dan untuk pekerjaan timbunan lainnya dimana 

kekuatan timbunan adalah faktor yang kritis. 

Timbunan pilihan di atas tanah rawa akan digunakan untuk melintasi daerah yang rendah dan 

selalu tergenang oleh air, yang menurut pendapat Direksi Pekerjaan tidak dapat dialirkan atau 

dikeringkan dengan cara yang diatur dalam Spesifikasi ini. 

c) Pekerjaan yang tidak termasuk bahan timbunan yaitu bahan yang dipasang sebagai landasan 

untuk pipa atau saluran beton, maupun bahan drainase porous yang dipakai untuk drainase bawah 
permukaan atau untuk mencegah hanyutnya partikel halus tanah dengan proses penyaringan. 

Bahan timbunan jenis ini telah diuraikan dalam Seksi 2.4 dari Spesifikasi ini. 

d) Pekerjaan ini juga mencakup timbunan batu dengan manual atau dengan alat-alat berat, 

dikerjakan sesuai dengan Spesifikasi ini dan sesuai garis dan ketinggian yang ditunjukkan dalam 

Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

2.5.2 PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan  

Standar Nasional Indonesia (SNI) :  

SNI 03-1742-1989  :  Metode Pengujian Kepadatan Ringan Untuk Tanah. 
SNI 03-1743-1989  : Metode Pengujian Kepadatan Berat Untuk Tanah. 

SNI 03-1744-1989  :  Metode Pengujian CBR Laboratorium. 

SNI 03-1966-1990  :  Metode Pengujian Batas Plastis. 
SNI 03-1967-1990  :  Metode Pengujian Batas Cair dengan Alat Casagrande. 

SNI 03-1976-1990  : Metode Koreksi untuk Pengujian Pemadatan Tanah yang mengandung 

Butir Kasar 
SNI 03-2828-1992  :  Metode Pengujian Kepadatan Lapangan Dengan Alat Konus Pasir. 

SNI 03-3423-1994   :  Metode Pengujian Analisis Ukuran Butir Tanah Dengan Alat Hidrometer.  

SNI 03-3637-1994  :  Metode Pengujian Berat Isi Tanah Berbutir Halus dengan Cetakan Benda 

Uji 

SNI 03-6371-2000 : Tatacara Pengklasifikasian Tanah Dengan Cara Unifikasi Tanah 

SNI 03-6795-2002 :  Metode Pengujian untuk menentukan tanah ekspansif 

SNI 03-6797-2002 :  Tata cara Klassifikasi Tanah dan campuran tanah agregat untuk 

  konstruksi jalan 
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2) Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi Ini 

a) Persiapan :  Seksi 1.2 

b) Galian :  Seksi 2.4 

c) Penyiapan Badan Jalan  :  Seksi 2.6. 

d) Beton  :  Seksi 3.1 

e) Pasangan Batu  :  Seksi 9.1 

3) Toleransi Dimensi 

a) Elevasi dan kelandaian akhir setelah pemadatan harus tidak lebih tinggi atau lebih rendah 2 cm 

dari yang ditentukan atau disetujui. 

b) Seluruh permukaan akhir timbunan yang terekspos harus cukup rata dan harus memiliki 

kelandaian yang cukup untuk menjamin aliran air permukaan yang bebas. 

c) Permukaan akhir lereng timbunan tidak boleh bervariasi lebih dari 10 cm dari garis profil yang 

ditentukan. 

d) Timbunan tidak boleh dihampar dalam lapisan dengan tebal padat lebih dari 20 cm atau dalam 

lapisan dengan tebal padat kurang dari 10 cm. 

4) Persyaratan Bahan  

a) Sumber Bahan 

Bahan timbunan harus dipilih dari sumber bahan yang disetujui sesuai dengan Seksi 1.2 

“Bahan” dari Spesifikasi ini. 

b) Timbunan Biasa 

(1) Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan biasa harus terdiri dari bahan galian 
tanah atau bahan galian batu yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebagai bahan yang 

memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan permanen seperti yang diuraikan dalam 

Pasal 2.4.1.1) dari Spesifikasi ini baik dari dalam Rumija atau luar Rumija. 

(2) Bahan yang dipilih sebaiknya tidak termasuk tanah yang berplastisitas tinggi, yang 
diklasifikasikan sebagai A-7-6 menurut Pd. T-03-1998-03 (AASHTO M145). Bila 

penggunaan tanah yang berplastisitas tinggi tidak dapat dihindarkan, bahan tersebut harus 

digunakan hanya pada bagian dasar dari timbunan atau pada penimbunan kembali yang 
tidak memerlukan daya dukung atau kekuatan geser yang tinggi. Tanah plastis seperti itu 

sama sekali tidak boleh digunakan pada 30 cm lapisan langsung di bawah bagian dasar 

perkerasan atau bahu jalan atau tanah dasar bahu jalan. Sebagai tambahan, timbunan untuk 
lapisan ini bila diuji dengan SNI 03-1744-1989, harus memiliki CBR tidak kurang dari 6 % 

setelah perendaman 4 hari bila dipadatkan 100 % kepadatan kering maksimum (MDD) 

seperti yang ditentukan oleh SNI 03-1742-1989. 

(3) Tanah ekspansif yang memiliki nilai derajat pengembangan menurut batasan Van Der 

Merwe sebagai “high” atau “very high”, tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan.  

c) Timbunan Pilihan 

(1) Timbunan hanya boleh diklasifikasikan sebagai “Timbunan Pilihan” bila digunakan pada 

lokasi atau untuk maksud dimana timbunan pilihan telah ditentukan atau disetujui secara 

tertulis oleh Direksi Pekerjaan. Seluruh timbunan lain yang digunakan harus dipandang 

sebagai timbunan biasa (atau drainase porous bila ditentukan atau disetujui sebagai hal 

tersebut sesuai dengan Seksi 2.4 dari Spesifikasi ini). 

(2) Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah 

atau tanah berbatu yang memenuhi semua ketentuan untuk timbunan biasa dan sebagai 

tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, 

seperti diperintahkan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Dalam segala hal, seluruh 

timbunan pilihan harus, bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989, memiliki CBR paling 
sedikit 10 % setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100 % kepadatan kering 

maksimum sesuai dengan SNI 03-1742-1989. 
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(3) Bahan timbunan pilihan yang akan digunakan bilamana pemadatan dalam keadaan jenuh 
atau banjir yang tidak dapat dihindari, dapat digunakan tanah, pasir atau kerikil atau bahan 

berbutir lainnya dengan Indeks Plastisitas maksimum 24 % yang tergolong dalam tanah 

dengan pengembangan rendah sampai sedang menurut Van Der Merwe. 

(4) Bahan timbunan pilihan yang digunakan pada lereng atau pekerjaan stabilisasi timbunan 

atau pada situasi lainnya yang memerlukan kuat geser yang cukup, bilamana dilaksanakan 

dengan pemadatan kering normal, maka timbunan pilihan dapat berupa timbunan batu atau 

kerikil lempungan bergradasi baik atau lempung pasiran atau lempung berplastisitas 
rendah. Jenis bahan yang dipilih, dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan akan tergantung pada 

kecuraman dari lereng yang akan dibangun atau ditimbun, atau pada tekanan yang akan 

dipikul. 

d) Timbunan Pilihan di atas Tanah Rawa Biasa 

Yang dimaksud dengan Tanah Rawa biasa adalah tanah rawa yang bukan tanah gambut atau 

tanah yang mengandung kadar organik sangat tinggi (> 75%). 

(1) Timbunan Pasir dan Kerikil 

Bahan timbunan pilihan di atas rawa haruslah pasir atau kerikil atau bahan berbutir bersih 

lainnya dengan indeks plastisitas maksimum 5% 

(2) Timbunan batu pilihan 

Batu harus keras dan awet dan disediakan dalam rentang ukuran yang memenuhi ketentuan 

di bawah ini: 

Jika tidak disebutkan lain dalam gambar atau dalam spesifikasi khusus, maka semua batu 

harus mempunyai volume 120 centimeter kubik dengan berat minimal 40 kg dan 

mempunyai dimensi tidak kurang dari 300 mm. Untuk timbunan batu dengan manual, 75% 

batu terhadap volume total tidak boleh ;ebih kecil dari ukuran batu untuk riprap 

sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 9.2. agar dapat mengunci batu-batu besar 
tersebut sampai rapat dan yang terpenting dapat mengisi rongga-rongga antar batuan besar 

yang dipasang sebagai timbunan. Bagian muka batu yang terekspos harus seragam, tanpa 

adanya tonjolan lebih dari 30 cm untuk timbunan batu dengan manual, diluar garis yang 
ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana diperintahkan Direksi Pekerjaan 

e) Timbunan Pilihan di atas Tanah Rawa Gambut 

(1) Pada kasus gambut dangkal (ketebalan ≤ 2 m ) 

Bahan timbunan pilihan dan timbunan batu diperlakukan sama dengan ketentuan timbunan 

pilihan di atas rawa biasa, dengan terlebih dahulu dipasang bahan yang berfungsi sebagai 
separator geotekstil atau bahan yang sejenisnya 

(2) Pada kasus gambut dengan kedalaman sedang (ketebalan 2 sampai dengan 4 meter) 

Jika tidak disebutkan lain dalam gambar atau dalam spesifikasi khusus, maka terlebih 
dahulu dapat dilakukan penimbunan dengan bahan granular. Selanjutnya dapat 

dilaksanakan seperti pada ketentuan kasus gambut dangkal. 

(3) Pada kasus gambut dalam (ketebalan > 4m) 

Sebelum dilakukan penimbunan perlu dipasang konstruksi penambahan daya dukung 

sesuai kriteria beban dan penurunan yang bekerja. Selanjutnya dapat ditimbun sebagai 

ketentuan kasus gambat dangkal 

f) Ketentuan Kepadatan Untuk Timbunan Tanah  

(1) Lapisan tanah yang lebih dalam dari 20 cm di bawah elevasi dasar perkerasan dan tanah 

timbunan dengan setiap ketebalan 20 cm harus dipadatkan sampai 95% dari kepadatan 
kering maksimum yang ditentukan sesuai SNI 03-1742-1989. Untuk tanah yang 

mengandung lebih dari 10% bahan yang tertahan pada ayakan ¾”, kepadatan kering 

maksimum yang diperoleh harus dikoreksi terhadap bahan yang berukuran lebih (oversize) 
sesuai SNI 03-1976-1990, tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan. 
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(2) Lapisan tanah pada kedalaman 30 cm atau kurang dari elevasi dasar perkerasan harus 
dipadatkan sampai dengan 100% dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai 

dengan SNI 03-1742-1989. 

(3) Pengujian kepadatan harus dilakukan pada setiap lapis timbunan yang dipadatkan sesuai 

dengan SNI 03-2828-1992 dan bila hasil setiap pengujian menunjukkan kepadatan kurang 

dari yang disyaratkan maka Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan sesuai dengan 

Pasal 2.5.2.5) dari Seksi ini. Pengujian harus dilakukan sampai kedalaman penuh pada 

lokasi yang diperintahkan oleh Direksi Teknis, tetapi harus tidak boleh berselang lebih dari 
50 m. Untuk penimbunan kembali di sekitar struktur atau pada galian parit untuk gorong-

gorong, paling sedikit harus dilaksanakan satu pengujian untuk satu lapis penimbunan 

kembali yang telah selesai dikerjakan. Untuk timbunan, satu rangkaian pengujian bahan 
yang lengkap harus dilakukan untuk setiap 1000 meter kubik bahan timbunan yang 

dihampar. 

g). Kriteria Pemadatan Untuk Timbunan Batu  

Penghamparan dan pemadatan timbunan batu harus dilaksanakan dengan menggunakan 

pemadat bervibrasi atau peralatan berat lainnya dengan daya pemadat yang sesuai serupa. 

Pemadatan harus dilaksanakan dalam arah memanjang sepanjang timbunan, dimulai pada tepi 

luar dan bergerak ke arah sumbu jalan, dan harus dilanjutkan sampai tidak ada gerakan yang 

tampak di bawah peralatan berat. Setiap lapis harus terdiri dari batu bergradasi menerus dan 

seluruh rongga pada permukaan harus terisi dengan pecahan-pecahan batu sebelum lapis 

berikutnya dihampar. Dimensi batu lebih besar dari 7,5 cm tidak boleh digunakan pada lapisan 
15 cm teratas timbunan.  

 

5) Persyaratan Pelaksanaan 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja  

(1) Untuk setiap timbunan yang akan dibayar menurut ketentuan Seksi dari Spesifikasi ini, 

Penyedia Jasa harus menyerahkan pengajuan kesiapan di bawah ini kepada Direksi 

Pekerjaan sebelum setiap persetujuan untuk memulai pekerjaan disetujui oleh Direksi 
Pekerjaan: 

(a) Gambar detil penampang melintang yang menunjukkan permukaan yang telah 

dipersiapkan untuk penghamparan timbunan. 
(b) Hasil pengujian pepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada 

permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang akan dihampar cukup 

memadai, bilamana diperlukan menurut Pasal 2.5.3.1.1) di bawah ini. 

(2) Penyedia jasa harus menyerahkan hal-hal berikut ini kepada Direksi Pekerjaan paling 

lambat 14 hari sebelum tanggal diusulkan untuk penggunaan pertama kalinya sebagai 

bahan timbunan :  

(a) Dua contoh masing-masing 50 kg setiap jenis bahan, satu contoh harus 

disimpan oleh Direksi Pekerjaan untuk rujukan selama Periode Kontrak 

(b) Pernyataan tentang asal dan komposisi astiap bahan yang diusulkan untuk 

bahan timbunan, bersama-sama dengan hasil pengujian laboratorium yang 

menunjukkan bahwa sifat-sifat bahan tersebut memenuhi ketentuan yang 

disyaratkan Pasal 2.5.2.4) 
(3) Penyedia Jasa harus menyerahkan hal-hal berikut ini dalam bentuk tertulis kepada 

Direksi Pekerjaan segera setelah selesainya setiap pekerjaan, dan sebelum mendapat 
persetujuan dari Direksi Pekerjaan, tidak diperkenankan menghampar bahan lain di atas 

pekerjaan timbunan sebelumnya: 

(a) Hasil pengujian kepadatan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2.5.4. 
(b) Hasil pengukuran permukaan dan data survai yang menunjukkan bahwa 

toleransi permukaan yang disyaratkan dalam Pasal 2.5.2.3) dipenuhi. 
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b) Metoda Kerja 

(1) Pelaksanaan timbunan badan jalan pada jalan lama atau pada jalan pendekat lama 

harus dikerjakan setengah lebar jalan sehingga setiap saat jalan tetap terbuka untuk 
lalu lintas 

(2) Untuk mencegah gangguan terhadap pelaksanaan kepala jembatan dan tembok sayap 

jembatan, Penyedia Jasa harus menunda sebagian pekerjaan timbunan pada jalan 
pendekat jembatan pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan, sampai 

waktu yang cukup untuk mendahulukan pelaksanaan kepala jembatan dan tembok 

sayap, selanjutnya dapat diperkenankan untuk menyelesaikan jalan pendekat dengan 

lancar atnpa adanya resiko gangguan atau ekrusakan pada pekerjaan perbaikan atau 

pelaksanaan jembatan 

 

 c) Kondisi Tempat Kerja 

(1) Penyedia Jasa harus menjamin pekerjaan tetap kering sebelum dan selama pekerjaan 

penghamparan dan pemadatan, dan selama pelaksanaan timbunan harus memiliki 

lereng melintang yang cukup untuk membantu drainase badan jalan dari setiap 
curahan air hujan dan menjamin bahwa pekerjaan akhir mempunyai drainase yang 

baik.  Bilamana memungkinkan, air yang ebrasal dari tempat kerja harus dibuagn ke 

dalam sistem drainase permanen. 

(2) Penyedia Jasa harus selalu menyediakan pasokan air yang cukup untuk pengendalian 

kadar air timbunan selama pelaksanaan penghamparan dan pemadatan. 

 

d) Perbaikan terhadap timbunan yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak stabil 

(1) Timbunan lapis akhir yang tidak memenuhi penampang melintang yang disyaratkan 

atau disetujui atau toleransi permukaan yang disyaratkan dalam Pasal 2.5.2.3) harus 
diperbaiki dengan memotong dan atau menggemburkan permukaannya atau 

menambah bahan sebagaimana yang diperlukan dan dilanjutkan dengan pembentukan 

kembali dan pemadatan ulang. 
(2) Timbunan yang terlalu kering untuk pemadatan, di luar batas-batas kadar airnya yang 

disyaratkan dalam Pasal 2.5.2.4) atau seperti yang diperintahkan Direksi Teknis, harus 

diperbaiki dengan menggaru bahan tersebut, dilanjutkan dengan penyemprotan air 

secukupnya dan dicampur dengan pengadukan hingga merata seluruhnya dengan 

menggunakan “motor grader” atau peralatan lain yang disetujui. 

(3) Timbunan yang terlalu basah untuk pemadatan, seperti dinyatakan dalam batas-batas 

kadar air yang disyaratkan dalam Pasal 2.5.2.4) atau seperti yang diperintahkan 

Direksi Teknis, harus diperbaiki dengan menggaru bahan tersebut dengan penggunaan 

motor grader atau alat lainnya secara berulang-ulang dengan selang waktu istirahat 
selama penanganan, dalam cuaca cerah. Alternatif lain, bilamana pengeringan yang 

memadai tidak dapat dicapai dengan menggaru dan membiarkan bahan gembur 

tersebut, Direksi Teknis dapat memerintahkan agar bahan tersebut dikeluarkan dari 
pekerjaan dan diganti dengan bahan yang memenuhi persyaratan dan pada batas kadar 

air yang disyaratkan. 

(4) Timbunan yang telah dipadatkan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam 
Spesifikasi ini dan menjadi jenuh akibat hujan atau banjir atau karena hal lain, 

biasanya hanya memerlukan pekerjaan pengupasan tipis terhadap permukaan yang 

menjadi gembur sepanjang tidak ada perobahan terhadap sifat-sifat bahan dan 

kerataan permukaan  

(5) Perbaikan timbunan yang tidak memenuhi kepadatan atau ketentuan sifat-sifat bahan 

dari Spesifikasi ini haruslah seperti yang diperintahkan oleh Direksi Teknis dan dapat 

meliputi pemadatan tambahan, penggemburan yang diikuti dengan penyesuaian kadar 

air dan pemadatan kembali, atau pembuangan dan penggantian bahan. 

(6) Penyedia Jasa harus melakukan perbaikan timbunan yang rusak akibat gerusan banjir 

atau menjadi lembek setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan diterima oleh 
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Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2.5.2.5) 
dari Spesifikasi ini. 

e) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian 

Semua lubang pada pekerjaan akhir yang timbul akibat pengujian kepadatan atau lainnya 

harus secepatnya ditutup kembali oleh Penyedia Jasa dan dipadatkan sampai mencapai 

kepadatan dan toleransi permukaan yang disyaratkan oleh Spesifikasi ini. 

f) Cuaca Yang Dijinkan Untuk Bekerja 

Timbunan tidak boleh ditempatkan, dihampar atau dipadatkan sewaktu hujan, dan 
pemadatan tidak boleh dilaksanakan setelah hujan atau bilamana kadar air bahan berada di 

luar rentang yang disyaratkan dalam Pasal 2.5.3.3). 

g) Pengendalian Lalu Lintas 

Pengendalian Lalu Lintas harus sesuai dengan ketentuan Seksi 1.2. Pemeliharaan dan 

Pengaturan Lalu Lintas. 

2.5.3. PELAKSANAAN 

1) Penyiapan Tempat Kerja 

a) Sebelum penghamparan timbunan pada setiap tempat, semua bahan yang tidak diperlukan 
harus dibuang sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan Pasal 

2.4.2.4) dan 2.4.3.1) dari Spesifikasi ini. 

b) Bilamana tinggin timbunan satu meter atau kurang, dasar pondasi timbunan harus 
dipadatkan (termasuk penggemburan dan pengeringan atau pembasahan bila diperlukan) 

sampai 20 cm bagian permukaan atas dasar pondasi memenuhi kepadatan yang 

disyaratkan untuk timbunan yang ditempatkan di atasnya. 

 

2) Penghamparan Timbunan  

a) Timbunan harus ditempatkan ke permukaan yang telah disiapkan dan disebar dalam 

lapisan yang merata yang bila dipadatkan akan memenuhi toleransi tebal lapisan yang 

disyaratkan dalam Pasal 2.5.2.3). Bilamana timbunan dihampar lebih dari satu lapis, 
lapisan-lapisan tersebut sedapatmungkin dibagi rata sehingga sama tebalnya. 

b) Tanah timbunan diangkut langsung dari lokasi sumber bahan ke permukaan yang telah 

disiapkan, dihamparkan dan dipadatkan harus pada saat cuaca cerah. Penumpukan tanah 

timbunan untuk persediaan biasanya tidak diperkenankan, terutama selama musim hujan 

kecuali dengan perlindungan sehingga air hujan tidak membasahi tumpukan tanah. 

c) Penimbunan kembali di atas pipa dan di belakang struktur harus dilaksanakan dengan 

sistematis dan secepat mungkin segera setelah pemasangan pipa atau struktur. Akan tetapi, 

sebelum penimbunan kembali, diperlukan waktu perawatan tidak kurang dari 8 jam 

setelah pemberian adukan pada sambungan pipa atau pengecoran struktur dinding 
penahanan tanah beton, pemasangan dinding penahan tanah pasangan batu atau pasangan 

batu dengan mortar yang berfungsi sebagai dinding penahan tanah. Sebelum penimbunan 

kembali di sekitar struktur penahan tanah dari beton, pasangan batu atau pasangan batu 
dengan mortar harus sudah berumur tidak kurang dari 14 hari.  

d) Bilamana timbunan badan jalan akan diperlebar, lereng timbunan lama harus disiapkan 

dengan membuang seluruh tumbuh-tumbuhan dan akar-akaran yang terdapat pada 
permukaan lereng dan dibuat bertangga sehingga timbunan baru akan terkunci pada 

timbunan lama sedemikian sampai diterima oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis. 

Selanjutnya pelebaran timbunan harus dihampar horizontal lapis demi lapis sampai 

dengan elevasi tanah perkerasan  jalan lama, yang kemudian harus ditutup secepat 

mungkin dengan lapis perkerasan hingga mencapai elevasi permukaan jalan lama 

sehingga bagian yang diperlebar dapat dimanfaatkan oleh lalu lintas secepat mungkin, 

dengan demikian pembangunan dapat dilanjutkan ke sisi jalan lainnya bilamana 

diperlukan. 
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3) Pemadatan Timbunan 

a) Segera setelah penempatan dan penghamparan timbunan, setiap lapis harus dipadatkan dengan 

peralatan pemadat yang memadai dan disetujui Direksi Pekerjaan sampai mencapai kepadatan 
yang disyaratkan dalam Pasal 2.5.4. 

b) Pemadatan timbunan tanah harus dilaksanakan hanya bilamana kadar air bahan berada dalam 

rentang 3 % di bawah kadar air optimum sampai 1% di atas kadar air optimum. Kadar air 

optimum harus didefinisikan sebagai kadar air pada kepadatan kering maksimum yang 

diperoleh bilamana tanah dipadatkan sesuai dengan SNI 03-1742-1989. 

c) Seluruh timbunan batu harus ditutup dengan satu lapisan setebal 15 cm dari bahan agregat 

bergradasi menerus dan dengan maksimum ukuran 7,5 cm serta mampu mengisi rongga-

rongga batu pada bagian atas timbunan batu tersebut. Lapis penutup ini harus dilaksanakan 

sampai mencapai kepadatan sesuai persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 2.5.2.4) di atas. 
d) Setiap lapisan timbunan yang dihampar harus dipadatkan seperti yang disyaratkan, diuji 

kepadatannya dan harus diterima oleh Direksi Teknis sebelum lapisan berikutnya dihampar. 

e) Timbunan harus dipadatkan mulai dari tepi terendah dan bergerak menuju ke arah elevasi 
tertinggi sehingga setiap ruas akan menerima jumlah energi pemadatan yang sama.  

f) Bilamana  bahan timbunan dihampar pada kedua sisi pipa atau drainase beton atau struktur, 

maka pelaksanaan harus dilakukan sedemikian rupa agar timbunan pada kedua sisi struktur  
selalu mempunyai elevasi yang hampir sama. 

g) Penimbunan pada satu sisi abutmen, tembok sayap, tembok penahan atau tembok kepala 

gorong-gorong, maka pemadatan tidak boleh dilakukan dengan peralatan dengan berat yang 

berlebihan karena dapat menyebabkan bergesernya struktur.  

h) Terkecuali disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis, timbunan pada ujung 

jembatan tidak boleh ditempatkan lebih tinggi dari dasar dinding belakang abutmen sampai 
struktur bangunan atas telah terpasang. 

i) Timbunan pada lokasi yang tidak dapat dicapai dengan peralatan pemadat mesin gilas, harus 

dihampar dalam lapisan horizontal dengan tebal gembur tidak lebih dari 10 cm dan dipadatkan 
dengan penumbuk loncat mekanis dengan berat kurang lebih 70 kg atau timbris (tamper) 

manual dengan berat minimum 10 kg. Pemadatan di bawah maupun di tepi pipa harus 

mendapat perhatian khusus untuk mencegah timbulnya rongga-rongga dan untuk menjamin 
bahwa pipa terdukung sepenuhnya. 

j) Timbunan Pilihan di atas Tanah Rawa mulai dipadatkan pada batas 30 cm di atas permukaan 

air dengan alat pemadat yang tepat yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis. 

Kehilangan elevasi akibat penurunan harus diperhitungkan sejak awal yakni dengan 

menambah timbunan agar elevasi rencana dapat tercapai. Kepadatan bahan di atas permukaan 

air diukur sesuai Pasal 2.5.2.4).g) dalam seksi ini 

2.5.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan bahan  

a) Jumlah data pendukung hasil pengujian yang diperlukan untuk persetujuan awal mutu 

bahan akan ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis, tetapi 

bagaimanapun juga harus mencakup seluruh  pengujian yang disyaratkan dalam Pasal 

2.5.2.4) dengan satu rangkaian pengujian bahan yang lengkap untuk setiap jenis tanah 

dari setiap sumber bahan.  

b) Setelah persetujuan terhadap mutu bahan timbunan yang diusulkan, Direksi Pekerjaan 

dan Direksi Teknis dapat memintakan pengujian mutu bahan ulang agar bila terjadi 

perubahan bahan dapat diamati. 

2) Pengujian Mutu Bahan 

Pengendalian mutu bahan harus dilaksanakan untuk mengendalikan setiap perubahan mutu bahan 

yang dibawa ke lapangan. Setiap perubahan sumber bahan paling sedikit harus dilakukan satu 
pengujian untuk menentukan ekspansif tidaknya bahan timbunan, seperti yang disyaratkan dalam 
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Pasal 2.5.2.4). Direksi Pekerjaan setiap saat dapat memerintahkan dilakukannya uji ke-ekspansif-
an sesuai SNI 03-6795-2002.  

3) Percobaan Pemadatan di lapangan 

Penyedia Jasa harus menyampaikan metode penghamparan dan bertanggungjawab dalam 

memilih metode dan peralatan untuk mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan. Bilamana 

Penyedia Jasa tidak sanggup mencapai kepadatan yang disyaratkan, prosedur pemadatan berikut 

ini harus diikuti : 

a) Mengganti alat pemadat yang lebih sesuai atau lebih berat 

b) Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah lintasan peralatan 

pemadat dan kadar air sampai kepadatan yang disyaratkan tercapai sehingga dapat 

diterima oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis. Hasil percobaan lapangan ini 

selanjutnya dapat digunakan Penyedia Jasa untuk ancar-ancar menetapkan pola 

lintasan pemadatan, jumlah lintasan, jenis alat pemadat dan kadar air untuk seluruh 

pemadatan berikutnya. 

2.5.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran Timbunan    

Untuk timbunan yang tidak diukur dan dibayar dari volume galian maka:  

a) Timbunan harus diukur sebagai jumlah meter kubik bahan terpadatkan yang dilaksanakan, 

diselesaikan di tempat dan diterima, kecuali timbunan di atas tanah rawa dan tanah gambut. 

Volume yang diukur harus berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli 

yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan sesuai dengan 

garis, kelandaian dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima. 
Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang ujung, dengan 

menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25 m. 

b) Timbunan yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang yang disetujui, 
termasuk setiap timbunan tambahan yang diperlukan sebagai akibat penggalian bertangga 

pada atau penguncian ke dalam lereng lama, atau sebagai akibat dari penurunan pondasi, 

tidak akan dimasukkan kedalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali bila : 

(1) Timbunan yang diperlukan untuk mengganti bahan yang tidak memenuhi ketentuan 

atau bahan yang lunak sesuai dengan Pasal 2.4.3.1) dari Spesifikasi ini, atau untuk 

mengganti batu atau bahan keras lainnya yang digali menurut Pasal 2.4.3.1) dari 

Spesifikasi ini. 

(2) Timbunan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak stabil 

atau gagal bilamana Penyedia Jasa tidak dianggap bertanggung-jawab menurut Pasal 
2.5.2.5) dari Spesifikasi ini. 

(3) Bila timbunan akan ditempatkan di atas tanah rawa dan tanah gambut yang dapat 

diper-kirakan terjadinya konsolidasi tanah asli. Dalam kondisi demikian maka 
timbunan akan diukur untuk pembayaran dengan salah satu cara yang ditentukan 

menurut pendapat Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis berikut ini : 

Dengan pemasangan pelat dan batang pengukur penurunan (Settlement Plate) 

yang harus ditempatkan dan diamati bersama oleh Direksi Teknis dengan 

Penyedia Jasa. Kuantitas timbunan  dapat ditentukan berdasarkan elevasi tanah 
asli setelah penurunan (settlement). Pengukuran dengan cara ini akan dibayar 

menurut Mata Pembayaran 2.5.(3)-ii dan hanya akan diperkenankan bilamana 

catatan penurunan (settlement) didokumentasi dengan baik. 

Kecuali karena ada alasan khusus Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis 

membolehkan dengan cara lain. 

(4) Timbunan yang digunakan dimana saja di luar batas Kontrak Pekerjaan, atau 

untuk mengubur bahan sisa atau yang tidak terpakai, atau untuk menutup sumber 

bahan, tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran timbunan. 
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(5) Kuantitas yang diukur untuk pembayaran timbunan batu pilihan harus dalam 
jumlah meter kubik atau ton, diukur di lapangan, dari jenis yang ditunjukkan 

dalam Daftar Kuantitas dan Harga, disediakan, dipasang, dan diterima, tidak 

termasuk galian. Pengukuran dalam volume atau tonase akan ditentukan oleh 
Direksi Pekerjaan 

2) Dasar Pembayaran 

Kuantitas timbunan yang diukur seperti diuraikan di atas, dalam jarak angkut berapapun yang 

diperlukan, harus dibayar untuk per satuan pengukuran dari masing-masing harga yang 
dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk Mata Pembayaran terdaftar di bawah, 

dimana harga tersebut harus sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, 

penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang 
perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan 

dalam Seksi ini. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 
Uraian 

Satuan 

Pengukuran 

   

R.2.5.(1) Timbunan Biasa Dari Selain Galian Sumber Bahan Meter Kubik 
   

R.2.5.(2) Timbunan Pilihan Meter Kubik 
   

R.2.5.(3) Timbunan Pilihan di atas Tanah Rawa Biasa 

(diukur di atas bak truk) 

Meter Kubik 

   

R.2.5.(4) Timbunan Pilihan di atas Tanah Rawa Gambut 
(diukur berdasarkan pelat penurunan) 

Meter Kubik 

   

R.2.5.(5) Timbunan Batu dengan Manual Meter Kubik 
   

R.2.5.(6) Timbunan Batu dengan Derek  Meter Kubik 
   

R.2.5.(7) Perbaikan Tanah Timbunan dengan bahan Geosynthetic 

tipe ......................... 

Meter Persegi 
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SEKSI 2.6. 
PENYIAPAN BADAN JALAN 

2.6.1. UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan ini mencakup penyiapan, penggaruan dan pemadatan : permukaan dasar 
perkerasan, permukaan jalan kerikil lama, penghamparan Lapis Pondasi Agregat, Lapis 

Pondasi Jalan Tanpa Penutup Aspal, Lapis Pondasi Semen Tanah atau Lapis Pondasi 

Beraspal di daerah jalur lalu lintas dan bahu jalan (termasuk jalur tempat perhentian dan 

persimpangan) yang tidak ditetapkan sebagai Pekerjaan Pengembalian Kondisi. 

b) Untuk jalan kerikil, pekerjaan dapat juga mencakup perataan berat dengan motor grader 

untuk perbaikan bentuk termasuk penggaruan dan dengan atau tanpa penambahan bahan 

baru.  

c) Pekerjaan ini meliputi galian minor atau penggaruan serta pekerjaan timbunan minor yang 

diikuti dengan pembentukan, pemadatan, pengujian tanah atau bahan berbutir, dan 

pemeliharaan permukaan yang disiapkan sampai bahan perkerasan ditempatkan diatasnya, 
yang semuanya sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi ini atau sebagaimana yang 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

d) Pekerjaan ini termasuk pekerjaan Stabilisasi Kapur dan Semen. 

2.6.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 
Standar rujukan yang relevan adalah yang diberikan dalam Pasal 2.5.2 1)  dan   di tambah dengan 

rujukan mengenai stabilisasi tanah kapur dan tanah semen yakni : 

Standar Nasional Indonesia (SNI) :  

SNI 03-3437-1994   :  Tata Cara Pembuatan Rencana Stabilisasi Tanah dengan Kapur untuk 

  Jalan 
SNI 03-3438-1994  :  Tata Cara Pembuatan Rencana Stabilisasi Tanah dengan Semen Portland 

SNI 03-3439-1994  :  Tata Cara Pelaksanaan Stabilisasi Tanah dengan Kapur untuk Jalan 

SNI 03-3440-1994  :  Tata Cara Pelaksanaan Stabilisasi Tanah dengan  Semen  Portland untuk 
  Jalan 

SNI 03-4147-1996  : Spesifikasi Kapur Untuk Stabilisasi Tanah 

 

2) Pekerjaan Seksi lain yang berkaitan dengan Seksi ini 

a) Persiapan  :  Seksi 1.2 

b) Galian   :  Seksi 2.4. 

c) Timbunan  :  Seksi 2.5 

 
3) Toleransi Dimensi 

a) Ketinggian akhir setelah pemadatan tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah satu 

centimeter dari yang disyaratkan atau disetujui. 
b) Seluruh permukaan akhir harus cukup halus dan rata serta memiliki kelandaian yang 

cukup, untuk menjamin berlakunya aliran bebas dari air permukaan. 

4) Persyaratan Bahan 

Tanah dasar perkerasan dapat dibentuk dari Timbunan Biasa, Timbunan Pilihan, atau tanah asli di 
daerah galian. Bahan yang digunakan dalam setiap hal haruslah sesuai dengan yang diperintahkan 

Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis, dan sifat-sifat bahan yang disyaratkan untuk bahan yang 

dihampar dan pembentukan tanah dasar haruslah seperti yang disyaratkan dalam Spesifikasi 
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untuk bahan tersebut.Tanah memenuhi syarat dibongkar 15 cm, digaru 15 cm dan dipadatkan 
(100%), tanah bongkaran dikembalikan dan dipadatkan (100%). 

 

5) Persyaratan Pelaksanaan 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

(1) Pengajuan yang berhubungan dengan Galian, Pasal 2.4.2.5), dan Timbunan, 

Pasal 2.5.2.5) harus dibuat masing-masing untuk seluruh Galian dan Timbunan 

yang dilaksanakan untuk Penyiapan Badan Jalan. 
(2) Penyedia Jasa  harus menyerahkan dalam bentuk tertulis kepada Direksi 

Pekerjaan dan Direksi Teknis segera setelah selesainya suatu ruas pekerjaan dan 

sebelum persetujuan untuk penghamparan bahan lain di atas tanah dasar 
perkerasan terdiri dari : 

(a) Hasil pengujian kepadatan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3.3.3.2) di 

bawah ini. 

(b) Hasil pengujian pengukuran permukaan dan data survai yang menunjukkan 

bahwa toleransi permukaan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.5.3) dipenuhi. 

 

b) Metode Kerja 

(1) Gorong-gorong, tembok kepala dan struktur minor lainnya di bawah elevasi 
dasar perkerasan atau permukaan jalan, termasuk pemadatan sepenuhnya atas 

bahan yang dipakai untuk penimbunan kembali, harus telah selesai sebelum 

dimulainya pekerjaan pada tanah dasar atau permukaan jalan. Seluruh pekerjaan 
drainase harus berada dalam kondisi berfungsi sehingga menjamin keefektifan 

drainase, dengan demikian dapat mencegah kerusakan tanah dasar atau 

permukaan jalan oleh aliran air permukaan. 

(2) Bilamana permukaan tanah dasar perkerasan disiapkan terlalu dini tanpa segera 

diikuti oleh penghamparan lapis pondasi bawah, maka permukaan tanah dasar 

dapat menjadi rusak. Oleh karena itu, luas pekerjaan penyiapan tanah dasar 

yang tidak dapat dilindungi pada setiap saat harus dibatasi sedemikian rupa 

sehingga daerah tersebut yang masih dapat dipelihara dengan peralatan yang 

tersedia dan Penyedia Jasa harus mengatur penyiapan tanah dasar perkerasan 
dan penempatan bahan perkerasan dimana satu dengan lainnya harus  berjarak 

cukup dekat. 

 
c) Kondisi Tempat Kerja 

Ketentuan dalam Pasal 2.4.2.5) dan 2.5.2.5), yang berhubungan dengan kondisi 

tempat kerja yang disyaratkan, masing-masing untuk Galian dan Timbunan, harus 
juga berlaku bilamana berhubungan dengan semua pekerjaan Penyiapan Badan Jalan, 

bahkan pada tempat-tempat yang tidak memerlukan galian maupun timbunan. 

 

d) Perbaikan Terhadap Penyiapan Badan Jalan Yang Tidak Memenuhi  Ketentuan 

(1) Ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 2.4.2.5) dan 2.5.2.5) yang berhubungan 

dengan perbaikan Galian dan Timbunan yang tidak memenuhi ketentuan, harus 

juga berlaku bilamana berhubungan dengan semua pekerjaan Penyiapan Badan 

Jalan, bahkan untuk tempat-tempat yang tidak memerlukan galian atau 

timbunan. 

(2) Penyedia Jasa harus memperbaiki dengan biaya sendiri atas setiap alur (rutting) 
atau gelombang yang terjadi akibat kelalaian pekerja atau lalu lintas atau oleh 

sebab lainnya dengan cara menggaru, mengeringkan,  membentuk dan 

memadatkannya kembali, menggunakan mesin gilas dengan ukuran dan jenis 

yang diperlukan untuk pekerjaan perbaikan ini. 
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(3) Penyedia Jasa harus memperbaiki, dengan cara yang diperintahkan oleh Direksi 
Pekerjaan, setiap kerusakan pada tanah dasar perkerasan yang mungkin terjadi 

akibat pengeringan, retak, atau akibat banjir atau akibat kejadian alam lainnya. 

 
e) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian 

Ketentuan dalam Pasal 2.5.2 5) harus berlaku. 

 

f) Pengendalian Lalu Lintas 

(1) Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi ketentuan dalam Seksi 1.2 

Pemeliharaan dan Pengaturan Lalu Lintas. 

(2) Penyedia Jasa harus bertanggungjawab atas seluruh konsekuensi dari lalu 
lintas yang diijinkan melewati tanah dasar perkerasan, dan Penyedia Jasa 

harus melarang lalu lintas yang demikian bilamana Penyedia Jasa dapat 

menyediakan sebuah jalan alih (detour) atau dengan pelaksanaan setengah 

lebar jalan. 

 

2.6.3. PELAKSANAAN 
1) Penyiapan Tempat Kerja 

a) Pekerjaan galian yang diperlukan untuk membentuk tanah dasar perkerasan harus 
dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2.4.3.1) dari Spesifikasi ini. 

b) Seluruh Timbunan yang diperlukan harus dihampar sesuai dengan Pasal 2.5.3 dari 

Spesifikasi ini. 

 

2) Pemadatan Tanah Dasar 

a) Tanah dasar harus dipadatkan sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 2.5.3.3) 
dari Spesifikasi ini. 

b) Ketentuan pemadatan  diberikan dalam pasal 2.5.3.3) sedangkan  jaminan mutu untuk 

tanah dasar perkerasan  diberikan dalam Pasal 2.5.4 dari Spesifikasi ini. 
 

3) Penyiapan Tanah Dasar Pada Timbunan  
Ketentuan dari Seksi 3.3, Penyiapan Badan Jalan harus berlaku 

2.6.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 
Bahan untuk dasar perkerasan sebelum diangkut ke lapangan di tempat sumbernya harus diuji 

kelayakannya sebagai material dasar perkerasan. 

Setiap sumber bahan paling sedikit harus dilakukan satu pengujian untuk menentukan ekspansif 

tidaknya bahan timbunan, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2.5.2.4). Direksi Pekerjaan setiap 
saat dapat memerintahkan dilakukannya uji ke-ekspansif-an sesuai SNI 03-6795-2002. 

 

2) Pengujian Mutu Bahan 

Bahan timbunan harus dilakukan pengujian berupa : 

a) Analisa Saringan  

b) Hidrometer  

c) Kepadatan Ringan  

d) Kepadatan Berat  

e) CBR  

f) Atterberg Limit  

 
 

 

3) Ketentuan Kepadatan Timbunan Tanah 
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Lapisan tanah pada kedalaman 20 cm atau kurang dari elevasi dasar perkerasan harus dipadatkan 
sampai dengan 100% dari kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 03-1742-1989. 

 

4) Kriteria Pemadatan Timbunan Batu (Agregat) 
Setiap lapis pemadatan harus terdiri dari agregat bergradasi menerus dan seluruh rongga pada 
permukaan harus terisi dengan pecahan-pecahan batu. Batu yang mempunyai dimensi lebih besar 

dari 7,5 cm tidak boleh digunakan pada 15 cm lapisan teratas timbunan .Pemadatan harus 

dilaksanakan dalam arah memanjang sepanjang timbunan, dimulai pada tepi terendah dan 

bergerak ke titik tertinggi, dan harus dilanjutkan sampai tidak ada gerakan yang tampak di bawah 

peralatan berat.   

2.6.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN  

1) Pengukuran 
Pada daerah jalur lalu lintas lama yang mengalami kerusakan parah, dimana dilaksanakan 

perbaikanbadan jalan akan dibayar menurut Seksi ini setelah diterima oleh Direksi Pekerjaan. 

 

2) Dasar Pembayaran 
Kuantitas dari pekerjaan Penyiapan Badan Jalan, diukur seperti ketentuan di atas, akan dibayar 
per satuan pengukuran sesuai dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga 

untuk Mata Pembayaran seperti terdaftar di bawah ini, dimana harga dan pembayaran tersebut 

sudah mencakup kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan dan biaya lainnya yang telah 

dimasukkan untuk keperluan pembentukan pekerjaan penyiapan tanah dasar seperti telah 

diuraikan dalam Seksi ini. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 
Uraian 

Satuan 

Pengukuran 

   

R.2.6. (1) Perbaikan dan Penyiapan Badan Jalan Meter Persegi 
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DIVISI 3 

BETON 

 

SEKSI 3.1. 

BETON 

3.1.1. UMUM 

1) Uraian 

Pekerjaan yang disyaratkan dalam Seksi ini mencakup pelaksanaan seluruh struktur beton 
bertulang, beton tanpa tulangan, beton prategang,  beton pracetak dan beton untuk struktur baja 

komposit, sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar Rencana atau sebagaimana yang disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan. 

Pekerjaan ini meliputi pula penyiapan tempat kerja untuk pengecoran beton, pengadaan 

penutup beton, lantai kerja dan pemeliharaan pondasi seperti pemompaan atau tindakan lain 

untuk mempertahankan agar pondasi tetap kering. 

Mutu beton yang digunakan pada masing-masing bagian dari pekerjaan dalam Kontrak harus 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar Rencana atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan. Mutu beton yang digunakan dalam Kontrak ini dibagi sebagai berikut: 

Tabel 3.1-1  Mutu Beton dan Penggunaan 

Jenis Beton fc’ 

(MPa) 
σbk’ 

(Kg/cm2) 

 

Uraian 

 

Mutu tinggi 35 – 65  K400 – K800 Umumnya digunakan untuk beton prategang 
seperti tiang pancang beton prategang, gelagar 

beton prategang, pelat beton prategang dan 

sejenisnya. 

Mutu sedang 20 – < 35 K250 – <K400 Umumnya digunakan untuk beton bertulang 

seperti pelat lantai jembatan, gelagar beton 
bertulang, diafragma, kerb beton pracetak, 

gorong-gorong beton bertulang, bangunan 

bawah jembatan. 

Mutu rendah 15 – <20 K175 – <K250 Umumya digunakan untuk struktur beton 

tanpa tulangan seperti beton siklop, trotoar 

dan pasangan batu kosong yang diisi adukan, 

pasangan batu. 

 10 – <15 K125 – <K175 digunakan sebagai lantai kerja, penimbunan 
kembali dengan beton 

3.1.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 07-1154-1989 : Kawat Baja Tanpa Lapisan Bebas Tegangan untuk Konstruksi Beton, 
jalinan tujuh 

SNI 07-1155-1989 : Kawat Baja Tanpa Lapisan Bebas Tegangan untuk Konstruksi Beton 

SNI 03-1968-1990 : Metode Pengujian tentang Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar. 
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SNI 03-1972-1990 : Metode Pengujian Slump Beton 

SNI 03-1973-1990 : Metoda Pengujian Berat Isi Beton 

SNI 03-1974-1990 : Metode Pengujian Kuat Tekan Beton. 

SNI 03-2417-1991 : Metode Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles. 

SNI 03-2458-1991 : Metode Pengambilan Contoh Untuk Campuran Beton Segar. 

SNI 03-2460-1991 : Spesifikasi Abu Terbang sebagai Bahan Tambahan untuk Campuran 

Beton 

SNI 03-2491-1991 : Metode Pengujian Kuat Tarik Belah Beton 

SNI 03-2492-1991 : Metode Pengambilan dan Pengujian Beton Inti 

SNI 03-2493-1991 : Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium. 

SNI 03-1495-1992 : Spesifikasi Bahan Tambahan untuk Beton 

SNI 03-2816-1992 : Metode Pengujian Kotoran Organik Dalam Pasir untuk Campuran 

Mortar dan Beton. 

SNI 03-2834-2000 : Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal. 

SNI 15-2049-1994 : Semen Portland 

SNI 03-3403-1994 : Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Inti Pemboran 

SNI 03-3407-1994 : Metode Pengujian Sifat Kekekalan Bentuk Agregat Terhadap Larutan 

Natrium Sulfat dan Magnesium Sulfat. 

SNI 03-3418-1994 : Metode Pengujian Kandungan Udara Pada Beton Segar 

SNI 03-3976-1995 : Tata Cara Pengadukan Pengecoran Beton 

SNI 03-4141-1996 : Metode Pengujian Gumpalan Lempung dan Butir-butir Mudah Pecah 

Dalam Agregat. 

SNI 03-4142-1996 : Metode Pengujian Jumlah bahan Dalam Agregat Yang Lolos Saringan 

No.200 (0,075 mm). 

SNI 03-4156-1996 : Metode Pengujian Bliding dari Beton Segar 

SNI 03-4433-1997 : Spesifikasi Beton Siap Pakai 

SNI 03-4806-1998 : Metode Pengujian Kadar Semen Portland dalam Beton Segar dengan 

Cara Titrasi Volumetri 

SNI 03-4807-1998 : Metode Pengujian untuk Menentukan Suhu Beton Segar Semen 

Portland 

SNI 03-4808-1998 : Metode Pengujian Kadar Air dalam Beton Segar Dengan Cara Titrasi 

Volumetri 

SNI 03-4810-1998 : Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Lapangan. 

SNI 03-6817-2002 : Metode Pengujian Mutu Air Untuk digunakan dalam Beton 

RSNI-T-12-2004 : Perencanaan Struktur beton untuk Jembatan 

 

AASTHO, ASTM : 

ASTM C 989-93 : Spesification for Ground Granulated Blast Furnace Slag for use in 
Concrete and Mortars. 

AASTHO M275M-00 : Uncoated High-Strength Steel Bar forPrestressed Concrete 

 

2) Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan dengan Seksi Ini 

a) Persiapan      : Seksi 1.2 

b) Pasangan Batu dengan Mortar Untuk Selokan dan Saluran Air : Seksi 2.2 

c) Gorong-gorong     : Seksi 2.3 

d) Drainase Porous     : Seksi 2.4 
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e) Galian     : Seksi 3.1 

f) Timbunan     : Seksi 3.2 

g) Beton Prategang     : Seksi 3.2 

h) Baja Tulangan     : Seksi 3.3 

i) Adukan Semen     : Seksi 7.8 

j) Pembongkaran Struktur     : Seksi 3.15 

 

3) Toleransi  

a) Toleransi Dimensi : 

(1) Panjang keseluruhan sampai dengan 6 m. : + 5 mm 

(2) Panjang keseluruhan lebih dari 6 m : + 15 mm 

(3) Panjang balok, pelat lantai jembatan, kolom dinding. : + 10 mm 

b) Toleransi Bentuk : 

(1) Persegi (selisih dalam panjang diagonal)  : 10 mm 

(2) Kelurusan atau lengkungan (penyimpangan dari garis  

yang dimaksud) untuk panjang s/d 3 m. :  12 mm 

(3) Kelurusan atau lengkungan untuk panjang 3 m - 6 m :  15 mm 

(4) Kelurusan atau lengkungan untuk panjang > 6 m :  20 mm 

c) Toleransi Kedudukan (dari titik patokan) : 

(1) Kedudukan kolom pra-cetak dari rencana : ± 10 mm 

(2) Kedudukan permukaan horizontal dari rencana :  ± 10 mm 

(3) Kedudukan permukaan vertikal dari rencana :  ± 20 mm 

d) Toleransi Alinyemen Vertikal : 

(1) Penyimpangan ketegakan kolom dan dinding : ± 10 mm 

e) Toleransi Ketinggian (elevasi) : 

(1) Puncak lantai kerja di bawah pondasi : ± 10 mm 

(2) Puncak lantai kerja di bawah pelat injak : ± 10 mm 

(3) Puncak kolom, tembok kepala, ballk melintang :  ± 10 mm 

f) Toleransi Alinyemen Horisontal : 10 mm dalam 4 m panjang mendatar. 

g) Toleransi untuk Penutup / Selimut Beton Tulangan : 

(1) Selimut beton sampai 3 cm : ± 5 mm 

(2) Selimut beton 3 cm - 5 cm : ± 10 mm 

(3) Selimut beton 5 cm -10 cm : ± 10 mm 

 

4) Persyaratan Bahan 

a) Semen 

(1) Semen yang digunakan untuk pekerjaan beton harus jenis semen portland yang 

memenuhi SNI 15-2049-1994 kecuali jenis IA, IIA, IIIA dan IV. Apabila 

menggunakan bahan tambahan yang dapat menghasilkan gelembung udara, maka 

gelembung udara yang dihasilkan tidak boleh lebih dari 5 %, dan harus mendapatkan 

persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

(2) Dalam satu campuran, hanya satu merk semen portland yang boleh digunakan, 

kecuali disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Bilamana di dalam satu proyek digunakan 
lebih dari satu merk semen, maka Penyedia Jasa harus mengajukan kembali 

rancangan campuran beton sesuai dengan merk semen yang digunakan. 
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b) A i r 

Air yang digunakan untuk campuran, perawatan, atau pemakaian lainnya harus bersih, dan 

bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula atau organis. 

Air harus diuji sesuai dengan; dan harus memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002 

Air yang diketahui dapat diminum dapat digunakan. Bilamana timbul keragu-raguan atas 

mutu air yang diusulkan dan pengujian air seperti di atas tidak dapat dilakukan, maka 

harus diadakan perbandingan pengujian kuat tekan mortar semen dan pasir dengan 

memakai air yang diusulkan dan dengan memakai air murni hasil sulingan. Air yang 
diusulkan dapat digunakan bilamana kuat tekan mortar dengan air tersebut pada umur 7 

hari dan 28 hari mempunyai kuat tekan minimum 90 % dari kuat tekan mortar dengan air 

suling  untuk periode umur yang sama. 

c) Aggregat 

(1) Ketentuan Gradasi Agregat 

(a) Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan yang diberikan dalam 

table 3.1-2, tetapi bahan yang tidak memenuhi ketentuan gradasi tersebut harus 

diuji dan harus memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan dalam Pasal 
3.1.4.3).a). 

Tabel 3.1- 2 Ketentuan Gradasi Agregat 

Ukuran Ayakan Persen Berat Yang Lolos Untuk Agregat 

Inch 
(in)  

Standar 
(mm) 

 
Halus 

Kasar 

# 467 # 57 # 67 # 7 

2 50,8 - 100 - - - 

1½ 38,1 - 95 -100 100 - - 

1 25,4 - - 95 - 100 100 - 

3/4 19 - 35 - 70 - 90 - 100 100 
1/2 12,7 - - 25 - 60 - 90 - 100 

3/8 9,5 100 10 - 30 - 20 - 55 40 - 70 

# 4 4,75 95 – 100 0 - 5 0 -10 0 - 10 0 - 15 

# 8 2,36 80 – 100 - 0 - 5 0 - 5 0 - 5 

#16 1,18 50 – 85 - - - - 

 # 50  0,300 10 – 30 - - - - 

# 100 0,150 2 – 10 - - - - 
 

Catatan:  Bilamana disetujui oleh Direksi Pekerjaan gradasi agregat kasar yang memenuhi 

AASHTO M43 diluar tabel 3.1.-2 boleh digunakan 
 

(b) Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran agregat terbesar 

tidak lebih dari ¾ jarak bersih minimum antara baja tulangan atau antara baja 

tulangan dengan acuan, atau celah-celah lainnya di mana beton harus dicor 

(2) Sifat-sifat Agregat 

(a) Agregat yang digunakan harus bersih, keras, kuat yang diperoleh dari pemecahan 

batu atau koral, atau dari pengayakan dan pencucian (jika perlu) kerikil dan pasir 
sungai. 

(b) Agregat harus bebas dari bahan organik seperti yang ditunjukkan oleh pengujian 

SNI 03-2816-1992 dan harus memenuhi sifat-sifat lainnya yang diberikan dalam 

Tabel 3.1-3 bila contoh-contoh diambil dan diuji sesuai dengan prosedur yang 
berhubungan. 
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Tabel 3.1-3 Sifat-sifat Agregat 

 

Sifat-sifat 

 

Metode Pengujian 

Batas Maksimum yang diijinkan untuk 

Agregat 

Halus Kasar 

Keausan Agregat dengan 

Mesin Los Angeles pada 500 

putaran  

SNI 2417 : 2008 - 28 % untuk 
beton mutu 
sedang dan 
tinggi, 40% 
untuk beton 
mutu rendah 

Kekekalan Bentuk Batu 
terhadap Larutan Natrium 

Sulfat atau Magnesium Sulfat 

setelah 5 siklus 

SNI 3407 : 2008 10 % - natrium 12 % - natrium 

15% - magnesium 18% - magnesium 

Gumpalan Lempung dan 

Partikel yang Mudah Pecah 

 SK SNI M-01-1994-03 0,5 % 0,25 % 

Bahan yang Lolos Ayakan 

No.200 

SK SNI M-02-1994-03 3 % 1 % 

 

d) Batu Untuk Beton Siklop  

Batu untuk beton siklop harus keras, awet, bebas dari retak, rongga dan tidak rusak oleh 

pengaruh cuaca. Batu harus bersudut runcing, bebas dari kotoran, minyak dan bahan-

bahan lain yang mempengaruhi ikatan dengan beton. Ukuran batu yang digunakan untuk 

beton siklop tidak boleh lebih besar dari 25 cm. 

e) Bahan Tambah 

Bahan tambah yang digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja beton dapat 

berupa bahan kimia, bahan mineral atau hasil limbah yang berupa serbuk halus sebagai 

bahan pengisi pori dalam campuran beton. 

(1) Bahan kimia. 

Bahan campuran tambahan yang berupa bahan kimia dapat ditambahkan ke dalam 

campuran beton dengan jumlah tidak lebih dari 5% terhadap berat semen pada proses 
pengadukan atau proses pelaksanaan pengadukan tambahan pada waktu pengecoran 

beton. Bahan campuran tambahan yang digunakan harus sesuai dengan standar 

spesifikasi yang ditentukan dalam SNI 03-2495-1991. 

Bahan campuran tambahan dapat diklasifikasikan sesuai dengan penggunaannya 

sebagai berikut: 

(a) Tipe A - bahan pengurang kadar air 

Tipe A berfungsi untuk mengurangi air dalam campuran, dan pengunaannya 

bertujuan untuk mengurangi faktor air semen (water-cement rasio) dalam 

campuran sesuai dengan kelecakan (workability) yang diinginkan, atau untuk 

meningkatkan kelecakan pada angka faktor air semen yang telah ditetapkan. 

(b) Tipe B -  bahan untuk memperlambat waktu pengikatan 

Tipe B berfungsi untuk memperlambat waktu pengikatan pasta semen, sehingga 

akan memperlambat pengerasan dari beton. Bahan tambah jenis ini digunakan 

bilamana cuaca di tempat pengecoran terlalu panas, sehingga waktu pengikatan 

pasta semen dalam keadaan normal menjadi sangat pendek . 

(c)  Tipe C - bahan untuk mempercepat waktu pengikatan 
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Tipe C berfungsi untuk mempercepat waktu pengikatan pasta semen, yang akan 

mempercepat pengerasan beton sehingga mempercepat tercapainya kuat tekan 

beton, dan dapat digunakan dalam pabrik pembuatan beton pracetak (digunakan 

untuk pelepasan acuan yang lebih cepat), atau pekerjaan perbaikan yang sangat 

terbatas waktunya.  

(c) Tipe D - campuran bahan pengurang kadar air dan bahan  memperlambat waktu 

pengikatan 

Bahan tambah ini digunakan untuk menambah kelecakan, digunakan untuk beton 
dengan kekuatan tinggi dan dilaksanakan tanpa mengurangi density, ketahanan 

dan kekuatannya. Perlambatan waktu pengikatan sangat berguna untuk waktu 

pengangkutan adukan beton yang lama ke tempat pengecoran, pengecoran dalam 

kondisi cuaca yang panas dan untuk menghindari cold joint. 

(d) Tipe E - campuran bahan pengurang kadar air dan bahan mempercepat waktu 
pengikatan. 

Bahan tambah ini untuk menambah kelecakan dan memberikan kekuatan awal 

yang tinggi, atau memberikan kekuatan awal yang lebih tinggi pada kelecakan 

yang sama. Bahan tambah ini digunakan pada pembuatan beton pracetak 

(precast) karena mungkin diperlukan pelepasan acuan yang lebih awal dan 
dipakai untuk pekerjaan perbaikan dimana kekuatan awal yang tinggi sangat 

diperlukan. 

(e) Tipe F - bahan pengurang kadar air dengan tingkat angka tinggi atau 

superplasticizer. 

Tipe F atau Superplasticizer adalah bahan campuran tambahan yang berfungsi 

untuk mengurangi air dalam campuran yang cukup banyak dan tetapi sangat 

berbeda dengan Tipe A, D atau E. Penggunaan bahan ini digunakan membuat 

beton alir (flow concrete) untuk menjangkau tempat-tempat yang tak terjangkau 

oleh penggetar dan beton pompa (pumping concrete) serta pada jenis struktur 
yang rumit. 

(f) Tipe G - campuran bahan pengurang kadar air dengan tingkat angka tinggi atau 

superplasticizer dan bahan memperlambat waktu pengikatan. 

Bahan campuran tambahan ini merupakan campuran dari Tipe F dan Tipe B, 

tetapi slump loss-nya lebih kecil bila dibandingkan dengan beton yang 

menggunakan superplasticizer. 

(2) Mineral 

Mineral yang berupa bahan tambah atau bahan limbah dapat berbentuk abu terbang 

(fly ash), Pozzolan, mikro silica atau silica fume. Apabila digunakan bahan tambahan 

berupa abu terbang, maka bahan tersebut harus sesuai dengan standar spesifikasi yang 

ditentukan dalam SNI 03-2460-1991.  

Abu terbang merupakan residu halus yang dihasilkan dari sisa proses pembakaran 

batu bara. 

Pozzolan adalah bahan yang mengandung silika atau silika dan alumunium yang 

bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida pada temperatur biasa membentuk 
senyawa bersifat cementitious. 

Bahan mikro silica atau Silica fume adalah bahan pozzolanic yang sangat halus yang 
mengandung silica amorf yang dihasilkan dari elemen silica atau senyawa ferro-silica. 

 

5) Persyaratan Kerja 

a) Cara pengambilan contoh bahan 

Cara pengambilan contoh bahan sesuai dengan Pd T-05-1999-03. 
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b) Pengajuan Kesiapan Kerja 

(1) Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua bahan yang akan digunakan dan 

dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan sesuai dengan 

Pasal ini. 

(2) Penyedia Jasa harus mengirimkan rancangan campuran untuk masing-masing mutu 

beton yang akan digunakan, 30 hari sebelum pekerjaan pengecoran beton dimulai. 

(3) Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis seluruh hasil pengujian pengendalian 

mutu sesuai dengan ketentuan kepada Direksi Pekerjaan sehingga data tersebut selalu 
tersedia apabila diperlukan.  

(4) Penyedia jasa harus menyerahkan hasil pengujian percobaan campuran beton (trial 

mix). Pengujian campuran beton dilaksanakan dengan membuat 4 (empat) pasang 

benda uji yang diuji pada umur 3, 7, 14, dan 28 hari setelah tanggal pencampuran. 

(5) Penyedia Jasa harus mengirimkan gambar detail dan perhitungan terinci untuk seluruh 

perancah yang akan digunakan, dan harus memperoleh persetujuan dari Direksi 

Pekerjaan sebelum setiap pekerjaan perancah dimulai. 

(6) Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis mengenai rencana 
pelaksanaan pencampuran atau pengecoran setiap jenis beton untuk mendapatkan 

persetujuannya paling sedikit 24 jam sebelum pelaksanaan, seperti yang disyaratkan 

dalam Pasal 3.1.3.1).c) disertai dengan metode pengecoran, kapasitas peralatan yang 

digunakan, tanggung jawab personil dan jadwal pelaksanaannya. 

c) Penyimpanan dan Perlindungan Bahan 

(1) Untuk penyimpanan semen, Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang terlindung 

dari perubahan cuaca dan diletakkan di atas lantai kayu dengan ketinggian tidak 

kurang dari 30 cm dari permukaan tanah serta ditutup dengan lembaran plastik 

(polyethylene) selama penyimpanan dan tidak lebih dari 3 bulan sejak disimpan dalam 
tempat penyimpanan di lokasi pekerjaan. Semen tidak boleh ditumpuk melebihi 

melebihi 8 sak ke arah atas. 

(2) Penyedia Jasa harus menjaga kondisi tempat kerja terutama tempat penyimpanan 

agregat, agar terlindung dan tidak langsung terkena sinar matahari dan hujan 

sepanjang waktu pengecoran.   

(3) Penyimpanan agregat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jenis agregat atau 
ukuran yang berbeda tidak tercampur. 

d) Kondisi Tempat Kerja 

Setiap pelaksanaan pengecoran beton harus terlindung dari sinar matahari secara langsung. 

Sebagai tambahan, Penyedia Jasa tidak boleh melakukan pengecoran bilamana: 

(1) Tingkat penguapan melampaui 1,0 kg / m
2 
/ jam. 

(2) Selama turun hujan atau bila udara penuh debu atau tercemar. 
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Gambar 3.1.-1  Grafik Syarat Pengecoran Beton 

 

e) Pencampuran dan Penakaran 

(1) Rancangan Campuran 

Proporsi bahan dan berat penakaran harus ditentukan sesuai dengan SNI 03-2834-

2000.  

Sebagai pedoman awal untuk perkiraan proporsi takaran campuran dapat digunakan 

table 3.1-4 

(2) Campuran Percobaan 

Penyedia Jasa harus membuat dan menguji campuran percobaan dengan rancangan 

campuran serta bahan yang diusulkan sesuai dengan SNI 03-2834-2000, dengan 

disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan 
sebagaimana yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
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Tabel 3.1-4  Pedoman Awal untuk Perkiraan Proporsi Takaran Campuran 

 

Jenis 

Beton 

 

 

 

 
 

 

Mutu 
Tinggi 

 

Mutu Beton 

 

Ukuran Agre-   

gat Maks.(mm) 

 

Rasio Air / 

Semen Maks.  

(terhadap berat) 

 

Kadar Semen 

Minimum. 

 (kg/m
3 
dari campuran) 

fc 
(MPa) 

σbk 
(kg/cm2) 

50 K600 19 0.35 450 

  37 0,40 395 

45 K500 25 0,40 430 

  19 0,40 455 

  37 0.425 370 

38 K450 25 0.425 405 

  19 0.425 430 

  37 0,45 350 

35 K400 25 0,45 385 

  19 0,45 405 

 

 

 
Mutu 

Sedang 

  37 0,475 335 

30 K350 25 0,475 365 

  19 0,475 385 

  37 0,50 315 

25 K300 25 0,50 345 
  19 0,50 365 

  37 0,55 290 
20 K250 25 0,55 315 

  19 0,55 335 

 

Mutu 

Rendah 

  37 0,60 265 

15 K175 25 0,60 290 

  19 0,60 305 

  37 0,70 225 

10 K125 25 0,70 245 
  19 0,70 260 

 

3.1.3. PELAKSANAAN  

1) Pembetonan 

a) Penyiapan Tempat Kerja 

(1) Penyedia Jasa harus membongkar struktur lama yang akan diganti dengan beton yang 

baru atau yang harus dibongkar untuk dapat memungkinkan pelaksanaan pekerjaan 

beton yang baru. Pembongkaran tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan 

persyaratan dalam Seksi 3.15 dari Spesifikasi ini.  

(2) Penyedia Jasa harus menggali atau menimbun kembali pondasi atau formasi untuk 

pekerjaan beton sesuai dengan garis yang ditunjukkan dalam Gambar Kerja atau 

sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan ketentuan 

dalam Seksi 3.1 dan 3.2 dari Spesifikasi ini, dan harus membersihkan serta menggaru 

tempat di sekeliling pekerjaan beton yang cukup luas sehingga dapat menjamin 

dicapainya seluruh sudut pekerjaan. Jika diperlukan harus disediakan jalan kerja yang 

stabil untuk menjamin dapat diperiksanya seluruh sudut pekerjaan dengan mudah dan 

aman. 

(3) Seluruh dasar pondasi, pondasi dan galian untuk pekerjaan beton harus dijaga agar 

senantiasa kering. Beton tidak boleh dicor di atas tanah yang berlumpur, bersampah 

atau di dalam air. Apabila beton akan dicor di dalam air, maka harus dilakukan 
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dengan cara dan peralatan khusus untuk menutup kebocoran seperti pada dasar 

sumuran atau cofferdam dan atas persetujuan Direksi Pekerjaan.  

(4) Sebelum pengecoran beton dimulai, seluruh acuan, tulangan dan benda lain yang 

harus berada di dalam beton (seperti pipa atau selongsong) harus sudah dipasang dan 

diikat kuat sehingga tidak bergeser pada saat pengecoran.  

(5) Bila disyaratkan atau diperlukan oleh Direksi Pekerjaan, maka bahan lantai kerja 

untuk pekerjaan beton harus dihampar sesuai dengan ketentuan dalam Seksi 2.4 dari 

Spesifikasi ini.  

(6) Direksi Pekerjaan akan memeriksa seluruh galian yang disiapkan untuk pondasi 

sebelum menyetujui pemasangan acuan, baja tulangan atau pengecoran beton. 
Penyedia Jasa dapat diminta untuk melaksanakan pengujian penetrasi kedalaman 

tanah keras, pengujian kepadatan atau penyelidikan lainnya untuk memastikan cukup 

tidaknya daya dukung tanah di bawah pondasi. 

(7) Bilamana dijumpai kondisi tanah dasar pondasi yang tidak memenuhi ketentuan, 

maka Penyedia Jasa dapat diperintahkan untuk mengubah dimensi atau kedalaman 

pondasi dan/atau menggali dan mengganti bahan di tempat yang lunak, memadatkan 

tanah pondasi atau melakukan tindakan stabilisasi lainnya sebagaimana yang 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

(8) Penyedia Jasa harus memastikan lokasi pengecoran bebas dari resiko terkena air 

hujan dengan memasang tenda seperlunya. Direksi Pekerjaan berhak menunda 

pengecoran sebelum tenda terpasang dengan benar. Penyedia Jasa juga harus 

memastikan lokasi pengecoran bebas dari resiko terkena air pasang atau muka air 
tanah dengan penanganan seperlunya. 

b) Acuan  

(1) Bilamana disetujui oleh Direksi Pekerjaan, maka acuan dari tanah harus dibentuk dari 
galian, dan sisi-sisi samping serta dasarnya harus dipangkas secara manual sesuai 

dimensi yang diperlukan. Seluruh kotoran tanah yang lepas harus dibuang sebelum 

pengecoran beton. 

(2) Acuan dapat dibuat dari kayu atau baja dengan sambungan yang kedap dan kaku 

untuk mempertahankan posisi yang diperlukan selama pengecoran, pemadatan dan 
perawatan. 

(3) Untuk permukaan akhir struktur yang tidak terekspos dapat digunakan kayu yang 

tidak diserut permukaannya. Sedangkan untuk permukaan akhir yang terekspos harus 

digunakan kayu yang mempunyai permukaan yang rata. Seluruh sudut-sudut tajam 

acuan harus ditumpulkan.  

(4) Acuan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibongkar tanpa merusak 

permukaan beton dengan memberikan pelumas (oil form). 

c) Pengecoran 

(1) Pelaksanaan Pengecoran 

(a) Penyedia Jasa harus memberitahukan Direksi Pekerjaan secara tertulis paling 

sedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton. Pemberitahuan harus 

meliputi lokasi, kondisi pekerjaan, mutu beton dan tanggal serta waktu 

pelaksanaan pencampuran beton. 

Direksi Pekerjaan akan memberi tanda terima atas pemberitahuan tersebut dan 

akan memeriksa perancah, acuan, tulangan dan kemudian mengeluarkan 
persetujuan tertulis untuk memulai pelaksanaan pekerjaan seperti yang 

direncanakan. Penyedia Jasa tidak boleh melaksanakan pengecoran beton tanpa 

persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan. 

(b) Walaupun persetujuan untuk memulai pengecoran sudah diterbitkan, pengecoran 

beton tidak boleh dilaksanakan bilamana Direksi Pekerjaan atau wakilnya tidak 
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hadir untuk menyaksikan operasi pencampuran dan pengecoran secara 

keseluruhan.  

(c) Segera sebelum pengecoran beton dimulai, acuan harus dibasahi dengan air atau 

diolesi pelumas di sisi dalamnya agar didapat kemudahan pembukaan acuan 

tanpa menimbulkan kerusakan pada permukaan beton.   

(d) Pengecoran beton ke dalam acuan harus selesai sebelum terjadinya pengikatan 

awal beton seperti ditunjukkan dalam hasil pengujian beton dari laboratorium, 

atau dalam waktu yang lebih pendek sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Direksi Pekerjaan berdasarkan pengamatan karakteristik waktu pengerasan 

(setting time) semen yang digunakan, kecuali digunakan bahan tambahan untuk 

memperlambat proses pengikatan  (retarder) yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. 

(e) Pengecoran beton harus berkesinambungan tanpa berhenti sampai dengan lokasi 
sambungan pelaksanaan (construction joint) yang telah disetujui sebelumnya atau 

sampai pekerjaan selesai.  

(f) Pengecoran beton harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi  

segregasi antara agregat kasar dan agregat halus dari campuran. Beton harus 

dicor dalam cetakan sedekat mungkin dengan yang dapat dicapai pada posisi 
akhir beton. Pengaliran beton tidak boleh melampaui satu meter dari tempat awal 

pengecoran. 

(g) Pengecoran beton ke dalam acuan struktur yang berbentuk rumit dan penulangan 

yang rapat harus dilaksanakan secara lapis demi lapis dengan tebal yang tidak 
melampaui 15 cm. Untuk dinding beton, tebal lapis pengecoran dapat sampai 30 

cm menerus sepanjang seluruh keliling struktur. 

(h) Tinggi jatuh bebas beton ke dalam cetakan tidak boleh lebih dari 150 cm. 

Beton tidak boleh dicor langsung ke dalam air. Bilamana beton dicor di dalam air 

dan tidak dapat dilakukan pemompaan dalam waktu 48 jam setelah pengecoran, 

maka beton harus dicor dengan metode tremi atau metode Drop-Bottom-Bucket, 
dimana pengggunaan bentuk dan jenis yang khusus untuk tujuan ini harus 

disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan. 

Dalam hal pengecoran di bawah air dengan menggunakan beton tremi maka 

campuran beton tremi tersebut harus dijaga sedemikian rupa agar campuran 

tersebut mempunyai slump tertentu, kelecakan yang baik dan pengecoran secara 

keseluruhan dari bagian dasar sampai atas tiang pancang selesai dalam masa 

setting time beton. Untuk itu harus dilakukan campuran percobaan dengan 
menggunakan bahan tambahan (retarder) untuk memperlambat pengikatan awal 

beton, yang lamanya tergantung dari lokasi pengecoran beton, pemasangan dan 

penghentian pipa tremi serta volume beton yang dicor. Pipa tremi dan 
sambungannya harus kedap air dan mempunyai ukuran yang cukup sehingga 

memungkinkan beton mengalir dengan baik. 

Tremi harus selalu terisi penuh selama pengecoran. Bilamana aliran beton 

terhambat maka tremi harus ditarik sedikit keatas dan diisi penuh terlebih dahulu 

sebelum pengecoran dilanjutkan. 

Baik tremi atau Drop-Bottom-Bucket harus mengalirkan campuran beton di 
bawah permukaan beton yang telah dicor sebelumnya 

(i) Pengecoran harus dilakukan pada kecepatan sedemikian rupa hingga campuran 

beton yang telah dicor masih plastis sehingga dapat menyatu dengan campuran 

beton yang baru.  

(j) Bidang-bidang beton lama yang akan disambung dengan beton baru yang akan 

dicor, harus terlebih dahulu dikasarkan, dibersihkan dari bahan-bahan yang lepas 
dan rapuh dan dilapisi dengan bonding agent yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan.  
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(k) Dalam waktu 24 jam setelah pengecoran permukaan pekerjaan beton,  tidak 

boleh ada air yang mengalir di atasnya. Untuk perawatan beton harus 

dilaksanakan segera setelah terjadinya waktu pengikatan awal dengan 

menyemprotkankan (spray) curing compound. Untuk perawatan dengan 

pemberian air di atas permukaan, dapat dilakukan sebelum 24 jam setelah 
pengecoran dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.  

(l) Apabila dilakukan pengecoran beton yang menggunakan pompa beton dari alat 

Ready Mix, maka perlu diperhatikan kapasitas, daya pemompaan, kelecakan 

beton untuk mendapatkan hasil pengecoran yang sesuai dengan ketentuan. 

 

(2) Pemadatan 

(a) Beton harus dipadatkan dengan penggetar mekanis dari dalam atau dari luar 

acuan yang telah disetujui. Bilamana diperlukan dan disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan, penggetaran harus disertai penusukan secara manual dengan alat yang 

cocok untuk menjamin kepadatan yang tepat dan memadai. Alat penggetar tidak 

boleh digunakan untuk memindahkan campuran beton dari satu titik ke titik lain 

di dalam acuan. 

(b) Pemadatan harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan semua sudut, di 

antara dan sekitar besi tulangan benar-benar terisi tanpa menggeser tulangan 

sehingga setiap rongga dan gelembung udara terisi. 

(c) Lama penggetaran harus dibatasi, agar tidak terjadi segregasi pada hasil 

pemadatan yang diperlukan. 

(d) Alat penggetar mekanis dari luar harus mampu menghasilkan sekurang-

kurangnya 5000 putaran per menit dengan berat efektif 0,25 kg, dan boleh 

diletakkan di atas acuan supaya dapat menghasilkan getaran yang merata. Alat 
penggetar yang digunakan harus disesuaikan dengan tinggi slump yang terjadi. 

(e) Posisi alat penggetar mekanis yang digunakan untuk memadatkan beton di dalam 
acuan harus vertikal sedemikian hingga dapat melakukan penetrasi sampai 

kedalaman 10 cm dari dasar beton yang baru dicor sehingga menghasilkan 

kepadatan yang menyeluruh pada bagian tersebut. Apabila alat penggetar tersebut 
akan digunakan pada posisi yang lain maka, alat tersebut harus ditarik secara 

perlahan dan dimasukkan kembali pada posisi lain dengan jarak tidak lebih dari 

45 cm. Alat penggetar tidak boleh berada pada suatu titik lebih dari 15 detik atau 
permukaan beton sudah mengkilap. 

(f) Jumlah minimum alat penggetar mekanis dari dalam diberikan dalam tabel 3.1-5 

Tabel 3.1- 5 Jumlah Minimum Alat Penggetar Mekanis dari Dalam 

Kecepatan Pengecoran Beton  

(m
3 
/ jam) 

Jumlah Alat 

4 2 

8 3 

12 4 

16 5 

20 6 
> 20 > 6 

 

Apabila kecepatan pengecoran 20 m
3
/jam, maka harus digunakan alat penggetar 

yang mempunyai dimensi lebih besar dari 7,5 cm. 

(g) Dalam segala hal, pemadatan beton harus sudah selesai sebelum terjadi waktu 

ikat awal (initial setting). 
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d) Sambungan Pelaksanaan (Construction Joint) 

(1) Jadwal pengecoran beton yang berkaitan harus disiapkan untuk setiap jenis struktur 

yang diusulkan beserta lokasi sambungan pelaksanaan seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar Rencana untuk disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Sambungan pelaksanaan 

tidak boleh ditempatkan pada pertemuan elemen-elemen struktur kecuali ditentukan 

demikian.  

(2) Sambungan pelaksanaan pada tembok sayap tidak diijinkan. Semua sambungan 

konstruksi harus tegak lurus terhadap sumbu memanjang dan pada umumnya harus 

diletakkan pada titik dengan gaya geser minimum. 

(3) Bilamana sambungan vertikal diperlukan, baja tulangan harus menerus melewati 

sambungan sedemikian rupa sehingga membuat struktur tetap monolit. 

(4) Pada sambungan pelaksanaan harus disediakan lidah alur dengan kedalaman paling 

sedikit 4 cm untuk dinding, pelat serta antara dasar pondasi dan dinding. Untuk 

pelaksanaan pengecoran pelat yang terletak di atas permukaan dengan cara manual, 

sambungan konstruksi harus diletakkan sedemikian rupa sehingga pelat-pelat 

mempunyai luas maksimum 40 m
2
. 

(5) Penyedia Jasa harus menyediakan pekerja dan bahan-bahan yang diperlukan untuk 

kemungkinan adanya sambungan pelaksanaan tambahan bilamana pekerjaan terpaksa 

mendadak harus dihentikan akibat hujan atau terhentinya pemasokan beton atau 

penghentian pekerjaan oleh Direksi Pekerjaan. 

(6) Atas persetujuan Direksi Pekerjaan, bonding agent yang dapat digunakan untuk 

pelekatan pada sambungan pelaksanaan dan cara pelaksanaannya harus sesuai dengan 

petunjuk pabrik pembuatnya. 

(7) Pada lingkungan air asin atau korosif, sambungan pelaksanaan tidak diperkenankan 

berada pada 75 cm di bawah muka air terendah atau 75 cm di atas muka air tertinggi 

kecuali ditentukan lain dalam Gambar Kerja. 

 

e) Beton Siklop 

Beton siklop adalah beton yang terdiri dari campuran mutu beton fc’=15 MPa dengan 

batu-batu pecah ukuran maksimum 25 cm.  Batu-batu ini diletakkan dengan hati-hati dan 

tidak boleh dijatuhkan dari tempat yang tinggi atau ditempatkan secara berlebihan yang 
dikhawatirkan akan merusak bentuk acuan atau pasangan-pasangan lain yang berdekatan.  

Semua batu-batu pecah harus cukup dibasahi sebelum ditempatkan.  Volume total batu 

pecah tidak boleh melebihi sepertiga dari total volume pekerjaan beton siklop. 

Untuk dinding penahan tanah dan pilar yang lebih tebal dari 60 cm, tiap batu harus 

dilindungi dengan adukan beton setebal 15 cm; jarak antar batu pecah maksimum 30 cm 
dan jarak terhadap permukaan minimum 15 cm. Permukaan bagian atas dilindungi dengan 

beton penutup (caping). 

 

2) Pengerjaan Akhir 

a) Pembongkaran Acuan  

(1) Acuan tidak boleh dibongkar dari bidang vertikal, dinding, kolom yang tipis dan 

struktur yang sejenis lebih awal 30 jam setelah pengecoran beton tanpa mengabaikan 
perawatan. Acuan yang ditopang oleh perancah di bawah pelat, balok, gelegar, atau 

struktur busur, tidak boleh dibongkar hingga pengujian kuat tekan beton 

menunjukkan paling sedikit 85 % dari kekuatan target rancangan beton. 

(2) Untuk memungkinkan pengerjaan akhir, acuan yang digunakan untuk pekerjaan yang 

diberi hiasan, tiang sandaran, tembok pengarah (parapet), dan permukaan vertikal 
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yang terekspos harus dibongkar dalam waktu paling sedikit 9 jam setelah pengecoran 

dan tidak lebih dari 30 jam, tergantung pada keadaan cuaca dan tanpa mengabaikan 

perawatan. 

 

b) Permukaan (Pengerjaan Akhir Biasa) 

(1) Kecuali diperintahkan lain, permukaan beton harus dikerjakan segera setelah 

pembongkaran acuan. Seluruh perangkat kawat atau logam yang telah digunakan 

untuk memegang acuan, dan acuan yang melewati badan beton, harus dibuang atau 

dipotong kembali paling sedikit 2,5 cm di bawah permukaan beton. Tonjolan mortar 

dan ketidakrataan lainnya yang disebabkan oleh sambungan cetakan harus 
dibersihkan.  

(2) Direksi Pekerjaan harus memeriksa permukaan beton segera setelah pembongkaran 

acuan dan dapat memerintahkan penambalan atas kekurang sempurnaan minor yang 

tidak akan mempengaruhi struktur atau fungsi lain dari pekerjaan beton. Penambalan 

harus meliputi pengisian lubang-lubang kecil dan lekukan dengan adukan semen. 

(3) Bilamana Direksi Pekerjaan menyetujui pengisian lubang besar akibat keropos, 

pekerjaan harus dipahat sampai ke bagian yang utuh (sound), membentuk permukaan 

yang tegak lurus terhadap permukaan beton. Lubang harus dibasahi dengan air dan 

adukan pasta (semen dan air, tanpa pasir) harus dioleskan pada permukaan lubang. 

Selanjutnya lubang harus diisi dengan adukan yang kental yang terdiri dari satu 

bagian semen dan dua bagian pasir dan dipadatkan. Adukan tersebut harus dibuat dan 

didiamkan  sekira 30 menit sebelum dipakai agar dicapai penyusutan awal, kecuali 
digunakan jenis semen tidak susut (non shrinkage cement). 

 

c) Permukaan (Pekerjaan Akhir Khusus) 

Permukaan yang terekspos harus diselesaikan dengan pekerjaan akhir berikut ini, atau 

seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan : 

(1) Bagian atas pelat, kerb, permukaan trotoar, dan permukaan horisontal lainnya 
sebagaimana yang diperintahkan Direksi Pekerjaan, harus digaru dengan mistar 

bersudut untuk memberikan bentuk serta ketinggian yang diperlukan segera setelah 

pengecoran beton dan harus diselesaikan secara manual sampai rata dengan 

menggerakkan perata kayu secara memanjang dan melintang, atau dengan cara lain 

yang sesuai sebelum beton mulai mengeras. 

(2) Perataan permukaan horisontal tidak boleh menjadi licin, seperti untuk trotoar, harus 

sedikit kasar tetapi merata dengan penyapuan, atau cara lain sebagaimana yang 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, sebelum beton mulai mengeras. 

(3) Permukaan yang tidak horisontal yang telah ditambal atau yang masih belum rata 

harus digosok dengan batu gurinda yang agak kasar (medium), dengan menempatkan 
sedikit adukan semen pada permukaannya. Adukan harus terdiri dari semen dan pasir 

halus yang dicampur sesuai dengan proporsi yang digunakan untuk pengerjaan akhir 

beton. Penggosokan harus dilaksanakan sampai seluruh tanda bekas acuan, 

ketidakrataan, tonjolan hilang, dan seluruh rongga terisi, serta diperoleh permukaan 

yang rata. Pasta yang dihasilkan dari penggosokan ini harus dibiarkan tertinggal di 

tempat. 

 

d) Perawatan Beton 

Perawatan beton dilaksanakan dengan memperhatikan waktu pengikatan awal. Segera setelah 

terjadinya waktu pengikatan awal, maka harus segera dilaksanakan pekerjaan perawatan 

(curing) pada beton yang telah selesai dicor dengan menyemprotkan bahan curing compound. 

Beberapa cara curing lain dapat dilaksanakan setelah waktu curing compound berakhir antara 

lain: 
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(1) Perawatan Dengan Pembasahan 

(a) Segera setelah pengecoran (sebelum pengikatan awal terjadi), beton harus 

dilindungi dari pengeringan dini, temperatur yang terlalu panas, dan gangguan 

mekanis. Beton harus dijaga agar kehilangan kadar air yang terjadi seminimal 

mungkin dan diperoleh temperatur yang relatif tetap dalam waktu yang 

ditentukan untuk menjamin hidrasi yang sebagaimana mestinya pada semen dan 

pengerasan beton. 

(b) Perawatan dengan pembasahan ini dilaksanakan setelah dilakukan perawatan 

awal dengan menggunakan curing compound . Pelaksanaan dengan 

menyemprotkan bahan curing compound ini dilaksanakan untuk jenis struktur 

aseperti lantai jembatan, perkerasan kaku dan jenis struktur dengan permukan 

yang luas. 

(c) Pekerjaan perawatan dengan pembasahan harus segera dimulai setelah beton 

mulai mengeras (sebelum terjadi retak susut basah) dengan menyelimutinya 

dengan bahan yang dapat menyerap air. Lembaran bahan penyerap air ini  yang 

harus dibuat jenuh dalam waktu paling sedikit 7 hari. Semua bahan perawatan 

atau lembaran bahan penyerap air harus menempel pada permukaan yang 

dirawat. 

(d) Bilamana acuan kayu tidak dibongkar sesuai dengan Pasal 3.1.3.2).a), maka 

acuan tersebut harus dipertahankan dalam kondisi basah sampai acuan dibongkar, 

untuk mencegah terbukanya sambungan-sambungan dan pengeringan beton. 

(e) Permukaan beton yang digunakan langsung sebagai lapis aus harus dirawat 

setelah permukaannya mulai mengeras (sebelum terjadi retak susut basah) dan 
dengan  ditutupi oleh lapisan pasir lembab setebal 5 cm paling sedikit selama 21 

hari. 

(f) Beton semen yang mempunyai sifat kekuatan awal yang tinggi, harus dibasahi 

sampai kuat tekannya mencapai 70 % dari kekuatan rancangan beton berumur 28 

hari.  

 

(2) Perawatan dengan Uap 

(a) Beton yang dirawat dengan uap untuk mendapatkan kekuatan awal yang tinggi, 

tidak diperkenankan menggunakan bahan tambahan kecuali atas persetujuan 

Direksi Pekerjaan. 

(b) Perawatan dengan uap harus dikerjakan secara menerus sampai waktu dimana 

beton telah mencapai 70 % dari kekuatan rancangan beton berumur 28 hari.  

Perawatan dengan uap untuk beton harus mengikuti ketentuan di bawah ini: 

(i) Tekanan uap pada ruang uap selama perawatan beton tidak boleh melebihi 

tekanan luar. 

(ii) Temperatur pada ruang uap selama perawatan beton tidak boleh melebihi 38 
o
C selama 2 jam sesudah pengecoran selesai, dan kemudian temperatur 

dinaikkan berangsur-angsur sehingga mencapai 65 oC dengan kenaikan 

temperatur maksimum 14 oC / jam secara bertahap. 

(iii) Perbedaan temperatur pada dua tempat di dalam ruangan uap tidak boleh 

melebihi 5,5 
o
C. 

(iv) Penurunan temperatur selama pendinginan dilaksanakan secara bertahap dan 

tidak boleh lebih dari 11 
o
C per jam. 

(v) Perbedaan temperatur beton pada saat dikeluarkan dari ruang penguapan tidak 

boleh lebih dari 11 
o
C dibanding udara luar. 
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(vi) Selama perawatan dengan uap, ruangan harus selalu jenuh dengan uap air. 

(vii) Semua bagian struktural yang mendapat perawatan dengan uap harus dibasahi 

selama 4 hari sesudah selesai perawatan uap tersebut. 

(c) Penyedia Jasa harus membuktikan bahwa peralatannya bekerja dengan baik dan 

temperatur di dalam ruangan perawatan dapat diatur sesuai dengan ketentuan dan 
tidak tergantung dari cuaca luar. 

(d) Pipa uap harus ditempatkan sedemikian rupa atau balok harus dilindungi 

secukupnya agar beton tidak terkena langsung semburan uap, yang akan 

menyebabkan perbedaan temperatur pada bagian-bagian beton. 

 

(3) Perawatan dengan Cara Lain 

(a) Membran  cair 

Perawatan membran dilakukan ketika seluruh permukaan beton segera sesudah 
air meningggalkan permukaan (kering), terlebih dahulu setelah beton dibuka 

cetakannya dan finishing dilakukan. Jika seandainya hujan turun maka harus 

dibuat pelindung sebelum lapisan membran cukup kering, atau seandainya 

lapisan membran rusak maka harus dilakukan pelapisan ulang lagi. 

(b) Selimut kedap air 

Metode ini dilakukan dengan menyelimuti permukaan beton dengan bahan 

lembaran kedap air yang bertujuan mencegah kehilangan kelembaban ari 

permukaan beton. Beton harus basah pada saat lembaran kedap air ini dipasang. 

Lembaran  bahan ini aman untuk tidak terbang/pindah tertiup angin dan apabila 
ada kerusakan/sobek harus segera diperbaiki selama periode perawatan 

berlangsung. 

(c) Form-In-Place 

Perawatan yang dilakukan dengan tetap mempertahankan cetakan sebagai 

dinding penahan pada tempatnya selama waktu yang diperlukan beton dalam 

masa perawatan. 
 

3.1.4. PENGENDALIAN MUTU  

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima (air, semen, agregat dan bahan tambah bila diperlukan) harus diperiksa 

oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/memeriksa bukti tertulis yang 
menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan 

persyaratan bahan pada pasal 3.1.2.4). 

 

2) Pengawasan  

Direksi Pekerjaan harus menempatkan seorang personal khusus yang mempunyai keahlian 

untuk melakukan pengawasan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kerja pada pasal 3.1.2 

.5). 

 

3) Perencanaan Campuran 

a) Ketentuan Sifat-sifat Campuran 

(1) Campuran beton yang tidak memenuhi ketentuan kelecakan (misalnya dinyatakan 
dengan nilai “slump”) seperti yang diusulkan tidak boleh digunakan pada pekerjaan, 

terkecuali bila Direksi Pekerjaan dalam beberapa hal menyetujui penggunaannya 

secara terbatas. Kelecakan (workability) dan tekstur campuran harus sedemikian rupa 
sehingga beton dapat dicor pada pekerjaan tanpa membentuk rongga, celah, 
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gelembung udara atau gelembung air, dan sedemikian rupa sehingga pada saat 

pembongkaran acuan diperoleh permukaan yang rata, halus dan padat. 

(2) Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi kuat tekan yang 

disyaratkan dalam table 3.1-5 atau yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, bila 

pengambilan contoh, perawatan dan pengujian sesuai dengan SNI 03-1974-1990, SNI 

03-4810-1998, SNI 03-2493-1991, SNI 03-2458-1991. 

(3) Sebelum dilakukan pengecoran, penyedia jasa harus melakukan percobaan campuran 

(trial mix) di lapangan sesuai dengan rancangan campuran yang dihasilkan oleh 
laboratorium dan sampai mencapai target kuat tekan beton yang disyaratkan oleh 

laboratorium.  Apabila hasil kuat tekan beton yang didapat pada umur 7 hari 

menghasilkan kuat tekan beton lebih kecil dari 85% nilai kuat tekan beton yang 

disyaratkan (kuat tekan beton target), maka Penyedia jasa harus melakukan 

penyesuaian campuran dan mencari penyebab ketidak sesuaian tersebut, dengan 

meminta saran tenaga ahli yang kompeten di bidang beton untuk kemudian 

melakukan percobaan campuran kembali sampai dihasilkan kuat tekan beton di 

lapangan yang sesuai dengan persyaratan. 

Tabel 3.1-6a Ketentuan Kuat Tekan Minimum 

 

Jenis beton Mutu Beton 

Kuat Tekan Minimum rata-rata 

Benda Uji Silinder (MPa) 

Diameter (150 – 300) mm 

 fc’ 

(MPa) 

3 hari 7 hari 28 hari 

Mutu 50 34 42 60 

tinggi 45 31 39 55 

 35 25 31 44 

Mutu 30 22 27 39 

Sedang 25 17 25 34 
 20 13 20 27 

Mutu rendah 
 

15 9 15 22 

10 7 11 17 

 

Tabel 3.1.6b Ketentuan Kuat Tekan Minimum untuk Kubus 

 

Jenis beton Mutu Beton 

Kuat Tekan Minimum rata-rata 

Benda Uji Kubus 

(Kg/cm
2
) 

150 x 150 x 150 mm3 

 σbk’ 

(Kg/cm
2
) 

3 hari 7 hari 28 hari 

Mutu K600 392 490 670 

Tinggi K500 336 420 570 

 K400 272 340 470 

Mutu K350 244 305 420 

sedang K300 189 281 370 

 K250 164 245 320 

Mutu rendah 

 

K175 103 167 245 

K125 78 131 195 
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(4) Bilamana percobaan campuran beton telah sesuai dan disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan, maka Penyedia Jasa dapat melanjutkan pekerjaan pencampuran beton 

sesuai dengan hasil percobaan campuran.   

(5) Kekuatan beton dianggap lebih kecil dari yang disyaratkan bilamana hasil pengujian 

serangkaian benda uji dari suatu bagian pekerjaan yang dilaksanakan lebih kecil dari 

kuat tekan beton karakteristik yang diperoleh dari rumus yang diuraikan dalam Pasal 

3.1.4.3).d).(2).(h). 

 

b) Penyesuaian Campuran  

(1) Penyesuaian Sifat Mudah Dikerjakan (Kelecakan atau Workability) 

Bilamana sifat kelecakan pada beton dengan proporsi yang semula dirancang sulit 

diperoleh, maka Penyedia Jasa boleh melakukan perubahan rancangan agregat, 

dengan syarat dalam hal apapun kadar semen yang semula dirancang tidak berubah, 
juga rasio air/semen yang telah ditentukan berdasarkan pengujian yang menghasilkan 

kuat tekan yang memenuhi tidak dinaikkan. 

Pengadukan kembali beton yang telah dicampur dengan cara menambah air atau oleh 

cara lain tidak diijinkan.  

Bahan tambahan untuk meningkatkan sifat kelecakan hanya diijinkan bila telah 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

(2) Penyesuaian Kekuatan 

Bilamana beton tidak mencapai kekuatan yang disyaratkan, maka kadar semen dapat 

ditingkatkan atau dapat digunakan bahan tambahan dengan syarat disetujui oleh 
Direksi Pekerjaan. 

(3) Penyesuaian Untuk Bahan-bahan Baru 

Perubahan sumber atau karakteristik bahan tidak boleh dilakukan tanpa 
pemberitahuan tertulis kepada Direksi Pekerjaan. Bahan baru tidak boleh digunakan 

sampai Direksi Pekerjaan menerima bahan tersebut secara tertulis dan menetapkan 

proporsi baru berdasarkan atas hasil pengujian campuran percobaan baru yang 
dilakukan oleh Penyedia Jasa. 

(4) Bahan Tambahan (admixture) 

Bila perlu menggunakan bahan tambahan, maka Penyedia Jasa harus mendapat 

persetujuan dari Direksi Pekerjaan.  Jenis dan takaran bahan tambahan yang akan 

digunakan untuk tujuan tertentu harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian 

campuran di laboratorium. Ketentuan mengenai bahan tambahan ini harus mengacu 

pada SNI 03-2495-1991. 

Bila akan digunakan bahan tambahan berupa butiran yang sangat halus, sebagian 

besar berupa mineral yang bersifat cementious seperti abu terbang (fly ash), 

mikrosilika (silicafume), atau abu slag besi (iron furnace slag), yang umumnya 

ditambahkan pada semen sebagai bahan utama beton, maka penggunaan bahan 

tersebut harus berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang menyatakan bahwa 

hasil kuat tekan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang diinginkan pada 

Gambar Rencana dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

Dalam hal penggunaan bahan tambahan dalam campuran beton, maka bahan tersebut 

ditambahkan pada saat pengadukan beton. Bahan tambahan ini hanya boleh 
digunakan untuk meningkatkan kinerja beton segar (fresh concrete).   

Penggunaan bahan tambahan ini dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut: 

(a) Meningkatkan kinerja kelecakan adukan beton tanpa menambah air; 

(a) Mengurangi penggunaan air dalam campuran beton tanpa mengurangi kelecakan; 

(b) Mempercepat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton; 

(c) Memperlambat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton; 
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(d) Meningkatkan kinerja kemudahan pemompaan beton; 

(e) Mengurangi kecepatan terjadinya slump loss; 

(f) Mengurangi susut beton atau memberikan sedikit pengembangan volume beton 

(ekspansi); 

(g) Mengurangi terjadinya bleeding; 

(h) Mengurangi terjadinya segregasi. 

 

Untuk tujuan peningkatan kinerja beton sesudah mengeras, bahan tambahan 

campuran beton bisa digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut: 

(a) Meningkatkan kekuatan beton (secara tidak langsung) 

(b) Meningkatkan kekuatan pada beton muda 

(c) Mengurangi atau memperlambat panas hidrasi pada proses pengerasan beton, 
terutama untuk beton dengan kekuatan awal yang tinggi. 

(d) Meningkatkan kinerja pengecoran beton di dalam air atau di laut 

(e) Meningkatkan keawetan jangka panjang beton 

(f) Meningkatkan kekedapan beton (mengurangi permeabilitas beton) 

(g) Mengendalikan ekspansi beton akibat reaksi alkali agregat 

(h) Meningkatkan daya lekat antara beton baru dan beton lama 

(i) Meningkatkan daya lekat antara beton dan baja tulangan 

(j) Meningkatkan ketahanan beton terhadap abrasi dan tumbukan 

Walaupun demikian, penggunaan aditif dan admixture perlu dilakukan secara hati-
hati dan dengan takaran yang tepat sesuai manual penggunaannya, serta dengan 

proses pengadukan yang baik, agar pengaruh penambahannya pada kinerja beton bisa 

dicapai secara merata pada semua bagian beton.  Dalam hal ini perlu dimengerti 
bahwa dosis yang berlebih akan dapat mengakibatkan menurunnya kinerja beton, atau 

dalam hal yang lebih parah, dapat menimbulkan kerusakan pada beton. 

 

c) Pelaksanaan Pencampuran 

(1) Penakaran Agregat 

(a) Seluruh komponen bahan beton harus ditakar menurut berat, untuk mutu beton 

fc’ < 20 MPa diijinkan ditakar menurut volume sesuai SNI 03-3976-1995. Bila 

digunakan semen kemasan dalam zak, kuantitas penakaran harus sedemikian 

sehingga kuantitas semen yang digunakan adalah setara dengan satu satuan atau 

kebulatan dari jumlah zak semen. Agregat harus ditimbang beratnya secara 

terpisah. Ukuran setiap penakaran tidak boleh melebihi kapasitas alat pencampur. 

(b) Penakaran agregat harus dilakukan dalam kondisi jenuh kering permukaan (SSD- 

saturated surface dry). Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka harus 

dilakukan koreksi penakaran sesuai dengan kondisi agregat di lapangan. Untuk 
mendapatkan kondisi agregat yang jenuh kering permukaan dapat dilakukan 

dengan cara menyemprot tumpukan agregat dengan air secara berkala paling 

sedikit 12 jam sebelum penakaran untuk menjamin kondisi jenuh kering 
permukaan. 

(c) Penyedia Jasa harus dapat menunjukkan sertifikat kalibrasi yang masih berlaku 

untuk seluruh peralatan yang digunakan untuk keperluan penakaran bahan-bahan 

beton termasuk saringan agregat pada perangkat ready mix. 
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(2) Pencampuran 

(a) Beton harus dicampur dalam mesin yang dijalankan secara mekanis dari jenis dan 

ukuran yang disetujui sehingga dapat menjamin distribusi yang merata dari 

seluruh bahan. 

(b) Pencampur harus dilengkapi dengan tangki air yang memadai dan alat ukur yang 
akurat untuk mengukur dan mengendalikan jumlah air yang digunakan dalam 

setiap penakaran. 

(c) Cara pencampuran bahan beton dilakukan sebagai berikut, pertama masukkan 

sebagian air, kemudian seluruh agregat sehingga mencapai kondisi yang cukup 

basah, dan selanjutnya masukkan seluruh semen yang sudah ditakar hingga 
tercampur dengan agregat secara merata. Terakhir masukkan sisa air untuk 

menyempurnakan campuran. 

(d) Waktu pencampuran harus diukur mulai pada saat air dimasukkan ke dalam 

campuran bahan kering. Seluruh sisa air yang diperlukan harus sudah 

dimasukkan sekira seperempat waktu pencampuran tercapai. Waktu 

pencampuran untuk mesin berkapasitas ¾ m3 atau kurang harus sekira 1,5 menit; 

untuk mesin yang lebih besar waktu harus ditingkatkan 15 detik untuk tiap 

penambahan 0,5 m
3
. 

(e) Bila tidak mungkin menggunakan mesin pencampur, Direksi Pekerjaan dapat 

menyetujui pencampuran beton dengan cara manual dan harus dilakukan sedekat 

mungkin dengan tempat pengecoran. Penggunaan pencampuran beton dengan 

cara manual harus dibatasi hanya pada beton non-struktural. 

 

d) Pengujian Campuran  

(1) Pengujian Untuk Kelecakan (Workability) 

Satu pengujian "slump", atau lebih sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan, harus dilaksanakan pada setiap pencampuran beton yang dihasilkan, dan 

pengujian harus dianggap belum dikerjakan kecuali disaksikan oleh Direksi Pekerjaan 

atau wakilnya.Toleransi terhadap nilai slump yang disyaratkan adalah ± 20 mm  

(2)   Pengujian Kuat Tekan 

(a) Penyedia Jasa harus membuat sejumlah set benda uji (3 buah benda uji per set) 

untuk pengujian kuat tekan berdasarkan jumlah beton yang dicorkan untuk setiap 

kuat tekan beton dan untuk setiap jenis komponen struktur yang dicor terpisah 
pada tiap hari pengecoran.   

(b) Untuk keperluan pengujian kuat tekan beton, Penyedia Jasa harus menyediakan 
benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, dan 

harus dirawat sesuai dengan SNI 03-4810-1998. Benda uji tersebut harus dicetak 

bersamaan dan diambil dari beton yang akan dicorkan, dan kemudian dirawat 
sesuai dengan perawatan yang dilakukan di laboratorium.  

(c) Jumlah set benda uji yang dibuat berdasarkan jumlah kuantitas pengecoran atau 

komponen struktur yang dicor secara terpisah dan diambil jumlah terbanyak 

diantara keduanya.  

(d) Pengambilan benda uji untuk pengecoran yang didapat dari pencampuran secara 

manual, setiap 10 meter kubik beton harus dibuat 1 set benda uji dan  untuk 

setiap jenis komponen struktur yang dicor terpisah minimal diambil 3 set benda 

uji (1 set = 3 buah benda uji).   

(e) Jumlah benda uji yang harus dibuat untuk pengecoran hasil produksi ready mix, 

diambil pada setiap pengiriman (1 set untuk setiap truk). 1set = 3 buah benda uji. 

(f) Pada setiap set benda uji dilakukan pengujian untuk kuat tekan beton umur 28 

hari. 
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(g) Apabila dalam pengujian kuat tekan benda uji tersebut terdapat perbedaan nilai 

kuat tekan yang > 5% antara dua buah benda uji dalam set tersebut, maka benda 

uji ketiga dalam set tersebut harus diuji kuat tekannya.  Hasil kuat tekan yang 

digunakan dalam perhitungan statistik adalah hasil dari 2 buah benda uji yang 

berdekatan nilainya.   

(h) Kekuatan beton diterima dengan memuaskan bila fc karakteristik dari benda uji 

lebih besar atau sama dengan fc rencana. fc karakteristik dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:   

fc’= fcm – ( k.S).r , di mana S menyatakan nilai deviasi standar dari hasil uji 

tekan, dan k adalah konstanta yang tergantung pada jumlah benda uji (k=1,64 

untuk jumlah benda uji lebih besar atau sama dengan dari 30) dan r adalah angka 

koreksi deviasi untuk jumlah benda uji kurang dari 30 buah sesuai dengan tabel 

3.1.-6. 

 

 

 

 

 
dimana, 

fc’  = Kuat tekan beton karakteristik 

fci  = Kuat tekan beton yang diuji 

fcm  = Kuat tekan beton rata-rata 

n = Jumlah benda uji 

 

Tabel 3.1.-7. Angka koreksi deviasi “r” 

Jumlah 

benda uji 

Faktor 

koreksi “r” 

Jumlah 

benda uji 

Faktor 

koreksi “r” 

Jumlah 

benda uji 

Faktor 

koreksi “r” 

10 1,36 17 1,14 24 1,05 

11 1,31 18 1,12 25 1,04 

12 1,27 19 1,11 26 1,03 

13 1,24 20 1,09 27 1,02 

14 1,21 21 1,08 28 1,02 

15 1,18 22 1,07 29 1,01 

16 1,16 23 1,06 > 30 1,00 

 

 Untuk benda uji kurang dari 10 buah atau data pengujian tidak tersedia, maka 

dilakukan koreksi dengan menambahkan nilai kekuatan lebih minimal sesuai 
tabel 3.1-8. 

 

Tabel 3.1-8. Penyesuaian kuat tekan 

Kuat tekan karakteristik  

(Mpa) 

Nilai kekuatan lebih minimal  

(Mpa) 

< 21 7  

21 - ≥ 35  8,5 

> 35 10 

 

(i) Nilai hasil uji tekan satupun tidak boleh mempunyai nilai di bawah 0,85 fc (kuat 

tekan beton target). 

(j) Bila salah satu dari kedua syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka harus 

diambil langkah untuk meningkatkan rata-rata dari hasil uji kuat tekan 
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berikutnya, dan langkah-langkah lain untuk memastikan bahwa kapasitas daya 

dukung dari struktur tidak membahayakan. 

(k) Bila dari hasil perhitungan dengan kuat tekan menunjukkan bahwa kapasitas 

daya dukung struktur berkurang (< 85% terhadat fc,) maka diperlukan suatu uji 

bor (core drilling) pada daerah yang diragukan berdasarkan aturan pengujian 

yang berlaku. Dalam hal ini harus diambil paling tidak 3 (tiga) buah benda uji bor 

inti secara acak dan terletak pada daerah yang tidak membahayakan struktur 

untuk setiap hasil uji tekan yang meragukan atau terindikasi bermutu rendah 

seperti disebutkan di atas. 

(l) Beton di dalam daerah yang diwakili oleh hasil uji bor inti bisa dianggap secara 

struktural cukup baik bila rata-rata kuat tekan dari ketiga benda uji bor inti 

tersebut tidak kurang dari 0,85 fc, dan tidak satupun dari benda uji bor inti yang 

mempunyai kekuatan kurang dari 0,75 fc.  Dalam hal ini, perbedaan umur beton 

saat pengujian kuat tekan benda uji bor inti terhadap umur beton yang 

disyaratkan untuk penetapan kuat tekan beton (yaitu 28 hari, atau lebih bila 

disyaratkan), perlu diperhitungkan dan dilakukan koreksi dalam menetapkan kuat 

tekan beton yang dihasilkan.  

 

(2) Pengujian Tambahan 

Penyedia Jasa harus melaksanakan pengujian tambahan yang diperlukan untuk 

menentukan mutu bahan atau campuran atau pekerjaan beton akhir, sebagaimana 

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Pengujian tambahan tersebut meliputi : 

(a) Pengujian yang tidak merusak menggunakan alat seperti Impact Echo, Ultrasonic 

Penetration Velocity atau perangkat penguji lainnya (hasil pengujian tidak boleh 

digunakan sebagai dasar penerimaan); 

(b) Pengujian pembebanan struktur atau bagian struktur yang dipertanyakan; 

(c) Pengambilan dan pengujian benda uji inti (core) beton; 

(d) Pengujian lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. 

e) Perbaikan Atas  Pekerjaan Beton Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

(1) Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang 

disyaratkan dalam Pasal 3.1.2.3), atau yang tidak memiliki permukaan akhir yang 

memenuhi ketentuan, atau yang tidak memenuhi sifat-sifat campuran yang 

disyaratkan dalam Pasal 3.1.4.1).a), harus mengikuti petunjuk yang diperintahkan 

oleh Direksi Pekerjaan antara lain : 

(a) Perubahan proporsi campuran beton untuk sisa pekerjaan yang belum dikerjakan; 

(b) Penanganan pada bagian struktur yang hasil pengujiannya gagal; 

(c) Perkuatan, pembongkaran atau penggantian sebagian atau menyeluruh pada 

bagian pekerjaan yang memerlukan penanganan khusus. 

(2) Bilamana terjadi perbedaan pendapat dalam hal mutu pekerjaan beton atau adanya 

keraguan dari data pengujian yang ada, Direksi Pekerjaan dapat meminta Penyedia 

Jasa melakukan pengujian tambahan seperti dijelaskan dalam pasal 3.1.4.3).d).(3) 

yang diperlukan untuk menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan 

dapat dinilai dengan adil dengan meminta pihak ketiga untuk melaksanakannya.  

(3) Perbaikan atas pekerjaan beton yang retak atau bergeser sesuai dengan ketentuan  

Pasal 3.1.3. dari Spesifikasi ini. Penyedia Jasa harus mengajukan detail rencana 
perbaikan untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan sebelum memulai 

pekerjaan. 
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3.1.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

a) Cara Pengukuran 

(1) Beton akan diukur dengan jumlah meter kubik pekerjaan beton yang digunakan dan 

diterima sesuai dengan dimensi yang ditunjukkan pada Gambar Kerja atau yang 
diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Tidak ada pengurangan yang akan dilakukan 

untuk volume yang ditempati oleh pipa dengan garis tengah kurang dari 20 cm atau 

oleh benda lainnya yang tertanam seperti "water stop", baja tulangan, selongsong pipa 
(conduit) atau lubang sulingan (weephole). 

(2) Tidak ada pengukuran tambahan atau yang lainnya yang akan dilakukan untuk acuan, 
perancah untuk balok dan lantai pemompaan, penyelesaian akhir permukaan, 

penyediaan pipa sulingan, pekerjaan pelengkap lainnya untuk penyelesaian pekerjaan 

beton, dan biaya dari pekerjaan tersebut telah dianggap termasuk dalam harga 
penawaran untuk Pekerjaan Beton. 

(3) Kuantitas bahan untuk lantai kerja, bahan drainase porous, baja tulangan dan mata 

pembayaran lainnya yang berhubungan dengan struktur yang telah selesai dan 

diterima akan diukur untuk dibayarkan seperti disyaratkan pada Seksi lain dalam 

Spesifikasi ini. 

(4) Beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar sebagai beton struktur 

atau beton tidak bertulang. Beton Struktur harus beton yang disyaratkan atau disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan sebagai fc’=20 MPa (K-250) atau lebih tinggi dan Beton Tak 

Bertulang harus beton yang disyaratkan atau disetujui untuk fc’=15 MPa (K-175) atau 
fc’=10 MPa (K-125). Bilamana beton dengan mutu (kekuatan) yang lebih tinggi 

diperkenankan untuk digunakan di lokasi untuk mutu (kekuatan) beton yang lebih 

rendah, maka volumenya harus diukur sebagai beton dengan mutu (kekuatan) yang 
lebih rendah. 

(5) Apabila mutu beton yang dihasilkan (berdasarkan kuat tekan benda uji lapangan) 
lebih kecil dari 75% fc (kuat tekan target), maka pembayaran mutu beton yang 

dihasilkan adalah kuat tekan karakteristik yang merupakan nilai kuat tekan yang 

dihasilkan dikurangi dengan standar deviasinya.  

(6) Perbaikan kekuatan struktur akibat mutu beton yang berkurang tidak dibayar, 

melainkan merupakan kompensasi akibat mutu beton yang berkurang. 

b) Pengukuran Untuk Pekerjaan Beton Yang Diperbaiki 

(1) Bilamana pekerjaan telah diperbaiki menurut Pasal 3.1.4.3).e) di atas, kuantitas yang 

akan diukur untuk pembayaran harus sejumlah yang harus dibayar bila mana 
pekerjaan semula telah memenuhi ketentuan. 

(2) Tidak ada pembayaran tambahan akan dilakukan untuk tiap peningkatan kadar semen 

atau setiap bahan tambah (admixture), juga tidak untuk tiap pengujian atau pekerjaan 

tambahan atau bahan pelengkap lainnya yang diperlukan untuk mencapai mutu yang 

disyaratkan untuk pekerjaan beton. 

(3) Perbaikan struktur beton dengan cara-cara perkuatan struktur beton akibat tidak 

tercapainya kuat tekan beton yang disyaratkan tidak dibayar. 

 

2) Dasar Pembayaran 

Kuantitas yang diterima dari berbagai mutu beton yang ditentukan sebagaimana yang 

disyaratkan di atas, akan dibayar pada Harga Kontrak untuk Mata Pembayaran dan 

menggunakan satuan pengukuran yang ditunjukkan di bawah dan dalam Daftar Kuantitas. 

Harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi penuh untuk seluruh penyediaan dan 

pemasangan seluruh bahan yang tidak dibayar dalam Mata Pembayaran lain, termasuk "water 

stop", lubang sulingan, acuan, perancah untuk pencampuran, pengecoran, pekerjaan akhir dan 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

3 - 24 

perawatan beton, dan untuk semua biaya lainnya yang perlu dan lazim untuk penyelesaian 

pekerjaan yang sebagaimana mestinya, yang diuraikan dalam Seksi ini. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran  

   

R.3.1.(1) Beton mutu tinggi dengan fc’=50 MPa (K-600) Meter Kubik 

   
R.3.1.(2) Beton mutu tinggi dengan fc’=45 MPa (K-500) Meter Kubik 

   

R.3.1.(3) Beton mutu tinggi dengan fc’=38 MPa (K-450) Meter Kubik 

   

R.3.1.(4) Beton mutu tinggi dengan fc’=35 MPa (K-400)  Meter Kubik 

   

R.3.1.(5) Beton mutu sedang dengan fc’=30 MPa (K-350) Meter Kubik 

   

R.3.1.(6) Beton mutu sedang dengan fc’= 25 MPa (K-300) Meter Kubik 

   
R.3.1.(7) Beton mutu sedang dengan fc’= 20 MPa (K-250) Meter Kubik 

   

R.3.1.(8) Beton mutu rendah dengan fc’= 15 MPa (K-175) Meter Kubik 

   

R.3.1.(9) Beton Siklop fc’=15 MPa (K-175) Meter Kubik 

   

R.3.1.(10) Beton mutu rendah dengan fc’= 10 MPa (K-125) Meter Kubik 
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SEKSI 3.2. 

BETON PRATEGANG 

3.2.1. UMUM 

1) Uraian 

Pekerjaan ini mencakup pekerjaan beton prategang yang terdiri dari fabrikasi gelagar beton 

prategang pracetak, pelat beton prategang pracetak dan tiang pancang pracetak prategang yang 

dibuat sesuai dengan Spesifikasi ini mendekati garis, elevasi, dan dimensi yang ditunjukkan 

dalam Gambar. Pekerjaan ini mencakup pembuatan, pengangkutan dan penyimpanan balok, 
tiang pancang, pelat dan elemen struktur dari beton pracetak, yang dibuat dengan cara pra-tarik 

(pre-tensioned) maupun pasca tarik (post-tensioned). Pekerjaan ini juga termasuk pemasangan 

semua elemen prategang pracetak. Ketentuan dari Seksi 3.1 dan 3.3 harus digunakan pada 
Seksi ini dengan tambahan Pasal berikut ini. 

3.2.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI): 

SNI 07-1051-1989 : Kawat baja karbon tinggi untuk konstruksi beton prategang 

SNI 07-1154-1989 : Kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton, 

jalinan tujuh 

SNI 07-1155-1989 : Kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton  

 

AASHTO : 

AASHTO M 275M-00 : Uncoated High-Strength Steel Bar for prestressed Concrete 

AASHTO M 103M-04 : Steel Casting, Carbon, for General Application 

 

2) Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi Ini 

a) Beton   : Seksi 3.1 

b) Baja tulangan  : Seksi 3.3. 

 

3) Toleransi  

a) Balok dan Papan 

(1) Toleransi Dimensi  

Panjang total setiap unit dari pusat ke pusat landasan tidak boleh berbeda lebih dari 

0,06 % panjang yang disyaratkan, dengan perbedaan maksimum sebesar 15 mm. 

Jarak lubang dari pusat ke pusat untuk tulangan melintang, batang  atau kabel tidak 

boleh berbeda lebih dari 6 mm dari posisi yang ditentukan sebagaimana yang diukur 

dari sumbu melintang unit tersebut. 

(2) Toleransi Bentuk 

(a) Lebar total kurang dari 600 mm : ± 3 mm 

(b) Lebar total lebih besar dari 600 mm : ± 5 mm 

(c) Tinggi total : ±  5 mm 

(3) Lokasi Rongga 

(a) Diukur vertikal dari puncak : ±10 mm 

(b) Diukur melintang dari sumbu memanjang  unit tersebut : ± 5 mm 
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(4) Ketidaksikuan  

Penampang melintang : bidang-bidang yang berdampingan tidak boleh tidak siku 

lebih dari 5 mm per meter atau total 4 mm. 

Penampang memanjang : lereng ujung bidang tidak boleh menyimpang dari yang 

disyaratkan berikut ini : 

(a) Panjang total bidang sampai 400 mm : ±   5 mm  

(b) Untuk dimensi lebih besar dari 400 mm : ± 15 mm per meter sampai 

maksimum 

12 mm untuk keseluruhan. 

(5) Lendutan  

Nilai kelendutan unit sejenis yang digunakan pada bentang yang sama harus terletak 

dalam rentang maksimum 20 mm untuk kondisi dan perawatan yang sama, dan 

sebagainya. 

(6) Kelengkungan  

Sumbu memanjang tidak boleh menyimpang dalam arah melintang dari suatu garis 

lurus yang menghubungkan titik pusat ujung-ujung elemen lebih dari 6 mm atau 0,06 

% panjang yang ditentukan, dipilih yang lebih besar. 

(7) Puntir 

Rotasi sudut setiap penampang relatif terhadap suatu penampang ujung harus tidak 

boleh lebih dari 5 mm per meter untuk tepi yang sedang diperiksa. 

(8) Kabel  

(a) Lubang keluar kabel dalam acuan : ± 2 mm  

(b) Selimut kabel : ± 5 mm 

b) Tiang Pancang 

(1) Toleransi Dimensi  

(a) Dimensi penampang : ± 6 mm 

(b) Panjang total : ± 25 mm 

(c) Penyimpangan dari garis lurus : 1 mm per meter panjang 

(d) Ketidaksikuan pangkal : 2 mm dalam lebar pangkal 

(e) Selimut tulangan (termasuk  kabel)  : + 5 mm - 3 mm 

(f) Lubang keluar kabel dalam acuan   

(g) dan Pelat : ± 2 mm 

(h) Kabel pada umumnya: : ± 1,5 mm 

(2) Sepatu Tiang dan Penghubung Sambungan Pra-fabrikasi 

Sepatu dan sambungan tiang, bilamana penghubung tiang diperkenankan, harus 
disambung dengan kuat pada tiang pancang, di tengah-tengah dan segaris dengan 

sumbu tiang pancang. 

(3) Panjang Cetakan 

Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, maka tiang pancang harus dicor dengan 

panjang utuh tanpa sambungan. 

 

4) Persyaratan Bahan 

a) Beton 

Beton harus dibuat memenuhi ketentuan dalam Seksi 3.1 sesuai dengan mutu dan cara 

yang digunakan.  Mutu beton untuk tiap jenis unit harus sebagaimana yang ditunjukkan 

dalam Gambar. 
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b) Acuan 

Acuan untuk unit pracetak harus memenuhi ketentuan dalam Seksi 3.1 dan dengan 

ketentuan tambahan dalam seksi ini.  

Acuan harus terbuat dari logam atau kayu yang dilapisi logam, atau kayu lapis yang kedap 

air, dan harus cukup kuat sehingga tidak akan melendut melebihi batas-batas toleransi 
yang disyaratkan selama pengecoran. 

Penutup (seal) harus dipasang pada sambungan acuan untuk mencegah kehilangan pasta 

semen. 

Penumpulan acuan harus dilakukan pada semua sudut dan harus lurus dan sesuai dengan 

bentuk dan garis yang tepat. 

Pembentuk rongga harus dipasang dengan kencang dan harus dibungkus dengan pita 

penutup berperekat sebagaimana yang diperlukan untuk mencegah masuknya adukan. 

Acuan untuk beton pracetak prategang harus dipasang setelah penulangan, dengan 

mempertahankan bentuk dan dimensi komponen beton pracetak prategang yang 

direncanakan sampai beton cukup mengeras (mampu memikul beban sendiri dan beban-

beban pelaksanaan yang bekerja pada balok tersebut). 

Nilai toleransi dimensi cetakan maksimal sama dengan toleransi dimensi komponen beton 

pracetak prategang dan ditempatkan di atas bidang yang benar-benar rata dan stabil 

sehingga memudahkan pelaksanaan produksi serta pembongkaran cetakan. 

Sebelum pengecoran beton, cetakan harus dalam keadaan bersih dari bahan-bahan yang 

dapat berpengaruh pada kekuatan beton dan dimensi produk, dan cetakan harus diberi 

release agent dengan bahan dasar oil/minyak (oil based) untuk mencegah pelekatan beton 

pada cetakan  

c) Grouting  

Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, berdasarkan percobaan penyuntikan 

(grouting), maka bahan penyuntikan harus terdiri dari semen portland biasa dan air. Rasio 

air - semen harus serendah mungkin sesuai dengan sifat kelecakan (workability) yang 
diperlukan tetapi tidak boleh melebihi 0,45. 

Bahan tambahan (admixture) dapat digunakan dalam hal untuk memperbaiki sifat-sifat 

beton dan dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. Penggunaan kadar bahan tambahan 

tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat. Bahan 

plasticizer yang umum diperdagangkan untuk penyuntikan (grouting) harus digunakan 

sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya. Bahan ini tidak boleh mengandung chlorida, 

nitrat, sulfat atau sulfida. 

Pelaksanaan grouting terdiri atas persiapan, pelaksanaan grouting dan penyelesaian akhir.  

Pada tahap persiapan sebelum dilaksanakan pekerjaan grouting, maka baja prategang 

harus sudah dipotong dengan menyisakan minimum 3 cm dari tepi luar baji dan angkur 

harus ditutup dengan adukan semen dan pasir sedemikian sehingga kuat menahan tekanan 

pada saat grouting.  Selongsong harus dibersihkan dengan cara mengalirkan air bersih dan 

dikeringkan dengan menggunakan kompresor udara. 

Pada tahap pelaksanaan grouting, harus disiapkan bahan grouting yang terdiri dari 

campuran semen dan air dengan perbandingan tidak lebih dari 0,45,  Smen, air dan aditif 

diaduk dengan menggunakan mixer, sebelum dipompa ke dalam selongsong dengan 

menggunakan pompa grouting.  Campuran grouting harus dipompa ke dalam lubang 
injeksi secara menerus dan apabila dari lubang ventilasi telah keluar campuran grout 

dengan konsistensi yang sama, maka lubang ventilasi ditutup dan tekanan dipertahankan 

sebesar 0,5 MPa sebelum lubang injeksi ditutup. 

Pada tahap penyelesaian akhir, bekas tempat acuan angkur perlu ditutup dengan adukan 

sedemikian rupa sehingga selimut beton pada angkur minimum setebal 3 cm.  Setelah 

pelaksanaan grouting tak diperkenankan terjadi deformasi tambahan pada struktur 

bersangkutan selama 3 hari dari selesainya pekerjaan grouting yang terakhir. 
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d) Bahan grouting sambungan antar lantai unit pracetak 

Jenis bahan grouting adalah jenis bahan grouting yang tidak menyusut dan digunakan untuk 

menyambung antar unit lantai pracetak di atas shear conncetor harus memenuhi persyaratan 

bahan sebagai berikut: 

• Kuat tekan   1 hari  30 Mpa 

7 hari  46 Mpa 

14 hari  55 Mpa 

28 hari  60 Mpa 

• Kuat lentur  1 hari  2,5 Mpa 

7 hari   8 Mpa 

14 hari  9,5 Mpa 

28 hari  10 Mpa 

• Setting time  pada 35 derajat C initial set 3 jam 

Final set 4,5 jam 

 

e) Baja Tulangan 

Batang baja dan tulangan anyaman harus sesuai dengan Seksi 3.3. dari Spesifikasi ini. 

f) Baja Prategang 

(1) Untaian kawat (strand) prategang harus terdiri dari 7 kawat (wire) dengan kuat tarik 

tinggi, bebas tegangan (stress relief), relaksasi rendah dengan panjang menerus 

tanpa sambungan atau kopel sesuai dengan SNI 07-1154-1989. Untaian kawat 

tersebut harus mempunyai kekuatan leleh minimum sebesar 1600 MPa dan kekuatan 

batas minimum dari 1900 MPa 

(4) Kawat (wire) prategang harus terdiri dari kawat dengan kuat tarik tinggi dengan 

panjang menerus tanpa sambungan atau kopel dan harus sesuai dengan SNI 07-1155-
1989.  

(5) Batang logam campuran dengan kuat tarik tinggi harus bebas tegangan kemudian 

diregangkan secara dingin minimum sebesar 910 MPa. 

Setelah peregangan dingin, maka sifat fisiknya akan menjadi sebagai berikut : 

(a) Kekuatan batas tarik minimum 1000 MPa. 

(b) Kekuatan leleh minimum, diukur dengan perpanjangan 0,7% menurut metode 
pembebanan tidak boleh kurang dari 9100 MPa  

(c) Modulus elastisitas minimum 200.000 MPa 

(d) Pemuluran (elongation) minimum setelah runtuh (rupture) dihitung rata-rata 

terhadap 20 batang 4 %. 

(e) Toleransi diameter  + 0,76 mm. - 0,25 mm 

(6) Pemasokan 

Kawat baja kuat tarik tinggi atau batang baja kuat tarik tinggi yang akan digunakan 

dalam pekerjaan prategang harus dipasok dalam gulungan berdiameter cukup besar 

agar dapat mempertahankan sifat-sifat yang disyaratkan dan akan tetap lurus bila 

dibuka dari gulungan tersebut.  Untuk gulungan wire disyaratkan mempunyai 

diameter minimum 1,50 m dan untuk strand 0,75 meter.  Sedangkan untuk stress bar 

dipasok dalam bentuk ikatan semua bahan yang dipasok harus dalam kondisi baik, 

tidak tertekuk atau bengkok.  

Bahan tersebut harus bebas dari karat, kotoran, bahan lain yang lepas, minyak, 

gemuk, cat, lumpur atau bahan-bahan lainnya yang tidak dikehendaki tetapi juga tidak 
licin karena digosok. 

(7) Pemberian Tanda 
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Setiap gulungan atau ikatan kabel harus disimpan dalam kelompok-kelompok 

menurut ukuran dan panjangnya, diikat dan diberi label yang menunjukkan ukuran 

kabel dalam gulungan.  Label tersebut harus berisi informasi mengenai spesifikasi 

teknis yang terkait serta nomor sertifikat yang mengacu pada hasil tes yang 

dikeluarkan oleh pabrik. 

(8) Penyimpanan  

Bahan wire, strand, stress bar, angkur, selongsong (ducting) harus disimpan di bawah 

atap yang kedap air, diletakkan terpisah dari permukan tanah dan harus dilindungi 
dari setiap kemungkinan kerusakan.  Stress bar harus dikirim dalam kondisi lurus dan 

disimpan dengan tumpuan (ganjal) yang cukup agar tidak menimbulkan tegangan 

momen yang berlebihan.  Identifikasi wire, strand dan stress bar harus tetap ada 

(menempel) selama penyimpanan di lapangan, selama pemasangan serta selama 

pelaksanaan penarikan. 

g) Pengangkuran  

Angkur harus mampu menahan paling sedikit 95% kuat tarik minimum baja prategang, 

dan harus memberikan penyebaran tegangan yang merata dalam beton pada ujung kabel 

prategang. Perlengkapan harus disediakan untuk perlindungan angkur dari korosi. 

Perkakas pengangkuran untuk semua sistem pasca-penegangan (post-tension) harus 

dipasang tepat tegak lurus terhadap semua arah sumbu kabel untuk pasca-tarik. 

Angkur harus dilengkapi dengan selongsong atau penghubung yang cocok lainnya untuk 

memungkinkan penyuntikan (grouting). 

h) Selongsong 

Selongsong yang disediakan untuk kabel pasca-tarik harus dibentuk dengan bantuan 

selongsong berusuk yang lentur atau selongsong logam bergelombang yang digalvanisasi, 

dan harus cukup kaku untuk mempertahankan profil yang diinginkan antara titik-titik 

penunjang selama pekerjaan penegangan. Ujung selongsong harus dibuat sedemikian rupa 

sehingga dapat memberikan gerak bebas pada ujung angkur. Sambungan antara ruas-ruas 
selongsong harus benar-benar merupakan sambungan logam dan secara harus ditutup 

sampai rapat dengan menggunakan pita perekat tahan air untuk mencegah kebocoran 

adukan. 

Selongsong harus bebas dari belahan, retakan, dan sebagainya. Sambungan harus dibuat 

dengan hati-hati dengan cara sedemikian hingga saling mengikat rapat dengan adukan. 

Selongsong yang rusak harus dikeluarkan dari tempat kerja. Lubang udara harus 

disediakan pada puncak dan pada tempat lainnya dimana diperlukan sedemikian hingga 

penyuntikan adukan semen dapat mengisi semua rongga pada seluruh panjang selongsong 
sampai penuh. 

Sambungan selongsong harus menggunakan selongsong dengan diameter yang lebih besar 

yang sesuai dan mampu menahan tekanan pada saat grouting sebesar 4 bar.   

Apabila akan dilakukan sistem prategang secara external, maka  kabel prategang harus 

dilindungi dengan HDPT.  Pada sistem external stressing ini harus dilakukan perlindungan 

terhadap korosi dengan material fleksibel berupa gemuk (grease) atau lilin (wax) yang 

bebas dari zat yang korosif,  material yang tidak mudak rapuh/kering atau mencair pada 

suhu 160 F dan harus secara kimiawi stabil sesuai dengan umur rencana struktur dan tidak 

reaktif. 

 

i) Pekerjaan Lain-lain 

Air yang digunakan untuk pembilasan selongsong harus mengandung baik kapur sirih 

(kalsium oksida) maupun kapur tohor (kalsium hidro-oksida) dengan takaran 12 gram per 

liter. Udara bertekanan, yang digunakan untuk meniup selongsong, harus bebas dari 

minyak. 
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6) Persyaratan Kerja 

a) Sistem Prategang  

Sistem prategang yang akan digunakan harus dipilih oleh Penyedia Jasa dengan memenuhi 

semua ketentuan di dalamnya dan atas persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Pada umumnya 

tidak terdapat perubahan pada posisi sentroid gaya prategang total sepanjang elemen 
tersebut dan pada besar gaya prategang efektif akhir sebagaimana yang diuraikan dalam 

Gambar.  

b) Pengajuan Kesiapan Kerja 

(1) Penyedia Jasa harus menyerahkan rincian sistem, peralatan dan bahan yang hendak 

digunakan dalam pelaksanaan prategang. Rincian tersebut harus meliputi metode dan 

urutan penegangan, rincian lengkap untuk baja prategang, perkakas pengangkuran, 

jenis selongsong dan setiap data relatif lainnya untuk pelaksanaan prategang. Rincian 

tersebut juga harus menunjukkan setiap susunan dari baja tulangan yang bukan 

prategang seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. 

(2) Bilamana sistim prategang yang diusulkan oleh Penyedia Jasa memerlukan 

modifikasi dalam jumlah, bentuk atau ukuran baja tulangan, maka Penyedia Jasa 

harus menyerahkan gambar dan perhitungan yang cukup terinci untuk mendapat 

persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Baja tulangan yang disediakan tidak boleh kurang 

dari yang ditunjukkan dalam Gambar. 

(3) Suatu sertifikat persetujuan (perjanjian) resmi untuk sistim prategang harus 

diserahkan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelum penempatan setiap kabel 

prategang. Sertifikat persetujuan ini harus dikeluarkan oleh suatu lembaga pengujian 

yang resmi. Sebaliknya Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan sedemikian hingga 

diperoleh suatu sertifikat persetujuan dari laboratorium pilihan Direksi Pekerjaan atas 

biaya Penyedia Jasa. Semua peraturan yang berhubungan dengan sertifikat 

persetujuan ini selanjutnya harus tunduk pada persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

(4) Untuk setiap jenis elemen prategang Penyedia Jasa harus menyerahkan 2 set semua 

detail gambar kerja, disiapkan secara khusus untuk Kontrak, kepada Direksi 
Pekerjaan untuk peninjauan ulang. Setelah peninjauan ulang, 3 set harus diserahkan 

kepada Direksi Pekerjaan, untuk digunakan selama pelaksanaan. Detail gambar kerja 

harus meliputi judul pekerjaan, nama struktur seperti ditunjukkan dalam Gambar, dan 

nomor Kontrak.  Penyedia Jasa tidak boleh mengecor setiap elemen yang akan 

diprategangkan sebelum peninjauan ulang detail gambar kerja terinci selesai. 

3.2.3. PELAKSANAAN   

1) Unit Beton Prategang 

a) Umum dalam pelaksanaan  

(1) Tempat Pencetakan 

Lokasi setiap tempat pencetakan harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

(2) Acuan 

Unit Acuan 

Pipa acuan untuk membentuk lubang melintang dalam pekerjaan akhir atau perkakas 

cetak lainnya yang akan membatasi regangan memanjang dalam elemen acuan harus 

dilepas sesegera mungkin setelah pengecoran beton sedemikian rupa sehingga 

pergerakan akibat penyusutan atau perubahan temperatur beton dapat dikendalikan. 

Bilamana diperlukan rongga dalam beton, maka pembentuk rongga beton harus 
terpasang kaku dengan cara yang sedemikian hingga tidak terjadi pergeseran yang 

cukup besar dalam segala arah selama pelaksanaan pengecoran. 

Bilamana pembentuk rongga beton diikat pada kabel prategang, maka pencegahan 

harus dilakukan untuk menjamin bahwa pola untaian tidak mengalami distorsi akibat 

gaya apung dari rongga tersebut. 
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Harus dilakukan pencegahan terhadap kerusakan pada semua acuan selama 

pengecoran. 

(3) Perlengkapan Prategang  

Perlengkapan penarik kabel harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelum 

digunakan dan harus dikalibrasi sebagai unit yang lengkap oleh suatu laboratorium 
yang disetujui setiap enam bulan (atau lebih sering jika diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan) agar korelasi antara gaya yang diberikan pada kabel dan bacaan yang 

ditunjukkan oleh alat ukur tekanan akurat. Perlengkapan penarikan kabel harus 
disediakan paling sedikit 2 buah alat pengukur tekanan dengan permukaan diameter 

tidak kurang dari 150 mm, satu untuk membaca lendutan akibat penegangan dan yang 

satunya untuk membaca pembebanan selama pelaksanaan penegangan akhir. Alat 

pengukur tekanan harus mempunyai akurarasi sampai ketelitian 1% kapasitas penuh. 

Sertifikat kalibrasi harus disimpan di kantor kerja pada tempat pengecoran dan 

disediakan untuk Direksi Pekerjaan atas permintaannya. 

(4) Perakitan Kabel Prategang 

Kabel prategang harus dirakit sesuai dengan petunjuk yang diikutsertakan dalam 

sertifikat persetujuan pabrik. 

Sebelum perakitan, maka permukaan baja prategang harus diperiksa terhadap korosi. 

Karat lepas harus dibuang dengan tangan, yaitu dengan lap kain goni atau wol baja 

halus dan setiap jenis minyak harus dibersihkan dengan menggunakan deterjen. Suatu 

lapisan karat yang tipis tidak dianggap merusak asalkan baja tersebut tidak nampak 

keropos atau titik besar yang sudah mulai masuk ke dalam material dan menjadikan 
karat tipis tersebut tidak merata setelah dibersihkan dari karat. 

Baja yang sangat berkarat atau baja yang keropos harus ditolak dan dikeluarkan dari 

tempat kerja.  Benda asing yang melekat pada baja harus dihilangkan setelah 

prategang atau sebelum penempatan dalam selongsong. Bilamana baja prategang 

untuk pekerjaan penegangan sebelum pengecoran (pre-tension) dipasang sebelum 
pengecoran pada unit tersebut, atau bilamana tidak disuntik dalam waktu 10 hari sejak 

pemasangan, maka baja tersebut harus mengikuti ketentuan di atas untuk 

perlindungan terhadap korosi dan ditolak jika berkarat. Dalam hal ini, bahan 
penghambat  korosi harus digunakan dalam selongsong setelah pemasangan kabel. 

Angkur harus dirakit dengan kabel dengan cara sedemikian sehingga dapat mencegah 

setiap pergeseran posisi, baik selama pemasangan maupun pengecoran. 

(5) Selimut Beton 

Jika tidak ditentukan lain, maka selimut beton tidak boleh kurang dari 2 kali diameter 
kabel atau 3 cm, diambil yang lebih besar. Selimut beton tersebut harus ditambah 1,5 

cm untuk beton yang kontak langsung dengan permukaan tanah atau 3,0 cm untuk 

elemen beton yang dipasang dalam air asin. 

Persyaratan untuk selimut beton ini juga mengacu pada Seksi 3.3.  

(6) Pengecoran Beton 

Penyedia Jasa harus memberitahukan Direksi Pekerjaan paling tidak 24 jam sebelum 

dimulai pelaksanaan pengecoran beton yang dijadwalkan sehingga Direksi Pekerjaan 
dapat memeriksa persiapan pekerjaan tersebut. 

Beton tidak boleh dicor sampai Direksi Pekerjaan telah memeriksa dan menyetujui 
pemasangan baja tulangan, selongsong, angkur, dan baja prategang. Selongsong yang 

retak atau sobek harus diganti. 

Pengecoran harus sesuai dengan ketentuan dalam Seksi 3.1 dari Spesifikasi ini. Beton 

harus digetar dengan hati-hati untuk menghindari pergeseran kabel, kawat, 

selongsong, atau baja tulangan. Untuk bagian yang lebih dalam dan tipis, penggetar 

luar yang ditempelkan pada acuan dapat dilaksanakan untuk menambah getaran di 

bagian dalam. Baik sebelum pengecoran maupun segera sesudah pengecoran beton, 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

3 - 32 

maka Penyedia Jasa harus dapat menunjukkan bahwa semua selongsong tidak rusak 

hingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan. 

(7) Perawatan 

Perawatan dengan uap air dapat digunakan sesuai dengan yang disyaratkan dalam 

Seksi 3.1. 

b) Penegangan Kabel (Prestressing)  

(1) Umum 

Tidak ada penegangan yang boleh dilaksanakan tanpa persetujuan dari Direksi 

Pekerjaan. Pelaksanaan penegangan harus dilaksanakan di bawah pengawasan dari 

seorang ahli yang disediakan oleh pabrik dari peralatan yang akan digunakan, oleh 
suatu tim sangat berpengalaman dalam menggunakan peralatan tersebut dan 

disaksikan oleh Direksi Pekerjaan atau wakilnya. 

(2) Penegangan Kabel 

(a) Keselamatan Kerja 

Selama proses penarikan kabel tidak diperbolehkan seorangpun berdiri di muka 

dongkrak. 

Pengukuran atau kegiatan lainnya harus dilaksanakan dari samping dongkrak 

atau tempat lainnya yang cukup aman. Sesaat sebelum penarikan kabel, tanda-
tanda yang cukup jelas harus terpasang pada kedua ujung unit tersebut untuk 

memperingatkan orang agar tidak mendekati tempat tersebut. 

(b) Peralatan  

Sebelum pekerjaan penegangan, peralatan harus diperiksa, dikalibrasi atau diuji, 

sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi Pekerjaan. Dynamometer dan alat 

ukur lainnya harus mempunyai toleransi sampai 2%.  Alat pengukur tekanan 

harus disesuaikan dengan petunjuk pabrik pembuatnya.  Alat pengukur tekanan 

ini juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan rusak bila terjadi 

penurunan tegangan secara mendadak. 
Untuk maksud pencatatan, jika dipandang perlu dapat dipasang lebih dari satu 

alat pengukur tekanan. 

(3) Data-data Yang Harus Dicatat 

(a) Umum 

Baik untuk sistem pra tarik (Pre-Tension) maupun sistem pasca tarik (Post-

Tension), harus dilakukan pencatatan data-data berikut ini : 

(i) Nama dan lokasi pekerjaan 

(ii) Nomor balok/gelagar 

(iii) Tanggal selesainya pengecoran 

(iv) Tanggal diberikannya gaya prategang 

(v) Identifikasi peralatan 

(vi) Identifikasi tendon (nomor tendon) 

(vii) Perpanjangan tendon teoritis hasil perhitungan 

(viii) Target gaya penegangan 

(ix) Target pembacaan tekanan hidrolik 

(x) Pencatatan tekanan hidrolik dan perpanjangan tendon  

(xi) Selama pelaksanaan penegangan 

(xii) Perhitungan perpanjangan tendon yang terjadi 

(xiii) Nama, tanda tangan dan jabatan pencatat 

(xiv) Nama dan jabatan penerima 

(xv) Nama dan jabatan pengawas (Direksi Pekerjaan) 
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(b) Kabel Untuk Sistem Pra-Tarik (Pre-Tension) 

Tambahan data untuk pekerjaan sistem pra-tarik berikut ini yang harus dicatat 

adalah: 

(i) Pabrik pembuatnya, toleransi dan nomor dynamometer, alat  

(ii) Pengukur, pompa dan dongkrak. 

(iii) Besarnya gaya yang dicatat oleh dynamometer. 

(iv) Tekanan pompa atau dongkrak dan luas piston. 

(v) Pemuluran terakhir segera setelah penangkuran. 

(c) Kabel Untuk Sistem Pasca-Tarik (Post-Tension) 

Tambahan data untuk pekerjaan pasca tarik berikut ini yang harus dicatat adalah: 

(i) Pabrik pembuatnya, toleransi, jenis dan nomor dynamometer, alat pengukur, 

pompa dan dongkrak. 

(ii) Identifikasi kabel. 

(iii) Gaya awal pada saat penegangan awal.  

(iv) Gaya akhir dan pemuluran pada saat penegangan akhir. 

(v) Gaya dan pemuluran pada selang waktu tertentu jika dan bilamana diminta 

oleh Direksi Pekerjaan. 

(vi) Pemuluran setelah dongkrak dilepas. 

Salinan catatan tersebut harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan dalam waktu 

24 jam setelah setiap pelaksanaan penegangan. 

 

2) Pelaksanaan Unit Prategang Sistem Pra-Tarik 

a) Landasan Gaya Prategang  

Landasan untuk mendukung gaya prategang selama pelaksanaan prategang harus 

dirancang dan dibuat untuk menahan gaya-gaya yang timbul selama pelaksanaan 
prategang. Landasan harus dibuat sedemikian rupa sehingga bila terjadi slip pada angkur 

tidak menyebabkan kerusakan pada landasan. 

Landasan harus cukup kuat sehingga tidak terjadi lendutan atau kerusakan akibat beban 

terpusat atau beban mati dari unit-unit yang ditunjang. 

b) Penempatan Kabel  

Kabel harus ditempatkan sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar, dan harus 

dipasang sedemikian hingga tidak bergeser selama pengecoran beton.  Pada penempatan 

kabel, perhatian khusus harus diberikan agar kabel tidak menyentuh acuan yang telah 
diminyaki.  Bilamana terlihat tanda-tanda minyak pada kabel, maka kabel harus segera 

dibersihkan dengan menggunakan kain yang dibasahi minyak tanah atau bahan yang 

cocok lainnya. 

Bilamana memungkinkan, penegangan kabel hendaknya dilaksanakan sebelum acuan 

diminyaki. Angkur harus diletakkan pada posisi yang dikehendaki dan tidak bergeser 
selama pengecoran beton. 

 

c) Dongkrak Hidrolis  

Dongkrak dan pompa hidrolis harus sesuai dengan sistem yang digunakan dan mempunyai 
kapasitas minimum yang sama dengan kekuatan baja prategang.  dongkrak/pompa hidrolis 

yang dipakai harus dilengkapi manometer dengan satuan skala terkecil 1 MPa, dan 

memiliki sertifikat kalibrasi dari lembaga berakreditasi yang masih berlaku. 

Alat Potong Baja Prategang  

Baja prategang hanya boleh dipotong dengan gurinda potong dan tidak boleh 

menggunakan torch atau alat las. 
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d) Bripak  

Gulungan baja prategang harus ditempatkan di dalam bripak agar baja prategang tersebut 

dapat keluar secara teratur dan tetap dalam kondisi lurus.  Bripak ini juga berfungsi 

melindungi baja prategang bersinggungan langsung dengan tanah. 

e) Besarnya Gaya Penegangan Yang Dikehendaki  

Kecuali ditentukan lain dalam Gambar, gaya penegangan yang diperlukan adalah sisa 

gaya kabel pada tengah-tengah setiap unit segera setelah semua kabel diangkur pada 

abutment dari landasan dan berada dalam posisi lendutan akhir. Perbedaan gaya 

penegangan adalah 5% dari gaya yang diperlukan. Besar gaya penegangan yang diberikan 

sudah termasuk pengurangan gaya akibat slip pada perkakas angkur, masuknya baji 
(wedge draw-in) dan kehilangan akibat gesekan (friction losses).  

Cara penarikan kabel termasuk pemasangan dan penempatan setiap garis lengkung kabel, 

perhitungan yang menunjukkan gaya-gaya pada angkur dan setiap titik lendutan, dan 

perkiraan kehilangan gaya akibat gesekan, harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan 

untuk mendapat persetujuan sebelum pembuatan elemen-elemen dimulainya. 

Penyedia Jasa harus melaksanakan percobaan pelaksanaan penegangan untuk memperoleh 

besarnya tahanan geser yang diberikan alat pelengkung (hold down) dan juga memastikan 

bahwa masuknya baji yang disebutkan masih konsisten dengan jenis dongkrak dan teknik 

yang diusulkan. 

Kabel harus dilengkungkan bilamana ditunjukkan dalam Gambar, dengan perkakas yang 

cukup kuat untuk memegang kabel dalam posisi yang sesuai, terutama selama pengecoran 

dan pelaksanaan penggetaran. Kecuali disebutkan lain oleh Direksi Pekerjaan,  maka alat 

pelengkung (hold down) harus diletakkan memanjang dalam 200 mm dan vertikal dalam 5 

mm dari lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar. 

Alat pelengkung (hold down) harus dirancang sedemikian hingga pelengkung (deflectors) 
yang dalam keadaan kontak langsung dengan untaian (strand) berdiameter tidak kurang 

dari diameter kabel atau 15 mm, mana yang lebih besar. Pelengkung (deflectors) harus 

dibuat dari bahan yang tidak lebih keras dari baja mutu 36 sesuai dengan ketentuan dari 
AASHTO M103M-04. 

Penyedia Jasa harus menyerahkan perhitungan yang menunjukkan bahwa alat pelengkung 
telah dirancang dan dibuat untuk menahan beban terpusat yang diakibatkan dari gaya 

prategang yang diberikan. 

Cara penarikan kabel harus dapat menjamin bahwa gaya yang diperlukan dihasilkan dari 

semua kabel di tengah-tengah bentang setiap unit, terutama bilamana lebih dari satu kabel 

atau satu unit ditarik dalam suatu pelaksanaan penarikan. 

Beton tidak boleh dicor lebih dari 12 jam setelah peraikan kabel. Bilamana waktu ini 

dilampaui, maka Penyedia Jasa harus memeriksa apakah kebutuhan gaya tarik kabel masih 

dipertahankan. Bilamana penegangan ulang diperlukan, maka perpanjangan kabel yang 

terjadi harus ditahan dengan menggunakan pelat pengunci (shims) tanpa mengganggu baji 

yang telah tertanam. 

Pengukuran pemuluran, hanya boleh dilaksanakan setelah Direksi Pekerjaan memeriksa 

perhitungan dan menentukan bahwa sistem tersebut telah memenuhi ketentuan. Bacaan 

alat pengukur tekanan dari dongkrak harus digunakan sebagai pembanding penguluran 

pemuluran. Bilamana bacaan tekanan dongkrak dan pengukuran pemuluran berbeda lebih 
dari 3 %, Direksi Pekerjaan harus diberitahu sebelum pengecoran dimulai, dan jika 

dipandang perlu, kabel harus diuji ulang dan peralatan dikalibrasi ulang sebagaimana 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

f) Prosedur Penegangan  

Pelaksanaan penarikan kabel harus dikerjakan oleh tenaga yang terlatih dan 

berpengalaman di bidangnya. 

Gaya prategang harus diberikan dan dilepas secara bertahap dan merata. 
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Untuk menghilangkan kekenduran dan menaikkan kabel dari lantai landasan, maka gaya 

100 kg atau sebesar yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan harus diberikan pada kabel. 

Gaya awal harus diberikan untuk menghitung pemuluran yang diperlukan. 

Kabel harus ditandai untuk pengukuran pemuluran setelah tegangan awal diberikan. 

Bilamana diperlukan oleh Direksi Pekerjaan, maka kabel harus ditandai  pada kedua 

ujungnya, ujung yang ditarik dan ujung yang mati serta pada kopel (bila digunakan), 

sedemikian hingga slip dan masuknya kabel (draw-in) dapat diukur.  

Bilamana terjadi slip pada salah satu kelompok kabel yang ditarik secara bersama-sama, 
maka tegangan pada seluruh kabel harus dikendorkan, kabel-kabel diatur lagi dan 

kelompok kabel tersebut ditarik kembali. Sebagai alternatif, jika kabel yang slip tidak 

lebih dari dua, penarikan kelompok kabel dapat diteruskan sampai selesai dan kabel yang 

kendor ditarik kemudian. 

Gaya prategang harus dipindahkan dari dongkrak penarik ke abutment landasan prategang 
segera setelah gaya yang diperlukan (atau pemuluran) dalam kabel telah tercapai,  dan 

tekanan dongkrak harus dilepas sebelum setiap pelaksanaan berikutnya dimulai. 

Bilamana untaian (strand) yang dilengkungkan disyaratkan, maka Direksi Pekerjaan dapat 

memerintahkan pengukuran pemuluran atau regangan pada berbagai posisi sepanjang 

kabel untuk menentukan gaya pada kabel pada masing-masing posisi. 

g) Pemindahan Gaya Prategang   

(1) Persetujuan 

Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan usulan terinci cara 

pemindahan gaya prategang untuk mendapat persetujuan sebelum pemindahan gaya 
dimulai. 

(2) Ketentuan Kekuatan Beton  

Tidak ada kabel yang dilepas sebelum beton mencapai kuat tekan yang lebih besar 
dari 85 % kuat tekan beton berumur 28 hari yang disyaratkan dalam Gambar dan 

didukung dengan pengujian benda uji standar yang dibuat dan dirawat sesuai dengan 

unit-unit yang dicor. 

Bilamana, setelah 28 hari,  kuat tekan beton gagal mencapai kekuatan minimum yang 

disyaratkan, maka kabel segera dilepaskan dan unit beton tersebut harus ditolak. 

(3) Prosedur  

Semua kabel harus diperiksa sebelum dilepas untuk memastikan bahwa tidak terdapat 

kabel yang kendur.  Bilamana terdapat kabel yang kendur, maka Pelaksana harus 
segera memberitahu Direksi Pekerjaan sehingga Direksi Pekerjaan dapat memeriksa 

unit tersebut dan menentukan apakah unit tersebut dapat dipakai terus atau harus 

diganti. Semua kabel harus diberi tanda pada kedua ujung balok prategang, agar dapat 

dilakukan pencatatan bilamana terjadi slip atau masuknya kabel (draw-in). 

Pelepasan kabel harus secara berangsur-angsur dan tidak boleh terhenti pada waktu 
pelepasannya. 

Dengan persetujuan dari Direksi Pekerjaan,  pelepasan kabel dapat dilakukan dengan 

pemanasan, asalkan ketentuan berikut ini dilaksanakan : 

(a) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan rincian cara 

pemindahan gaya prategang termasuk panjang kabel bebas di antara unit-unit, 

panjang kabel bebas pada kedua ujung landasan, tempat-tempat dimana kabel 
akan diberikan pemanasan, rencana pemotongan kabel dan pelepasan alat untuk 

kabel yang dilengkungkan, cara pemanasan kabel dan peralatan yang diusulakan 

untuk digunakan. 

(b) Pemanasan harus dilaksanakan merata pada seluruh panjang kabel dalam waktu 

yang cukup untuk menjamin bahwa seluruh kabel telah regang (relax) 

sepenuhnya sebelum dilakukan pemotongan. Beton tidak boleh dipanaskan 

secara berlebihan, dan pemanasan tidak boleh dilakukan langsung pada setiap 
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bagian kabel yang berjarak kurang dari 10 cm dari permukaan beton unit 

tersebut. 

(c) Direksi Pekerjaan harus hadir dalam setiap pelepasan kabel dengan pemanasan. 

Setelah gaya prategang telah dipindahkan pada unit-unit, kabel-kabel antara unit-

unit harus bekerja baik sepanjang garis dari titik pelepasan. 

Setelah gaya prategang dipindahkan seluruhnya pada beton, kelebihan panjang kabel 

harus dipotong sampai ujung permukaan unit dengan pemotong mekanis. Setiap 

upaya harus dilakukan untuk mencegah kerusakan pada beton. 

h) Masuknya (Draw-in) Kabel Yang Diijinkan  

Masuknya kabel pada setiap kabel tidak boleh melampaui 3 mm pada setiap ujung, kecuali 

disebutkan lain dalam Gambar. 

Bilamana masuknya kabel melampaui toleransi maksimum maka pekerjaan tersebut harus 

ditolak. 

 

3) Pelaksanaan Unit Prategang Sistem Pasca Tarik 

a) Persetujuan  

Kecuali disebutkan lain dalam Gambar, Penyedia Jasa dapat menentukan prosedur 

prategang yang dikehendakinya, dimana prosedur dan rencana pelaksanaan tersebut harus 
diserahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan sebelum setiap 

pekerjaaan untuk unit penegangan setelah pengecoran dimulai. 

b) Landasan Unit Prategang 

Landasan harus dirancang dan dibuat untuk menahan gaya-gaya yang timbul selama 

pelaksanaan prategang dalam sistem pasca tarik, serta harus dibuat sedemikian rupa 

sehingga bila terjadi slip pada angkur tidak menyebabkan kerusakan pada landasan. 

Landasan harus cukup kuat untuk menahan beban terpusat atau beban mati dari unit-unit 
yang didukung sehingga tidak terjadi lendutan ataupun kerusakan. 

c) Penempatan Angkur  

Setiap angkur harus ditempatkan tegak lurus terhadap garis kerja gaya prategang, dan 
dipasang sedemikian hingga tidak akan bergeser selama pengecoran beton. 

Bilamana ditentukan dalam Gambar bahwa plat baja digunakan sebagai angkur, maka 
bidang permukaan beton yang kontak langsung dengan plat baja tersebut harus rata, daktil 

(ducktile) dan diletakkan tegak lurus terhadap arah gaya prategang.  Angkur pelat baja 

dapat ditanam pada adukan semen sebagaimana yang disetujui atau diperintahkan oleh 
Direksi Pekerjaan. 

Sesudah pekerjaan prategang dan penyuntikan selesai, angkur harus ditutup dengan beton 
dengan tebal paling sedikit 3 cm. 

d) Penempatan Kabel  

Kabel harus ditempatkan pada posisi sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. 
Lubang angkur harus ditutup sedemikian untuk menjamin bahwa tidak terdapat adukan 

semen atau bahan lainnya masuk ke dalam lubang selama pengecoran. 

Segera sebelum penarikan kabel, Penyedia Jasa harus menunjukkan bahwa semua kabel 

bebas bergerak antara titik-titik penangkuran dan elemen-elemen tersebut bebas untuk 
menampung pergerakan horisontal dan vertikal sehubungan dengan gaya prategang yang 

diberikan. 

e) Kekuatan Beton Yang Diperlukan  

Gaya prategang belum boleh diberikan pada beton sebelum mencapai kekuatan beton yang 

diperlukan seperti yang disyaratkan dalam Gambar, dan tidak boleh kurang dari 14 hari 

setelah pengecoran jika perawatan dengan pembasahan digunakan, atau kurang dari 2 hari 

setelah pengecoran jika perawatan dengan uap digunakan.  
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Bilamana unit-unit terdiri atas elemen-elemen yang disambung, kekuatan yang 

dipindahkan ke bahan sambungan paling sedikit harus sama dengan kekuatan yang 

dipindahkan pada unit beton.  

 

f) Besarnya Gaya Prategang Yang Diperlukan  

Pengukuran gaya prategang yang dilakukan dengan cara langsung mengukur tekanan 

dongkrak atau tidak langsung dengan mengukur pemuluran.  Kecuali disebutkan lain 

dalam Gambar, Direksi Pekerjaan akan menentukan prosedur yang diambil setelah 

pengamatan kondisi dan ketelitian yang dapat dicapai oleh kedua prosedur tersebut. 

Direksi Pekerjaan akan menentukan perkiraan pemuluran dan tekanan dongkrak. 

Penyedia Jasa harus menetapkan titik duga untuk mengukur perpanjangan dan tekanan 

dongkrak sampai dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan. 

Penyedia Jasa harus menambahkan gaya prategang yang diperlukan untuk mengatasi 

kehilangan gaya akibat gesekan dan penangkuran. Besar gaya total dan perpanjangan yang 

dihitung harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelum penegangan dimulai. 

Segera setelah penangkuran, maka tegangan dalam kabel prategang tidak boleh 

melampaui 70 % dari beban yang ditetapkan. Selama penegangan, maka nilai tersebut 

tidak boleh melampaui 80 %. 

Kabel harus ditegangkan secara bertahap dengan kecepatan yang tetap. Gaya dalam kabel 

harus diperoleh dari pembacaan pada dua buah alat pengukur tekanan yang menyatu 

dengan peralatan tersebut. Perpanjangan kabel dalam gaya total yang disetujui tidak boleh 

melampaui 5 % dari perhitungan perpanjangan yang disetujui. Bilamana perpanjangan 

yang diperlukan tidak dapat dicapai maka gaya dongkrak dapat ditingkatkan sampai 75 % 

dan beban yang ditetapkan untuk kabel. Bilamana perbedaan pemuluran antara yang 

diukur dengan yang dihitung, lebih dari 5 %, maka tidak perlu dilakukan penarikan lebih 

lanjut sampai perhitungan dan peralatan tersebut diperiksa. 

Penegangan harus dari salah satu ujung, kecuali disebutkan lain dalam Gambar atau 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

Bilamana penegangan pada kabel dilakukan dengan pendongkrakan pada kedua ujungnya, 

maka tarikan ke dalam (pull-in) pada ujung yang jauh dari dongkrak harus diukur dengan 
akurat dengan memperhitungkan kehilangan gaya untuk perpanjangan yang diukur pada 

ujung dongkrak. 

Bilamana pekerjaan prategang telah dilakukan dan diterima oleh Direksi Pekerjaan, maka 

kabel harus diangkurkan. Tekanan dongkrak kemudian harus dilepas sedemikian rupa 

sehingga dapat menghindari goncangan terhadap angkur atau kabel tersebut. 

Bilamana tarikan ke dalam (pull-in) kabel pada pengangkuran akhir lebih besar dari yang 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan, maka beban harus dilepas secara bertahap dengan 

kecepatan tetap dan penarikan kabel dapat diulangi. 

 

g) Prosedur Penarikan Kabel  

(1) Umum 

Semua pekerjaan penarikan kabel harus dihadiri oleh Direksi Pekerjaan atau 
wakilnya.  

Pelepasan dongkrak harus bertahap dan menerus.  Penarikan kabel harus sesuai 
dengan urutan yang telah ditentukan dalam Gambar.  Pemberian gaya prategang 

sebagian (partially prestressed) hanya boleh diberikan bilamana ditunjukkan dalam  

Gambar atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.  Pemberian gaya prategang yang 
melampaui gaya maksimum yang telah dirancang untuk mengurangi gesekan dapat 

diijinkan asal sepengetahuan dan sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan, untuk 

mengatasi penurunan gaya yang diperlukan.  Dalam keadaan apapun, perhatian 
khusus harus diberikan agar kabel tidak ditarik melebihi 85 % dari kekuatan 
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maksimumnya, dan dongkrak tidak dipaksa sampai melebihi batas kapasitas 

maksimumnya. 

Sebelum penegangan, kabel harus dibersihkan dengan cara meniupkan udara 

bertekanan ke dalam selongsong. Angkur juga harus dalam keadaan bersih.  Bagian 

kabel yang menonjol harus dibersihkan dari bahan-bahan yang tidak dikehendaki, 

karat/korosi, sisa-sisa adukan semen, gemuk, minyak atau kotoran debu lainnya yang 

dapat mempengaruhi perlekatannya dengan pekerjaan penangkuran. Kabel dicoba 

untuk ditarik keluar dan masuk ke dalam selongsong agar dapat kelengketan akibat 

kebocoran selongsong dapat segera diketahui dan diambil langkah-langkah 

seperlunya. 

Gaya tarik pendahuluan, untuk menegangkan kabel dari posisi lepasnya, harus diatur 

agar besarnya cukup akan tetapi tidak mengganggu besarnya gaya yang diperlukan 

yang akan digunakan untuk setiap prosedur. 

Setelah kabel ditegangkan, kedua ujungnya diberi tanda untuk memulai pengukuran 

pemuluran. Bilamana Direksi Pekerjaan menghendaki untuk menentukan kesalahan 

pembacaan pemuluran (zero error in measuring elongation) selama proses 

penegangan, data bacaan dynamometer dan pengukuran pemuluran harus dicatat dan 

dibuat grafiknya untuk setiap tahap penegangan.. 

Bilamana slip terjadi pada satu kabel atau lebih dari sekelompok kabel, Direksi 

Pekerjaan dapat mengijinkan untuk menaikkan pemuluran kabel yang belum 

ditegangkan asalkan gaya yang diberikan tidak akan melebihi 85 % kekuatan 

maksimumnya. 

Bilamana kabel slip atau putus, yang mengakibatkan batas toleransi yang diijinkan 

dilampaui, kabel tersebut harus dilepas, atau diganti jika perlu, sebelum ditarik ulang. 

(2) Penarikan Kabel Dengan 2 Dongkrak 

Umumnya pelaksanaan prategang harus dilaksanakan dengan dongkrak pada setiap 

ujung secara bersama-sama. Setiap usaha yang dilakukan untuk mencatat semua gaya 

pada setiap dongkrak selama pelaksanaan penarikan kabel harus diteruskan sampai 
gaya yang diperlukan pada dongkrak tercapai atau sampai jumlah pemuluran sama 

dengan jumlah pemuluran yang diperlukan. 

Penegangan pada salah satu ujung harus dilakukan untuk menentukan kehilangan 

gesekan (friction loss), jika diperintahkan oleh Direksi Pekejaan. Kedua dongkrak 

dihubungkan pada kedua ujung dari setiap kabel. Salah satu dongkrak diberikan 
perpanjangan paling tidak 2,5 cm sebelum dongkrak lainnya dihubungkan.  Kabel 

yang masih kendor harus dikencangkan, dan kabel yang pertama-tama ditegangkan 

adalah pada dongkrak yang tidak diberi perpanjangan (leading jack). 

Dongkrak yang tidak diberi gaya (trailing jack) harus dipasang sedemikian hingga 

gaya yang dipindahkan pada ujung ini dapat dicatat. Penegangan ujung ini harus 
dilanjutkan sampai pemuluran mendekati 75 % dari total pemuluran yang 

diperkirakan pada ujung trailing jack. Penegangan kemudian dilanjutkan dengan 

memberi gaya hanya pada trailing jack, sampai pada kedua dongkrak tersebut tercatat 

gaya yang sama. Kedua dongkrak selanjutnya dikerjakan dengan mempertahankan 

gaya yang sama pada kedua dongkrak, sampai mencapai besar gaya yang 

dikehendaki. 

(3) Penegangan Dengan 1 Dongkrak 

Bilamana ditunjukkan dalam Gambar bahwa kabel harus ditarik pada satu ujung 

(biasanya bentang pendek), maka hanya satu dongkrak yang digunakan.  Setelah 
kabel ditegangkan, kedua ujung ditandai untuk mengukur pemuluran masuknya kabel 

(draw-in). 

h) Lubang Penyuntikan (Grouting Hole). 

Lubang penyuntikan harus disediakan pada angkur, pada titik atas dan bawah profil kabel 

dan pada titk-titik lainnya yang cocok. Jumlah dan lokasi titik-titik ini harus disetujui oleh 
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Direksi Pekerjaan tetapi tidak boleh lebih dari 30 meter pada bagian dari panjang 

selongsong. Lubang penyuntikan dan lubang pembuangan udara minimal harus 

berdiameter 10 mm dan setiap lubang harus ditutup dengan katup atau perlengkapan 

sejenis yang mampu menahan tekanan 10 kg/cm2 tanpa kehilangan air, suntikan atau 

udara. 

i) Penyuntikan dan Penyelesaian Akhir Setelah Pemberian Gaya Prategang 

Kabel harus disuntik dalam waktu 24 jam sesudah penarikan kabel selesai dilakukan 

kecuali jika ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan. 

Lubang penyuntikan harus diuji dengan diisi air bertekanan 8 kg/cm
2
 selama satu jam 

sebelum penyuntikan. Selanjutnya selongsong harus dibersihkan dengan air dan udara 
bertekanan. 

Peralatan pencampur harus dapat menghasilkan adukan semen dengan kekentalan yang 

homogen dan harus mampu memasok secara menerus pada peralatan penyuntikan. 

Peralatan grouting ini harus terdiri atas sebuah mixer kecepatan tinggi, tangki penampung 

dan pompa dengan kapasitas yang cukup untuk memasok campuran grout secara menerus 

pada tendon atau kelompok tendon dengan volume terbesar dalam jangka waktu tidak 

lebih dari 20 menit. Peralatan penyuntikan tersebut harus mampu bekerja secara menerus 

dengan sedikit variasi tekanan dan harus mempunyai sistim untuk mengalirkan kembali 
adukan bilamana penyuntikan sedang tidak dijalankan. Pompa grouting harus mampu 

beroperasi secara terus menerus dalam tekanan yang relatif stabil dan harus memiliki 

sistem untuk resirkulasi pada saat pelaksanaan grouting belum mulai atau sedang 

dihentikan sementara.  Pompa grouting tersebut harus dilengkapi dengan manometer 

(pressure gauge) dengan kapasitas maksimum 2,0 MPa (20 Bar) dan harus cukup kuat 

untuk memompa dengan tekanan hingga 1,0 MPa (10 Bar). 

Udara bertekanan tidak boleh digunakan. Peralatan tersebut harus mempunyai tekanan 
tetap yang tidak melebihi 8 kg/cm2. Semua pipa yang disambungkan ke pompa 

penyuntikan harus mempunyai suatu lengkung minimum, katup dan sambungan penyesuai 

antar diameter. Semua pengatur arus ke pompa harus disetel dengan saringan 1,0 mm. 
Semua peralatan, terutama pipa, harus dicuci sampai bersih dengan air bersih setelah 

setiap rangkaian pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan setiap hari. 

Interval waktu antar pencucian tidak boleh melebihi dari 3 jam. Peralatan tersebut harus 

mampu mempertahankan tekanan pada selongsong yang telah disuntik sampai penuh dan 

harus dilengkapi dengan katup yang dapat terkunci tanpa kehilangan tekanan dalam 
selongsong. Pertama-tama air dimasukkan ke dalam alat pencampur, kemudian semen. 

Bilamana telah dicampur sampai merata, jika digunakan, maka admixture akan 

ditambahkan. Pengadukan harus dilanjutkan sampai diperoleh suatu kekentalan yang 

merata. Rasio air-semen pada campuran tidak akan melebihi 0,45 menurut takaran berat 

kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan. Pencampuran tidak boleh dilakukan secara 

manual. Penyuntikan harus dikerjakan dengan cukup lambat untuk menghindari timbulnya 

segregasi adukan. Cara penyuntikan adukan harus sedemikian hingga dapat menjamin 

bahwa seluruh selongsong terisi penuh dan penuh di sekeliling kabel. Grouting harus 

dapat mengalir dari ujung bebas selongsong sampai kekentalannya ekivalen dengan 
grouting yang disuntikkan. Lubang masuk harus ditutup dengan rapat. Setiap lubang 

grouting harus ditutup dengan cara yang serupa secara berturut-turut dalam arah aliran. 

Setelah suatu jangka waktu yang semestinya, maka penyuntikan selanjutnya harus 
dilaksanakan untuk mengisi setiap rongga yang mungkin ada. 

Setelah  semua lubang ditutup, tekanan penyuntikan harus dipertahankan pada 8 kg/cm
2
 

paling tidak selama satu menit. 

Selongsong penyuntikan tidak boleh terpengaruh oleh goncangan atau getaran dalam 

waktu 1 hari setelah penyuntikan. Tidak kurang dari 2 hari setelah penyuntikan, 

permukaan adukan dalam penyuntikan dan lubang pembuangan udara harus diperiksa dan 

diperbaiki sebagaimana diperlukan. 
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Kabel tidak boleh dipotong dalam waktu 7 hari setelah penyuntikan. Ujung kabel harus 

dipotong sedemikian rupa sehingga minimum terdapat selimut beton setebal 3 cm pada 

ujung balok (end block). 

 

4) Penanganan, Pengangkutan dan Penyimpanan Unit Beton Pracetak 

a) Pemberian Tanda Unit-unit Beton Pracetak  

Segera setelah pembongkaran acuan samping dan melaksanakan perbaikan kecil, maka 

unit-unit harus diberi tanda untuk memudahkan indentifikasi di kemudian hari. Cat tahan 

cuaca harus digunakan dalam menandai unit-unit tersebut. Data yang ditandakan pada 

semua unit harus mencakup nomor rujukan dan tanggal pengecoran. Malahan pelat 
pracetak harus mempunyai data yang digoreskan pada permukaan atas segera setelah 

pengecoran. Juga tiang pancang harus mempunyai tanda ukuran panjang yang jelas dan 

permanen di sepanjang panjang tiang, dengan interval satu meter yang diukur dari ujung 
tiang panjang. 

b) Penanganan dan Pengangkutan  

Perhatian khusus harus diberikan dalam penanganan dan pemindahan unit-unit beton 

pracetak. Gelagar dan pelat pracetak harus diangkat dengan alat pengangkat atau melalui 

lubang-lubang dibuat pada unit-unit tersebut, dan harus diangkut dalam posisi tegak. Titik 

angkat, bentuk dan posisinya harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Penyangga dan 

penggantung yang cocok harus digunakan setiap saat dan tidak boleh ada unit beton 

pracetak yang akan digerakkan sampai sepenuhnya lepas dari permukaan tanah. 

Unit-unit beton pracetak yang rusak akibat penyimpanan dan penanganan yang tidak 

sebagaimana mestinya harus diganti oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri. 

Bilamana cara pengangkatan dan pengangkutan gelagar tidak disebutkan dalam Gambar, 

maka Penyedia Jasa harus menyerahkan cara yang diusulkan kepada Direksi Pekerjaan. 
Setelah disetujui oleh Direksi Pekerjaan, maka Penyedia Jasa harus mengikuti cara yang 

telah disetujui.  

c) Penyimpanan  

Unit-unit harus ditempatkan bebas dari kontak langsung dengan permukaan tanah dan 

ditempatkan pada penyangga kayu di atas tanah keras yang tidak akan turun baik musin 

hujan maupun kemarau, akibat beban dari unit-unit tersebut. Bilamana unit-unit tersebut 

disusun dalam lapisan-lapisan, maka tidak melebihi dari 3 lapisan dengan penyangga kayu 

dipasang di antara tiap lapisan. Penyangga untuk setiap lapisan harus dipasang di atas 

lapisan yang terdahulu. Untuk gelagar dan tiang pancang, penyangga harus dipasang pada 

jarak tidak lebih dari 20 % dari ukuran panjang unit, yang diukur dari setiap ujung. 

d) Baja Prategang (Prestressing Steel)  

Semua baja prategang harus dilindungi dari kerusakan fisik dan karat atau akibat lain dari 

korosi setiap saat dari pembuatan sampai penyuntikan. Baja prategang yang telah 
mengalami kerusakan fisik pada setiap saat harus ditolak. Baja prategang harus dibungkus 

dalam peti kemas atau bentuk pengiriman lainnya untuk melindungi baja tersebut dari 

kerusakan fisik. Bahan pencegah korosi harus dimasukkan ke dalam kemasan atau bentuk 

lainnya, atau bila diijinkan oleh Direksi Pekerjaan, dapat digunakan langsung pada baja 

prategang. Bahan pencegah korosi tidak boleh mempunyai pengaruh yang merusak pada 

baja prategang atau beton atau kekuatan ikat (bond strength) baja pada beton. Kemasan 
atau bentuk lainnya yang rusak oleh berbagai sebab harus segera diganti atau diperbaiki 

hingga mencapai kondisi semula.  Kemasan atau bentuk lainnya harus ditandai dengan 

jelas dengan suatu keterangan bahwa kemasan berisi baja prategang berkekuatan tinggi, 
dan perhatian khusus harus diberikan dalam penanganan, jenis macam dan jumlah bahan 

pencegah korosi yang digunakan (termasuk tanggal sewaktu dimasukkan), petunjuk 

pengamanan dan petunjuk penggunaan. 
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5) Pelaksanaan Unit Beton Pracetak Segmental 

a) Uraian  

Pekerjaan ini terdiri atas perakitan, penyambungan dan penegangan segmen-segmen 

pracetak di lapangan. Unit-unit ini harus difabrikasi sesuai dengan ketentuan dalam Seksi 

ini. 

b) Perakitan Segmen Pracetak  

Penanganan unit-unit pracetak dalam pelaksanaan balok pracetak segmental selama 

pelaksanaan pemasangan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2.3. 1) dari Spesifikasi 
ini. 

Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan detail rancangan acuan, 
metode pemasangan dan perakitan untuk mendapat persetujuan paling sedikit 4 minggu 

sebelum tanggal memulai perakitan segmen-segmen ini. 

Segmen-segmen harus dirakit pada acuan atau pada penyangga di atas tanah  lapang. 

Penyedia Jasa harus merancang sistem penyangga untuk menyalurkan semua beban yang 

mungkin terjadi, dan harus menyertakan perlengkapan untuk menyesuaikan posisi setiap 

segmen selama perakitan. 

Unit harus dirakit dengan ketidaktepatan alinyemen selongsong dan permukaan luar 

seminimum mungkin serta harus berada dalam toleransi yang diberikan dalam Pasal 

3.2.2.3) dari Spesifikasi ini. 

c) Sambungan Beton  

Beton yang digunakan untuk sambungan dan diafragma yang terkait atau beton yang 

dimasukkan lainnya untuk pelaksanaan penegangan setelah pengecoran (post-tension) 
harus sesuai dengan ketentuan Seksi 3.1 dari Spesifikasi kecuali bilamana dimodifikasi di 

bawah ini. 

Kadar semen tidak kurang dari 450 kg atau tidak lebih dari 500 kg per meter kubik beton. 

Kecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan, maka ukuran efektif maksimum harus 10 

mm. 

Sambungan beton harus mempunyai kekuatan yang sama dengan beton tersebut sebelum 

diberi gaya prategang seperti yang diuraikan dalam Pasal 3.2.3.4).d) dari Spesifikasi ini. 

Bahan untuk beton harus dipilih dengan teliti dan sesuai dengan proporsi rancangan 

campuran untuk memperoleh beton sambungan dengan kekuatan yang disyaratkan dan 

warna yang serupa dengan segmen-segmen tersebut.  Bilamana diminta oleh Direksi 

Pekerjaan maka Penyedia Jasa  harus menyerahkan contoh usulan sambungan beton yang 

telah dirawat untuk membandingkan warna beton sambungan dan beton semula. 

Sambungan beton antara segmen-segmen harus ditempatkan dalam cetakan yang 

memenuhi bentuk, garis dan dimensi yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan ini.  

Cetakan harus kaku, kedap air, diperkaku dan diikat bersama agar posisi dan bentuknya 

selama pengecoran beton tidak berubah.  Ketepatan cetakan terhadap segmen-segmen 

harus sedemikian hingga diperoleh sambungan yang kedap air, tepat dengan permukaan 

yang bersebelahan. Cetakan harus sedemikian hingga permukaan yang halus dan rata 

dapat diperoleh. 

Bilamana diperlukan, pembukaan sementara pada acuan harus dilakukan untuk 

memudahkan pengecoran dan pemadatan beton yang memadai, terutama di sekeliling dan 

di bawah selongsong dan angkur. 

Sambungan antara segmen-segmen harus diisi penuh dengan beton yang dipadatkan 
dengan kuat tekan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Permukaan yang akan 

diisi beton harus dikasarkan sampai mencapai permukaan yang padat dan keras.  Sebelum 

pengecoran, permukaan tersebut harus dibersihkan dari semua kotoran dan benda-benda 

asing lainnya. 

Beton sambungan harus dilaksanakan dengan pengawasan Direksi Pekerjaan dan setiap 
beton sambungan yang dilaksanakan tanpa pengawasan Direksi Pekerjaan atau 
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dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan harus dibongkar oleh Penyedia Jasa dan harus 

dibuat lagi tanpa tambahan biaya. 

Perhatian khusus harus diberikan selama pengecoran dan pemadatan beton agar setiap 

kerusakan pada selongsong dapat dihindarkan. Alat penggetar tidak boleh bersentuhan 

langsung dengan selongsong. Bilamana selongsong rusak selama pengecoran, seluruh atau 

sebagian pengecoran beton ini dapat ditolak oleh Direksi Pekerjaan. 

Setelah pengecoran beton, permukaan atas dari sambungan harus diratakan sampai sama 

dengan permukaan atas segmen-segmen yang bersebelahan dan harus ditutup agar 
terhindar dari pengeringan dini.  Beton sambungan harus dirawat dengan satu cara atau 

lebih seperti yang diuraikan dalam Pasal 3.1.3.2). dari Spesifikasi ini selama minimum 7 

hari. 

d) Pengecoran Ceruk Angkur      

Pengecoran ceruk angkur pada balok prategang pracetak segmental harus dilaksanakan 

sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar dan sesuai dengan ketentuan dalam 

Spesifikasi ini. 

e) Kerusakan Unit-unit  

Bilamana setiap unit yang difabrikasi atau diterima oleh Direksi Pekerjaan, ternyata rusak 

seperti retak, mengelupas atau deformasi pada baja tulangan, unit yang demikian harus 
disisihkan sampai diperiksa oleh Direksi Pekerjaan, yang akan menentukan apakah unit 

tersebut ditolak dan dikeluarkan dari lapangan pekerjaan atau diperbaiki oleh Penyedia 

Jasa. 

Biaya untuk perbaikan ini, atau penyingkiran atas unit-unit yang ditolak, dan semua biaya 
untuk mengganti unit-unit ini di lapangan harus menjadi beban Penyedia Jasa. 

 

6) Pemasangan Unit Beton Pratekan 

a) Tumpuan untuk Unit-unit Yang Diletakkan di atas Bantalan Karet  

Bilamana unit-unit akan diletakkan di atas bantalan karet, maka bantalan tersebut harus 
diletakkan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar dan harus ditahan pada posisinya 

dengan merekatkan permukaan beton yang berkontak langsung dengan bantalan, 

menggunakan bahan perekat yang disetujui untuk mencegah pergeseran bantalan selama 
pemasangan unit-unit. 

b) Pengaturan Posisi Unit-unit  

Semua baut yang tertanam dan lubang untuk tulangan melintang, dan sebagainya harus 
diluruskan dengan hati-hati selama pemasangan unit-unit tersebut. Batang baja harus 

dipasang pada lubang untuk tulangan melintang sewaktu perakitan berlangsung, agar 

dapat menjamin penempatan lubang dengan tepat. 

c). Pemasangan lantai unit beton pracetak 

Penampatan unit lantai beton pratekan sesuai dengan gambar rencana, harus dilaksanakan 

dengan telah memastikan dimensi melintang dan memanjang struktur dimana unit lantai 

beton pracetak akan diletakkan, dengan memperhatikan tipe unit lantai untuk sisi luar atau 

tengah.  Masing-masing unit panel lantai beton pracetak haus dilekatkan pada sisi 

memanjang jembatan dengan bahan perekat antar beton yang telah disetujui oleh Direksi 
Pekerjaan atau ditentukan dalam gambar rencana. 

Apabila semua unit lantai beton pracetak telah berada pada posisi dimana unit tersebut 
berada dalam elevasi serta dimensi yang seharusnya, maka unit lantai beton pracetak 

tersebut harus diikat dalam posisi melintang jembatan dengan menggunakan kabel 

prategang yang dipasang melintang jembatan pada posisi atau lubang yang telah disiapkan 
dalam unit tersebut.   

Setelah semua unit lantai beton pracetak berada dalam elevasi dan posisi dan telah diikat 

satu sama lain, maka unit lantai pracetak tersebut harus disambung ke arah memanjang 
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jembatan satu dengan yang lain dengan bahan grouting yaitu campuran beton khusus yang 

tidak menyusut sesuai dengan pasal 3.2.2. di atas gelagar yang telah diberi shear 

connector. Sehingga apabila proses tersebut selesai, maka lantai jembatan unit  beon 

pracetak tersebut menjadi sau kesatuan dalam arah melintang maupun memanjang 

jembatan serta bekerja sama dengan sifat komposit dengan struktur jembatan. 

3.2.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Umum 

Kawat (wire), untaian (strand), rakitan angkur dan batang (stress bar) untuk pekerjaan 

prategang harus ditandai dengan sejumlah nomor dan diberi label untuk keperluan identifikasi 

sebelum diangkut ke tempat kerja. 

Contoh yang diserahkan harus mewakili jumlah bahan yang akan disediakan dan untuk kawat 

dan untaian harus mempunyai induk gulungan (master rol) yang sama. Contoh untuk 

pengujian harus diserahkan pada waktunya sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik 

sebelum waktu pekerjaan penegangan yang dijadwalkan. 

 

2) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh Direksi Pekerjaan dan semua bahan harus diterima 

sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 3.2.2.4) setelah  mengecek/memeriksa 
dengan menunjukkan bukti tertulis.   

 

3) Pengawasan 

Direksi harus menempatkan tim khusus sesuai dengan metode prategang yang diusulkan untuk 

kepentingan Direksi Pekerjaan, bebas dari biaya, termasuk sekurang-kurangnya seorang ahli 

kepala, untuk menyediakan keahlian dan perintah yang diperlukan selama pelaksanaan 

prategang. 

 

4) Benda Uji 

Benda uji untuk wire, strand atau stress bar harus mempunyai panjang tidak kurang dari 1,00 

meter atau disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium penguji. 

Jumlah benda uji minimum baik untuk sistem pra tarik maupun sistem pasca tarik adalah 3 

(tiga) buah atau sekurang-kurangnya 1 (satu) benda uji untuk setiap 20 ton berat bahan. 

 

5) Rakitan Angkur 

Bilamana rakitan angkur tidak disertakan dalam contoh penulangan, maka dua rakitan harus 

diserahkan, lengkap dengan pelat distribusi, untuk setiap jenis dan ukuran yang akan 
digunakan. 

 

6) Penerimaan Unit-unit  

Bilamana unit-unit difabrikasi di luar tempat kerja, maka Penyedia Jasa harus memeriksa mutu 

dan kondisi pada saat barang tiba di tempat dan harus segera melapor secara tertulis kepada 

Direksi Pekerjaan untuk setiap cacat atau kerusakan. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas 

semua kerusakan yang terjadi pada unit-unit setelah barang tiba di tempat. 

7) Penerimaan Sebelumnya 

Bilamana sistim prategang yang akan digunakan telah diuji sebelumnya dan disetujui oleh 

Pemilik atau instansi lain yang dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan, maka contoh tidak perlu 
diserahkan asalkan tidak terdapat perubahan dalam bahan, rancangan atau rincian yang 

sebelumnya telah disetujui. 
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3.2.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

a) Unit Beton Prategang Pracetak 

Kuantitas yang diukur untuk pembayaran, harus merupakan jumlah aktual unit-unit beton 

struktur pracetak prategang, kecuali tiang pancang, dari berbagai jenis dan ukuran yang 
dipasang di tempat, selesai dikerjakan dan diterima. Setiap unit harus mencakup beton, 

baja tulangan, acuan dan baja prategang bersama dengan selongsong, angkur, pelat, mur, 

alat pengangkat, dan bahan-bahan lain yang terdapat di dalamnya atau disertakan pada 
unit-unit tersebut. Fabrikasi dan pemancangan tiang pancang harus diukur terpisah sesuai 

dengan Seksi 6.1 dari Spesifikasi ini 

b) Unit Lantai Beton Pracetak jenis Double T 

Kuantitas untuk pengadaan yang diukur untuk pembayaran, merupakan jumlah aktual unit-

unit lantai beton pracetak yang terpasang dalam kondisi terpasang pada tempatnya, sebagai 

penggantian atau pemasangan baru lantai jembatan.  Untuk pembayaran pemasangan lantai 

beton pracetak termasuk pelekatan antar panel, pengecoran (grouting) beton anti susut di atas 

gelagar melintang yang telah diberi shear connector serta pemasangan dan penegangan kabel 

prategang yang berfungsi sebagai pengikat melintang lantai. 

c) Pekerjaan Cor Langsung Di Tempat Dengan Sistem Pasca Tarik (post-tension) 

Beton harus diukur sesuai dengan Seksi 3.1.dan baja tulangan harus diukur sesuai dengan 

Seksi 3.3.serta baja prategang harus diukur sebagai berat baja prategang teoritis dalam 

kilogram yang ditunjukkan dalam Gambar. Pengukuran ini harus diambil sebagai berat 

dari untaian (strand) atau batang (stress bar) yang diukur antara tepi luar pengangkuran, 

dan tidak boleh mencakup berat selongsong, angkur, dan sebagainya. 

d) Angkur 

Kuantitas angkur terpasang pada kabel diukur secara terpisah berdasarkan tipe. 

e) Unit-unit yang Ditolak 

Unit-unit yang telah ditolak karena beton tidak memenuhi ketentuan, rusak selama 
penanganan, penyimpanan, pengangkutan atau pemasangan, atau untuk setiap alasan 

lainnya tidak boleh diukur untuk pembayaran. 

 

2) Dasar Pembayaran 

a) Unit Beton Pracetak Prategang 

Kuantitas unit beton prategang yang diterima, selesai dikerjakan dan di tempat, diukur 

sebagaimana ditentukan di atas, harus dibayar dengan Harga Penawaran untuk Mata 

Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.  

Harga dan pembayaran tersebut harus dianggap kompensasi penuh untuk penyediaan dan 

pemasangan semua bahan termasuk beton, acuan, baja tulangan, baja prategang, 

selongsong, angkur, kopel, spiral, pembagi (spacers), penyangga kabel prategang, 

penarikan kabel, penyuntikan dan pekerjaan penyelesaian akhir, dan semua penanganan, 

penyimpanan, penandaan, pengangkutan dan pemasangan dari unit-unit, termasuk semua 

tenaga kerja, peralatan, perkakas, pengujian dan semua biaya lainnya yang diperlukan atau 

biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya atas pekerjaan yang diuraikan dalam 
Seksi ini.   

Untuk unit beton pracetak  prategang fabrikasi, maka pembayaran dapat dilakukan dengan 
cara material on site dengan persentase pembayaran sesuai dengan usulan Penyedia Jasa 

fabrikasi beton pracetak prategang yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.  

b) Beton Cor Di Tempat Dengan Sistem Pasca Tarik 

Beton harus dibayar menurut Seksi 3.1.dan Baja Tulangan harus dibayar menurut Seksi 

3.3 dari Spesifikasi ini 
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Untaian kawat (strand) atau batang prategang, yang diukur seperti disyaratkan di atas, 

harus dibayar dengan Harga Penawaran untuk Mata Pembayaran, per kilogram di tempat, 

ditarik dan diterima, sebagaimana  yang terdapat di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar 

Kuantitas dan Harga. Harga dan pembayaran tersebut harus dianggap kompensasi penuh 

untuk baja prategang, selongsong, angkur, kopel, spiral, penyangga untuk kabel prategang, 
penarikan kabel, penyuntikan dan pekerjaan penyelesaian akhir, termasuk semua tenaga 

kerja, peralatan, perkakas, pengujian dan semua biaya lainnya yang diperlukan atau biasa 

untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya atas pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi 
ini. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

   

R.3.2.(1) Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang ........... Buah 
   

R.3.2.(2) Unit Pracetak Gelagar Tipe T bentang .......... Buah 
   

R.3.2.(3) Pengadaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U bentang 

...... 

Buah 

   

R.3.2.(4) Pengadaan Unit Pracetak Gelagar Tipe Y bentang 
........... 

Buah 

   

R.3.2.(5) Pengadaan Unit Pracetak Gelagar Tipe  bentang 

............. 

Buah 

   

R.3.2.(6) Pengadaan Unit Pracetak  voided slab  

bentang ............... 

Buah 

   

R.3.2.(7) Pengadaan Unit Pracetak flat slab  

bentang ............... 

Buah 

   

R.3.2.(8) Pengadaan dan pemasangan unit Pracetak  

diafragma bentang .............. 

Buah 

   

R.3.2.(9) Pengadaan dan pemasangan unit pracetak panel 

deck ..................... 

Meter Persegi 

   

R.3.2.(10) Pengadaan unit lantai pracetak jenis double T Meter Persegi 

   
R.3.2.(11) Kabel prategang, pengadaan dan penarikan Kilogram 

   

R.3.2.(12) Angkur kabel prategang, pengadaan dan 

pemasangan 

Buah 

   

R.3.2.(13) Penggantian kabel prategang Kilogram 
   

R.3.2.(14) Pemasangan unit pracetak gelagar tipe I  

bentang .......... 

Buah 

   

R.3.2.(15) Pemasangan unit pracetak gelagar tipe T5 

Bentang ................ 

Buah 

   

R.3.2.(16) Pemasangan unit pracetak gelagar tipe U 

Bentang ................ 

Buah 

   

R.3.2.(17) Pemasangan unit pracetak gelagar tipe Y 

Bentang ............... 

Buah 
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R.3.2.(18) Pemasangan unit pracetak gelagar tipe    

Bentang ............ 

Buah 

   

R.3.2.(19) Pemasangan unit pracetak Voided Slab 

Bentang ............ 

Buah 

   

R.3.2.(20) Pemasangan unit pracetak Flat Slab  
Bentang .............. 

Buah 

   

R.3.2.(21) Pemasangan unit lantai pracetak jenis double T Meter Persegi 
   

R.3.2.(22) Pengadaan dan pemasangan unit pracetak 
diafragma termasuk penegangan untuk gelagar 

beton prategang tipe ......... 

Buah 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

3 - 47 

SEKSI 3.3. 

BAJA  TULANGAN 

3.3.1. UMUM 

1) Uraian 

Pekerjaan ini harus mencakup pengadaan dan pemasangan baja tulangan coated dan tidak 

coated sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar, atau sebagaimana yang diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan. 

 

2) Penerbitan Detail Pelaksanaan 

Detail pelaksanaan untuk baja tulangan yang tidak termasuk dalam Dokumen Kontrak pada 
saat pelelangan akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan setelah peninjauan kembali rancangan 

awal telah selesai menurut Seksi 1.2 dari Spesifikasi ini. 

3.3.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 07-1050-1989 : Baja tulangan untuk konstruksi beton prategang 

SNI 07-2529-1991 : Metode Pengujian kuat tarik baja beton 

SNI 07-0663-1995 : Jaring kawat baja las untuk tulangan beton 

SNI 07-2052-1997 : Baja tulangan beton 

Pd S-06-2000-02 : Spesifikasi Kawat Baja dengan Proses Canay Dingin untuk Tulangan 

Beton 

AASHTO, dll.: 

AASHTO M 284-03 : Epoxy-Coated reinforcing Bar 

AASHTO M 31M-03 : Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement. 

A.C.I. 315 : Manual of Standard Practice for Detailing Reinforced Concrete 
Structures, American Concrete Institute. 

AWS D 2.0 : Standards Specifications for Welded Highway and Railway Bridges 

 

2) Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi Ini 

a) Persiapan : Seksi 1.2 

b) Beton : Seksi 3.1 

 

3) Toleransi 

a) Toleransi untuk fabrikasi harus seperti yang disyaratkan dalam ACI 315. 

b) Baja tulangan harus dipasang sedemikian sehingga selimut beton yang menutup bagian luar 

baja tulangan adalah sebagai berikut : 

(1) 3,5 cm untuk beton yang tidak terekspos langsung dengan udara atau terhadap air 

tanah atau terhadap bahaya kebakaran; 

(2) Seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 3.3.2.3) untuk beton yang terendam/ tertanam 

atau terekspos langsung dengan cuaca atau timbunan tanah tetapi masih dapat diamati 

untuk pemeriksaan; 

(3) 7,5 cm untuk seluruh beton yang terendam/tertanam dan tidak bisa dicapai, atau untuk 

beton yang tak dapat dicapai yang bila keruntuhan akibat karat pada baja tulangan 

dapat menyebabkan berkurangnya umur atau struktur, atau untuk beton yang 
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ditempatkan langsung di atas tanah atau batu, atau untuk beton yang berhubungan 

langsung dengan kotoran pada selokan atau cairan korosif lainnya. 

 

4) Persyaratan Bahan 

a) Baja Tulangan 

(1) Baja tulangan harus baja polos atau berulir dengan mutu yang sesuai dengan Gambar 

dan memenuhi table 3.3-1 berikut ini :  

Tabel 3.3-1 Tegangan Leleh Karakteristik Baja Tulangan 

 

Mutu 

 

Sebutan 

Tegangan Leleh Karakteristik atau 

Tegangan Karakteristik yang 

memberikan regangan tetap 0,2%  

Mpa  

BJTP 24 Baja Lunak 240 

BJTP/BJTD 32 Baja Sedang 320 

BJTD 39 Baja Keras 390 

BJTD 48 Baja Keras 480 

 

(2) Bila anyaman baja tulangan diperlukan, seperti untuk tulangan pelat, anyaman 

tulangan yang di las yang memenuhi SNI 07-0663-1995 dapat digunakan. 

b) Tumpuan untuk Tulangan 

Tumpuan untuk tulangan harus dibentuk dari batang besi ringan atau bantalan beton 

pracetak dengan mutu > fc’ 20MPa atau K-250 seperti yang disyaratkan dalam Seksi 3.1 

dari Spesifikasi ini, terkecuali disetujui lain oleh Direksi Pekerjaan. Kayu, bata, batu atau 

bahan lain tidak boleh diijinkan sebagai tumpuan. 

c) Pengikat untuk Tulangan 

Kawat pengikat untuk mengikat tulangan harus kawat baja lunak yang memenuhi Pd S-

06-2000-02. 

 

5) Persyaratan Kerja 

a) Perlindungan Terhadap Korosi Struktur Beton 

Pada lingkungan yang korosif atau lingkungan laut, perlindungan terhadap beton harus 

ditingkatkan sesuai dengan keperluan, dengan cara meningkatkan mutu beton, dan 

menambah kepadatan serta kerapatan dan kekedapannya terhadap air, dengan cara 

mengurangi nilai rasio air-semen yang digunakan.  Bila dianggap perlu, aditif bisa 

ditambahkan dalam campuran beton. 

Pada baja tulangan non prategang, untuk mencegah proses korosi pada tulangan beton 

prategang, perlu diberikan tebal selimut beton yang cukup tebal.  Tebal selimut minimum 

ditentukan berdasarkan nilai-nilai sebagai berikut: 

 

(1) Beton yang dicor langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan 

tanah 

: 70 mm 

(2) Beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca: 

(a) Batang D-19 hingga D-56 

(b) Batang D-16 dan yang lebih kecil 

 

: 

: 

 

50 mm 

40 mm 
(3) Beton yang tidak langsung berhubungan dengan tanah atau cuaca: 

(a)  Pelat, dinding dan pelat berusuk 

(i) Batang D-44 dan D-56 
(ii) Batang D-36 dan yang lebih kecil 

 

 

: 
: 

 

 

40 mm 
25 mm 
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 (b)  Balok dan kolom: 

(i) Tulangan utama, pengikat, sengkang, lilitan spiral 

 

: 

 

40 mm 

 (c)  Komponen struktur cangkang dan pelat 

(i) Batang D-19 dan yang lebih besar 

(ii) Batang D-16 dan yang lebih kecil 

 

: 

: 

 

25 mm 

20 mm 

Cara lain dari perlindungan korosi boleh dilakukan dengan tulangan yang dilindungi 

dengan epoxy (epoxy coated) harus sesuai dengan AASHTO M 284-03, pelapisan ulang 

beton, atau membran rapat, atau suatu kombinasi dari cara-cara tersebut di atas. 

b) Pengajuan Kesiapan Kerja 

(1) Sebelum memesan bahan, seluruh daftar pesanan dan diagram pembengkokan harus 
disediakan oleh Penyedia Jasa untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan, 

dan tidak ada bahan yang boleh dipesan sebelum daftar tersebut serta diagram 

pembengkokan disetujui. 

(2) Sebelum memulai pekerjaan baja tulangan, Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada 

Direksi Pekerjaan daftar yang disahkan pabrik baja yang memberikan berat satuan 

nominal dalam kilogram untuk setiap ukuran dan mutu baja tulangan atau anyaman 

baja dilas yang akan digunakan dalam pekerjaan. 

3.3.3. PELAKSANAAN  

1) Penyimpanan dan Penanganan 

a) Penyedia Jasa harus mengangkut tulangan ke tempat kerja dalam ikatan, diberi label, dan 

ditandai dengan label logam yang menunjukkan ukuran batang, panjang dan informasi 

lainnya sehubungan dengan tanda yang ditunjukkan pada diagram tulangan. 

b) Penyedia Jasa harus menangani serta menyimpan seluruh baja tulangan sedemikian untuk 

mencegah distorsi, kontaminasi, korosi, atau kerusakan. 

 

2) Pembengkokan 

a) Terkecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan, seluruh baja tulangan harus dibengkokkan 
secara dingin dan sesuai dengan prosedur ACI 315, menggunakan batang yang pada awalnya 

lurus dan bebas dari lekukan-lekukan, bengkokan-bengkokan atau kerusakan. Bila 

pembengkokan secara panas di lapangan disetujui oleh Direksi Pekerjaan, tindakan 
pengamanan harus diambil untuk menjamin bahwa sifat-sifat fisik baja tidak terlalu berubah 

banyak. 

b) Batang tulangan dengan diameter lebih besar dari 20 mm harus dibengkokkan dengan mesin 

pembengkok. 

 

3) Penempatan dan Pengikatan 

a) Tulangan harus dibersihkan sesaat sebelum pemasangan untuk menghilangkan kotoran, 

lumpur, oli, cat, karat dan kerak, percikan adukan atau lapisan lain yang dapat mengurangi 
atau merusak pelekatan dengan beton. 

b) Tulangan harus ditempatkan akurat sesuai dengan Gambar dan dengan kebutuhan selimut 

beton minimum yang disyaratkan dalam Pasal 3.3.3.2) di atas, atau seperti yang 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

c) Batang tulangan harus diikat kencang dengan menggunakan kawat pengikat sehingga tidak 

tergeser pada saat pengecoran. Pengelasan tulangan pembagi atau pengikat (stirrup) terhadap 
tulangan baja tarik utama tidak diperkenankan. 

d) Seluruh tulangan harus disediakan sesuai dengan panjang total yang ditunjukkan pada 

Gambar. Penyambungan (splicing) batang tulangan, terkecuali ditunjukkan pada Gambar, 

tidak akan diijinkan tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan. Setiap penyambungan 

yang dapat disetujui harus dibuat sedemikian hingga penyambungan setiap batang tidak 
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terjadi pada penampang beton yang sama dan harus diletakkan pada titik dengan tegangan 

tarik minimum. 

e) Bilamana penyambungan dengan tumpang tindih disetujui, maka panjang tumpang tindih 

minimum harus 40 diameter batang dan batang tersebut harus diberikan kait pada ujungnya. 

f) Pengelasan pada baja tulangan tidak diperkenankan, terkecuali terinci dalam Gambar atau 
secara khusus diijinkan oleh Direksi Pekerjaan secara tertulis. Bilamana Direksi Pekerjaan 

menyetujui pengelasan untuk sambungan, maka sambungan dalam hal ini adalah sambungan 

dengan panjang penyaluran penuh yang memenuhi ketentuan dari AWS D 2.0. Pendinginan 
terhadap pengelasan dengan air tidak diperkenankan. 

g) Simpul dari kawat pengikat harus diarahkan membelakangi permukaan beton sehingga tidak 
akan terekspos. 

h) Anyaman baja tulangan yang dilas harus dipasang sepanjang mungkin, dengan bagian 

tumpang tindih dalam sambungan paling sedikit satu kali jarak anyaman. Anyaman harus 

dipotong untuk mengikuti bentuk pada kerb dan bukaan, dan harus dihentikan pada 

sambungan antara pelat. 

i) Bilamana baja tulangan tetap dibiarkan terekspos untuk suatu waktu yang cukup lama, maka 

seluruh baja tulangan harus dibersihkan dan diolesi dengan adukan semen acian (semen dan 

air saja). 

j) Tidak boleh ada bagian baja tulangan yang telah dipasang boleh digunakan untuk memikul 

perlengkapan pemasok beton, jalan kerja, lantai untuk kegiatan bekerja atau beban konstruksi 

lainnya. 

3.3.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/ 

memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus 
sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 3.3.2 4). 

 

2) Mutu Pekerjaan dan Perbaikan Atas Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

a) Persetujuan atas daftar pesanan dan diagram pembengkokan dalam segala hal tidak 

membebaskan Penyedia Jasa atas tanggung  jawabnya untuk memastikan ketelitian dari 

daftar dan diagram tersebut. Revisi bahan yang disediakan sesuai dengan daftar dan diagram, 

untuk memenuhi rancangan dalam Gambar, menjadai tanggung jawab dan atas biaya 

Penyedia Jasa. 

b) Baja tulangan yang cacat sebagai berikut tidak akan diijinkan dalam pekerjaan : 

(1) Panjang batang, ketebalan dan bengkokan yang melebihi toleransi pembuatan yang 
disyaratkan dalam ACI 315; 

(2) Bengkokan atau tekukan yang tidak ditunjukkan pada Gambar atau Gambar Kerja 

Akhir (Final Shop Drawing); 

(3) Batang dengan penampang yang mengecil karena karat yang berlebih atau oleh sebab 

lain. 

c) Bilamana terjadi kesalahan dalam membengkokkan baja tulangan, batang tulangan tidak 

boleh dibengkokkan kembali atau diluruskan tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan atau yang 
sedemikian sehingga akan merusak atau melemahkan bahan. Pembengkokan kembali dari 

batang tulangan harus dilakukan dalam keadaan dingin terkecuali disetujui lain oleh Direksi 

Pekerjaan. Dalam segala hal batang tulangan yang telah dibengkokkan kembali lebih dari 
satu kali pada tempat yang sama tidak diijinkan digunakan pada Pekerjaan. Kesalahan yang 

tidak dapat diperbaiki oleh pembengkokan kembali, atau bilamana pembengkokan kembali 

tidak disetujui oleh Direksi Pekerjaan, harus diperbaiki dengan mengganti seluruh batang 
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tersebut dengan batang baru yang dibengkokkan dengan benar dan sesuai dengan bentuk dan 

dimensi yang disyaratkan. 

d) Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas di tempat kerja untuk pemotongan dan 

pembengkokan tulangan, baik jika melakukan pemesanan tulangan yang telah dibengkokan 

maupun tidak, dan harus menyediakan persediaan (stok) batang lurus yang cukup di tempat, 

untuk pembengkokan sebagaimana yang diperlukan dalam memperbaiki kesalahan atau 

kelalaian. 

3) Penggantian Ukuran Batang 

Penggantian batang dari ukuran berbeda akan hanya diijinkan bila secara jelas disahkan oleh 

Direksi Pekerjaan. Bilamana baja diganti harus dengan luas penampang yang sama dengan 

ukuran rancangan awal, atau lebih besar. 

3.3.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

a) Baja tulangan akan diukur dalam jumlah kilogram terpasang dan diterima oleh Direksi 

Pekerjaan. Jumlah kilogram yang dipasang harus dihitung dari panjang aktual yang dipasang, 

atau luas anyaman baja yang dihampar, dan satuan berat dalam kilogram per meter panjang 

untuk batang atau kilogram per meter persegi luas anyaman. Satuan berat yang disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan akan didasarkan atas berat nominal yang disediakan oleh pabrik baja, atau 

bila Direksi Pekerjaan memerintahkan, atas dasar pengujian penimbangan yang dilakukan 

Penyedia Jasa pada contoh yang dipilih oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Penjepit, pengikat, pemisah atau bahan lain yang digunakan untuk penempatan atau 

pengikatan baja tulangan pada tempatnya tidak akan dimasukkan dalam berat untuk 

pembayaran. 

c) Penulangan yang digunakan untuk gorong-gorong beton bertulang atau struktur lain di mana 

pembayaran terpisah untuk struktur yang lengkap telah disediakan dalam Seksi lain dari 
Spesifikasi ini, tidak boleh diukur untuk pembayaran menurut Seksi ini. 

 

2) Dasar Pembayaran 

Jumlah baja tulangan yang diterima, yang ditentukan seperti yang diuraikan di atas, harus 

dibayar pada Harga Penawaran Kontrak untuk Mata Pembayaran yang ditunjukkan di bawah 

ini, dan terdaftar dalam Daftar Kuantitas, dimana  pembayaran tersebut merupakan kompensasi 

penuh untuk pemasokan, pembuatan dan pemasangan bahan, termasuk semua pekerja, 

peralatan, perkakas, pengujian dan pekerjaan pelengkap lain untuk menghasilkan pekerjaan 

yang memenuhi ketentuan. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan Pengukuran 

   

R.3.3.(1).(a) Baja Tulangan BJTP 24  Kilogram 

R.3.3.(1).(b) Baja Tulangan BJTP 24 (epoxy coated) Kilogram 

   

R.3.3.(2).(a) Baja Tulangan BJTP 32  Kilogram 

R.3.3.(2).(b) Baja Tulangan BJTP 32 (epoxy coated) Kilogram 

   

R.3.3.(3).(a) Baja Tulangan BJTD 32  Kilogram 
R.3.3.(3).(b) Baja Tulangan BJTD 32 (epoxy coated) Kilogram 

   

R.3.3.(4).(a) Baja Tulangan BJTD 39  Kilogram 
R.3.3.(4).(b) Baja Tulangan BJTD 39 (epoxy coated) Kilogram 
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R.3.3.(5).(a) Baja Tulangan BJTD 48  Kilogram 

R.3.3.(5).(b) Baja Tulangan BJTD 48 (epoxy coated) Kilogram 

   

R.3.3.(6) Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) 

 

Kilogram 
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SEKSI 3.4. 

 

PERBAIKAN RETAK DENGAN BAHAN EPOXY 

 

 

3.4.1. UMUM 

 

1). Uraian 
a). Pekerjaan perbaikan retak ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi struktur 

beton yang retak menjadi satu kesatuan kembali dan berfungsi sebagaimana mestinya 

b). Perbaikan retak adalah perbaikan struktur yang retak yang diakibatkan karena mutu 

beton yang rendah (tidak kurang dari 20 MPa), penggunaan yang tidak semestinya 

seperti beban berlebih, pemeliharaan yang tidak dilaksanakan dengan baik yang 

terjadi pada bangunan atas jembatan (gelagar beton, lantai jembatan beton) dan 

menggunakan bahan dasar epoxy. 

c). Lebar retak struktur yang terjadi pada struktur yang diperbaiki dalan Seksi ini adalah 

lebar retak antara 0,04 mm sampai dengan 1,00 mm. 

d). Perbaikan retak dalam spesifikasi ini tidak dapat digunakan untuk struktur beton yang 
telah mengalami kebocoran atau telah terjadinya rembesan air pada celah retak 

e). Alat suntik anti gravitasi adalah alat suntik yang digunakan untuk perbaikan retak 

pada lantai jembatan yang dikerjakan dari bagian bawah lantai jembatan. 

f). Alat suntik gravitasi adalah alat penyuntik yang digunakan untuk perbaikan retak 

yang dilaksanakan dari bagian atas atau sisi struktur jembatan. 

 

2). Penerbitan Detail pelaksanaan 

Detail pelaksanaan perbaikan retak, yang tidak termasuk dalam Dokumen Kontrak pada saat 

pelelangan akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan setelah Penyedia Jasa menyerahkan hasil 
Pemeriksaan Lapangan sesuai dengan Seksi 1.2. dari Spesifikasi ini. 

 

 

3.4.2. PERSYARATAN  

 

1) Standar Rujukan 

 JIS : 

JIS K7112  : Pastic Methods of Determining the density and Relative Density of non-
cellular Plastics 

JIS K6833 : General Testing Methods for Adhesives 

JIS K7208  : Testing Method for Compressive strength Properties of Plastics 
JIS K6850 : Tensile strength for epoxy resin 

  

2). Pengajuan Kesiapan Kerja 

a). Pelaksana harus mengirimkan contoh bahan (cairan perekat) yang akan digunakan 

beserta sertifikat hasil pengujian dari instansi yang berwenang. 

b). Pelaksana tugas harus memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis sebelum 
pelaksanaan pekerjaan metode pelaksanaan pekerjaan perbaikan retak yang dilengkapi 

dengan hasil pengujian (atau sertifikat) metode perbaikan retak yang diusulkan 

beserta jenis peralatan yang digunakan, dan jadwal pelaksanaannya 
 

3). Kondisi Tempat Kerja 

a). Pelaksana tugas harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap kondisi tempat kerja, 
agar selalu dalam keadaan siap dalam setiap tahapan pelaksanaan, dan aman terhadap 

gangguan terhadap lingkungan serta bahan yang akan digunakan.  

b). Tempat penyimpanan bahan serta alat yang digunakan harus aman dan semua bahan 

yang telah diterima di lapangan harus diberi tanda secara khusus. 
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4). Bahan 

a). Bahan perekat (epoxy) 

(1) Bahan perekat yang digunakan harus mempunyai daya rekat yang sangat baik, 
dan dapat merekatkan dengan sempurna struktur beton yang retak. 

(2) Bahan perekat harus dapat berpenetrasi sampai kedalaman retak yang paling 

kecil yang terjadi pada struktur dengan sempurna tanpa adanya penutupan lalu 
lintas di atas struktur jembatan, dan untuk itu harus mempunyai suatu 

kekentalan tertentu seperti disyaratkan pada spesifikasi ini 

(3) Mempunyai sifat fleksibilitas yang dapat menahan vibrasi yang mungkin terjadi 

di dalam retakan 

(4) Tidak boleh mengalami susut pada waktu mengering. 

(5) Tahan terhadap air hujan, CO2, asam, bahan kimia lainnya dan lain sebagainya 

(6) Persyaratan bahan adalah sebagai berikut: 

• Berat jenis (JIS K 7112)   1,15  ± 0,10 

• Viscosity campuran (JIS K 6838)  500 ± 200 mPa*s 

• Tegangan leleh tekan (JIS K 7208)  ≥ 50 MPa 

• Modulus elastisitas (JIS K 7208)  ≥ 1,0 x 10
3
 MPa 

• Tegangan geser tarik (JIS K 6850)  ≥ 10 MPa 

(7) Komposisi campuran yang disyaratkan adalah: 

• Epoxy resin    55% 

• Modified polyamide resin  14% 

• Modified polyamide   17% 

• Reaction accelator    1% 

• Diluent     2% 

• Reactive Diluent   11% 

 

b). Bahan penutup retak (sealant) 

(1) Bahan penutup digunakan untuk menutup bagian luar celah retak agar bahan 

perekat (epoxy resin) tidak dapat mengalir keluar dari celah retak yang tidak 

tertutup oleh alat penyuntik. 
(2) Bahan penutup ini harus dapat melekat dengan baik pada permukaan beton 

(3) Bahan penutup ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 

� Berat jenis (JIS K 7112)   1,70 ± 0,10  

� Kekuatan lentur  (JIS K 7203)   ≥ 40 MPa 
� Tegangan leleh tekan (JIS K 7208)  ≥ 60 MPa 

� Modulus elastisitas tekan (JIS K 7208)  ≥ 4 x 10
3
 MPa 

� Kekuatan tarik  (JIS K 7113)   ≥ 20 MPa 
� Kekuatan kejut  (JIS K 7111)   ≥ 1,5 KJ/m2 

� Kekerasan (JIS K 7215)   ≥ 85 HdD 

� Tegangan geser tarik   (JIS K 6850)  ≥ 11 MPa 
 

Komposisi campuran bahan penutup harus memenuhi sebagai berikut: 

� Epoxy resin     25% 

� Modified polyamide resin    5% 

� Thixotrophy impartor agent   15% 

� Flexibility impartor     5% 

� Reactive accelerator     3% 

� Reactive diluent    10% 

� Diluent      2% 
� Stiffanwer     35% 
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c). Alat Penyuntik anti gravitasi 

(1) Alat penyuntik adalah alat yang digunakan untuk memasukkan bahan 

perekat ke dalam celah retak sampai ke bagian celah retak yang paling 
kecil dengan tekanan dan kecepatan rendah. 

(2) Alat penyuntik tersebut terdiri atas 2 (dua) bagian yang terpisah yaitu pipa 

penyetel  dan tabung penyuntik yang terbuat dari bahan yang elastis, ABS 
resin atau yang sejenis.  Tabung penyuntik harus dapat menghasilkan 

tekanan yang rendah yang terus menerus secara konstan sehingga dapat 

menekan bahan perekat ke dalam retakan sampai pada retakan yang paling 

kecil.  Tekanan rendah tersebut harus dihasilkan oleh tabung penyuntik itu 

sendiri (internal pressure). 

(3) Tekanan yang dihasilkan oleh tabung penyuntik adalah sekitar 3 kg/cm2 

secara terus menerus selama proses penetrasi bahan epoxy berlangsung, 

dan pernggunaan jenis alat penyuntik tersebut harus mendapat persetujuan 

terlebih dahulu dari Direksi sebelum digunakan. 

 
 

3.4.3. PELAKSANAAN 

 

1). Persiapan Permukaan 

a). Pembersihan 

Permukaan yang akan diperbaiki atau dikerjakan harus dibersihkan terlebih dahulu 

dengan mesin gurinda atau sikat kawat sehingga bebas dari kotoran-kotoran atau 

bekas beton yang tidak sempurna selebar sekitar 5 cm di sekitar permukaan yang akan 

dilakukan perbaikan retak agar terlihat dengan jelas bagian-bagian permukaan yang 
retak, pembersihan ini dilakukan pada sepanjang retakan.  Permukaan beton harus 

bebas dan bersih terhadap minyak, oli dan sejenisnya. 

 
b). Pelekatan alat penyuntik 

Dasar alat penyuntik harus dilekatkan sedemikian rupa tepat ditengah permukaan 

yang retak dengan menggunakan bahan penutup (seal) sehingga cairan bahan perekat 
dapat masuk kedalam retakan sesuai dengan yang disyaratkan. 

 

Jarak antar alat penyuntik tergantung pada lebar dan dalamnya retakan, sehingga 

jumlah alat penyuntik dapat seefisien mungkin dan jumlah serta lokasi alat penyuntik 

harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi. 

 

c). Penutup retakan 

Setelah dilakukan pembersihan seperti yang disyaratkan tersebut di atas, kemudian 

sepanjang jalur retakan yang ada ditutup dengan menggunakan bahan penutup 
(sealant) selebar 5 cm dan tebal sekitar 3 mm.  Setelah jalur retakan tertutup semua 

dengan bahan penutup, dan bahan penutup mengeras, maka dapat dilaksanakan tahap 

berikut yaitu pemasangan alat penyuntik dan dimulai dengan dasar alat penyuntik 
sampai melekat dengan baik.  Tahapan ini harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi 

sebelum dilaksanakan tahapan berikut. 

 

 

2). Perbaikan Retak 

a). Setelah alat penyuntik terpasang, maka dilakukan pencampuran bahan epoxy yang 

terdiri atas 2 komponen sesuai persyaratan dari pabrik pembuat. 

b). Bahan epoxy yang telah tercampur (dengan perbandingan sesuai dengan spesifikasi 

dari pabrik pembuat) tersebut dimasukkan ke dalam alat penyuntik dengan suatu alat 

yang khusus sampai penuh dalam batas plastik penutup tabung yaitu sampai tabung 
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penyuntik, dan kemudian tahapan tersebut dilakukan terus sampai semua alat 

penyuntik terisi dengan bahan epoxy 

c). Pekerjaan tersebut harus terus diawasi, dan dilakukan pemeriksaan pada setiap alat 

penyuntik, apabila tabung sudah mulai mengempis, maka harus diisi lagi dengan 

bahan epoxy dan seterusnya, sehingga semua tabung terisi dan tidak ada lagi tabung 
yang mengempis. 

d). Apabila semua tabung telah terisi penuh dan tidak ada lagi yang mengempis, maka hal 

tersebut mengindikasikan bahwa semua retakan sudah terisi penuh, dan bahan epoxy 
akan mulai mengikat (setting) menjadi keras. Proses setting tersebut akan 

memerlukan waktu sekitar 3 jam 

 

3). Penyelesaian Akhir Permukaan 

a). Penyelesaian akhir dimulai dengan melepaskan alat penyuntik setelah 1 (satu) hari 

selesainya pekerjaan penyuntikan bahan epoxy ke dalam retakan. 

b). Setelah alat penyuntik dan tabung penyuntik dilepas dari tempat retakan, kemudian 

dilakukan perapihan atau perataan permukaan bahan penutup retakan (sealant), 

sehingga permukaan struktur menjadi rata dan rapih 

 
 

3.4.4. PENGENDALIAN MUTU 
 

1). Penerimaan Bahan 

a). Semua bahan epoxy yang diterima di lapangan harus diberi tanda khusus pada kaleng 

bahan epoxy (yang terdiri atas 2 komponen) yaitu base agent dan hardener, bahan 

penutup (sealant)  

b). Semua bahan yang diterima harus dibuat laporan sesuai dengan jumlah penerimaan 

bahan epoxy (base angent dan hardener), bahan penutup dan jumlah alat penyuntik. 
c). Penerimaan bahan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen keaslian produk dari 

pabrik pembuat berupa jaminan pabrik sesuai dengan jenis bahan yang akan 

digunakan. 
 

2). Penerimaan Hasil Kerja  

a). Semua alat penyuntik yang telah dilepaskan dari permukaan retak harus terisi penuh 
dengan bahan perekat epoxy yang menandakan bahwa semua retakan telah terisi 

penuh dengan bahan perekat. 

b). Semua permukaan setelah dibersihkan harus berada dalam kondisi bersih dan rapih. 

c). Apabila terdapat keraguan, maka Direksi Pekerjaan dapat mengusulkan dilakukannya 

pengujian tambahan yang menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan dengan 

melakukan pengujian khusus yang tidak merusak.   

 

3). Perbaikan Atas Pekerjaan Perbaikan Retak yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

a). Perbaikan atas pekerjaan perbaikan retak pada gelagar atau pelat jembatan yang tidak 
menunjukkan hasil telah terrekatnya semua retakan pada struktur yang tidak 

memenuhi ketentuan seperti yang disyaratkan, maka harus mengikuti petunjuk yang 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 
b). Bilamana terjadi perbedaan pendapat dalam mutu pekerjaan perbaikan retak atau 

adanya keraguan terhadap hasil yang dilaksanakan, Direksi Pekerjaan dapat meminta 

Pelaksana tugas untuk melakukan pengujian tambahan yang diperlukan untuk 

menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat dinilai dengan adil 

dengan meminta pihak ketiga untuk melaksanakannya.  Biaya pengujian tambahan 

tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana tugas. 
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3.4.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 
 

1). Dasar Pengukuran 
a). Pengukuran kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan dilakukan dengan 

menghitung jumlah kemasan (kaleng) bahan epoxy, bahan penutup (sealant) serta 

jumlah alat penyuntik lengkap yang telah digunakan (sesuai yang terpasang). 
b). Semua kemasan yang telah digunakan harus mempunyai tanda khusus yang telah 

disepakati bersama antara pelaksana pekerjaan dengan Direksi Pekerjaan. 

c). Tidak ada tambahan pengukuran atau biaya tambahan untuk perancah, pengujian 

tambahan (apabila diperlukan) dan perbaikan pekerjaan (apabila diperlukan). 

 

2). Dasar Pembayaran 

a). Pembayaran dapat dilakukan dengan cara pembayaran material on site (bahan yang 

terkirim di lapangan) sebesar 40 % dari biaya penawaran sesuai dengan kuantitas 

yang terkirim di lapangan 

b). Harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi untuk seluruh penyediaan dan 
pemasangan seluruh bahan yang tidak dibayar dalam Mata Pembayaran lain, termasuk 

perancah, pengaplikasian bahan perekat, pekerjaan akhir dan perawatan dan untuk 

semua biaya lainnya yang perlu dan lazim untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana 

mestinya 

 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 
Uraian 

Satuan 

Pengukuran 

 

R.3.4.(1). 

R.3.4.(2) 

R.3.4.(3) 

R.3.4.(4) 

 

 

Cairan perekat (epoxy resin) 

Bahan penutup (sealant) 

Alat penyuntik anti gravitasi 

Alat penyuntik gravitasi 

 

 

Kilogram 

Kilogram 

Buah 

Buah 
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SEKSI 3.5. 

PERBAIKAN DIMENSI 

 

 

3.5.1. UMUM 

1). Uraian 

a). Yang dimaksud dengan perbaikan dimensi adalah pekerjaan pengembalian 
dimensi akibat terjadinya kerontokan, pengelupasan, keropos atau gompalnya 

struktur beton dengan melaksanakan pekerjaan penambalan (patching) atau 

dengan cara grouting yaitu pekerjaan penambahan beton pada struktur beton. 

b). Perbaikan dimensi tersebut selain untuk mengembalikan dimensi, dapat juga untuk 

menambah dimensi struktur beton dengan maksud adanya suatu peningkatan 

kapasitas struktur beton dengan menambahkan juga baja tulangan. 

c). Perbaikan struktur beton yang mengalami keropos dilakukan dengan cara grouting 

yaitu mengisi rongga di dalam struktur beton agar beton dapat berfungsi dengan 

dimensi yang sudah ditentukan. 

d). Beton baru yang dilekatkan atau dimasukkan ke dalam struktur beton haris dapat 
melekat dengan baik dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

e). Semua produk yang digunakan sebagai bahan perbaikan struktur beton ini harus 

dinyatakan keasliannya dengan jaminan sertifikat asli dari pabrik pembuat. 

 

2). Penerbitan Detail pelaksanaan 

Detail pelaksanaan perbaikan retak, yang tidak termasuk dalam Dokumen Kontrak pada 

saat pelelangan akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan setelah Penyedia Jasa 

menyerahkan hasil Pemeriksaan Lapangan sesuai dengan Seksi 1.2. dari Spesifikasi ini. 

 

3.5.2. PERSYARATAN 

1). Standar Rujukan 

 Standar Nasional Indonesia (SNI) 

 SNI 03-1495-1992 : Spesifikasi Bahan Tambah untuk Beton 

SNI 06-6430.1-2000 : Metode Pengujian Kuat Tekan Braut untuk Beton dengan 

Agregat Praletak di Laboratorium 

SNI 06-6430.3-2000 : Metode Pengujian Ekspansi dan Bliding Campuran Graut 

Segar untuk Beton Dengan Agregat Praletak di 
Laboratorium 

SNI 07-2052-1997 : Baja Tulangan Beton 

SNI 07-6401-2000 : Spesifikasi Kawat Baja dengan Proses Canai Dingin 

untuk Tulangan Beton 

 

 AASHTO, ASTM,ACI, BS 

M 194-00 : Chemical Admixtures for Concrete 

M 235M/ 235-03 : Epoxy Resin Adhesives 

M 284M/M 284-03 : Epoxy-coated Reinforcing Bars: Materials and coating 
Requirements 

 

ACI 228.2R-98 : Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete 
in Structures 

ACI 347-01 : Guide to Formwork for Concrete 

ACI 506R-90 : Guide to Shotcrete 
ACI 546R-96 : Concrete Repair Guide 

ASTM 827-87 ; Test Method for Change in Height at Early Ages of 

Cylindrical Specimens from Cementitious Mixtures 
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BS 4550-1978  :  Compretsive strength for reinstatement mortar 

BS 4551-1980  :  Flexural strength for reinstatement mortar 

BS 6319-1984  :  Slant shear bond strength to concrete 

BS 1881-1970  :  Water absorption ISAT 
BS 5075-1978  : Setting time for reinstatement mortar 

 

2). Bahan 
 a). Penambalan (Patching) 

(1). Bahan patching yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi 

kerusakan dan ketebalan bahan perbaikan struktur beton yang diperlukan 

pada kerusakan seperti keropos pada permukaan struktur, pengelupasan 

permukaan struktur, dengan ketebalan permukaan yang akan diperbaiki 

tidak lebih dari 80 mm 

(2) Bahan yang diunakan menggunakan bahan dasar monomer atau polymer 

mortar atau polymer modified cementitious 

(3)  Sifat bahan perbaikan beton haus mempunyai kuat tekan lebih dari 40 

Mpa, dan disesuaikan dengan jenis masing-masing produk serta fungsi 
dan manfaatnya. 

(4) Ketebalan bahan patching yang digunakan harus sesuai dengan jenis 

kerusakan dan fungsi struktur beton yang akan diperbaiki serta 

disesuaikan dengan spesifikasi produk dari masing-masing pabrik 

pembuat yang dilengkapi dengan sertifikat asli produk. 

(5) Spesifikasi bahan patching yang digunakan adalah sebagai berikut, atau 

setara dengan: 

 

• Properti alir    750 mm dalam 10 detik 

• Waktu pengerasan  

- awal (initial set)   6 jam 30 menit @ 20o C 

- Akhir (final set)   9 jam @ 20
o
 C 

• Kuat tekan   30 N/mm2 @ 3 hari 

     45 N/mm2 @ 7 hari 

     60 N/mm2 @ 28 hari 

• Penyerapan air 

- 10 menit   0,0125 ml/m2/detik 

- 2 jam    0,0013 ml/m2/detik 

• Koefisien kuai terhadap suhu 10 – 12 x 10-6/o C 

• Modulus elastisitas  33 kN/mm2 @ 28 hari 

• Kuat lekat   66 N/mm2 @ 28 hari 

 
 b). Grouting 

(1) Bahan grouting adalah bahan yang digunakan untuk perbaikan dimensi 

beton yang pada umumnya menggunakan acuan dan mempunyai 

ketebalan yang lebih besar dari pada patching. 

(2) Bahan grouting harus mempunyai sifat tidak menyusut dan mempunyai 

kuat tekan > 50 Mpa. 

(3) Sifat bahan yang diberikan oleh pabrik pembuat harus dilengkapi dengan 

spesifikasi, termasuk kuat tekan, kuat lentur, kuat tarik, waktu setting 

(waktu pengerasan) bahan beton. 
(3) Bahan grouting yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis kerusakan 

serta fungsi struktur beton, dan dalam pelaksanaan harus disesuaikan 

dengan spesifikasi bahan dari masing-masing pabrik pembuat yang 
disertai dengan sertifikat asli produk dari pabrik pembuat. 
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(4) Spesifikasi bahan untuk grouting yang digunakan mempunyai spesifikasi 

sebagai berikut atau yang setara: 

 

Metode Pengujian Hasil Uji Tipikal 

Kuat Tekan @ 20
o
 C 15 MPa @ 24 hours 

34 MPa @ 28 days 

Kuat Lentur 6 MPa @ 28 days 

Kuat Tarik  2 MPa @ 28 days 
Slant shear bond strength to concrete 25 N/mm2 @ 28 days 

Penyerapan air ISAT 

10 mins 

2 hours 

 

0.18 ml/m2/sec 

0.06 ml/m2/sec 

Koefisien pengembangan temperatur 7 to 12 x 10-6/o C 

Waktu Pengerasan (Setting time) Typically 2 to 4 hours 

Fresh wet density 1750 kg/m3 at 0.18 

water : powder ratio 

 

 
c). Anti korosi baja tulangan 

(1) Apabila baja tulangan pada struktur beton mengalami korosi atau karat, 

maka sebelum dilakukan perbaikan dimensi, harus terlebih dahulu 

dilakukan perbaikan dan perlindungan terhadap baja tulangan. 

(2) Perlindungan permukaan terhadap baja tulangan, adalah untuk menjaga 

agar karat tidak menjalar. 

(3)  Bahan yang digunakan sebagai pelapis atau pelindung permukaan baja 

tulangan adalah bahan yang mempunyai single komponen dengan bahan 

dasar zinc dan epoxy resin dengan sifat-sifat sebagai berikut: 
 

Metode Pengujian: Hasil Uji Tipikal 

Berat Jenis 2.0  
Ketebalan yang disarankan 

untuk setiap lapisan 

40 microns (dry)  

Aplikasi ketebalan lapisan 135 microns (wet)  
Waktu pengeringan - 

Touch dry: 

Fully dry/recoatable 

@ 20oC 

45 mins 

30 mins to 1 hour 

@ 35o C 

15 mins 

20 to 45 mins 

 

 c). Shotcrete (beton tembak) 

(1) Jenis perbaikan dimensi yang menggunakan bahan beton tembak 

(shotcrete) harus mempunyai sifat – sifat tertentu, dimana apabila bahan 

tersebut ditembakkan akan melekat dengan baik terhadap struktur beton 

yang ada. 
 

3). Kesiapan Kerja 

a). Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh bahan yang akan digunakan beserta 
sertifikat hasil pengujian dari instansi yang berwenang. 

b).. Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis sebelum 

pelaksanaan pekerjaan penambalan disertai metode penambalan (patching) beserta 

peralatan yang digunakan, dan jadwal pelaksanaannya. 

c). Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis sebelum 

pelaksanaan pekerjaan penambalan disertai metode penambalan (patching) atau 

grouting beserta peralatan yang digunakan, dan jadwal pelaksanaannya. 
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4). Kondisi Tempat Kerja 

Pelaksana tugas harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap kondisi tempat kerja, agar 

selalu dalam keadaan siap dalam setiap tahapan pelaksanaan, dan aman terhadap gangguan 

terhadap lingkungan serta bahan yang akan digunakan.  

 

3.5.3. PELAKSANAAN 

1). Penambalan (Patching) 

a). Persiapan 
(1) Sebelum struktur beton akan diperbaiki, harus dilakukan pembersihan dan 

pengupasan lapisan beton yang lemah atau yang tidak melekat dengan 

baik. 
(2) Pengupasan struktur beton tersebut, apabila hanya dapat dilaksanakan 

tidak sampai pada kedalaman dimana baja tulangan berada, maka 

pengupasan diberhentikan dan diukur ketebalan struktur beton yang 
memerlukan perbaikan dimensi, perbaiki dimensi menggunakan bahan 

perbaikan yang sesuai dengan spesifikasi yang menyatakan ketebalan 

lapisan yang harus dipasang pada struktur tersebut. 

(3) Struktur beton yag telah dikupas, kemudian harus dibersihkan dan tidak 

ada bahan-bahan lepas yang masih melekat dengan menggunakan alat 

penyemprot tekanan tinggi yang menggunakan bahan air atau udara. 

(4) Apabila pada pekerjaan pengupasan, ternyata beton yang lemah melebihi 

tebal selimut beton, dan baja tulangan terlihat, maka harus dilakukan 

pelaksanaan pelapisan lapis pelindung pada baja tulangan dengan bahan 
sesuai dengan pasal 3.5.2 

(5) Setelah semua pekerjaan persiapan dilaksanakan dan permukaan beton 

siap untuk ditambal (patching), maka mulai dengan persiapan 
pencampuran bahan sesuai dengan spesifikasi dari pabrik pembuat. 

 

 b). Pelaksanaan 

  (1) Pelapisan Baja Tulangan 

(a) Baja tulangan yang terekspos, dibersihkan dengan sikat kawat 

sehingga semua bahan yang mudah lepas bersih adn terlepas dari 

baja tulangan dan kemudian diberi lapisan pelindung yang bersifat 

melekatkan bahan patching dengan baja tulangan sehingga 

menjadi satu kesatuan dan bekerja sama. Pelapisan tersebut 

menggunakan bahan yang disyaratkan sesuai dengan pasal 3.5.2. 
(b) Pelapisan bahan anti karat yang sesuai dengan spesifikasi pada 

pasal 3.5.2. dilakukan segera setelah pembersihan dalam waktu 

tidak lebih dari 3 jam. 

(c) Sebelum dilakukan pelapisan, bahan anti karat tersebut harus 

diaduk dengan baik sampai cairan menjadi homogen, dan 

kemudian bahan tersebut dapat dilapiskan dengan menggunakan 

kwas pada baja tulangan. 

(d) Pastikan semua baja tulangan yang terekspos tersebut sudah 

dilapisi sampai bagian yang sulit terjangkau atau tersembunyi. 
(e). Pelapisan dilakukan dua kali, dimana pelapisan kedua 

dilaksanakan setelah lapisan pertama benar-benar kering dan tidak 

kurang dari 30 menit setelah pelapisan pertama. 
(f). Diusahakan agar baja tulangan yang telah diberi lapisan pelindung 

tidak dibiarkan terbuka dalam waktu yang lama, dan harus 

diupayakan untuk segera dilakukan pekerjaan selanjutnya yaitu 
patching dalam waktu 20 menit setelah lapisan anti karat baja 

tulangan mengering. 
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  (2) Penambalan (Patching) 

(a) Pekerjaan penambalan ini terdiri dari 2 tahap yaitu pekerjaan 

persiapan dan pelaksanaan penambalan. 

(b). Pekerjaan persiapan, dilakukan dengan mulai memberi tanda 

bagian-bagian yang memerlukan perbaikan dengan penambalan. 
(c). Lakukan chipping pada daerah tersebut dengan menggunakan 

demolition jack hammer sampai permukaan beton yang padat. 

Kemudian bersihkan permukaan yang telah selesai di chipping, 
dan pastikan bahwa permukaan tersebut tidak mengandung 

lapisan oli, debu dan bahan asing lainnya. 

(d). Jika terlihat baja  tulangan yang berkarat, lakukan pekerjaan 

sesuai spesifikasi pada Pasal 3.5.3.(1), dan apabila diketahui 

bahwa diameter baja tulangan kurang dari 80% dari diameter 

awalnya, harus segera dilakukan perbaikan dengan memotong dan 

mengganti dengan baja tulangan yang baru dengan diameter yang 

sesuai dengan asalnya. 

(e). Segera setelah selesai pekerjaan pelapisan anti korosi kering dan 

sesuai dengan persyaratan dalam spesifikasi ini, daka dapat 
dilakukan tahapan pelaksaan selanjutnya sebagai berikut: 

• Basahi permukaan beton yang akan dipatching sampai 

kondisi lembab. 

• Lapisi permukaan beton tersebut dengan bahan 

coating/priming bonding agent, dengan merata. Biarkan 

lapisan bonding agent tersebut megering dalam waktu 
sekitar 20 menit sampai 30 menit setelah pelapisan. 

• Aduk bahan patching dengan baik dan sesuai petunjuk 

produk yang digunakan. 

• Aplikasikan adukan material tersebut dengan merata dan 

tekan dengan tangan yang menggunakan sarung tangan 

karet sampai semua permukaan yang akan ditambal 

tertambal. 

• Ratakan permukaan patching tersebut dengan 

menggunakan kape (spatula) atau alat lain yang sesuai 
sampai permukaan patching tersebut kelihatan bawah. 

• Lakukan perawatan pada permukaan patching tersebut 

selama proses pengeringan dan pengerasan. 

 

2). Grouting 

a). Persiapan 

(1). Chipping bagian-bagian yang akan diperbaiki dan yang akan di 
recovering sampai kedalaman dimana beton dalam kondisi padat 

(2)  Untuk bagian-bagian dimana baja tulangan terlihat, maka lakukan 

chipping sampai 2 cm – 3 cm di belakang baja tulangan. 
(3) Bagi baja tulangan yang terlihat dan masih mempunyai diameter 

> 80% dari semula tidak perlu diganti, tetapi baja tulangan yang 

berkarat dan mempunyai diameter 80% dari semula harus 

dilakukan penggantian dengan diameter yang sesuai. 

(4) Bersihkan permukaan chipping dan juga baja tulangan. 
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b) Pelaksanaan 

Segera setelah selesai pekerjaan persiapan sesuai dengan persyaratan 

dalam spesifikasi ini, maka dapat dilakukan tahapan pelaksanaan sebagai 

berikut: 

(1). Bersihkan permukaan beton yang akan di recovering sampai tidak 
mengandung lapisan oli, debu, bahan lepas atau bahan asing 

lainnya. 

(2). Basahi permukaan beton yang akan di recovering dengan air 
sampai lembab.  

(3). Yakinkan bahwa jarak antar tulangan yang terlihat dengan beton 

dibelakangnya mempunyai jarak 2 cm sampai 3 cm, dan dalam 

keadaan bersih serta bebas dari oli, debu atau bahan lepas lainnya. 

(4). Acuan yang dipasang harus cukup kuat dan kaku sehingga dapat 

menahan beban dan bentuk yang diharapkan.  Acuan harus terbuat 

dari bahan yang kedap air dan mempunyai permukaan yang halus. 

Dianjurkan bahan acuan terbuat dari multiplex dengan tebal 

minimal 9 mm yang sudah diberi lapisan film untuk mencegah 

menempelnya bahan grouting pada acuan 
(5). Acuan harus lengkap termasuk lubang untuk memasukkan bahan 

grouting dan lubang udara. 

(6). Acuan harus kuat menahan tekanan bahan grout selama proses 

pelaksanaan. 

(7). Bahan grout yang akan dipompakan harus tercampur dengan 

sempurna dengan komposisi sesuai dengan aturan dan 

rekomendasi pabrik pembuat. 

(8). Bahan grout tersebut harus segera diaplikasikan dan ditempatkan 

setelah pengadukan. 
(9) Masukkan bahan grout ke dalam pompa dan ubungkan pipa ujung 

pompa dengan lubang untuk memasukkan bahan ke dalam acuan 

sampai bahan tersebut keluar dari lubang udara/keluar yang 
disiapkan untuk menjamin bahwa semua bagian yang akan 

diperbaiki dimensinya sudah terisi dengan bahan grout tersebut. 

(10) Tutup lubang keluar tadi, dan biarkan selama 30 detik untuk 
memastikan bahwa bahan akan masuk ke dalam beton lama dan 

memenuhi semua ruang yang ada.  Tutup lubang masuk setelah 

selesai pemompaan. 

(11) Buka acuan setelah 3 hari dan lakukan perawatan selama proses 

pengerasan dan pengeringan bahan. 

 

 

3.5.4. PENGENDALIAN MUTU 
 
1). Perbaikan Atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

a). Perbaikan atas pekerjaan penambalan yang tidak menghasilkan permukaan akhir 

yang memenuhi ketentuan seperti yang disyaratkan, maka harus mengikuti 
petunjuk yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

b). Bilamana terjadi perbedaan pendapat dalam mutu pekerjaan penambalan atau 

adanya keraguan dari data pengujian yang ada, Direksi Pekerjaan dapat meminta 
Pelaksana tugas untuk melakukan pengujian tambahan yang diperlukan untuk 

menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat dinilai dengan 

adil dengan meminta pihak ketiga untuk melaksanakannya.  Biaya pengujian 
tambahan tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana tugas. 

c). Perbaikan atas pekerjaan penambalan yang tidak menempel dengan baik (lepas) , 

retak atau bergeser harus sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi ini.  
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Pelaksana tugas harus mengajukan detail rencana perbaikan untuk mendapatkan 

persetujuan dari Direksi pekerjaan sebelum memulai pekerjaannya. 

 

2). Pengujian Struktur yang Telah Diperbaiki 

a). Peru dilakukan pengujian struktur yang terlah diperbaiki dengan alat khusus 
seperti Ultrasonic Pulse Velocity atau Impact echo, untuk memastikan bahwa 

semua bagian telah terisi dengan bahan perbaikan (patching atau grouting) 

b). Apabila diperlukan, maka struktur dapat diberi pelapisan pelindung tipis untuk 
melindungi terhadap lingkungan yang berbahaya. 

 

 

3.5.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN  

1). Cara Pengukuran 

 a). Patching 
(1). Tambalan yang ada diukur dalam jumlah meter kubik penambalan yang 

digunakan dan diterima sesuai dengan dimensi yang diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan. 

(2). Tidak ada pengukuran tambahan atau lainnya yang akan dilakukan untuk 

cetakan, perancah, penyelesaian permukaan pekerjaan lainnya untuk 

penyelesaian pekerjaan penambalan, dan biaya dari pekerjaan tersebut 

telah dianggap termasuk dalam harga penawaran untuk Pekerjaan 

Penambalan. 

(3). Tidak ada pengukuran kuantitas untuk pekerjaan anti korosi pada 
permukaan baja tulangan. 

(4). Kuantitas patching yang diukur berdasarkan kuantitas penggunaan bahan 

patching dalam kantong yang telah diberi tanda dengan cara ditanda 
tangani oleh pihak Pelaksana tugas, Pengawas dan Pengawas dari pihak 

Pemberi Tugas. 

 b). Grouting 

(1) Kuantitas grouting diukur berdasarkan penggunaan bahan grouting dalam 

kantong yang telah diberi tanda dengan cara ditanda tangani oleh pihak 

Pelaksana tugas, Pengawas dan Pengawas dan Pemberi Tugas.   

(2). Tidak ada pengukuran tambahan atau lainnya yang akan dilakukan untuk 

acuan, perancah, penyelesaian akhir permukaan serta pekerjaan lainnya 

untuk pekerjaan ini, dan semua biaya dari pekerjaan telah dianggap 

termasuk dalam harga penawaran 
c). Pengukuran untuk Pekerjaan Penambalan Yang Diperbaiki 

(1). Bilamana pekerjaan telah diperbaiki menurut Pasal 3.5.3.  di atas, 

kuantitas yang diukur untuk pembayaran sejumlah pekerjaan semula yang 

memenuhi ketentuan. 

(2). Tidak ada pembayaran tambahan yang akan dilakukan untuk tiap 

pengujian, atau pekerjaan tambahan yang diakibatkan oleh pekerjaan 

perbaikan. 

 

2). Dasar Pembayaran 
a). Kuantitas yang diterima sesuai hasil pengukuran yang disetujui oleh pihak 

pemberi tugas dan pengawas lapangan akan dibayarkan sebagaimana Harga 

Kontrak untuk Mata Pembayaran dan menggunakan satuan pengukuran yang 
ditunjukkan di bawah dan dalam Daftar Kuantitas. 

b). Harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi untuk seluruh penyediaan 

dan pemasangan seluruh bahan yang tidak dibayar dalam Mata Pembayaran lain, 
termasuk perancah, pelapisan anti korosi, pengaplikasian bahan patching atau 

grouting, pekerjaan akhir dan perawatan bahan tambalan dan untuk semua biaya 
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lainnya yang perlu dan lazim untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana 

mestinya. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 
Uraian 

Satuan Pengukuran 

 

R.3.5.(1) 

R.3.5.(2) 
 

 

Penambalan (patching) – furnished 

Perbaikan dengan cara grouting – 
furnished 

 

 

Meter kubik 

Meter Kubik 
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SEKSI 3.6. 

PERKUATAN STRUKTUR BETON 

 

3.6.1. UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan ini mencakup pekerjaan perkuatan struktur beton dengan penambahan 
pelat baja,  gelagar baja, fibre composite dengan jenis e-glass, aramid atau carbon 

atau penambahan kabel eksternal untuk menambah kekuatan pelat lantai atau 

gelagar beton bertulang atau beton pratekan jembatan, untuk meningkatkan 

kapasitas struktur beton jembatan. 

b) Lingkup pekerjaan ini mungkin harus terkait pada pekerjaan perbaikan retak atau 

perbaikan dimensi yang sesuai dengan seksi 3.4. dan 3.5. 

 

2) Penerbitan Detail pelaksanaan 

Detail pelaksanaan perbaikan retak, yang tidak termasuk dalam Dokumen Kontrak pada 

saat pelelangan akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan setelah Penyedia Jasa 
menyerahkan hasil Pemeriksaan Lapangan sesuai dengan Seksi 1.2. dari Spesifikasi ini. 

 

3.6.2. PERSYARATAN 

1) Standar Nasional Indonesia (SNI) 

SNI 07-1051-1989 : Kawat baja karbon tinggi untuk konstruksi beton 

prategang 

SNI 07-1154-1989 : Kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi 

beton, jalinan tujuh 

SNI 07-1155-1989 : Kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi 
beton  

 

AASHTO, JIS : 

AASHTO M 275M-00 :  Uncoated High-Strength Steel Bar for prestressed 

Concrete 

AASHTO M 103M-04 :  Steel Casting, Carbon, for General Application 

JIS K 7112 :  Plastics-Methods of Determining the Density and Relative 

Density on Non-celular Plastics 

JIS K 6833  :  General testing Methods for Adhesives 

JIS K 7208  :  Compressive strength for Compressive Properties of 

Plastics 

JIS K 6850  :  Tensile strength for epoxy resin 

 

2) Bahan 

a) Perkuatan Struktur Beton dengan Pelat Baja dan/atau Gelagar Baja 

Jenis bahan yang digunakan untuk perbaikan retak dengan perkuatan pelat baja 
atau gelagar baja mencakup 2 (dua) tahapan yaitu pekerjaan pekerjaan peraikan 

retak dengan bahan epoxy resin sesuai dengan Seksi 3.4. pekerjaan perkuatan 

sesuai dengan Seksi 3.6. ini. 

(1) Bahan Perekat untuk Perbaikan Retak Beton 

Bahan perekat yang digunakan untuk perbaikan retak sebelum dilakukan 
perkuatan sesuai dengan Seksi 3.4.2 dalam spesifikasi ini. 
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(2) Bahan perekat antara pelat baja atau gelagar baja dengan struktur beton 

Bahan perekat yang digunakan untuk merekatkan pelat baja atau gelagar 

baja pada struktur beton harus mengikuti persyaratan sebagai berikut: 

 

Berat Jenis  (JIS K 7112)   1,13 ± 0,05  

Kekuatan tekan  (JIS K 7208)  ≥ 60 MPa 

Modulus elastisitas  (JIS K 7208)  (1,5 – 3,5) x 10
3
 MPa 

Kekuatan lentur  (JIS K 7203)  ≥ MPa 

Kekuatan kejut  (JIS K 7111)  ≥ MPa 

Kekuatan geser tarik  (JIS K 6850) ≥ MPa 
Kekerasan  (JIS K 7215)   ≥ 80 HdD 

Viscosity  ( JIS K 6838)   ≥ 1500 ± 500 CPS 

 

Jenis bahan perekat ini disyaratkan tidak boleh mengalami susut pada saat 

mengeras, sehingga bahan perekat tersebut harus merupakan bahan perekat 

dengan kandungan epoxy murni dan tidak mengandung bahan pelarut.  

Bahan perekat ini harus tahan terhadap air hjan, air laut, carbon monoxide 

atau H2SO4 dan sejenisnya. 
(3) Bahan penutup 

Bahan penutup yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan bahan 

penutup yang disyaratkan pada Seksi 3.4. dalam Spesifikasi ini 
(4) Alat Penyuntik 

Jenis alat penyuntik yang digunakan dalam perbaikan retak pada pekerjaan 

ini sesuai dengan persyaratan pada Seksi 3.4.. pada spesifikasi ini 

(5) Pelat baja 

Bahan pelat baja yang digunakan harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

• Tebal pelat baja minimum 4,5 mm 

• Mempunyai mutu sesuai dengan standar JIS G 3101 dengan grade 

minimum 42 

(6) Gelagar baja 

Gelagar baja yang digunakan harus memenuhi persyaratan AASHTO M 

270-82 dan disambungkan dengan gelagar induk (melintang) dengan baut 

mutu tinggi yang sesuai dengan standar AASHTO M 164-82. 

(7) Baut Angker 

Baut angker yang digunakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

• Berat jenis  (JIS K 6911)   1,2 ± 0,10 g/cm3 

• Kekuatan tekan  (JIS K 6911)  ≥ 60 MPa 

• Modulus elastisitas (ASTM D 695)  (1,5 – 3) x 10
3
 MPa 

• Tegangan geser tarik (JIS K 6850)  ≥ 12 MPa 

Baut angker yang digunakan adalah baut mutu tinggi dan anti karat 

(8) Pipa aluminium 

Sebagai pipa ventilasi dan pipa suntikan untuk memasukkan bahan perekat 
antara pelat baja atau gelagar baja dengan pelat beton digunakan pipa 

aluminium dengan diameter 10 mm. 

(9) Pembersih 

Thinner digunakan sebagai bahan pembersih. 

(10) Cat 

Pelat baja atau gelagar baja yang sudah terpasang dengan kuat harus diberi 

lapisan pelindung cat anti karat yang terdiri dua lapisan yaitu cat dasar dan 

cat akhir.  Car akhir merupakan cat marine yang pada umumnya diberi  

warna abu-abu. 
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b) Perkuatan Struktur Beton dengan Bahan Fibre Composite 

Bahan yang digunakan untuk jenis perkuatan yang menggunakan bahan fibre 

composite dengan jenis e-glass, aramid atau carbon mencakup penggunaan bahan 

fibre sesuai dengan gambar rencana serta bahan epoxy khusus yang digunakan 

untuk melekatkan bahan fibre pada struktur beton serta menjadikan bahan fibre 
menjadi komposit (fibre dan epoxy khusus yang menjadi satu kesatuan). 

Bahan fiber ini digunakan untuk bahan perkuatan atau pengembalian kapasitas 

struktur jembatan dan disesuaikan dengan ketebalan bahan serta arah serat yang 
akan dipasang. Sifat-sifat material bahan fiber dan epoxy yang digunakan harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

 
Sifat bahan dalam kondisi kering 

 E-glass Aramid Carbon 

Tensile Strength (Gpa) 3,24 3,1 3,79 

Tensile Modulus (Gpa) 72,4 114 230 

Ultimate elongation (%) 4,5 2,8 1,7 

Density(g/cm3) 2,55 1,4 1,74 

    

Sifat Bahan composite (Composite gross laminate properties) – e glass 

Propertiy ASTM Typical test 

value 

Design 

value 

Ultimate tensile strength in primary fiber 

direction (Mpa) 

D-3039 575 460 

Elongation at break (%) D-3039 2,2 2,2 

Tensile Modulus (Gpa) D-3039 26,1 20,9 

Ultimate tensile strength 90 degrees to 

primary fiber(Mpa) 

D-3039 25,8 20,7 

    

 
Sifat Bahan composite (Composite gross laminate properties) – aramid 

Propertiy ASTM Typical test 

value 

Design 

value 

Ultimate tensile strength in primary fiber 

direction (Mpa) 

D-3039 696,4 557,1 

Elongation at break (%) D-3039 1,7 1,7 

Tensile Modulus (Gpa) D-3039 40 32 

Ultimate tensile strength 90 degrees to 

primary fiber(Mpa) 

D-3039 0 0 

    

 
Sifat Bahan composite (Composite gross laminate properties) – carbon 

Propertiy ASTM Typical test 

value 

Design 

value 

Ultimate tensile strength in primary fiber 

direction (Mpa) 

D-3039 1062 903 

Elongation at break (%) D-3039 1,05 1,05 

Tensile Modulus (Gpa) D-3039 102 86,9 

Ultimate tensile strength 90 degrees to 

primary fiber(Mpa) 

D-3039 0 0 
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Epoxy Material Properties 

Property ASTM Method Typical test 

Value 
Tensile strength ASTM D-638 72,4 Mpa 

Tensile Modulus ASTM D-638 3,18 Gpa 

Elongation  ASTM D-638 5,0 % 

Flexural Strength ASTM D-790 123,4 Mpa 

Flexural Modulus ASTM D-790 3,12 GPa 

   

   

3) Kesiapan Kerja 

Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh bahan yang akan digunakan beserta sertifikat 
hasil pengujian dan sertifikat keaslian produk yang akan digunakan dari pabrik pembuat 

sesuai dengan persyaratan. 

Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis sebelum pelaksanaan 
pekerjaan perbaikan retak dan penambahan pelat atau gelagar baja beserta peralatan yang 

digunakan, dan jadwal pelaksanaannya. 

 

4) Kondisi Tempat Kerja 

a) Penyedia Jasa harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap kondisi tempat 

kerja, agar selalu dalam keadaan siap dalam setiap tahapan pelaksanaan, dan aman 

terhadap gangguan terhadap lingkungan serta bahan yang akan digunakan 

b) Penyedia jasa harus menyediakan perlengkapan keamanan keselamatan kerja 

untuk pekerjaan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya. 

 

3.6.3. PELAKSANAAN 

1) Perkuatan dengan Pelat Baja dan/atau Gelagar Baja 

a). Peralatan 

Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan  perbaikan retak dengan 

perkuatan adalah sebagai berikut: 

(1) Pompa : alat pemompa ini digunakan untuk memasukkan cairan perekat 

ke dalam alat penyuntik bahan perekat. 

(2) Mesin Gurinda dan sikat kawat : adalah alat yang digunakan untuk 
membersihkan kotoran dan bekas beton yang tidak sempurna dan bekas 

penutup yang harus dibersihkan kembali. 

(3) Mesin pemotong plat baja atau gelagar baja : adalah alat untuk memotong 
pelat baja atau gelagar baja guna menyesuaikan dimensi atau panjang 

yang harus dipasang. 

 

b). Pelaksanaan  

(1) Tahapan pekerjaan 

Pekerjaan perkuatan dengan pelat baja atau gelagar baja ini dimulai 
dengan pekerjaan perbaikan retak struktur baja yang akan diperkuat, dan 

cara pelaksanaan perbaikan retak sesuai dengan Seksi 3.4.dari  spesifikasi 

ini. 

(2) Perekatan Pelat Baja  

(a) Pelat baja yang dipakau adalah pelat baja yang sesuai dengan jenis 

bahan yang disyaratkan pada Pasal 3.6.2 , dengan dimensi dan diberi 

lubang untuk angker serta lubang ventilasi dengan bor dimana lokasi 

ditentukan sesuai dengan gambar rencana. 

(b) Permukaan struktur beton yang telah selesai diperbaiki retaknya 
dengan bahan perekat kemudian dibersihkan terhadap bekas beton 

yang tidak sempurna dan karat-karat yang ditimbulkan oleh besi 
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tulangan dengan mesin gurinda sesuai dengan petunjuk Direksi 

Pekerjaan. 

(c) Beri tanda pada tempat dimana baut-baut angker akan ditempatkan 

pada struktur beton, kemudian struktur beton dibor pada tempat-

tempat yang sudah diberi tanda.  Gunakan baut paku tembok 
(remseet), lengkap dengan fisher dan jenis baut yang sesuai dengan 

persyaratn. 

(d) Bersihkan permukaan pelat baja yang akan dilekatkan terlebih dahulu 
dari karat dan kotoran yang ada, kemudian dibersihkan kembali 

dengan thinner untuk bagian yang akan menempel pada struktur 

beton. 

(e) Kemudian pelat baja ditempatkan dengan posisi ± 5 mm dari 

permukaan struktur beton dan selanjutnya kencangkan baut angker 
yang dipasang pada lokasi yang telah ditentukan tersebut di atas. 

(f) Gunakan bahan penutup untuk menutup celah-celah yang ada antara 

pelat baja dengan struktur beton, sambungan pelat baja, daerah antara 
pelat baja dengan pipa penyuntik dan pipa udara. 

(g) Suntikkan bahan perekat yang sesuai dengan persyaratan pada Pasal 

3.4.2 melalui lubang yang sudah diberi pipa-pipa penyuntik pada pelat 

baja, kemudian pompakan bahan perekat sampai penuh yaitu dengan 

terlihat adanya cairan yang keluar dari pipa udara. 

(h) Setelah selesai pekerjaan penyuntikan bahan perekat, kemudian dapat 

dimulai pekerjaan pengecatan permukaan pelat baja sesuai dengan 

gambar rencana dengan bahan seperti pada Pasal 3.4. 

 

(3) Penambahan Gelagar 
(a) Bersihkan permukaan gelagar yang akan direkatkan dari karat dan 

kotoran sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan, kemudiaa bagian yang 

akan direkatkan pada struktur beton dibersihkan kembali dengan 

thinner. 

(b) Tempatkan gelagar tambahan tersebut pada lokasi yang telah 

ditentukan sesuai gambar rencana dan berilah jarak sekitar 10 mm 
antara permukaan struktur beton dengan permukaan gelagar baja yang 

akan direkatkan. 

(c) Pasang baut mutu tinggi pada lokasi yang telah ditentukan sesuai 
dengan gambar rencana. 

(d) Tempatkan pipa pengisi bahan perekat dan pipa udara sesuai dengan 

gambar rencana. 
(e) Tutuplah delah antara gelagar dan struktur beton dan di sekitar pipa 

pengisi serta pipa udara dengan bahan penutup (seal). 

(f) Pompakan cairan bahan perekat yang sesuai dengan persyaratan pada 

Pasal 3.4.2 melalui pipa pengisi hingga penuh dan jika pada pipa 

udara sudah terlihat keluarnya cairan bahan perekat, maka dapat 

dianggap bahwa bagian yang harus terisi bahan perekat sudah penuh. 

(g) Kemudian lakukan pekerjaan pengecatan gelagar dengan cat sesuai 

Pasal 3.4.2. 

 

2) Perkuatan dengan Bahan Fiber 

a). Persiapan permukaan 

(1) Semua jenis lapis permukaan atau pelindung permukaan struktur beton 
yang akan diperkuat dengan bahan fiber harus dibersihkan sampai 

permukaan beton yang kuat. Apabila pada permukaan beton atau selimut 

beton mengelupas, atau terjadi karat, gompal dan atau retak, maka 
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permukaan atau struktur beton tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu 

sesuai dengan seksi 3.4 dan seksi 3.5. 

(2) Pastikan semua kondisi permukaan struktur beton telah diperbaiki, dan 

jika diperlukan mungkin adanya perbaikan atau penambahan baja 

tulangan terlebih dahulu. 
(3) Bagian-bagian ujung struktur beton yang tajam harus dibulatkan terlebih 

dahulu dengan jari-jari minimum 2 cm. 

 
b). Pencampuran bahan fiber dengan epoxy 

(1) Batas temperatur pencampuran bahan epoxy harus berada pada batasan 

antara 10
o
 – 38

o
 C.  

(2) Bahan epoxy harus dicampur dengan komposisi atau proporsi yang telah 

ditetapkan dari pabrik pembuat selama 3 – 5 menit dengan mesin 

pengaduk kecepatan rendah 

(3) Bahan epoxy tersebut tidak boleh melebihi batasan waktu pencampuran 

sesuai dengan petunjuk dari parik pembuat. 

(4) Semua persyaratan pencampuran baik untuk bahan epoxy resin maupun 

serat fiber harus akurat sesuai dengan petunjuk pada setiap petunjuk yang 
tertulis pada setiap bungkusan. 

 

c) Pemasangan fiber composite 

(1) Semua permukaan struktur beton yang akan diperkuat dan yang telah 

bersih serta dengan dimensi yang disyaratkan diberi lapisan epoxy dengan 

menggunakan kwas 

(2) Kemudian serat fiber yang dilaburi dengan epoxy dipasangkan pada 

struktur beton dengan menggunakan rol untuk menekan sesuai dengan 

arah serat yang disyaratkan dalam perancangan. 
(3) Fiber yang dipasang tersebut harus sedemikian melekat pada struktur 

beton sampai terjadinya kesatuan (tidak boleh adanya rongga antara bahan 

fiber dengan struktur beton), dan dipasang sesuai dengan arah serat yang 
disyaratkan. 

(4) Untuk bagian sambungan bahan composite fiber tersebut harus dilakukan 

overlap antara lapis awal dan lapis berikutnya pada arah serat yang 
disyaratkan sebesar 150 mm dan 75 mm untuk arah serat yang lain. 

(5) Setelah selesai pemasangan lapis pertama, semua rongga udara harus 

dikeluarkan dengan menekan permukaan fiber dengan menggunakan 

tangan sehingga seragam, dan menghasilkan permukaan akhir yang 

disyaratkan. 

 

d) Curing 

(1) Waktu curing bahan fiber composite tersebut adalah 49 – 72 jam dan 

tergantung pada batas temperatur udara pada waktu pemasangan 
(2) Temperatur curing harus dijaga sedemikian dalam batasan yang 

disyaratkan. 

(3) Bahan fiber composite yang telah mengeras harus mempunyai ketebalan 
yang merata dan saling mengikat antar lapisan tanpa menunjukkan adanya 

jebakan udara. 

 

e) Pekerjaan Akhir 

(1) Setelah selesai semua proses pelaksanaan pada permukaan struktur beton 

yang diperkuat atau dikembalikan kapasitasnya, maka apabila disyaratkan 

maka permukaan tersebut dapat dilapisi kembali dengan plesteran dengan 

bahan khusus setelah 2 – 3 jam setelah selesai pemasangan bahan fiber 

composite dilaksanakan dan curing dapat dilaksanakan setelah 24 jam 

plesteran selesai dipasangkan 
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(2) Selain itu permukaan fiber composite yang telah selesai curing dapat juga 

diberi lapisan cat setelah permukaan kering dengan cara mengusapkan jari 

tangan pada lapisan dan jari tidak merasa basah atau lengket. 

 

4) Perkuatan Strktur Beton dengan Eksternal Stressing 

a) Pekerjaan Persiapan 

(1) Pekerjaan persiapan pada perkuatan atau pengembalian kapasitas dengan 
cara eksternal stressing adalah pekerjaan pengembalian kondisi struktur 

beton yang mengalami kerusakan seperti retak, gompal, pengelupasan, 

keropos dan lain sebagainya.  

(2) Semua struktur beton yang akan ditingkatkan kapasitasnya harus 

dipastikan telah berada dalam kondisi tidak ada kerusakan beton terlebih 

dahulu, sebelum dilakukan perkuatan dengan eksternal stressing 

 

b) Pelaksanaan 

(1) Persiapan angkur harus dilaksanakan dan pada lokasi dan posisi serta 

elevasi yang telah ditetapkan sesuai gambar rencana 
(2) Pemasangan kabel eksternal stressing dan penarikan sesuai dengan 

persyaratan pada Seksi 3.2.  

(3) Gaya penarikan kabel dan jumlah kabel yang dipasang harus sesuai 

dengan gambar rencana, dan dipastikan bahwa semua gaya dapat terbagi 

dengan baik pada gelagar, sehingga gelagar dapat bekerja sama dengan 

baik dalam peningkatan kapasitas yang harus dipikulnya. 

(4) Setelah kabel prategang yang selesai dipasang, maka kabel harus diberi 

pelindung dengan lapisan HDPE. 

(5) Apabila diperlukan grouting, maka bahan grouting dan cara pelaksanaan 
grouting harus sesuai dengan Seksi 3.2. 

(6) Semua profil baja yang digunakan dan menjadi bagian dari sistem 

perkuatan tersebut harus diberi lapisan pelindung anti karat. 
 

 

3.6.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Jaminan Mutu 

Mutu bahan yang dipasok, proses serta hasil akhir harus dipantau dan dikendalikan seperti 

disyaratkan dalam Standar Rujukan dalam Pasal 3.4.2. dan/atau 3.6.2. 
 

2) Perbaikan Atas Pekerjaan Perbaikan yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

c) Perbaikan atas pekerjaan perbaikan dan perkuatan yang tidak menghasilkan 

kekuatan akhir yang memenuhi ketentuan seperti yang disyaratkan, maka 

perbaikan atas pekejraan yang tidak memenuhi ketentuan harus mengikuti 

petunjuk yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

d) Bilamana terjadi perbedaan pendapat dalam mutu pekerjaan perbaikan retak 

dengan perkuatan atau adanya keraguan dari data pengujian yang ada, Direksi 
Pekerjaan dapat meminta Pelaksana tugas untuk melakukan pengujian tambahan 

yang diperlukan untuk menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan 

dapat dinilai dengan adil dengan meminta pihak ketiga untuk melaksanakannya.  

Biaya pengujian tambahan tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana tugas. 

 

Perbaikan atas pekerjaan perbaikan dimensi yang tidak menempel dengan baik (lepas) , 

retak atau bergeser harus sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi ini.  Pelaksana tugas 

harus mengajukan detail rencana perbaikan untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi 

pekerjaan sebelum memulai pekerjaannya. 
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3.6.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Cara Pengukuran 

a) Perkuatan dengan pelat baja atau gelagar baja 
(1) Hasil pekerjaan yang diukur adalah sesuai dengan kuantitas jumlah berat 

terpasang dalam kilogram pelat baja atau gelagar baja, termasuk 

didalamnya bahan penutup (seal) dan untuk alat penyuntik, pipa udara, 
pipa pengisi, baut angker serta tutup baut yang terpasang. 

(2) Pekerjaan pengecatan pelat baja atau gelagar baja dihitung berdasarkan 

meter persegi terpasang. 

b) Perkuatan dengan fiber composite 

Hasil pekerjaan yang diukur adalah sesuai dengan kuantitas terpasang dan 

dihitung berdasarkan meter persegi sesuai dengan jenis bahan, ketebalan serta 

jumlah lapis. 

 

2) Dasar Pembayaran 

a) Jumlah yang dibayar adalah jumlah terpasang dan sudah termasuk pekerjaan 
perancah, serta alat-alat bantu lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

b) Pembayaran untuk pekerjaan perbaikan retak, perbaikan dimensi pada pada 

struktur beton akan diukur terpisah sesuai dengan Seksi 3.4. dan Seksi 3.5. 

c) Pembayaran untuk sistem perkuatan dengan kabel eksternal stressing akan dibayar 

berdasarkan unit jembatan untuk bentangan jembatan tertentu dan pembayaran 

sudah merupakan kompensasi untuk perancah, angkur, kabel eksternal, lapis 

pelindung HDPE, deviator, grouting dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

pekerjaan perkuatan tersebut. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

R.3.6.(1) Perkuatan Pelat Lantai dengan Steel Plate 

Bonding 

 

Kilogram 

R.3.6.(2) Perkuatan Struktur lantai dengan Penambahan 
Gelagar Baja 

 

Kilogram 

R.3.6.(3) Pengecatan pelat baja atau gelagar baja  
 

Meter Persegi 

R.3.6.(4) Perkuatan Struktur dengan bahan fibre 

composite jenis e-glass(furnished) 

 

Meter persegi 

R.3.6.(5) Perkuatan Struktur dengan bahan fibre 

composite jenis aramid (furnished) 

 

Meter persegi 

R.3.6.(6) Perkuatan Struktur dengan bahan fibre 

composite jenis carbon (furnished) 
 

Meter persegi 

R.3.6.(7) Perkuatan gelagar beton dengan eksternal 

stressing (furnished) bentang ...... m 

Unit jembatan 
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DIVISI 4 

STRUKTUR BAJA  

 

SEKSI 4.1. 

BAJA STRUKTUR 
 

4.1.1. UMUM 

1). Uraian 

Pekerjaan ini mencakup struktur baja dan bagian baja dari struktur baja komposit, yang 

dilaksanakan memenuhi garis, kelandaian dan dimensi yang ditunjukkan dalam Gambar 

atau yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan. Pekerjaan ini terdiri atas pelaksanaan struktur 

baja baru, pelebaran dan perbaikan dari struktur. Pekerjaan akan mencakup penyediaan, 
fabrikasi, pemasangan, galvanisasi dan pengecatan logam struktur sebagaimana yang 

disyaratkan dalam Spesifikasi ini atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. 

Logam struktur harus meliputi baja struktur, paku keling, pengelasan, baja khusus dan 

campuran, elektroda logam dan penempaan dan pengecoran baja. Pekerjaan ini harus juga 

terdiri atas setiap pelaksanaan logam tambahan yang tidak disyaratkan lain, semua sesuai 

dengan Spesifikasi ini dan dengan Gambar. 

4.1.2. PERSYARATAN 

1). Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 07-0722-1989 : Baja Canai Panas Untuk Konstruksi Umum 

SNI 07-3015-1992 : Baja Canai Panas Untuk Konstruksi Dengan Pengelasan 

 

AASHTO, ASTM : 

AASHTO  M 164M-01 : High Strength Bolts for Structural Steel Joints. 

AASHTO 253M-96 (2001) : High-Strength Steel Bolt, Classes 10.9 and 10.9.3, for 

Structural Steel Joints 

AASHTO  M 169-02 : Steel Bars, Carbon, Cold Finished, Standard Quality. 

AASHTO M 270M-04 : Carbon And High-strength Low-Alloy Structural Steel 

Shapes, Plates, and Bars and Quenched-and Ttempered 

Alloy Structural Steel Plates for Bridges 

AASHTO M 111-04 : Zinc (Hot-DipGalvanized) Coatings om Iron and Steel 

Products 

ASTM  A233 : Mild Steel, Arc Welding Electrode 

ASTM  A307 : Mild Steel Bolts and Nuts (Grade A) 

AWS    D20 : Standard Specification for Welded Highway and Railway 

Bridges 

 

2). Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Seksi Ini. 

a) Persiapan   : Seksi 1.2 

b) Beton     : Seksi 3.1  

c) Baja Tulangan    : Seksi 3.3 

d) Sambungan Siar Muai  : Seksi 8.2.. 

e) Pembongkaran Struktur   : Seksi 1.4. 
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3). Toleransi 

a). Batang Sambungan Geser (Shear connector) 

Penyimpangan maksimum terhadap garis lurus, termasuk dari masing-masing 

flens ke segala arah : panjang / 1000 atau 3 mm, dipilih yang lebih besar. 

b) Lubang baut 

 Penyimpangan maksimum untuk lubang baut tergantung pada jenis dan sifat 

kekuatan baut yang diijinkan, 

4). Persyaratan Bahan 

a). Penyimpanan Bahan  

Pekerjaan baja, baik fabrikasi di bengkel dan di lapangan, harus ditumpuk di atas 

balok pengganjal at 

au landasan sedemikian rupa sehingga tidak bersentuhan dengan tanah dan 

dengan suatu cara yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Bilamana pekerjaan baja 

ditumpuk dalam beberapa lapis, maka pengganjal untuk semua lapis harus berada 

dalam satu garis.  

b). Perlindungan Bahan Struktur Baja Baru 

Bahan harus dilindungi dari korosi, yaitu dengan melakukan galvanisasi dan atau 

mengecat permukaannya.  

(1) Galvanisasi 

Semua komponen struktur baja termasuk komponen Gelagar Baja 

Komposit termasuk balok, pelat, baut, ring, diafragma dan sejenisnya 

harus digalvanisasi dengan sistem pencelupan panas sesuai dengan 

AASHTO M 111M-04 atau ASTM A123M-02. 

(2) Pengecatan 

(a) Permukaan yang akan dicat harus bersih dan bebas dari lemak, 

debu, produk korosi, residu garam, dan sebagainya. 

(b) Jenis, komposisi dan tebal cat harus sesuai dengan Pedoman 

Teknik No. 028/T/BM/1999 (Pedoman Penanggulangan Korosi 

Komponen Baja Jembatan dengan Cara Pengecatan). 

Apabila ditentukan lain maka sistem proteksi dapat dilakukan dengan cara 

pengecatan dengan bahan cat yang telah terlebih dahulu disetujui jenis dan 

ketebalannya oleh Direksi Pekerjaan di lokasi pekerjaan. Pemasok harus  

memberikan lapisan pelindung awal (primer coating) yang berupa cat dasar untuk 

menghindari terjadinya karat sebelum pengecatan.  

c). Perbaikan Lapis Pelindung Struktur Baja 

Bahan pelindung untuk struktur baja yang akan dilapisi ulang dengan lapis 

pelindung, harus disesuaikan dengan jenis bahan dasar struktur baja yang telah 

diberi lapisan pelindung. Sebelum dilakukan pelapisan ulang, struktur baja harus 

dibersihkan terlebih dahulu sampai suatu kondisi permukaan SSPC tertentu sesuai 

dengan kondisi kerusakan pada lapisan tersebut. 

d). Baja Struktur 

Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, baja karbon untuk paku keling, baut atau 

di las harus sesuai dengan ketentuan AASHTO M 270-04. Baja yang digunakan 

sebagai bagian struktur baja harus mempunyai sifat mekanis baja struktural 

seperti dalam Tabel 4-1.  
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Tabel 4-1  Sifat Mekanis Baja Struktural 

Jenis baja 

Tegangan putus 

minimum, fu 

(MPa) 

Tegangan leleh 

minimum, fy 

(MPa) 

Peregangan 

minimum 

(%) 

BJ 34 340 210 22 

BJ 37 370 240 20 

BJ 41 410 250 18 

BJ 50 500 290 16 

BJ 55 550 410  13 

Mutu baja, dan data yang berkaitan lainnya harus ditandai dengan jelas pada unit-

unit yang menunjukkan identifikasi selama fabrikasi dan pemasangan. 

e). Baut, Mur dan Ring 

(1) Baut dan mur harus memenuhi ketentuan dari ASTM A307 Grade A, dan 

mempunyai kepala baut dan mur berbentuk segienam (hexagonal). 

(2) Baut, Mur dan Ring dari Baja Geser Tegangan Tinggi 

Baut, mur dan ring dari baja tegangan tinggi harus difabrikasi dari baja 

karbon yang dikerjakan secara panas memenuhi ketentuan dari AASHTO 

M164M–04 atau ASTM A325-02 dengan tegangan leleh minimum 635 

MPa serta tegangan tarik sebesar 825 Mpa dan pemuluran (elongation) 
untuk diameter baut 1/2 inch - 1 inch (12 mm – 25 mm) minimum 14 % 

dalam 4D 

 

Alat sambung mutu tinggi boleh digunakan bila memenuhi ketentuan berikut: 

(1) Komposisi kimiawi dan sifat mekasninya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

(2) Diameter batang, luas tumpu kepala baut, dan mur atau penggantinya harus 

lebih besar dari nilai nominal yang ditetapkan dalam ketentuan yang 

berlaku. Ukuran lainnya boleh berbeda; 

(3) Cara penarikan baut dan prosedur pemeriksaan untuk alat sambung boleh berbeda 

dari ketentuan yang berlaku selama persyaratan gaya tarik minimum alat sambung 

dan diukur berdasarkan perputaran mur seperti pada Tabel 4- terpenuhi dan 
prosedur penarikannya dapat sesuai dengan ketentuan. 

Tabel 4-2  Gaya Tarik Baut Minimum 

Diameter nominal baut (mm) Gaya tarik minimum (kN) 

16 85 

19 125 

22 175 

25 225 

32 315 

 

f) Paku Penghubung Geser Yang di Las 

Paku penghubung geser (shear connector studs) harus memenuhi ketentuan dari 

AASHTO M169 - 02 : Steel Bars, Carbon, Cold Finished, Standard Quality. 

Grade 1015, 1018 atau 1020,  baik baja "semi-killed" maupun "fully killed". 
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g) Bahan Untuk Keperluan Pengelasan 

Bahan untuk keperluan pengelasan yang digunakan dalam pengelasan logam dari 

kelas baja yang memenuhi ketentuan dari AASHTO M183-90, harus memenuhi 

ketentuan dari ASTM A233. 

h) Sertifikat 

Semua bahan baku atau cetakan yang dipasok untuk pekerjaan, bilamana diminta 

oleh Direksi Pekerjaan, harus disertai sertifikat dari pabrik pembuatnya yang 

menyatakan bahwa bahan tersebut telah di produksi sesuai dengan formula 

standar dan memenuhi semua ketentuan dalam pengendalian mutu dari pabrik 

pembuatanya. Sertifikat harus menunjukkan semua hasil pengujian sifat-sifat fisik 

bahan baku, dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan tanpa biaya tambahan. 

Ketentuan ini harus digunakan, tetapi tidak terbatas pada produk-produk atau 

bagian-bagian yang di rol, baut, bahan dan pembuatan landasan jembatan dan 
galvanisasi. 

 

5). Persyaratan Kerja 

a). Pengajuan Kesiapan Kerja 

(1) Penyedia Jasa harus menyerahkan laporan pengujian pabrik yang 

menunjukkan kadar bahan kimia dan pengujian fisik untuk setiap mutu baja 

yang digunakan dalam pekerjaan. Bilamana laporan pengujian pabrik ini 

tidak tersedia maka Direksi Pekerjaan harus memerintahkan Penyedia Jasa 

untuk melaksanakan pengujian yang diperlukan untuk menetapkan mutu 

dan sifat-sifat lain dari baja pada suatu lembaga pengujian yang disetujui. 

Laporan pengujian ini harus diserahkan dengan atau sebagai pengganti 

sertifikat pabrik. 

(2) 3 (tiga) salinan dari semua gambar kerja terinci yang disiapkan oleh atau 

atas nama Penyedia Jasa harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk 

disetujui. Persetujuan ini tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia 

Jasa terhadap pekerjaan dalam Kontrak ini. 

(3) Penyedia Jasa harus menyerahkan program dan metode pelaksanaan yang 

diusulkan termasuk semua gambar kerja dan rancangan untuk pekerjaan 

sementara yang diperlukan. Data yang diserahkan sebagaimana yang 

diperlukan harus meliputi tanggal untuk kunjungan bengkel, pengiriman 

dan pemasangan, usulan pembongkar struktur lama, metode pemasangan, 

penunjang dan pengaku sementara untuk gelagar selama pemasangan, 
detail sambungan dan penghubung, pengalihan lalu lintas pada atau di luar 

jembatan lama dan setiap keterangan yang berkaitan lainnya untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

(4) Penyedia Jasa harus memberitahu kepada Direksi Pekerjaan secara tertulis 

sekurang-kurangnya 24 jam sebelum memulai pembongkaran struktur lama 

atau pemasangan struktur baja yang baru. 

 

b). Kapasitas Pengujian Alat Pengencang 

(1) Kapasitas alat pengencang baut harus sesuai dengan persyaratan AASHTO 

M 164M. Sebelum dilakukan pengencangan, maka alat pengencang baut 

harus diuji terlebih dahulu yang menyatakan kondisinya, toleransi sesuai 

dengan diameter baut yang akan dikencangkan, kedalaman ulir baut, 

pelumasan dan lain sebagainya. 

(2) Pemeriksaan uji kapasitas pemutaran harus berdasarkan persyaratan agar 

didapat jaminan kekencangan baut sesuai dengan rancangannya. 
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(3) Kalibrasi tarikan baut diukur berdasarkan ukuran baut. Harus dilakukan 

penandaan dengan garis antara vertikal dan 1/3 putaran, atau 120 derajat, 

dan 2/3 putaran atau 240 derajat, dari vertikal sesuai dengan arah jarum 

jam. 

(4) Harus dipersiapkan jenis kalibrasi dengan dial alat torsi momen. 

4.1.3. PELAKSANAAN 

1). Umum  

Semua elemen yang dirakit harus cocok dan tepat dalam toleransi yang 

disyaratkan dalam Pasal 4.1.2.3). 

Sambungan dengan baut harus dilengkapi dengan pelat paking, jika diperlukan, 

untuk menjamin agar celah yang mungkin timbul antar permukaan bidang yang 
berdampingan yang tidak melampaui 1 mm untuk baut geser tegangan tinggi dan 

2 mm untuk jenis sambungan lainnya. 

Untuk sambungan las, maka setiap penyimpangan yang tidak dikehendaki akibat 

kesalahan penjajaran bagian-bagian yang akan disambung tidak melampaui 0,15 
kali ketebalan pada bagian yang lebih tipis atau 3 mm. Akan tetapi, baik 

perbedaan ketebalan yang timbul dari toleransi akibat proses roling maupun 

kombinasi toleransi akibat proses roling dan kesalahan penjajaran yang diijinkan 

di atas, maka penyimpangan yang melampaui 3 mm harus diperhalus dengan 

suatu kelandaian 1: 4. 

2). Pemotongan 

Pemotongan harus dilaksanakan secara akurat, hati-hati dan rapi. Setiap 
deformasi yang terjadi akibat pemotongan harus diluruskan kembali. Sudut tepi-

tepi potongan pada elemen utama yang merupakan tepi bebas setelah selesai 

dikerjakan, harus dibulatkan dengan suatu radius kira-kira 0,5 mm atau 

ditumpulkan. Pengisi, pelat penyambung, batang pengikat dan pengaku lateral 

dapat dibentuk dengan pemotongan cara geser (shearing), tetapi setiap bagian 

yang tajam seperti duri akibat pemotongan harus dibuang. Setiap kerusakan yang 

terjadi akibat pemotongan harus diperbaiki. Sudut-sudut ini umumnya dibulatkan 

dengan suatu radius 1,0 mm. 

3). Lubang Untuk Baut 

a). Lubang untuk Baut Tidak Terbenam (counter-sunk) dan Baut Hitam (tidak 

termasuk toleransi rapat, baut silinder (turned barrel bolt) dan baut geser 

tegangan tinggi) : 

Diameter lubang tidak boleh lebih besar 2 mm dari diameter nominal paku 

keling atau baut. Semua lubang harus dibor atau dibor kecil dahulu 

kemudian diperbesar atau dilubangi kecil dengan alat pons kemudian 

diperbesar. 

Bilamana beberapa pelat atau komponen membentuk suatu elemen 

majemuk, pelat-pelat tersebut harus digabung menjadi satu dengan 

menggunakan klem atau baut penyetel dan lubang harus dibor sampai 

seluruh ketebalan dalam satu kali operasi, atau sebagai alternatif, pada 

pekerjaan yang sama dan dikerjakan berulang-ulang, pelat atau komponen 

dapat dilubangi secara terpisah dengan menggunakan jig atau mal. Semua 

bagian tepi lubang yang tajam seperti duri akibat pelubangan harus 

dibuang. 

b) Lubang Untuk Baut Pas dan Baut Silinder. 

Diameter lubang harus sama dengan diameter nominal baut batang (shank) 

atau silinder (barrel), memenuhi toleransi + 0,15 mm dan – 0,0 mm. 
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Bagian-bagian yang akan dihubungkan dengan baut toleransi rapat atau 

silinder harus digabung menjadi satu dengan baut penyetel atau klem dan 

lubang harus dibor sampai seluruh ketebalan dalam satu kali operasi dan 

selanjutnya diperbesar setelah perakitan. Bilamana cara ini tidak dapat 

dilakukan maka bagian-bagian yang terpisah harus dibor melalui jig baja 
dan diperbesar jika diperlukan. Semua bagian tepi lubang yang tajam 

seperti duri akibat pelubangan harus dibuang. 

c) Lubang Untuk Baut Geser Tegangan Tinggi. 

Lubang harus silindris dan tegak lurus pada permukaan pelat kecuali 

disyaratkan lain. 

Pada umumnya diameter lubang 1 mm lebih besar dari diamater nominal 

untuk baut sampai diameter 16 mm dan 1,5 mm lebih besar dari diameter 

nominal untuk baut yang lebih besar. 

Jarak dari pusat lubang ke tepi pelat tergantung pada ketebalan pelat. Jarak 

minimum dari pusat lubang sampai tepi pelat hasil pemotongan cara geser 

harus 1,7 kali diameter nominal baut, sedangkan untuk tepi pelat yang di 

rol atau dipotong dengan las, harus 1,5 kali diameter nominal baut. 

Lubang persiapan harus di bor terlebih dahulu, kemudian bagian-bagian 

baja dirakit dan lubang diperbesar sampai diameter yang ditentukan. 

Bagian tepi lubang yang tajam seperti duri akibat pelubangan harus 

dibuang dengan alat pengupas (scraper). Tepi lubang harus ditumpulkan 

sampai 0,5 mm. Setiap bekas tanda pada tepi permukaan bidang kontak 

dari ring, baut dan mur harus dihilangkan. Pasak pengungkit (drift) dapat 
dimasukkan ke dalam lubang untuk memudahkan pengaturan posisi dari 

elemen-elemen baja, tetapi tenaga yang berlebihan tidak boleh digunakan 

selama operasi tersebut dan perhatian khusus harus diberikan agar lubang-

lubang tersebut tidak rusak. 

4). Pengaku 

Pengaku ujung pada gelagar dan pengaku yang dimaksudkan sebagai penunjang 

beban terpusat harus mempunyai bidang kontak sepenuhnya (baik yang dirakit di 

pabrik, di lapangan atau baja yang dapat dilas dan terletak di daerah tekan dari 

flens, dilas sebagaimana yang ditunjukkan dalam rancangan atau disyaratkan) 

pada flens dimana beban tersebut diteruskan atau dari mana diterimanya beban. 

Pengaku yang tidak dimaksudkan untuk menunjang beban terpusat, kecuali 

ditunjukkan atau disyaratkan lain, dipasang dengan cukup rapat untuk menahan 

air setelah digalvanisasi. 

5). Sambungan Dengan Baut Standar (selain Baut Geser Tegangan Tinggi) 

Baut yang tidak dikencangkan terhadap beban percobaan (proof load) harus 
mempunyai mur tunggal yang dapat mengunci sendiri. Ring serong harus 

digunakan dimana bidang kontak mempunyai sudut lebih dari 1 : 20 dengan salah 

satu bidang yang tegak lurus sumbu baut. Baut harus mempunyai panjang 

sedemikian hingga seluruh mur dapat dimasukkan ke dalam baut tetapi panjang 

baut tidak boleh melebihi 6 mm di luar mur. 

Baut harus dimasukkan ke dalam lubang tanpa adanya kerusakan pada uliran. 

Suatu "snap" harus digunakan untuk mencegah kerusakan kepala baut. 

Kepala baut dan mur harus dikencangkan sampai rapat pada pekerjaan dengan 

tenaga manusia yang menggunakan sebuah kunci yang cocok dengan panjang 

tidak kurang dari 38 cm untuk diameter nominal baut 19 mm atau lebih. Kepala 

baut harus diketuk dengan palu pada saat mur sedang dikencangkan. 

Seluruh uliran baut harus berada di luar lubang. Ring harus digunakan kecuali 

ditentukan lain. 

 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

4 - 7 

 

6). Baut Geser Tegangan Tinggi 

a) Umum 

Kelandaian permukaan bidang kontak dengan kepala baut dan mur tidak 

boleh melebihi  1 : 20 terhadap suatu bidang yang tegak lurus sumbu baut. 

Bagian-bagian yang akan dibaut harus dijadikan satu bilamana dirakit dan 

tidak boleh diberi gasket (lem paking mesin) atau setiap bahan yang dapat 

didesak lainnya.  

Bilamana dirakit, maka semua permukaan yang akan disambung, termasuk 

yang berdekatan dengan kepala baut, mur, atau ring harus bebas kerak 

kecuali kerak pabrik yang keras dan juga harus bebas dari bagian yang 

tajam seperti duri akibat pemotongan atau pelubangan dan benda-benda 

asing lainnya, yang menghambat elemen-elemen tersebut untuk dapat 
duduk sebagaimana mestinya.  

b) Penyelesaian Permukaan Bidang Kontak  

Permukaan bidang kontak dan tempat-tempat yang berdekatan dengan 

sekeliling elemen-elemen baja harus dibersihkan dari semua karat, kerak 

pabrik, cat, gemuk, cat dasar, dempul atau benda-benda asing lainnya. 

Setiap bagian yang tajam seperti duri akibat pemotongan atau pelubangan, 

atau kerusakan lain yang akan menghambat elemen-elemen tersebut untuk 
duduk sebagaimana mestinya atau akan mempengaruhi gaya geser di antara 

elemen-elemen tersebut harus dihilangkan. 

Permukaan bidang kontak harus dikerjakan sampai mencapai suatu 

kekasaran yang cocok. Tidak ada sambungan yang akan dibuat sampai 

permukaan yang akan dihubungkan telah diperiksa dan diterima oleh 

Direksi Pekerjaan. 

c) Baut Tarik 

Perhatian khusus harus diberikan bilamana terdapat perbedaan ketebalan 

pelat pada elemen-elemen yang akan dipasang untuk menjamin bahwa 

tidak terjadi pembengkokan dan bahwa elemen dasar dan pelat 

penyambung mempunyai bidang kontrak yang rapat. 

Setiap peralatan yang digunakan untuk pengencangan baut harus dikalibrasi 

secara teratur dan dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi sebelum pekerjaan 

pengencangan baut dilaksanakan. Nilai torsi yang diberikan pemasok harus 

disesuaikan sebelum setiap diameter dan mutu baut digunakan dalam 
pekerjaan. 

Pengencangan dapat dilaksanakan baik dengan cara putar separuh maupun 

cara pengendalian dengan torsi sebagaimana yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan atau sesuai dengan manual pengencangan baut yang diterbitkan 

oleh pemasok bahan struktur baja yang akan dipasang, baik jenis struktur 

gelagar baja, gelagar baja komposit atau rangka baja. 

 

7). Pengelasan 

Prosedur pengelasan baik di bengkel maupun di lapangan, termasuk keterangan  

tentang persiapan pemukaan-permukaan yang akan disambung harus diserahkan 

secara tertulis, untuk persetujuan dari Direksi Pekerjaan sebelum memulai 

fabrikasi. Tidak ada prosedur pengelasan yang disetujui atau detail yang 

ditunjukkan dalam Gambar yang harus dibuat tanpa persetujuan dari Direksi 

Pekerjaan. 

Cara menandai setiap pelengkap sementara harus disetujui terlebih dajulu oleh 

Direksi Pekerjaan. Setiap goresan pada pelengkap sementara harus diperbaiki 
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sampai diterima oleh Direksi Pekerjaan. Bilamana perbaikan dengan pengelasan 

diperlukan, maka perbaikan ini harus dilaksanakan atas persetujuan Direksi 

Pekerjaan. 

Permukaan las yang tampak harus dibersihkan dari residu kerak. Semua percikan 

pengelasan yang mengenai permukaan harus dibersihkan. 

Agar dapat memperoleh ketebalan elemen baja yang penuh pada sambungan 
dengan pengelasan maka harus digunakan pelat penyambung “run-on” dan “run-

off” pada bagian ujung elemen.  

8) Pengecatan  

Pelaksanaan pengecatan sesuai dengan Pedoman Teknik No. 028/T/BM/1999 

(Pedoman Penanggulangan Korosi Komponen Baja Jembatan dengan Cara 

Pengecatan). 

9) Galvanisasi 

Semua permukaan baja lainnya harus dicat atau digalvanis sesuai dengan desain 

ketebalan cat atau galvanis yang telah ditentukan sesuai lokasi dimana struktur 

baja tersebut akan  dipasang dan/atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Untuk 

semua komponen struktur baja termasuk komponen Gelagar Baja Komposit 

termasuk balok, pelat, baut, ring, diafragma dan sejenisnya harus digalvanisasi 

dengan sistem pencelupan panas sesuai dengan AASHTO M 111M-04 atau 

ASTM A123M– 02.  

10) Pengangkutan 

Setiap elemen harus dicat atau ditandai dengan suatu tanda pemasangan untuk 

identifikasi dan pemasok bahan struktur baja harus memberikan suatu diagram 

pemasangan atau manual pemasangan dengan tanda-tanda pemasangan yang 

ditunjukkan di dalamnya. 

Elemen struktur harus diangkat dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat 

elemen struktur pada waktu diangkut dan dibongkar di tempat tujuannya tidak 

mengalami tegangan, deformasi yang berlebihan, atau kerusakan lainnya. 

Baut dengan panjang dan diamater yang sama, serta mur  yang terlepas dari baut 

atau ring harus dikemas terpisah. Pen (pin), bagian-bagian yang kecil, dan paket 

baut, ring dan mur harus dikirim dalam kotak, krat atau tong, dan berat kotor dari 

setiap kemasan tidak boleh melebihi 150 kg. Daftar dan uraian dari bahan-bahan 

yang terdapat didalam setiap kemasan harus tertulis dan disebutkan pada bagian 

luar kemasan dan diusahakan tidak mudah hilang atau tersobek pada waktu 

pengiriman. 

4.1.3. PENGENDALIAN MUTU 

1). Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan 

mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah 

diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 4.1.2 4). 

2). Pengendalian Mutu 

Mutu bahan yang dipasok, kecakapan kerja dan hasil akhir harus dipantau dan 

dikendalikan sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Rujukan dalam Pasal  4.1.2.5). 

3). Penanganan dan Penyimpanan 

Seluruh bahan harus disimpan sesuai dengan ketentuan Seksi 1.2. Spesifikasi ini dengan 

ketentuan tambahan berikut : 
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a). Seluruh bagian struktur baja dan bentuk lainnya harus ditempatkan di atas 

penyangga kayu atau penahan gelincir di atas gudang atau tempat penyimpanan 

yang mempunyai drainase yang memadai. 

b). Bagian struktur berbentuk balok I atau profil kanal harus disimpan dengan bagian 

badan (web) balok dalam posisi tegak untuk mencegah tergenangnya air dan 

tertahannya kotoran pada bagian badan (web) balok tersebut. 

c). Semua komponen sejenis harus disimpan di suatu tempat untuk kemudahan 

pengenalan dan selama penyimpanan semua komponen harus diletakkan sedemikian 

rupa sehingga semua tanda pengapalan pada komponen tersebut dapat ditemukan 

tanpa menggeser atau memindah komponen yang bersebelahan.  

d). Seluruh baut dan perlengkapan kecil harus disimpan dalam penampung atau kaleng 

di lokasi yang kering dan tidak terekspos cuaca. 

4). Perbaikan Terhadap Komponen Jembatan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan  

Komponen struktur jembatan yang menurut pendapat Direksi Pekerjaan tidak dirakit 

dan/atau dipasang sesuai ketentuan dari Spesifikasi ini atau dianggap tidak memenuhi 

ketentuan dalam hal lainnya, harus diperbaiki sebagaimana yang diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan.  Perbaikan dapat termasuk penggantian komponen yang rusak atau 

hilang dan pemasangannya, pelurusan pelat yang bengkok, perbaikan pelapisan 

permukaan yang rusak atau hal-hal lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi Pekerjan. 

Pekerjaan perbaikan yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan sebagai akibat adanya 

komponen yang rusak atau hilang karena kelalaian Penyedia Jasa, seluruhnya harus 

dimasukkan sebagai beban Kontrator. 

Pekerjaan baja yang rusak selama penyimpanan, penanganan atau pemasangan harus 

diperbaiki sampai disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Setiap bahan atau sambungan yang rusak 

sebelum diperbaiki harus ditolak dan segera disingkirkan dari pekerjaan. 

Elemen baja dengan dimensi di luar toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 4.1.2.3) tidak 

akan diterima untuk digunakan dalam pekerjaan. 

5). Penggantian Komponen Yang Hilang Atau Rusak Berat 

Bilamana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, komponen yang hilang atau rusak berat 

seperti yang dicatat, dan belum diterima dari Pemilik, maka  komponen yang diperlukan 

tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dan harus disediakan oleh Penyedia Jasa.  

Dalam hal ini, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa semua komponen baru yang dipasok 

terdiri atas bahan yang setara atau lebih baik dari spesifikasi pabrik aslinya, dan semua 

komponen fabrikasi dibuat, diselesaikan dan ditandai dengan teliti sesuai dengan dimensi 

dan toleransi seperti ditunjukkan dalam gambar kerja dari pabrik aslinya. 

Penggantian komponen harus dilaksanakan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan diterima 

oleh Direksi Pekerjaan. Sebagai tambahan, Direksi Pekerjaan dapat meminta sertifikat 

bahan atau bukti pendukung lainnya atas sifat-sifat bahan yang dipasok bila dianggap 

perlu. 

Untuk menghidarkan kerugian akibat hal-hal tersebut di atas selama masa pengangkutan 

dari gudang Pemilik ke lokasi pekerjaan, maka Penyedia Jasa harus mengasuransikan 

bahan jembatan baja yang disediakan oleh Pemilik secara all risk.  

6). Perbaikan Komponen Yang Agak Rusak  

Bilamana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, maka komponen yang dicatat menurut 

Seksi 4.1. ini dalam keadaan agak rusak saat diterima dari Pemilik harus diperbaiki oleh 

Penyedia Jasa.  Perbaikan yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan harus dibatasi pada 

pelurusan pelat-pelat yang bengkok dan komponen minor lainnya, perbaikan retak yang 
bukan karena kelelahan di bengkel dengan pengelasan dan pengembalian kondisi lapisan 

permukaan yang rusak.  Pekerjaan perbaikan tersebut harus dilaksanakan pada bengkel 

yang disetujui sesuai dengan petunjuk dari Direksi Pekerjaan dengan ketentuan berikut ini: 
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a). Perbaikan Hasil Pengelasan Yang Retak 

Hasil pengelasan yang retak atau rusak pada komponen yang di las di bengkel 

harus dikupas, disiapkan dan dilas ulang dengan teliti menurut standar pengelasan 

yang ditentukan pabrik pembuatnya sesuai dengan mutu atau mutu-mutu bahan 

yang akan dilas.  Prosedur pengelasan yang akan dipakai untuk pekerjaan 

perbaikan harus dirancang sedemikian hingga dapat memperkecil setiap distorsi 

pada elemen komponen yang sedang diperbaiki, agar toleransi fabrikasi yang 

ditentukan pabrik pembuatnya dapat dipertahankan. 

b). Perbaikan Lapisan Permukaan Yang Rusak 

Sebagian besar komponen baja yang disediakan oleh Pemilik mempunyai 

penyelesaian akhir pada permukaan dengan galvanis  celup panas.  Bilamana 

permukaan bahan yang dipasok terdapat lapisan yang dalam keadaan rusak, maka 

pengembalian kondisi pada tempat-tempat yang rusak harus dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan penyiapan permukaan dan pengecatan dari Spesifikasi ini, 

untuk perbaikan permukaan yang digalvanisasi dengan proses celup panas. 

7). Pemeliharaan Komponen Jembatan Yang Telah Diterima 

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap 

komponen jembatan baja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan, 

Penyedia Jasa juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaan rutin dari semua struktur 

jembatan baja yang telah selesai dan diterima selama Periode Kontrak.  

 

4.1.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1). Pengukuran 

a). Kuantitas baja struktur yang akan diukur untuk pembayaran sebagai jumlah dalam 

kilogram pekerjaan yang telah selesai di tempat dan diterima. Untuk menghitung 
berat nominal dari baja rol atau besi tuang, maka bahan-bahan tersebut dianggap 

mempunyai berat volume 7.850 kilogram per meter kubik. Berat logam lainnya 

harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. 

Berat bahan yang dihitung harus merupakan berat nominal dari pekerjaan baja 

yang telah selesai dikerjakan, terdiri atas pelat, bagian-bagian yang dirol, 

sambungan geser (shear connector), pengaku, penjepit, paking, pelat sambungan 

dan semua perlengkapan, tanpa adanya kelonggaran untuk keuntungan sampingan 

dan penyimpangan yang diijinkan lainnya atas berat standar atau dimensi nominal 

dan termasuk berat las, fillet, baut, mur, ring, kepala paku keliling dan lapisan 
pelindung. Tidak ada pengurangan yang dibuat untuk penakikan, lubang baut dan 

lubang paku keling dan sebagainya dengan luas kurang dari 0,03 m2. 

b) Pengecatan atau lapisan pelindung lainnya tidak akan dibayar, biaya pekerjaan ini 

dianggap telah termasuk dalam harga penawaran untuk pekerjaan baja struktur. 

2). Dasar Pembayaran 

Kuantitas pekerjaan baja struktur akan ditentukan sebagaimana disyaratkan di atas, akan 

dibayar pada Harga Penawaran per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang 

terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Harga dan 

pembayaran ini harus dianggap sebagai kompensasi penuh untuk pemasokan, fabrikasi 

dan pemasangan bahan, termasuk semua tenaga kerja, peralatan, perkakas, pengujian dan 

biaya tambahan lainnya yang diperlukan atau biasa untuk penyelesaian pekerjaan yang 

sebagaimana mestinya dalam Seksi ini. 
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Nomor Mata  

Pembayaran  

Uraian Satuan 

Pengukuran 

   

R.4.1.(1) Pemasangan shear connector buah 

   

R.4.1.(2) Pemeriksaan dan Pengencangan baut Buah 

   

R.4.1.(3) Penggantian baut mutu tinggi  Buah 

   

R.4.1. (4) Baja Struktur mutu BJ 41 Kilogram 

   

R.4.1.(5) Baja Struktur mutu BJ 50 Kilogram 

   

R.4.1. (6) Baja Struktur mutu > BJ 52 Kilogram 

   

R.4.1.(7) Pengadaan struktur lantai orthotropik Kilogram 

   

R.4.1.(8) Pemasangan Struktur Lantai Orthotropik Kilogram 
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SEKSI 4.2. 

PENGELASAN 

 

4.2.1. UMUM 

1) Uraian 

Pengelasan adalah adalah pekerjaan untuk penyambungan dua atau lebih elemen struktur 

jembatan baja atau baja tulangan untuk menerusakan beban yang harus dipikul. 

Secara umum, pengelasan adalah untuk memperbaiki kondisi elemen baja yang 

mengalami kerusakan seperti retak, sobek, atau untuk menyambungkan bagian dari 

struktur baja. 

 

2) Penerbitan Detail Pelaksanaan 

Detail pelaksanaan untuk pengelasan yang tidak termasuk dalam Dokumen Kontrak pada 

saat pelelangan akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan setelah peninjauan kembali 

rancangan awal telah selesai menurut Seksi 1.2 dari Spesifikasi ini. 

 

4.2.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 
ASTM, AWS: 

ASTM A36 : Standard Specification for Carbon Structural Steel 

ASTM A514 : Standar Specification for high-yield-strength quenched 

and tempered alloy steel plate, suitable for welding 

ASTM A 588/ A 588 M : Standar Specification for high-strength low-alloy 

structural steel, up to 50 Ksi (345 Mpa) minimum yield 

point, with armospheric corrosion resistance 
AWS D1.5-88 : Bridge Welding code 

 

2). Bahan 

a). Bahan las yang digunakan harus sesuai dengan bahan dasar elemen struktur baja 

yang akan disambung (seperti BJ 32, BJ-51 atau BJ-52) untuk memastikan bahwa 

sambungan dapat dipertanggung jawabkan dan meru[pakan kawat las berselaput 

hidrogen rendah 
b). Bahan las (kawat las) harus disimpan dalam keadaan kering di dalam tempat yang 

tertutup. Dan apabila kaleng atau tempat telah dibuka, maka kawat las harus 

segera digunakan. 

 

3). Kesiapan Kerja 

a). Penyedia jasa harus menyerahkan daftar peralatan dan personil yang akan 

digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pengelasan berikut sertifikat para 

pelaksana pekerjaan yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis keahlian 

(kualifikasi) yang diperlukan kepada Direksi Pekerjaan. 

b). Peralatan yang digunakan adalah peralatan las listrik dengan cara las busur listrik 

harus berada dalam kondisi baik dan siap pakai, termasuk alat penunjang dan alat 

penyimpanan bahan las dan alat untuk pengering bahan las. 

 

4.2.3. PELAKSANAAN 

1). Persiapan Permukaan 

a). Permukaan yang akan dilas harus dikondisikan dalam keadaan bersih dan bebas 

terhadap benda-benda asing seperti oli, minyak, cat dan lain sebagainya dengan 

menggunakan sikat kawat atau lain sebagainya. 

b). Bentuk bagian yang akan dilas harus dibentuk sedemikian rupa dengan sudut 

yang sesuai dengan persyaratan dalam proses pengelasan. 
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2). Pengelasan 

a). Peralatan untuk proses pengelasan dalam kondisi siap pakai termasuk bahan las 

yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasinya (diameter batang las, dan 

sudut pengelasan) 
b). Pastikan bahwa pelaksana pengelasan mempunyai sertifikasi pengelasan yang 

masih berlaku untuk kondisi dan jenis pengelasan dalam kualifikasinya. 

c). Peralatan keselamatan harus disiapkan dan digunakan untuk melindungi dari 

percikan api. 

d). Pengelasan cara busur listrik yang menggunakan kawat las berselaput perlu 

diperhitungkan tebal pelat atau komponen baha yang akan dilas, kecepatan 

pengelasan. 

e). Untuk pengelasan yang berlapis, setiap lapisan berikut akan dilaksanakan, 

permukaan lapisan sebelumnya harus dibersihkan terlebih dahulu dari terak yang 

menempel pada permukaan dengan menggunakan sikat kawat dan diakhiri 

dengan sikat bulu. 

f). Posisi pengelasan harus disesuaikan dengan kualifikasi juru las. 

 

3). Permukaan Akhir 

a). Hasil akhir pengelasan harus diperiksa dengan alat khusus atau menggunakan 

bahan khusus untuk memastikan bahwa kepadatan atau tidak adanya rongga di 

dalam las yang telah dilaksanakan. 

b). Permukaan las yang menonjol harus dibuat sedemikian rupa sesuai dengan 

persyaratan. 

 

4.2.4. PENGENDALIAN MUTU 

1). Pemeriksaan Permukaan 

a). Permukaan akhir hasil pengelasan harus diperiksa dengan baik dengan pemeriksaan 

visual untuk memastikan tidak adanya cacat. 

b). Pemeriksaan visual dilaksanakan untuk memastikan bahwa las bebas dari cacat 

retak, semua bagian berkas las sudah terisi dengan bahan las, permukaan las rapih, 

tidak adanya timbunan las yang berlebihan, takikan las tidak lebih dari 0,4 mm,  

c). Cekungan permukaan las maksimum yang diijinkan adalah 1,2 mm dari permukaan 

komponen baja yang dilas dan cembung maksimum 3,2 mm serta tebal las 

minimum sama dengan tebal pelat yang disambung 

d). Permukaan timbunan las minimal 1,5 mm dari permukaan pelat atau elemen baja 

yang disambung dan overlap tergantung pada ketebalan pelat baja. 

 
2). Perbaikan dan Pemeriksaan Khusus 

a). Apabila didapati hasil permukaan las yang meragukan maka Direksi Pekerjaan 

dapat memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan las dengan alat khusus. 

b). Alat khusus yang digunakan adalah alat ultrasonic atau dengah menggunakan cairan 

penetrade khusus untuk las yang terdiri atas 2 jenis. 

c). Semua perbaikan dan pemeriksaan khusus menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. 

 
 

4.2.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1). Cara Pengukuran 

Pekerjaan akan diukur berdasarkan panjang aktual yang dilaksanakan sesuai dengan 

gambar rencana dalam meter panjang. 

 
2). Dasar Pembayaran 

Dasar pembayaran dilaksanakan berdasarkan meter panjang hasil yang telah disetujui 

dengan sesuai persyaratan 
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Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

R.4.2.(1) Pengelasan pada baja mutu BJ-32 

 

Meter panjang 

R.4.2.(2) Pengelasan pada baja mutu BJ-41 

 

Meter panjang 

R.4.2.(3) Pengelasan pada baja mutu BJ-52 Meter panjang 

   

 

 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

4 - 15 

SEKSI 4.3. 

PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN KOMPONEN BAJA 

 

 

4.3.1. UMUM 

1). Uraian 

a). Pekerjaan perbaikan dan penggantian struktur baja dalam seksi ini sesuai dengan 

gambar rencana 

b). Pekerjaan perbaikan dan penggantian termasuk pekerjaan pemotongan dan 

penyambungan, pelurusan kembali struktur baja adalah untuk pekerjaan 

perbaikan elemen baja yang mengalami kerusakan akibat karat atau lain 

sebagainya.  

b). Pemotongan dan penyambungan kembali dengan baja yang baru  dapat 

menggunakan las, baut mutu tinggi atau baut biasa sesuai dengan persyaratan 

struktur yang akan disambung. 

 

2) Penerbitan Detail Pelaksanaan 

Detail pelaksanaan untuk perbaikan dan penggantian komponen yang tidak termasuk 

dalam Dokumen Kontrak pada saat pelelangan akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan 

setelah peninjauan kembali rancangan awal telah selesai menurut Seksi 1.2 dari 

Spesifikasi ini. 

 

 

4.3.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 
AASHTO, STM, AWS: 

AASHTO  M 164M-01 : High Strength Bolts for Structural Steel Joints. 

ASTM  A233 : Mild Steel, Arc Welding Electrode 

ASTM  A307 : Mild Steel Bolts and Nuts (Grade A) 

ASTM A36 : Standard Specification for Carbon Structural Steel 

ASTM A514 : Standar Specification for high-yield-strength quenched 

and tempered alloy steel plate, suitable for welding 

ASTM A 588/ A 588 M : Standar Specification for high-strength low-alloy 

structural steel, up to 50 Ksi (345 Mpa) minimum yield 

point, with armospheric corrosion resistance 

AWS D1.5-88 : Bridge Welding code 

 

2) Bahan 

a). Bahan baja yang digunakan untuk penyambungan harus mempunyai mutu yang 

setara dengan struktur baja yang akan disambung dan sesuai dengan Seksi 4.1. 

b). Bahan penyambung yaitu baut mutu tinggi, baut biasa atau las harus sesuai 

dengan kekuatan yang disyaratkan sesuai dengan gambar rencana. 

c). Bahan baut sesuai dengan seksi 4.1. dan bahan las harus sesuai dengan seksi 4.2. 

 

3). Peralatan 

a) Peralatan penyambungan untuk baut, yaitu alat torsi momen, harus sesuai dengan 

seksi 4.1.2 yang disesuaikan dengan mutu serta diameter baut yang dipasang. 

b). Untuk pengelasan peralatan yang digunakan sesuai dengan seksi 4.2. 
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4). Kesiapan Kerja 

a) Apabila diperlukan perancah untuk menopang struktur baja yang akan diperbaiki 

atau diganti elemennya, maka Penyedia Jasa harus memberikan perhitungan 

kekuatan perancah yang akan digunakan 

b). Apabila pelaksanaan pembuatan perancah tidak dimungkinkan, maka Penyedia 
Jasa dapat mengusulkan kepada Direksi Pekerjaan untuk melaksanakan perbaikan 

dan penggantian elemen struktur baja dengan cara lain seperti cara tukar batang 

dengan profil baja atau kabel prategang. 

 

 

4.3.3. PELAKSANAAN 

1) Persiapan 

a). Perancah yang digunakan untuk menopang struktur baja yang akan diperbaiki, 

harus dipastikan tidak mengganggu daerah aliran sungai 

b). Pelaksanaan perancah harus sedemikian dengan kekuatan yang telah 

diperhitungkan dan dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan sesuai 

dengan gambar rencana. 

 
2) Pelaksanaan 

a) Pelaksanaan perbaikan dan penggantian komponen yang merupakan pekerjaan 

penyambungan dan pemotongan ini harus sesuai dengan dimensi dan lokasi 

struktur baja seperti yang ditunjukkan dalam gambar rencana. 

b) Pemotongan dan penyambungan kembali komponen struktur baja harus 

dilaksanakan pada daerah yang mempunyai momen terkecil dan apabila 

diperlukan dapat ditopang dengan perancah sesuai dengan bentuk struktur dan 

fungsi struktur baja yang akan diperbaiki. 

c) Penggantian komponen struktur baja dilaksanakan berdasarkan gambar rencana, 

dan penggantian tersebut dapat menggunakan dengan cara tukar batang yang 

menggunakan kabel prategang, atau dengan menggunakan cara konvensional 

yaitu dengan perancah 

d) Perbaikan komponen struktur baja yang memerlukan pelurusan kembali akibat 

kerusakan, harus diusahakan dengan cara pelurusan cara dingin, tetapi apabila hal 

tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka pelurusan kembali dengan memanaskan 

harus mengacu pada pelurusan komponen baja dengan memperhitungkan 

perubahan sifat-sifat material baja akibat pemanasan yang terjadi dan harus 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

d). Pelaksanaan perbaikan dan penggantian elemen ini harus dipastikan tidak 

menimbulkan adanya gaya tambahan dan apabila diperlukan harus 
memberhentikan kendaraan yang lewat di atas jembatan, maka Penyedia jasa 

harus berkoordinasi dengan instansi berwenang yang terkait, dan menyebutkan 

waktu penutupan lalu lintas akan dilaksanakan. 

 

4.3.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Perbaikan Pekerjaan Yang harus dilaksanakan 

a). Sambungan yang dilaksanakan harus sesuai dengan persyaratan, untuk baut 

sesuai dengan seksi 4.1. dan sambungan las sesuai dengan seksi 4.2. 

b). Mutu bahan yang digunakan untuk perbaikan dan penggantian elemen harus 

dipastikan sesuai dengan mutu struktur baja yang terbangun, dengan adanya 

jaminan sertifikat mutu baja dari pabrik pembuat. 

c). Lawan lendut yang dihasilkan akibat perbaikan atau penggantian elemen tidak 

boleh lebih kecil dari lawan lendut asal struktur baja, dan diusahakan dapat 
disesuaikan kembali dengan lawan lendut yang seharusnya. 

 

 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

4 - 17 

4.3.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Cara Pengukuran 

a). Cara pengukuran untuk pekerjaan perbaikan ini berdasarkan berat dalam kilogram 

struktur baja yang dipasang sesuai dengan mutunya. 

b). Baut akan diukur berdasarkan mutu dan jumlah yang dipasang dan dibayar 

berdasarkan seksi 4.1., dan untuk pekerjaan las akan diukur berdasarkan meter 

panjang dan dibayarkan berdasarkan seksi 4.2.5. 

c). Perbaikan elemen yang merupakan pelurusan kembali struktur baja diukur 

berdasarkan hasil kerja yang sesuai persyaratan dan duiukur dengan cara lump 

sum. 

 
2) Dasar Pembayaran 

a) Pembayaran berdasarkan hasil akhir dan tidak ada pembayaran tambahan untuk 

perancah atau alat bantu yang digunakan untuk penggantian elemen atau 

pemotongan struktur baja 

b) Semua pembayaran merupakan kompensasi penuh (furnished). 

 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

R.4.3.(1) Perbaikan komponen struktur baja dengan 

pelurusan 

 

Lump Sum 

R.4.3.(2) Penggantian elemen struktur baja (furnished) 

mutu BJ 32 

 

Kilogram 

R.4.3.(3) Penggantian elemen struktur baja (furnished) 
mutu BJ 41 

 

Kilogram 

R.4.3.(4) Penggantian elemen struktur baja (furnished) 

mutu BJ 52 

Kilogram 
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SEKSI 4.4. 

 PENGECATAN STRUKTUR BAJA 

4.4.1. UMUM 

1) Uraian 

Pekerjaan pengecatan ini adalah untuk mencegah dan melindungi struktur baja terhadap 

karat, dan pekerjaan ini terdiri atas persiapan permukaan dan pengecatan dengan jenis cat 

yang sesuai dengan kategori dan kondisi serta lingkungannya. 
 

4.4.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 
AASHTO, ASTM : 

M 111M/M 111-04 : Zinc (Hot-dip Galvanized) Coatings on Iron and steel Products 

M 300-03 : Inorganic Zinc-Rich Primer 

M 31-04 : Evaluating of Coating Systems with Zinc-Rich Primers 

 

2). Bahan 

a) Jenis bahan cat yang akan digunakan pada perbaikan permukaan harus sesuai 

dengan bahan dasar struktur baja yang akan diberi lapisan pelindung kembali. 

b) Jenis cat harus sesuai dengan persyaratan dan harus dilaksanakan sesuai dengan 

persyaratan dari pabrik pembuat berdasarkan spesifikasi serta sertifikat yang 

menjamin keaslian bahan cat yang digunakan dan disetujui oleh Direksi Pekejaan. 

c) Untuk memastikan hasil akhir yang dapat diterima, maka harus dilakukan 

pemeriksaan akhir terhadap semua permukaan yang telah dicat terhadap 

kerusakan serta dilakukan juga pengukuran ketebalan cat dengan menggunakan 

alat pengukur ketebalan cat 

d) Cat yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan sebagai berikut: 

Pada baja yang sudah digalvanis: 

Cat dasar yang digunakan adalah jenis Aluminium epoxy mastic 

Dengan sifat-sifat sebagai berikut: 

- terdiri atas 2 komponen 

- mempunyai kandungan pigmen aluminium 

- Mempunyai sifat mengikat (mastic) pada lapisan galvanis 

- solid content 90 ± 2% (berdasarkan volume) 

Cat akhir yang digunakan adalah jenis Polyurethane alkyd copolymer 

Dengan sifat-sifat sebagai berikut: 

- Terdiri atas 1 komponen 

- Tahan terhadap gesekan (abrasion resistance) 

- Mempunyai variasi warna dan mengkilat 

- solid content 49 ± 2% (berdasarkan volume) 

 

Pada baja yang tidak digalvanis 

Lapisan pertama : Chlorinated Rubber Primer 

Dengan sifat-sifat mengandung pigmen anti karat dengan solid content terhadap 

volume 42% 

Lapisan kedua ; Chlorinated Rubber Undercoat 
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Dengan sifat-sifat seperti pada lapisan pertama dengan berat jenis sekitar 1,3 

kg/liter 

Lapisan alhir : Chlorinated Rubber Finish 

Dengan sifat-sfat sama dengan lapisan pertama dengan berat jenis sekitar 1,27 

kg/liter. 
 

3) Ketebalan cat 

a) Ketebalan cat yang disyaratkan sesuai dengan jenis kategori kerusakan yang 

terjadi pada permukaan struktur baja. 

b) Ketebalan cat untuk lapisan galvanis 

 Kategori A:  

Lapisan dasar  : Aluminium epoxy mastic 100 mikron 

Lapisan akhir : Top coat 1 komponen polyurethane alkyd copolymer 50 

mikron 

 

Kategori B: 

Lapisan dasar : Aluminium epoxy mastic 225 mikron 

Lapisan akhir : Top coat 1 komponen polyurethane alkyd copolymer 50 

mikron 

 

c) Ketebalan cat untuk mapisan non galvanis 

Kategori A 

Lapisan dasar : Chlorinated rubber primer (white anti rust pigment) 80 

mikron 

Lapisan akhir : Top coat chlorinated rubber finish 75 mikron 
 

Kategori B 

Lapisan dasar : Chlorinated rubber primer (white anti rust pigment) 80 

mikron 

Lapisan kedua : Chlorinated rubber undercoat 75 mikron 

Lapisan akhir : Top coat chlorinated rubber finish  75 mikron 

 

4) Kesiapan Kerja 

a) Penyedia jasa harus mengajukan jenis cat yang akan digunakan untuk pengecatan 

ulang permukaan sesuai dengan jenis lapisan pelindung yang ada kepada Direksi 

Pekerjaan disertai dengan sertifikat yang merupakan jaminan keaslian produk 

sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan di atas. 

b). Penyedia jasa memberikan penjelasan cara pelaksanaan pengecatan yang 

diusulkan untuk mendapatkan ketebalan sesuai dengan pesyaratan, dan masalah 

lingkungan dan keselamatan kerja  

c). Penyedia jasa juga harus menyediakan alat pengukur ketebalan cat dalam kondisi 

basah dan alat pengukur ketebalan cat dalam kondisi kering. 

d) Penyedia jasa sebelum melakukan pembersihan permukaan, dan harus 

menentukan jenis kategori pengecatan ulang yang akan dilaksanakan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

 (1) Lapisan Galvanis 

 (a) Kategori A 

• Belum terbentuk titik-titik karat 
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• Lapisan galvanis sudah terlihat menipis dan pada beberapa 

tempat galvanis sudah berubah warnanya menjadi keputih-

putihan 

• Kerusakan lapisan galvanis yang terjadi menyebar dan 

terlihat pada daerah yang pernah ergores atau tergesek. 

(b) Kategori B 

• Lapisan galvanis sudah mulai rusak, walau tidak pada seluruh 

permukaan 

• Karat yang timbul bukan hanya pada daerah yang tergores, 

bagian yang berubah bentuk tetapi sudah pada banyak tempat 

• Pada bagian-bagian ujung atau tempat yang bersudut, daerah 

dekat mur, baut sudah mulai timbul karat 

(2) Lapisan non galvanis 

• Kategori A 

• Belum terbentuk titik karat 

• Belum terjadi penggelembungan atau pengelupasan lapisan 

cat  

• Terlihat adanya titik karat yang menyebar terutama pada 

bagian yang tergores atau tergesek 

• Warna lapisan sudah memudar dan tipis. 

• Kategori B 

• Lapisan cat sudah mulai rusak tetapi belum menyeluruh. 

Sudah terlihat ciri lapisan yang mengelupas, retak pada 

bagian pemukaan 

• Karat sudah mulai banyak erlihat pada bagian yang 

tergores atau tergesek dan sekitarnya 

• Pada bagian-bagian ujung atau tempat yang bersudut, 

daerah dekat mur, baut sudah mulai timbul karat 

 

4.4.3. PELAKSANAAN 

1) Persiapan Permukaan 

a) Permukaan struktur baja yang akan dicat ulang harus dibersihkan dari karat, 

kotoran dan sejenisnya dengan alat pembersih seperti sikat, kape, sikat kawat dan 

alat bertekanan tinggi untuk membersihkan secara tuntas semua permukaan 

sampai suatu tingkat kebersihan SSPC-SP3 untuk pembersihan yang 

mensyaratkan dengan penggunaan tangan dan tingkat kebersihan SSPC 7 untuk 

pembersihan yang menggunakan sand blasting.. 

b) Untuk permukaan dengan kategori A, cukup dilaksanakan pembersihan dengan air 
bertekanan tinggi dan dilengkapi untuk bagian-bagian yang sulit dijangkau dengan 

menggunakan sikat kawat. 

c) Untuk permukaan dengan kategori B, perlu dilakukan pembersihan dengan sand 

blasting untuk menjamin tingkat kebersihan permukaan dengan menggunakan air 

bertekanan tinggi atau dengan sand blasting sampai tingkat kebersihan permukaan 

baja tertentu. 
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d)  Dalam waktu yang tidak lebih dari 3 jam, pelaksanaan pengecatan lapisan 

pertama atau cat dasar sudah harus dilaksanakan, sebelum terjadinya kembali 

proses karat pada permukaan baja. 

 

 

2) Pengecatan 

a) Pengecatan cat dasar 

(1) Pengecatan cat dasar harus dilaksanakan dalam kurun waktu 3 jam 

setelah pembersihan permukaan dilaksanakan. 

(2) Pelaksanaan pengecatan lapisan dasar menggunakan mesin semprot dan 

dibantu dengan kwas untuk menjangkau bagian-bagian yang sulit. 

(3) Cat yang terdiri atas 2 komponen harus dicampur dengan baik dengan 

menggunakan alat pencampur sehingga merata sesuai dengan spesifikasi 

dari pabrik pembuat. 

 

b) Lapisan kedua dan lapisan akhir 

(1) Pelaksanaan pengecatan lapisan kedua atau akhir dilaksanakan setelah 

lapisan pertama atau cat dasar mengering dan mempunyai ketebalan 

kering sesuai dengan persyaratan 

(2) Pengecatan lapisan ini dilaksanakan dengan cara disemprotkan 

menggunakan alat khusus sampai ketebalan cat sesuai dengan 

persyaratan. 

 

4.4.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Hasil Akhir Pekerjaan 

a) Pemeriksaan ketebalan cat yang telah diaplikasikan diperiksa dengan alat sesuai 

dengan kondisinya yaitu dengan alat untuk pemeriksaan pada saat cat basah dan 

cat sudah mengering. Untuk memastikan hasil akhir. Maka harus dilakukan 

pemeriksaan ketebalan cat pada waktu cat masih basah dan cat setelah mengering.  

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kondisi solid content cat 
yang diaplikasikan pada permukaan baja. 

b) Warna hasil pengecatan harus dipastikan merata dan tidak ada indikasi akan 

timbulnya bercak-bercak dan semua permukaan yang sulit terjangkau oleh spray 

sudah tertutup oleh bahan cat dengan ketebalan sesuai dengan persyaratan. 

 

2). Perbaikan untuk Hasil Akhir yang Tidak Memenuhi Syarat 

Permukaan struktur baja yang tidak memenuhi syarat harus diperbaiki dengan melakukan 

pengecatan ulang dan pembersihan kembali (apabila diperlukan) tanpa adanya kompensasi 

apapun. 

 

4.4.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1). Pengukuran 

Pengukuran hasil akhir pengecatan dilakukan berdasarkan luasan meter persegi  

permukaan yang telah memenuhi syarat.  
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2). Dasar Pembayaran 

Pembayaran dilaksanakan berdasarkan kuantitas terukur sesuai persyaratan, dengan 

kompensasi penuh termasuk pengadaan bahan cat, peralatan, tenaga kerja, dan lain-lain 

untuk penyelesaian pekerjaan. 

Penyedia jasa dapat mengajukan pembayaran material on site untuk cat yang sudah 

dikirim ke lapangan yang sesuai dengan persyaratan sesuai dengan persetujuan dengan 
Direksi pekerjaan. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan Pengukuran 

R.4.4.(1) Pengecatan pada baja galvanis dengan 

kategori A 

Meter persegi 

R.4.4.(2) Pengecatan pada baja galvanis dengan 

kategori B 

Meter persegi 

R.4.4.(3) Pengecatan pada baja non galvanis dengan 

kategori A 

Meter persegi 

R.4.4.(4) Pengecatan pada baja non galvanis dengan 

kategori B 

Meter persegi 
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SEKSI 4.5. 

PERKUATAN STRUKTUR BAJA  

 

 

4.5.1. UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan perkuatan struktur baja adalah pekerjaan untuk mengembalikan kondisi 

jembatan baja yang sudah mengalami penurunan kapasitas atau untuk 

meningkatkan kapasitas struktur baja. 

b) Peningkatan atau perkuatan struktur baja dalam seksi ini adalah dengan 

menggunakan penambahan elemen baja atau dengan menambah gaya dengan 

menggunakan kabel prategang. 

 

 

2) Penerbitan Detail Konstruksi 

Detail pelaksanaan untuk perkuatan struktur baja yang tidak termasuk dalam Dokumen 

Kontrak pada saat pelelangan akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan setelah peninjauan 

kembali rancangan awal telah selesai menurut Seksi 1.2 dari Spesifikasi ini. 

 

4.5.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 07-0722-1989 : Baja Canai Panas Untuk Konstruksi Umum 

SNI 07-3015-1992 : Baja Canai Panas Untuk Konstruksi Dengan Pengelasan 

 

AASHTO, ASTM : 

AASHTO  M 164M-01 : High Strength Bolts for Structural Steel Joints. 

AASHTO 253M-96 (2001) : High-Strength Steel Bolt, Classes 10.9 and 10.9.3, for 

Structural Steel Joints 

AASHTO  M 169-02 : Steel Bars, Carbon, Cold Finished, Standard Quality. 

AASHTO M 270M-04 : Carbon And High-strength Low-Alloy Structural Steel 

Shapes, Plates, and Bars and Quenched-and Ttempered 

Alloy Structural Steel Plates for Bridges 

AASHTO M 111-04 : Zinc (Hot-DipGalvanized) Coatings om Iron and Steel 

Products 

ASTM  A233 : Mild Steel, Arc Welding Electrode 

ASTM  A307 : Mild Steel Bolts and Nuts (Grade A) 

AWS    D1.5-88 : Bridge Welding Code 

 

2) Bahan 

a). Bahan yang digunakan untuk perkuatan dengan penambahan elemen harus sesuai 

dengan persyaratan yang diberikan pada Seksi 4.1.2. 

b). Bahan yang digunakan untuk perkuatan dengan cara eksternal stressing yaitu 

penambahan gaya dengan menggunakan kabel prategang sesuai dengan Divisi 3, 

Seksi 3.2.2. 

c). Bahan untuk angker dan deviator, penyambungan dengan las atau baut yang 

digunakan untuk perkuatan dengan cara eksternal stressing harus sesuai dengan 

persyaratan pada Seksi 4.1.2. 
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3). Kesiapan Kerja 

a). Penyedia jasa harus mengajukan tahapan pelaksanaan pekerjaan kepada Direksi 

Pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai. 

b). Penyedia jasa harus melakukan pemeriksaan visual (pemeriksaan detail) pada 

semua elemen struktur jembatan sebelum dilakukan pelaksanaan perkuatan untuk 
memastikan bahwa semua elemen jembatan dalam kondisi sama dengan data 

rancangan perkuatan. 

c). Semua kelengkapan untuk perkuatan jembatan terutama perkuatan dengan cara 

eksternal stressing harus sudah disiapkan sesuai dengan desain sebelum 

pelaksanaan di lapangan dilaksanakan. 

d). Pastikan bahwa kondisi lantai jembatan sebelum dan sesudah pelaksanana 

perkuatan tidak mengalami kerusakan. 

 

4.5.3. PELAKSANAAN 

1) Persiapan 

a). Pastikan bahwa semua peralatan, kelengkapan untuk pekerjaan perkuatan sudah 

dipesan dan dilaksanakan oleh pabrik sesuai dengan hasil rancangan. 

b). Lakukan pengukuran camber atau lendutan yang ada pada saat sebelum 
pelaksanaan perkuatan dilaksanakan. 

 

2) Pelaksanaan 

a). Penambahan elemen 

(1) Pastikan elemen atau komponen yang akan dipasang telah sesuai dimensi 

dengan hasil rancangan 

(2) Apabila diperlukan pelepasan baut, maka perlu diperhatikan kondisi 

jembatan serta dampak yang akan terjadi pada struktur baja 

(3) Pemasangan elemen baja harus dengan mutu dan dimensi yang sesuai, 

apabila sambungan menggunakan baut, perlu diketahui telebih dahulu jenis 

atau sifat sambungan yang telah ada. 

 

b) Perkuatan dengan eksternal stressing 

(1) Pastikan semua elemen untuk perkuatan dengan eksternal stressing seperti 

angker, deviator, kabel dan peralatan penarikan dalam kondisi baik dan 

dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan dimensinya. 

(2) Penarikan kabel eksternal stressing harus melewati tahapan sesuai dengan 

rancangan. 

(3) Peralatan penarikan kabel (jack) harus dikalibrasi telebih dahulu agar pada 

saat penaikan serentak kiri dan kanan jembatan tidak terjadi puntir, yang 
membahayakan struktur jembatan. 

(4) Penarikan pada struktur baja kiri dan kanan harus dilaksanakan secara 

serentak bersama-sama. 

(4) Perlu dilakukan pengamatan lendutan atau camber jembatan secara terus 

menerus selama proses penarikan kabel berlangsung. 

(5) Pada saat proses penarikan kabel, pada elemen struktur baja harus diberi 

strain gauge yang disambungka secara komputerisasi untuk memastikan 
tidak terjadinya tegangan yang berlebih pada setiap elemen baja akibat 

adanya penambahan gaya tersebut. 

(6) Setelah proses penarikan kabel selesai sesuai dengan seksi 

3.2.dilaksanakan, maka kabel harus diberi pengamanan dengan selongsong 

berupa lapisan HDPE. 
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4.5.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Hasil Pekerjaan 

a) Pekerjaan yang dihasilkan harus sesuai dengan rancangan yang dibuktikan dengan 

laporan hasil pelaksanaan selama tahapan pekerjaan dilaksanakan. 

b) Penyedia jasa harus menyerahkan hasil kalibrasi alat penarik kabel (jack) sesaat 

sebelum penarikan dilangsungkan. 

c) Penyedia jasa harus menyerahkan laporan pelaksanaan tahapan pekerjaan beserta 

gaya-gaya dalam yang terjadi akibat adanya penambahan gaya pada struktur baja. 

 

2) Perbaikan Hasil Yang Tidak Sesuai 

a). Semua hasil pekerjaan yang tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan persyatan 
harus diperbaiki tanpa adanya tambahan biaya atau kompensasi apapun. 

b). Pekejaan perbaikan harus dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan, dan cara 

perbaikan dengan melibatkan tenaga yang ahli di bidangnya. 

c). Apabila hasil pekerjaan diragukan, maka Direksi pekerjaan dapat mengajukan 

untuk dilakukan pengujian beban aktual di atas jembatan oleh pihak ke tiga yang 

ahli di bidangnya. 

 

4.5.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Cara Pengukuran  

a). Pengukuran hasil pekerjaan dilaksanakan berdasarkan meter panjang jembatan 

dengan kompensasi penuh termasuk penyediaan angker, deviator, pemeriksaan 

detail jembatan, dan semua peralatan yang digunakan. 

b). Pengukuran untuk penambahan elemen diukur berdasarkan seksi 4.1.5. dalam 
kilogram sesuai dengan mutu yang dipasang. 

 

2) Dasar Pembayaran 

Pembayaran berdasarkan hasil pekerjaan yang telah diterima oleh Direksi Pekerjaan sesuai 

dengan mutu yang disyaratkan, dengan kompensasi penuh (furnished). 

 

Nomor Mata 

pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

R.4.5.(1) Perkuatan dengan eksternal stressing untuk 

jembatan dengan bentang ........ m 

(furnished) 

Unit jembatan 
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DIVISI 5 

 

STRUKTUR KAYU 
 

SEKSI 5.1 

PENGGANTIAN DAN PERBAIKAN STRUKTUR KAYU 

5.1.1. UMUM 

1) Uraian 

Pekerjaan yang tercakup dalam Seksi ini adalah pengadaan, penyimpanan, perlindungan dan 

pelaksanaan pekerjaan struktur kayu untuk pembuatan struktur jembatan kayu termasuk 

pelaksanaan lantai kayu sesuai dengan persyaratan dan sesuai dengan garis, elevasi, 

ketinggian dan dimensi yang ditunjukkan dalam Gambar, dan sebagaimana diperlukan oleh 

Direksi Pekerjaan. 

Pekerjaan ini harus meliputi pula penyiapan tempat kerja dimana pekerjaan struktur kayu akan 

ditempatkan, termasuk pembongkaran dari setiap struktur yang harus dibongkar. 

Mutu kayu yang digunakan untuk struktur jembatan kayu harus mempunyai mutu kayu paling 

tidak kayu kelas I dengan perlindungan-perlindungan terhadap rayap atau keropos. 

2) Pengeluaran Detail Pelaksanaan 

Detail konstruksi untuk pekerjaan struktur kayu yang tidak disertakan pada waktu lelang akan 

diserahkan oleh Direksi Pekerjaan setelah selesai servei lapangan pada periode mobilisasi 

menurut Seksi 1.2. dalam Spesifikasi ini. 

 

5.1.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 

SNI 03-3959-1991 : Metode penujian kuat lentur kayu di laboratorium 

SNI 03-3399-1994 : Metode pengujian kuat tarik kayu di laboratorium 

SNI 03-3400-1994 : Metode pengujian kuat geser kayu di laboratorium 

SNI 03-3527-1994 : Mutu kayu bangunan 

SNI 03-3958-1995 : Metode pengujian kuat tekan kayu di laboratorium 

SNI 03-3960-1995 : Metode pengujian modulus elastisitas lentur kayu di laboratorium 

SNI 03-3972-1995 : Metode pengujian modulus elastisitas lentur kayu konstruksi 

berukuran struktural 

SNI 03-3973-1995 : Metode pengujian modulus elastisitas tekan dan kuat tekan sejajar 

serat kayu konstruksi berukuran struktural 

SNI 03-3974-1995 : Metode pengujian modulus geser kayu konstruksi berukuran 

struktural 

SNI 03-3975-1995 : Metode pengujian kuat lentur kayu konstruksi berukuran struktural. 

 

AASHTO: 

AASHTO M 133-04  : Preservatives and pressure Treatment Processes for Timber 

AASHTO m 168-96(1999) : Wood Products 
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2) Toleransi 

a) Paku 

Paku diproduksi dalam beberapa ukuran, bentuk dan bahan. Biasanya ukuran 

diameternya berkisar antara 2,75  sampai 8 mm, dan panjangnya antara 40 sampai 

200 mm. 

b) Plat Baja (Punch Metal Plate) 

Plat baja merupakan salah satu bagian joint/sambungan diantara bidang elemen 

batang kayu. Plat baja yang diproduksi dengan digalvanis dengan ukuran antara 0,9 

sampai 2,5 mm, pemasangannya membutuhkan peralatan khusus dari pabrik. Untuk 

struktur truss kayu minimal ketebalan plat baja harus tidak kurang dari 35 mm. 

c) Baut 

Biasanya kepalanya berbentuk nut/bulat, segi empat atau segi delapan. Diameternya 

berukuran antara 12 sampai 30 mm. Untuk memudahkan pemasangan, besarnya 

lubang kayu tempat baut, diperbolehkan toleransinya melebihi diameter baut sebesar 

1 mm. 

d) Sekrup 

Sekrup yang digunakan biasanya berdiameter antara 6 sampai 20 mm, dengan 

panjang antara 25 sampai 300 mm. 

3) Persyaratan Bahan 

a) Pelaporan 

(1) Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh material yang hendak digunakan 

dengan data pengujian yang diperlukan sesuai persyaratan yang disyaratkan 

dalam Pasal 5.1.2. dan disesuaikan dengan keperluannya. 

(2) Penyedia Jasa harus mengirim secara tertulis hasil dari seluruh pengujian 

pengendalian mutu yang disyaratkan segera setelah siap atau diminta oleh 

Direksi Pekerjaan. 

b) Kayu 

Jenis bahan atau material kayu yang akan digunakan sebagai struktur utama jembatan 

kayu secara lengkap atau untuk konstruksi lantai kayu pada jembatan sementara atau 

semi permanen harus mempunyai mutu minimum sama dengan kayu kelas I. 

c) Bahan pendukung 

Material pendukung mencakup pelat baja pengaku, baut sambungan, paku, klem serta 

bahan-bahan lain yang diperlukan dalam pekerjaan struktur kayu.  Mutu bahan yang 

digunakan sebagai pendukung harus sesuai dengan persyaratan dalam Gambar 

Rencana atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

d) Bahan Pelindung 

Semua material pelindung seperti ter, petrolleum jelly, cat, bahan anti serangga dan 

lain sebagainya, harus mendapat persetujuan dari Direksi pekerjaan dengan 

melengkapi spesifikasi bahan dan/atau sertifikat dari pabrik pembuat. 

4) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

Sebelum memulai suatu pekerjaan pemancangan, Penyedia Jasa harus mengajukan 

kepada Direksi Pekerjaan hal-hal sebagai berikut : 
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(1) Program yang terinci untuk pekerjaan pemasangan struktur jembatan jembatan 

dan lantainya  yang ditunjukkan melalui gambar kerja. 

(2) Rincian metode yang diusulkan untuk pekerjaan pemasangan jembatan dan 

lantainya, termasuk peralatan yang digunakan oleh Penyedia Jasa.  

Persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan untuk pengajuan tersebut di atas harus 

diperoleh terlebih dahulu sebelum memulai setiap pekerjaan yang akan dilakukan. 

b). Apabila diperlukan penopang berupa perancah, maka Penyedia Jasa harus 

mengajukan usulan struktur perancah yang dilengkapi dengan perhitungannya kepada 

Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan. 

5.1.3. PELAKSANAAN 

1) Penyimpanan dan Perlindungan Material 

a) Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang tahan terhadap cuaca. Material kayu 

harus disimpan di atas ganjal kayu agar tidak terkena langsung dengan tanah sepanjang 

waktu penyimpanan. 

b) Segera setelah kayu diterima di tempat pekerjaan, maka kayu-kayu harus ditumpuk dan 

disusun sehingga tidak menyentuh tanah secara langsung dan diletakkan pada tempat 

yang sudah disediakan dan sesuai dengan persyaratan. 

c) Apabila material kayu tersebut beupa kayu bundar, maka harus disusun sedemikian 

rupa sehingga setiap batang beban dari batang yang berdampingan dengan jarak tidak 

kurang dari 7,5 cm.  Demikain juga balok kayu bentuk persegi harus disusun seperti 

kayu bundar atau disusun tegak lurus terhadap lapisan di bawahnya atau dipisahkan 

dengan tumpuan pada jarak tertentu untuk mencegah perubahan bentuk kayu. Kayu 

pada setiap lapisan harus dipisahkan dengan kayu yang berdampingan dengan jarak 

horizontal minimal 2,5 cm. 

2) Pengerjaan Kayu 

Pekerjaan pelaksanaan struktur kayu ini sesuai dengan Gambar Rencana dengan hasil akhir 

sesuai dengan persyaratan.  Dalam hal pemotongan, pengetaman, penyambungan tidak tertera 

atau tidak disyaratkan, maka perlu diusulkan kepada Direksi Pekerjaan untuk menentukannya. 

3) Sambungan 

a) Semua sambungan harus dilaksanakan dengan rapi agar diperoleh sambungan yang 

cocok tanpa menggunakan pasak atau pengikat.  Kecuali disyaratkan lain atau tertera 

pada Gambar Rencana, maka bagian kayu struktur tidak boleh disambung untuk 

seluruh panjangnya, ujung-ujung balok kayu harus dipotong tegak dan untuk bidang 

kontak harus saling berhubungan dengan baik. 

b) Semua lubang-lubang baut, dan lubang-lubang penyambung lain dilaksanakan 

dengan bor dengan ukuran yang sesuai dan teliti.  Semua lubang pen dan sambungan-

sambungan kayu dibentuk sehingga sambungan menjadi rapat.  Lubang-lubang untuk 

baut harus dibor dengan mata bor yang mempunyai diameter 1,5 mm lebih besar dari 

diamater baut, kecuali lubang baut untuk lantai jembatan yang mempunyai diameter 

lubang sama dengan diameter baut yang digunakan. 

c) Apabila digunakan paku persegi (paku jembatan) diameter lubang baut sama dengan 

tebal batang paku.  Di mana pada Gambar Rencana tertera penggunaan alur maka 

baut harus diletakkan sedemikian rupa pada alur itu sehingga dapat bergerak pada 

arah susut kayu. 
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4) Sambungan Dengan Pelat Besi 

a) Kecuali disyaratkan lain pada Gambar Rencana, semua baut, strip, paku, pelat, cincin 

baut dan lain-lain pekerjaan besi harus terbuat dari baja lunak (mild steel). 

b) Semua pekerjaan besi setelah fabrikasi dan sebelum dikirim ke lokasi pekerjaan, 

harus digosok dan dibersihkan dan dimasukkan dalam minyak “linseed” dalam 

keadaan panas atau bahan lain yang telah disetujui. 

c) Baut harus mempunyai bentuk kepala baut yang sesuai, persegi atau bundar, dengan 

aur persegi, dengan panjang ulir minimum 4 kali diameter baut.  Semua mur harus 

pas betul tanpa toleransi.  Panjang baut yang tertera pada Gambar Rencana hanya 

merupakan ukuran perkiraan, dan Penyedia Jasa harus menyediakan baut-baut dengan 

panjang yang cukup sesuai dengan kondisi di lapangan. 

d) Ujung baut tidak boleh lebih dari setengah kali diameter lebih panjang dari mur, 

apabila berlebihan maka kelebihan panjang itu harus dipotong. Cincin baut persegi 

harus digunakan di belakang semua mur dan baut, kecuali dalam hal kepala baut 

terbenam pada permukaan kerb, gelagar dan papan lantai jembatan.  Di mana kepala 

baut harus dipasang terbenam pada lubang persegi atau bundar, maka cincin baut 

tidak digunakan. 

e) Semua tempat dimana kepala baut terbenam harus diisi padat dengan campuran aspal 

pasir untuk mencegah masuknya air ke dalam lubang tersebut. 

f) Tidak diperkenankan memasang ganjalan kayu di bawah baut atau mur. 

 

Ukuran cincin baut yang digunakan harus sesuai dengan Tabel 5-1. 

Tabel 5-1  Ukuran Cincin Baut 

Diameter baut 

(mm) 

Ukuran Cincin baut (mm) 

Sisi-sisi Tebal lubang 

13 38 0,30 14,3 

16 50 0,50 17.5 

19 64 0,50 20,6 

22 75 0,64 25.4 

25 90 0,64 28,6 

32 100 0,80 35,0 

5) Papan lantai 

a) Balok persegi dipasang sedemikian rupa sehingga bagian yang terletak di luar adalah 

selalu bagian yang jauh dari galih kayu.  Bagian galih dari semua balok persegi harus 

diletakkan menghadap ke bawah.  Seluruh ketidaksamaan tebal papan lantai jembatan 

harus diratakan untuk mendapatkan permukaan yang rata. 

b) Permukaan papan lantai di mana akan diletakkan kerb harus diratakan sehingga 

benar-benar rata untuk sepanjang kiri dan kanan jembatan, sehingga terdapat 

perletakan yang kokoh untuk setiap balok kerb.  Tepi gelagar yang bundar harus 

dibuat rata untuk mendapatkan permukaan yang rata sekurang-kurangnya 15 cm 

untuk papan lantai atau gelagar melintang. 

6) Perlindungan Terhadap Pasang Surut 

a) Tiang-tiang pada daerah pasang surut harus dilindungi seperti tercantum pada 

Gambar Rencana, terhadap organisme laur, dengan menggunakan pipa beton yang 

diisi dengan bahan pengisi yang disetujui Direksi Pekerjaan atau dengan 
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menggunakan selimut logam, atau dengan menggunakan bahan perlindungan lain 

yang disetujui. 

b) Perlindungan tersebut dilakukan untuk melindungi minimal 40 cm di bawah muka air 

rendah atau elevasi setelah penggerusan yang diperkirakan, yang mana lebih rendah, 

dan 30 cm di atas elevasi muka air tertinggi. 

7) Perlindungan dengan Petrolium Jelly 

a) Semua bagian ujung kayu pada pekerjaan jembatan kayu harus dilapisi dengan 

petroleum jelly dalam keadaan panas, atau bahan lain yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan, segera setelah kayu diserahkan di lokasi pekerjaan. 

b) Ujung setiap batang kayu yang telah dipotong menurut panjangnya yang diingini 

pada penyelesaian pekerjaan, perlu diberi perlindungan seperti tersebut di atas. 

8) Perlindungan dengan Minyak Pengawet Kayu 

a) Kecuali pada bagian-bagian yang disyaratkan untuk dicat, diberi ter atau diolah 

dengan petroleum jelly, maka semua permukaan kayu harus dilapisi dengan 2 kali 

lapisan kreosot, sebelum ditempatkan pada posisinya. 

b) Semua sambungan pada ujung  kayu perlu mendapat perhatian khusus dan pada 

penyelesaian pekerjaan, minyak pengawet kayu harus dituangkan pada sambungan-

sambungan.  Semua bagian yang diminyaki harus diselesaikan dahulu sebelum 

dimulai pekerjaan pengecatan dan tidak ada satu bagianpun yang diminyaki selama 

atau segera setelah hujan atau selama permukaan kayu basah.  Diperlukan paling 

tidak 48 jam berselang setiap penggunaan minyak pada bagian yang sama. 

9) Perlindungan dengan Ter 

a) Permukaan atas papan lantai kendaraan jembatan harus diberi satu lapisan cold tar, 

diberikan dalam keadaan panas, dna kemudian ditaburi dengan lapisan tipis pasir 

kasar yang bersih. 

b) Permukaan batang-batang yang akan ditutup dengan lapisan logam dan juga bagian 

dalam penutup logam itu, harus diberi ter sebelum dipasang seperti disyaratkan. 

c) Semua pemberian ter harus diselesaikan sebelum memulai pengecatan dan ter tidak 

diberikan selama atau segera sesudah hujan atau selama permukaan kayu basah. 

10) Pekerjaan Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu 

a) Pelaksanaan perbaikan atau penggantian struktur kayu harus mempertimbangkan 

keseimbangan struktur akibat hilangnya sementara struktur yang akan diganti. 

b). Apabila perbaikan atau penggantian struktur memerlukan perancah, maka Penyedia 

Jasa harus melaksanakan penggunaan perancah sebagai penopang yang dilengkapi 

dengan perhitungan kekuatan dan kestabilannya. 

c). Setelah selesai pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian struktur tersebut, maka 

struktur harus diberi lapisan pelindung sesuai dengan kondisinya serta lokasi dimana 

struktur tersebut berada. 

 

5.1.4. PENGENDALIAN MUTU 

1)  Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/ 

memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus 

sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 5.1.2.4). 
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2) Jaminan Mutu 

Mutu bahan yang dipasok dan cara kerja, proses serta hasil akhir harus dipantau dan 

dikendalikan seperti yang disyaratkan dalam Standar Rujukan dalam Pasal 5.1.2.2). dan 

dilengkapi dengan sertifikat dan/atau spesifikasi bahan dari pabrik pembuat. 

3) Perbaikan dan Penggantian Struktur Utama 

Bagian struktur yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan perbaikan dan/atau 

penggantian, harus dilaksanakan seperti pasal 5.1.3. sesuai dengan jenis pekerjaannya. 

Mutu kayu yang digunakan minimal sama dengan mutu kayu struktur utama yang ada pada 

kondisi baru. 

Semua struktur yang telah diperbaiki atau diganti harus diberi lapisan pelindung sama seperti 

struktur baru sesuai dengan pasal 5.1.3. 

 

5.1.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1)  Pengukuran 

Cara pengukuran pekerjaan ini berdasarkan meter kubik kayu terpasang sesuai dengan 

Gambar Rencana atau hasil review desain yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

2) Dasar Pembayaran 

a) Jumlah pekerjaan kayu yang dibayar adalah hasil akhir pekerjaan struktur kayu 

terpasang dalam meter kubik dna diterima dengan baik oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Semua perbaikan dan/atau penggantian struktur kayu harus diberi lapisan pelindung 

sesuai dengan pasal 5.1.3. dan dibayar sebagai kompensasi penuh terhadap pekerjaan 

perbaikan/penggantian struktur kayu. 

b) Harga satuan pekerjaan kayu harus sudah mencakup semua tenaga, material, alat 

sambung, dan pekerjaan lain yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan ini 

sampai mutu pekerjaan tercapai sesuai dengan persyaratan. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan Pengukuran 

   

R.5.1.(1) Penggantian Lantai Kayu Meter Kubik 

   

R.5.1.(2) Perbaikan Lantai Kayu  Meter Kubik 

   

R.5.1.(3) Penggantian Gelagar Kayu  Meter Kubik 

   

R.5.1.(4) Perbaikan Gelagar Kayu  Meter Kubik 

   

R.5.1.(5) Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu  Meter Kubik 

   

R.5.1.(6) Perbaikan Papan Lajur Kendaraan Meter Kubik 

   

R.5.1.(7) Penggantian Papan Lajur Kendaraan Meter Kubik 

   

R.5.1.(8) Perbaikan dan/atau penggantian kerb kayu 

 

Meter Kubik 
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R.5.1.(9) Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu Meter Kubik 

   

R.5.1.(10) Pengecatan/Perlindungan Gelagar Meter Persegi 

   

R.5.1.(11) Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Meter Persegi 

   

R.5.1.(12) Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu Meter Persegi 

   

R.5.1.(13) Pengecatan/Pelindungan Balok Kepala Kayu Meter persegi 

   

R.5.1.(14) Pengecatan/perlindungan Sandaran Meter Panjang 
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DIVISI 6 

PONDASI  

 

SEKSI 6.1. 

PONDASI TIANG 

6.1.1 UMUM 

1) Uraian 

Pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini akan mencakup tiang pancang yang disediakan dan 

dipancang atau ditempatkan sesuai dengan Spesifikasi ini, dan sedapat mungkin mendekati 

Gambar menurut penetrasi atau kedalamannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan. Tiang pancang uji dan/atau pengujian pembebanan diperlukan untuk menentukan 

jumlah dan panjang tiang pancang yang akan dilaksanakan. 

Pekerjaan ini mencakup jenis-jenis tiang pancang berikut ini : 

a) Tiang Kayu, termasuk Cerucuk.  

b) Tiang Baja Struktur 

c) Tiang Pipa Baja 

d) Tiang Beton Bertulang Pracetak bulat atau persegi 

e) Tiang Beton Prategang, Pracetak bulat atau persegi  

f) Tiang Bor Beton Cor Langsung Di Tempat 

Jenis tiang pancang yang akan digunakan harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. 

6.1.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 03-3448-1994 : Tata cara penyambungan tiang pancang beton pracetak penampang 

persegi dengan sistem monolit bahan epoxy 

SNI 03-4434-1997 : Spesifikasi tiang pancang beton prategang untuk pondasi jembatan 

ukuran (30x30, 35x35, 40x40) cm2, panjang 10-20 meter dengan baja 

tulangan BJ 24 an BJ 40 

 AASHTO, ASTM : 

AASHTO M183-90 : Structural Steel 

AASHTO M168-96 (1999) : Wood Products 

AASHTO M202M-02 : Steel Sheet Piling. 

AASHTO M133-04 : Preservatives and Pressure Treatment Process for 

Timber. 

ASTM A252 : Steel Pipe 

 

2) Toleransi 

a) Lokasi Kepala Tiang Pancang 

Tiang pancang harus ditempatkan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. 

Penggeseran lateral kepala tiang pancang dari posisi yang ditentukan tidak boleh 

melampaui 75 mm dalam segala arah. 
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b) Kemiringan Tiang Pancang 

Penyimpangan arah vertikal atau kemiringan yang disyaratkan tidak boleh lebih 

melampaui 20 mm per meter (yaitu 1 dalam 50). 

c) Kelengkungan (Bow) 

(1) Kelengkungan tiang pancang beton cor langsung di tempat harus tidak boleh 

melampaui 0,01 dari panjang suatu tiang pancang dalam segala arah. 

(2) Kelengkungan lateral tiang pancang baja tidak boleh melampaui 0,0007 dari 

panjang total tiang pancang. 

d) Tiang Bor Beton Cor Langsung Di Tempat 

Garis tengah lubang bor tanpa selubung (casing) harus +0 sampai + 5% dari diameter 

nominal pada setiap posisi. 

e) Tiang Pancang Beton Pracetak 

Toleransi harus sesuai dengan Pasal 3.2.2.3) dari Spesifikasi ini 

3) Persyaratan Bahan 

a) Kayu 

(1) Kayu untuk tiang pancang penahan beban (bukan cerucuk) dapat diawetkan 

atau tidak diawetkan, dan dapat dipangkas sampai membentuk penampang 

yang tegak lurus terhadap panjangnya atau berupa batang pohon lurus sesuai 

bentuk aslinya. Selanjutnya semua kulit kayu harus dibuang. 

(2) Tiang pancang kayu harus seluruhnya keras dan bebas dari kerusakan, mata 

kayu, bagian yang tidak keras atau akibat serangan serangga. Pengawetan harus 

sesuai dengan AASHTO M133 - 04. 

(3) Cerucuk kayu harus terbuat dari jenis, diameter dan mutu yang ditunjukkan 

dalam Gambar. 

b) Beton 

Beton harus memenuhi ketentuan dari Seksi 3.1. Bilamana beton akan dicor di dalam 

air, seperti halnya dengan tiang beton cor langsung di tempat, maka beton harus dicor 

dengan cara tremi dan harus mempunyai slump yang tidak kurang dari 15 cm serta 

kadar semen minimum 400 kg per meter kubik beton. 

c) Baja Tulangan 

Baja tulangan harus memenuhi ketentuan dari Seksi 3.3 

d) Tiang Pancang Beton Prategang Pracetak 

Tiang pancang beton prategang pracetak harus memenuhi ketentuan dari Seksi 3.2.  

 e) Tiang Pancang Baja Struktur 

Baja harus memenuhi ketentuan dari Seksi 4.1 dan AASHTO M183 - 90.  

 f) Pipa Baja 

(1) Pipa baja yang akan diisi dengan beton harus memenuhi ketentuan dari ASTM 

A252 Grade 2. Pelat penutup untuk menutup ujung tiang pancang harus 

memenuhi ketentuan dari AASHTO M183-90 (ASTM A36). 

(2) Pipa baja harus mempunyai garis tengah sebagaimana yang ditunjukkan dalam 

Gambar. Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, tebal dinding tidak boleh 

kurang dari 4,8 mm. Pipa baja termasuk penutup ujung, harus mempunyai 

kekuatan yang cukup untuk dipancang dengan metode yang ditentukan tanpa 

distorsi. 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

6 - 3 

(3) Pelat penutup dan las penyambung tidak boleh menonjol ke luar dari keliling 

ujung tiang pancang. 

g) Sepatu dan Sambungan Tiang Pancang 

Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 

atau sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 

4) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

Sebelum memulai suatu pekerjaan pemancangan, Penyedia Jasa harus mengajukan 

kepada Direksi Pekerjaan hal-hal sebagai berikut : 

(1) Program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan. 

(2) Rincian metode yang diusulkan untuk pemancangan atau penurunan tiang 

bersama dengan peralatan yang akan digunakan.  

(3) Perhitungan rancangan, termasuk rumus penumbukan, yang menunjukkan 

kapasitas tiang pancang bilamana penumbukan menggunakan peralatan yang 

diusulkan oleh Penyedia Jasa. 

(4) Usulan untuk pengujian pembebanan tiang pancang. Usulan ini mencakup 

metode pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian 

data yang diusulkan. 

(5) Persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan untuk pengajuan tersebut di atas 

harus diperoleh terlebih dahulu sebelum memulai setiap pekerjaan 

pemancangan. 

6.1.3. PELAKSANAAN 

1) Tiang Pancang Kayu 

a) Umum  

Semula tiang pancang kayu harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dipancang untuk 

memastikan bahwa tiang pancang kayu tersebut memenuhi ketentuan dari bahan dan 

toleransi yang diijinkan. 

b) Pengawetan (Tiang Pancang Kayu) 

(1) Semua kayu lunak yang digunakan untuk tiang pancang memerlukan 

pengawetan, yang harus dilaksanakan sesuai dengan AASHTO M133-04 

dengan menggunakan instalasi peresapan bertekanan. Bilamana instalasi 

semacam ini tidak tersedia, pengawetan dengan tangki terbuka secara panas 

dan dingin, harus digunakan. Beberapa kayu keras dapat digunakan tanpa 

pengawetan, tetapi pada umumnya, kebutuhan untuk mengawetkan kayu keras 

tergantung pada jenis kayu dan beratnya kondisi pelayanan. 

(2) Persetujuan dari Direksi Pekerjaan secara tertulis harus diperoleh sebelum 

pemancangan tiang pancang yang tidak diawetkan.  

c) Kepala Tiang Pancang  

(1) Sebelum pemancangan, tindakan pencegahan kerusakan pada kepala tiang 

pancang harus diambil. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan pemangkasan 

kepala tiang pancang sampai penampang melintang menjadi bulat dan tegak 

lurus terhadap panjangnya dan memasang cincin baja atau besi yang kuat atau 

dengan metode lainnya yang lebih efektif. 
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(2) Setelah pemancangan, kepala tiang pancang harus dipotong tegak lurus 

terhadap panjangnya sampai bagian kayu yang keras dan diberi bahan 

pengawet sebelum pur (pile cap) dipasang. 

(3) Bilamana tiang pancang kayu lunak membentuk pondasi struktur permanen 

dan akan dipotong sampai di bawah permukaan tanah, maka perhatian khusus 

harus diberikan untuk memastikan bahwa tiang pancang tersebut telah 

dipotong pada atau di bawah permukaan air tanah yang terendah yang 

diperkirakan. 

(4) Bilamana digunakan pur (pile cap) dari beton, kepala tiang pancang harus 

tertanam dalam pur dengan kedalaman yang cukup sehingga dapat 

memindahkan gaya. Tebal beton di sekeliling tiang pancang paling sedikit 15 

cm dan harus diberi baja tulangan untuk mencegah terjadinya keretakan. 

d) Sepatu Tiang Pancang  

(1) Tiang pancang harus dilengkapi dengan sepatu yang cocok untuk melindungi 

ujung tiang selama pemancangan, kecuali bilamana seluruh pemancangan 

dilakukan pada tanah yang lunak.  

(2) Posisi sepatu harus benar-benar sentris (pusat sepatu sama dengan pusat tiang 

pancang) dan dipasang dengan kuat pada ujung tiang. Bidang kontak antara 

sepatu dan kayu harus cukup untuk menghindari tekanan yang berlebihan 

selama pemancangan. 

e) Pemancangan  

(1) Pemancangan berat yang mungkin merusak kepala tiang pancang, memecah 

ujung dan menyebabkan retak tiang pancang harus dihindari dengan membatasi 

tinggi jatuh palu dan jumlah penumbukan pada tiang pancang.  

(2) Umumnya, berat palu harus sama dengan beratnya tiang untuk memudahkan 

pemancangan.  

(3) Perhatian khusus harus diberikan selama pemancangan untuk memastikan 

bahwa kepala tiang pancang harus selalu berada sesumbu dengan palu dan 

tegak lurus terhadap panjang tiang pancang dan bahwa tiang pancang dalam 

posisi yang relatif pada tempatnya. 

f) Penyambungan  

(1) Bilamana diperlukan untuk menggunakan tiang pancang yang terdiri dari dua 

batang atau lebih, permukaan ujung tiang pancang harus dipotong sampai tegak 

lurus terhadapa panjangnya untuk menjamin bidang kontak seluas seluruh 

penampang tiang pancang.  

(2) Pada tiang pancang yang digergaji, sambungannya harus diperkuat dengan 

kayu atau pelat penyambung baja, atau profil baja seperti profil kanal atau 

profil siku yang dilas menjadi satu membentuk kotak yang dirancang untuk 

memberikan kekuatan yang diperlukan. Tiang pancang  bulat harus diperkuat 

dengan pipa penyambung.  

(3) Sambungan di dekat titik-titik yang mempunyai lendutan maksimum harus 

dihindarkan. 

2) Tiang Pancang Beton Pracetak 

a) Umum  

(1) Tiang pancang  harus dirancang, dicor dan dirawat untuk memperoleh 

kekuatan yang diperlukan sehingga tahan terhadap pengangkutan, penanganan, 

dan tekanan akibat pemancangan tanpa kerusakan. Tiang pancang segi empat 
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harus mempunyai sudut-sudut yang ditumpulkan. Pipa pancang berongga 

(hollow piles) harus digunakan bilamana panjang tiang pancang yang luar biasa 

diperlukan. 

(2) Baja tulangan harus disediakan untuk menahan tegangan yang terjadi akibat 

pengangkatan, penyusunan dan pengangkutan tiang pancang maupun tegangan 

yang terjadi akibat pemancangan dan beban-beban yang didukung.  

(3) Selimut beton tidak boleh kurang dari 40 mm dan bilamana tiang pancang 

terekspos terhadap air laut atau pengaruh korosi lainnya, selimut beton tidak 

boleh kurang dari 50 mm. 

b) Penyambungan  

(1) Penyambungan tiang pancang harus dihindarkan bilamana memungkinkan. 

Bilamana perpanjangan tiang pancang tidak dapat dihindarkan, Penyedia Jasa 

harus menyerahkan metode penyambungan kepada Direksi Pekerjaan untuk 

mendapat persetujuan.  

(2) Tidak ada penyambungan tiang pancang sampai metode penyambungan 

disetujui secara tertulis dari Direksi  Pekerjaan. 

c) Perpanjangan Tiang Pancang  

(1) Perpanjangan tiang pancang beton pracetak dilaksanakan dengan 

penyambungan tumpang tindih (overlap) baja tulangan. Beton pada kepala 

tiang pancang akan dipotong hingga baja tulangan yang tertinggal mempunyai 

panjang paling sedikit 40 kali diameter tulangan. 

(2) Perpanjangan tiang pancang beton harus dilaksanakan dengan menggunakan 

baja tulangan yang sama (mutu dan diameternya) seperti pada tiang pancang 

yang akan diperpanjang. Baja spiral harus dibuat dengan tumpang tindih 

sepanjang 2 kali lingkaran penuh dan baja tulangan memanjang harus 

mempunyai tumpang tindih minimum 40 kali diameter. 

(3) Bilamana perpanjangan melebihi 1,50 m, acuan harus dibuat sedemikian 

hingga tinggi jatuh pengecoran beton tak melebihi 1,50 m. 

(4) Sebelum pengecoran beton, kepala tiang pancang harus dibersihkan dari semua 

bahan lepas atau pecahan, dibasahi sampai merata dan diberi adukan semen 

yang tipis. Mutu beton yang digunakan sekurang-kurangnya harus beton 

dengan fc’= 35 MPa atau K-400. Semen yang digunakan harus dari mutu yang 

sama dengan yang dipakai pada tiang panjang yang akan disambung, kecuali 

diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. 

(5) Acuan tidak boleh dibuka sekurang-kurangnya 7 hari setelah pengecoran. 

Perpanjangan tiang pancang akan dirawat dan dilindungi dengan cara yang 

sama seperti tiang pancang yang akan disambung.  

(6) Bilamana tiang pancang akan diperpanjang setelah operasi pemancangan 

sedang berjalan, kepala tiang pancang direncanakan tertanam dalam pur (pile 

cap), maka perpanjangan baja tulangan yang diperlukan harus seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar. Bilamana tidak disebutkan dalam Gambar, maka 

panjang tumpang tindih baja tulangan harus 40 kali diameter untuk tulangan 

memanjang, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. 

d) Sepatu Tiang Pancang  

(1) Tiang pancang harus dilengkapi dengan sepatu yang datar atau mempunyai 

sumbu yang sama (co-axial), jika dipancang masuk ke dalam atau menembus 

jenis tanah seperti batu, kerikil kasar, tanah liat dengan berangkal, dan tanah 
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jenis lainnya yang mungkin dapat merusak ujung tiang pancang beton. Sepatu 

tersebut dapat terbuat dari baja atau besi tuang.  

(2) Untuk tanah liat atau pasir yang seragam, sepatu tersebut dapat ditiadakan. 

Luas ujung sepatu harus sedemikian rupa sehingga tegangan dalam beton pada 

bagian tiang pancang ini masih dalam batas yang aman seperti yang disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan. 

e) Pembuatan dan Perawatan 

(1) Tiang pancang dibuat dan dirawat sesuai dengan ketentuan  dari Seksi 3.1 dan 

Seksi 3.3 dari Spesifikasi ini.  

(2) Waktu yang diijinkan untuk memindahkan tiang pancang harus ditentukan 

dengan menguji empat buah benda uji yang telah dibuat dari campuran yang 

sama dan dirawat dengan cara yang sama seperti tiang pancang tersebut.  

(3) Tiang pancang tersebut dapat dipindahkan bilamana pengujian kuat tekan pada 

keempat benda uji menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari tegangan yang 

terjadi pada tiang pancang yang dipindahkan, ditambah dampak dinamis yang 

diperkirakan dan dikalikan dengan faktor keamanan, semuanya harus 

berdasarkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

(4) Ruas tiang pancang yang akan terekspos untuk pemandangan yaitu tiang-tiang 

rangka pendukung, harus diselesaikan sesuai dengan Pasal 3.1.3.1).c). 

(5) Tidak ada tiang pancang yang  akan dipancang sebelum berumur paling sedikit 

28 hari atau telah mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan. 

(6) Acuan samping dapat dibuka 24 jam setelah pengecoran beton, tetapi seluruh 

tiang pancang tidak boleh digeser dalam waktu 7 hari setelah pengecoran 

beton, atau lebih lama sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

Perawatan harus dilaksanakan selama 7 hari setelah dicor dengan 

mempertahankan tiang pancang dalam kondisi basah selama jangka waktu 

tersebut.  

(7) Selama operasi pengangkatan, tiang pancang harus didukung pada titik 

seperempat panjangnya atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan. Bilamana tiang pancang tersebut  akan dibuat 1,5 m lebih panjang 

dari pada panjang yang disebutkan dalam Gambar, Direksi Pekerjaan akan 

memerintahkan menggunakan baja tulangan dengan diameter yang lebih besar 

dan/atau memakai tiang pancang dengan ukuran yang lebih besar dari yang 

ditunjukkan dalam Gambar. 

(8) Setiap tiang harus ditandai dengan tanggal pengecoran dan panjangnya, ditulis 

dengan jelas dekat dekat kepala tiang pancang. 

(9) Penyedia Jasa dapat menggunakan semen yang cepat mengeras untuk membuat 

tiang pencang. Penyedia Jasa harus memberitahu secara tertulis kepada Direksi 

Pekerjaan atas penggunaan jenis dan pabrik pembuat semen yang diusulkan. 

Semen yang demikian tidak boleh digunakan sebelum disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. Periode dan ketentuan perlindungan sebelum pemancangan harus 

sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.  

f) Pengupasan Kepala Tiang Pancang  

(1) Beton harus dikupas sampai pada elevasi yang sedemikian sehingga beton yang 

tertinggal akan masuk ke dalam pur (pile cap) sedalam 50 mm sampai 75 mm 

atau sebagaimana ditunjukkan di dalam Gambar.  
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(2) Untuk tiang pancang beton bertulang, baja tulangan yang tertinggal setelah 

pengupasan harus cukup panjang sehingga dapat diikat ke dalam pile cap 

dengan baik seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.  

(3) Untuk tiang pancang beton prategang, kawat prategang yang tertinggal setelah 

pengupasan harus dimasukkan ke dalam pile cap paling sedikit 600 mm. 

(4) Penjangkaran ini harus dilengkapi, jika perlu, dengan baja tulangan yang di cor 

ke dalam bagian atas tiang pancang. Sebagai alternatif, pengikatan dapat 

dihasilkan dengan baja tulangan lunak yang di cor ke dalam bagian atas dari 

tiang pancang pada saat pembuatan.  

(5) Pengupasan tiang pancang beton harus dilakukan dengan hati-hati untuk 

mencegah pecahnya atau kerusakan lainnya pada sisa tiang pancang. Setiap 

beton yang retak atau cacat harus dipotong dan diperbaiki dengan beton baru 

yang direkatkan sebagaimana mestinya dengan beton yang lama. 

(6) Sisa bahan potongan tiang pancang, yang menurut pendapat Direksi Pekerjaan, 

tidak perlu diamankan, harus dibuang sampai diterima oleh Direksi Pekerjaan.  

3) Tiang Pancang Baja 

a) Umum  

Pada umumnya, tiang pancang baja struktur harus berupa profil baja dilas biasa, tiang 

pancang pipa dan kotak dapat digunakan. Bilamana tiang pancang pipa atau kotak 

digunakan, dan akan diisi dengan beton, mutu beton tersebut minimum harus fc’= 20 

MPa atau K-250 dengan kadar semen seperti yang diuraikan dalam Pasal 3.1.2.5).e). 

b) Perlindungan Terhadap Korosi  

(1) Bilamana korosi pada tiang pancang baja mungkin dapat terjadi, maka panjang 

atau ruas-ruasnya yang mungkin terkena korosi harus dilindungi dengan 

pengecatan menggunakan lapisan pelindung yang telah disetujui dan/atau 

digunakan logam yang lebih tebal bilamana daya korosi dapat diperkirakan 

dengan akurat dan beralasan.  

(2) Umumnya seluruh panjang tiang baja yang terekspos, dan setiap panjang yang 

terpasang dalam tanah yang terganggu di atas muka air terendah, harus 

dilindungi dari korosi. 

c) Kepala Tiang Pancang  

(1) Sebelum pemancangan, kepala tiang pancang harus dipotong tegak lurus 

terhadap panjangnya dan topi pemancang (driving cap) harus dipasang untuk 

mempertahankan sumbu tiang pancang segaris dengan sumbu palu.  

(2) Setelah pemancangan, pelat topi, batang baja atau pantek harus ditambatkan 

pada pur, atau tiang pancang dengan panjang yang cukup harus ditanamkan ke 

dalam pur (pile cap). 

d) Perpanjangan Tiang Pancang  

(1) Perpanjangan tiang pancang  baja harus dilakukan dengan pengelasan. 

Pengelasan harus dikerjakan sedemikian rupa hingga kekuatan penampang baja 

semula dapat ditingkatkan.  

(2) Sambungan harus dirancang dan dilaksanakan dengan cara sedemikian hingga 

dapat menjaga alinyemen dan posisi yang benar pada ruas-ruas tiang pancang. 

Bilamana tiang pancang pipa atau kotak akan diisi dengan beton setelah 

pemancangan, sambungan yang dilas harus kedap air. 
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e) Sepatu Tiang Pancang  

(1) Pada umumnya sepatu tiang pancang tidak diperlukan pada profil H atau profil 

baja gilas lainnya. Namun bilamana tiang pancang akan dipancang di tanah 

keras, maka ujungnya dapat diperkuat dengan menggunakan pelat baja tuang 

atau dengan mengelaskan pelat atau siku baja untuk menambah ketebalan baja.  

(2) Tiang pancang pipa atau kotak dapat juga dipancang tanpa sepatu, tetapi 

bilamana sepatu tiang diperlukan, maka sepatu tiang ini dapat dikerjakan 

dengan cara mengelaskan pelat datar atau yang dibentuk sedemikian rupa dari 

pelat baja dengan mutu yang sama atau baja fabrikasi. 

 

4) Pemancangan 

a) Umum  

(1) Tiang pancang  dapat dipancang dengan setiap jenis palu, asalkan tiang 

pancang tersebut dapat menembus masuk pada kedalaman yang telah 

ditentukan atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan, tanpa kerusakan. 

(2) Bilamana elevasi akhir kepala tiang pancang berada di bawah permukaan tanah 

asli, maka galian harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemancangan. 

Perhatian khusus harus diberikan agar dasar pondasi tidak terganggu oleh 

penggalian diluar batas-batas yang ditunjukkan dalam Gambar. 

(3) Kepala tiang pancang baja harus dilindungi dengan bantalan topi atau mandrel 

dan kepala tiang kayu harus dilindungi dengan cincin besi tempa atau besi non-

magnetik sebagaimana yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini. Palu, topi baja, 

bantalan topi, katrol dan tiang pancang harus mempunyai sumbu yang sama 

dan harus terletak dengan tepat satu di atas lainnya. Tiang pancang termasuk 

tiang pancang miring harus dipancang secara sentris dan diarahkan dan dijaga 

dalam posisi yang tepat.  

(4) Semua pekerjaan pemancangan harus dihadiri oleh Direksi Pekerjaan atau 

wakilnya, dan palu pancang tidak boleh diganti dan dipindahkan dari kepala 

tiang pancang tanpa persetujuan dari Direksi Pekerjaan atau wakilnya. 

(5) Tiang pancang harus dipancang sampai penetrasi maksimum atau penetrasi 

tertentu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, atau 

ditentukan dengan pengujian pembebanan sampai mencapai kedalaman 

penetrasi akibat beban pengujian tidak kurang dari dua kali beban yang 

dirancang, yang diberikan menerus untuk sekurang-kurangnya 60 mm. Dalam 

hal tersebut, posisi akhir kepala tiang pancang tidak boleh lebih tinggi dari 

yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan setelah pemancangan tiang pancang uji.  Posisi tersebut 

dapat lebih tinggi jika disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

(7) Bilamana ketentuan rancangan tidak dapat dipenuhi, maka Direksi Pekerjaan 

dapat memerintahkan untuk menambah jumlah tiang pancang dalam kelompok 

tersebut sehingga beban yang dapat didukung setiap tiang pancang tidak 

melampaui kapasitas daya dukung yang aman, atau Direksi Pekerjaan dapat 

mengubah rancangan bangunan bawah jembatan bilamana dianggap perlu. 

(8) Alat pancang yang digunakan dapat dari jenis gravitasi, uap atau diesel. Untuk 

tiang pancang beton, umumnya digunakan jenis uap atau diesel. Berat palu  pada 

jenis gravi-tasi sebaiknya tidak kurang dari jumlah berat tiang beserta topi 

pancangnya, tetapi sama sekali tidak boleh kurang dari setengah jumlah berat 

tiang beserta topi pancangnya, dan minimum 2 ton untuk tiang pancang beton. 
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Untuk tiang pancang baja, berat palu harus dua kali berat tiang beserta topi 

pancangnya. Tinggi jatuh palu tidak boleh melampaui 2,5 meter atau 

sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Alat pancang dengan 

jenis drop hammer, diesel atau hidrolik yang disetujui, harus mampu 

memasukkan tiang pancang minimal 3 cm untuk 10 pukulan terakhir dengan 

daya dukung yang diinginkan sebagaimana yang ditentukan dari rumus 

pemancangan yang disetujui. Energi total alat pancang tidak boleh kurang dari 

970 kgm per pukulan, kecuali untuk tiang pancang beton sebagaimana 

disyaratkan di bawah ini.  

(9) Alat pancang drop hammer, diesel, atau hidrolik yang dipakai memancang 

tiang pancang beton harus mempunyai energi per pukulan, untuk setiap 

gerakan penuh dari pistonnya tidak kurang dari 635 kgm. 

(10) Penumbukan dengan gerakan tunggal (single acting) atau palu yang dijatuhkan 

harus dibatasi sampai 1,2 meter dan lebih baik 1 meter. Penumbukan dengan 

tinggi jatuh yang lebih kecil harus digunakan bilamana terdapat kerusakan pada 

tiang pancang. Contoh-contoh berikut ini adalah kondisi yang dimaksud : 

•  Bilamana terdapat lapisan tanah keras dekat permukaan tanah yang harus 

ditembus pada saat awal pemancangan untuk tiang pancang yang panjang. 

•  Bilamana terdapat lapisan tanah lunak yang dalam sedemikian hingga 

penetrasi yang dalam terjadi pada setiap penumbukan.  

•  Bilamana tiang pancang diperkirakan sekonyong-konyongnya akan 

mendapat penolakan akibat batu atau tanah yang benar-benar tak dapat 

ditembus lainnya. 

(11) Bilamana serangkaian penumbukan tiang pancang untuk 10 kali pukulan 

terakhir telah mencapai hasil yang memenuhi ketentuan, penumbukan ulangan 

harus dilaksanakan dengan hati-hati, dan pemancangan yang terus menerus 

setelah tiang pancang hampir berhenti penetrasi harus dicegah, terutama jika 

digunakan palu berukuran sedang. Suatu catatan pemancangan yang lengkap 

harus dilakukan sesuai dengan Pasal 6.1.2.(5). 

(12) Setiap perubahan yang mendadak dari kecepatan penetrasi yang tidak dapat 

dianggap sebagai perubahan biasa dari sifat alamiah tanah harus dicatat dan 

penyebabnya harus dapat diketahui, bila memungkinkan, sebelum 

pemancangan dilanjutkan. 

(13) Tidak diperkenankan memancang tiang pancang dalam jarak 6 m dari beton 

yang berumur kurang dari 7 hari. Bilamana pemancangan dengan 

menggunakan palu yang memenuhi ketentuan minimum, tidak dapat 

memenuhi Spesifikasi, maka Penyedia Jasa harus menyediakan palu yang lebih 

besar dan/atau menggunakan water jet atas biaya sendiri. 

b) Penghantar Tiang Pancang (Leads)  

(1) Penghantar tiang pancang harus dibuat sedemikian hingga dapat memberikan 

kebebasan bergerak untuk palu dan penghantar ini harus diperkaku dengan tali 

atau palang yang kaku agar dapat memegang tiang pancang selama 

pemancangan.  

(2) Kecuali jika tiang pancang dipancang dalam air, penghantar tiang pancang,  

sebaiknya mempunyai panjang yang cukup sehingga penggunaan bantalan topi 

tiang pancang panjang tidak diperlukan.  

(3) Penghantar tiang pancang miring sebaiknya digunakan untuk pemancangan 

tiang pancang miring. 
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c) Bantalan Topi Tiang Pancang Panjang (Followers)  

Pemancangan tiang pancang dengan bantalan topi tiang pancang panjang sedapat 

mungkin harus dihindari, dan hanya akan dilakukan dengan persetujuan tertulis dari 

Direksi Pekerjaan. 

d) Tiang Pancang Yang Naik  

(1) Bilamana tiang pancang mungkin naik akibat naiknya dasar tanah, maka 

elevasi kepala tiang pancang harus diukur dalam interval waktu dimana tiang 

pancang yang berdekatan sedang dipancang.  

(2) Tiang pancang  yang naik sebagai akibat pemancangan tiang pancang yang 

berdekatan, harus dipancang kembali sampai kedalaman atau ketahanan 

semula, kecuali jika pengujian pemancangan kembali pada tiang pancang yang 

berdekatan menunjukkan bahwa pemancangan ulang ini tidak diperlukan. 

e) Pemancangan Dengan Pancar Air (Water Jet)  

(1) Pemancangan dengan pancar air dilaksanakan hanya seijin Direksi Pekerjaan 

dan dengan cara yang sedemikian rupa hingga tidak mengurangi kapasitas daya 

dukung tiang pancang yang telah selesai dikerjakan, stabilitas tanah atau 

keamanan setiap struktur yang berdekatan. 

(2) Banyaknya pancaran, volume dan tekanan air pada nosel semprot harus 

sekedar cukup untuk melonggarkan bahan yang berdekatan dengan tiang 

pancang, bukan untuk membongkar bahan tersebut.  Tekanan air  harus 5 

kg/cm
2
 sampai 10 kg/cm

2
 tergantung pada kepadatan tanah.  

(3) Perlengkapan harus dibuat, jika diperlukan, untuk mengalirkan air yang 

tergenang pada permukaan tanah. Sebelum penetrasi yang diperlukan tercapai, 

maka pancaran harus dihentikan dan tiang pancang dipancang dengan palu 

sampai penetrasi akhir. Lubang-lubang bekas pancaran di samping tiang 

pancang harus diisi dengan adukan semen setelah pemancangan selesai. 

f) Tiang Pancang Yang Cacat 

(1) Prosedur pemancangan tidak mengijinkan tiang pancang mengalami tegangan 

yang berlebihan sehingga dapat mengakibatkan pengelupasan dan pecahnya 

beton, pembelahan, pecahnya dan kerusakan kayu, atau deformasi baja.  

(2) Manipulasi tiang pancang dengan memaksa tiang pancang kembali ke posisi 

yang sebagaimana mestinya, menurut pendapat Direksi Pekerjaan, adalah 

keterlaluan, dan tak akan diijinkan.  

(3) Tiang pancang yang cacat harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa 

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6.1.2.4) dan sebagaimana yang disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan. 

(4) Bilamana pemancangan ulang untuk mengembalikan ke posisi semula tidak 

memungkinkan, tiang pancang harus dipancang sedekat mungkin dengan posisi 

semula, atau tiang pancang tambahan harus dipancang sebagaimana yang 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

g) Catatan Pemancangan/Kalendering  

Sebuah catatan yang detail dan akurat tentang pemancangan harus disimpan oleh 

Direksi Pekerjaan dan Penyedia Jasa harus membantu Direksi Pekerjaan dalam 

menyimpan catatan ini yang meliputi berikut ini : jumlah tiang pancang, posisi, jenis, 

ukuran, panjang aktual, tanggal pemancangan, panjang dalam pondasi telapak, 
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penetrasi pada saat penumbukan terakhir, enerji pukulan palu, panjang perpanjangan, 

panjang pemotongan dan panjang akhir yang dapat dibayar. 

h) Rumus Dinamis untuk Perkiraan Kapasitas Tiang Pancang  

Kapasitas daya dukung tiang pancang harus diperkirakan dengan menggunakan 

rumus dinamis (Hiley). Penyedia Jasa dapat mengajukan rumus lain untuk mendapat 

persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

 

                 

                          

 

 

 

Pa = Pu / N 

 

dimana : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai C1 + C2 + C3 harus diukur selama pemancangan. 

Tabel 6-1  Nilai Efisiensi Palu (ef) 

Jenis Palu Efisiensi (ef) 

Drop hammer 0.75 – 1.00 

Single acting hammer 0.75 – 0.85 

Double acting hammer 0.85 

Diesel hammer 0.85 – 1.00 

 

Tabel 6-2  Nilai Efisiensi Palu (ef) 

Material n 

Taing pancang kayu 0.25 

Bantalan kayu diatas tiang pancang baja 0.32 

Bantalan kayu pada tiang pancang baja 0.4 

Tiang pancang baja tanpa bantalan kayu/ Tiang beton dengan 0.5 

  efWH  W + n
2
Wp 

Pu = ------------------------ X ------------- 

  S + (C1 + C2 + C3)/2  W + Wp 

Pu : Kapasitas daya dukung batas (ton) 

Pa : Kapasitas daya dukung yang diijinkan (ton)  

ef : Efisiensi palu 

W : Berat palu atau ram (ton) 

Wp : Berat tiang pancang (ton) 

n : Koefisien restitusi 

H  : Tinggi jatuh palu (m) 

  H = 2 H’ untuk palu diesel (H’ = tinggi jatuh ram) 

S : Penetrasi tiang pancang pada saat penumbukan terakhir, atau “set” (m) 

C1 : Tekanan sementara yang diijinkan untuk kepala tiang dan poer (m) 

C2 : Tekanan sementara yang diijinkan untuk deformasi elastis dari  batang 

tiang pancang (m) 

C3 :

    

Tekanan sementara yang diijinkan untuk gempa pada lapangan (m) 

N  : Faktor Keamanan 
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bantalan 

Palu besi cor diatas tiang pancang beton tanpa topi 0.4 

 

Tabel 6-3  Nilai K1 – Nilai perpendekan Elastik Kepala Tiang Pancang dan  Topi 

Tiang Pancang 

 

 

Bahan 

K1 ( cm) 

Tegangan pemancangan pada kepala tiang 

pancang 

35 

kg/cm
2
 

70 

kg/cm
2
 

105 

kg/cm
2
 

140 

kg/cm
2
 

Tiang atau pipa baja     

− Langsung pada kepala tiang 0 0 0 0 

− Langsung pada kepala tiang kayu 0.1 0.1 0.3 0.5 

Tiang pancang beton pracetak dengan 

topi setebal 7,5-10 cm 

 

0.3 

 

0.6 

 

0.9 

 

1.25 

Topi baja yang mengandung paking 

kayu untuk tiang baja H atau taing 

baja pipa 

 

 

0.1 

 

 

0.2 

 

 

0.3 

 

 

0.4 

Cap Block terdiri dari 5 mm bahan 

fiber diantara dua pelat baja 10 mm 

 

0.05 

 

0.1 

 

0.15 

 

0.2 

 

5) Tiang Bor Beton  

a) Umum  

Contoh bahan yang digali harus disimpan untuk semua tiang bor. Pengujian 

penetrometer untuk bahan di lapangan harus dilakukan selama penggalian dan pada 

dasar tiang bor sesuai dengan yang diminta oleh Direksi Pekerjaan. Pengambilan 

contoh bahan ini harus selalu dilakukan pada tiang bor pertama dari tiap kelompok. 

b) Pengeboran Tiang Bor Beton  

(1) Lubang-lubang harus di bor sampai kedalaman seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar atau ditentukan berdasarkan pengujian hasil pengeboran. Semua 

lubang harus diperiksa, bilamana diameter dasar lubang kurang dari setengah 

diameter yang ditentukan, pekerjaan tersebut akan ditolak. 

(2) Sebelum pengecoran beton, semua lubang tersebut harus ditutup sedemikian 

rupa hingga keutuhan lubang dapat terjamin. Dasar selubung (casing) harus 

dipertahankan tidak lebih dari 150 cm dan tidak kurang dari 30 cm di bawah 

permukaan beton selama penarikan dan operasi penempatan, kecuali 

ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan. 

(3) Sampai kedalaman 3 m dari permukaan beton yang dicor harus digetarkan 

dengan alat penggetar. Sebelum pengecoran, semua bahan lepas yang terdapat 

di dalam lubang bor harus dibersihkan. Air bekas pengeboran tidak 

diperbolehkan masuk ke dalam lubang. 

(4) Sebelum pengecoran, semua air yang terdapat dalam lubang bor harus dipompa 

keluar. Selubung (casing) harus digetarkan pada saat pencabutan untuk 

menghindari menempelnya beton pada dinding casing. Pengecoran beton dan 

pemasangan baja tulangan tidak diijinkan sebelum mendapat persetujuan dari 

Direksi Pekerjaan. 
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c) Pengecoran Beton  

(1) Pengecoran beton harus dilaksanakan sesuai dengan Seksi 3.1 Dimanapun 

beton digunakan harus di cor ke dalam suatu lubang yang kering dan bersih. 

Beton harus di cor melalui sebuah corong dengan panjang pipa, seperti yang 

telah diuraikan dalam Pasal 3.1.3.1).c).  

(2) Pengaliran harus diarahkan sedemikian rupa hingga beton tidak menimpa baja 

tulangan atau sisi-sisi lubang.  

(3) Beton harus di cor secepat mungkin setelah pengeboran dimana kondisi tanah 

kemungkinan besar akan memburuk akibat terekspos.  

(4) Bilamana elevasi akhir pemotongan berada di bawah elevasi muka air tanah, 

tekanan harus dipertahankan pada beton yang belum mengeras, sama dengan 

atau lebih besar dari tekanan air tanah, sampai beton tersebut selesai mengeras. 

d) Pengecoran Beton di Bawah Air  

(1) Bilamana pengecoran beton di dalam air atau lumpur pengeboran, semua bahan 

lunak dan bahan lepas pada dasar lubang harus dihilangkan dan cara tremi yang 

telah disetujui harus digunakan. 

(2) Cara tremi harus mencakup sebuah pipa yang diisi dari sebuah corong di 

atasnya. Pipa harus diperpanjang sedikit di bawah permukaan beton baru dalam 

tiang bor sampai di atas elevasi air/lumpur. 

(3) Bilamana beton mengalir keluar dari dasar pipa, maka corong harus diisi lagi 

dengan beton sehingga pipa selalu penuh dengan beton baru. Pipa tremi harus 

kedap air, dan harus berdiameter paling sedikit 15 cm. Sebuah sumbat harus 

ditempatkan di depan beton yang dimasukkan pertama kali dalam pipa untuk 

mencegah pencampuran beton dan air. 

e) Penanganan Kepala Tiang Bor Beton  

(1) Tiang bor umumnya harus dicor sampai kira-kira satu meter di atas elevasi 

yang akan dipotong.  

(2) Semua beton yang lepas, kelebihan dan lemah harus dikupas dari bagian 

puncak tiang bor dan baja tulangan yang tertinggal harus mempunyai panjang 

yang cukup sehingga memungkinkan pengikatan yang sempurna ke dalam pur 

atau struktur di atasnya. 

f) Tiang Bor Beton Yang Cacat  

Tiang bor harus dibentuk dengan cara dan urutan sedemikian rupa hingga dapat 

dipastikan bahwa tidak terdapat kerusakan yang terjadi pada tiang bor yang dibentuk 

sebelumnya. Tiang bor yang cacat dan di luar toleransi harus diperbaiki atas biaya 

Penyedia Jasa sesuai dengan Pasal .6.1.4. 

6.1.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Jaminan Mutu 

Mutu bahan yang dipasok, kecakapan kerja dan hasil penyelesaian harus dipantau dan 

dikendalikan seperti yang ditetapkan dalam Standar Rujukan dalam Seksi 3.1, 3.2, 3.3 dan 4.1 

dari Spesifikasi ini. 
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2) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/ 

memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus 

sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 6.1.2 4). 

3) Penyimpanan dan Perlindungan Bahan  

a) Semen, agregat dan baja tulangan harus disimpan sebagaimana yang disyaratkan 

dalam Seksi 3.1 dan 3.3 dari Spesifikasi ini.  

b) Unit-unit beton bertulang atau prategang dan unit-unit baja harus ditempatkan bebas 

dari kontak langsung dengan permukaan tanah dan ditempatkan pada penyangga kayu 

di atas tanah keras yang tidak akan turun baik musin hujan maupun kemarau, akibat 

beban dari unit-unit tersebut.  

c) Bilamana unit-unit tersebut disusun dalam lapisan-lapisan, maka tidak melebihi dari 3 

lapisan dengan penyangga kayu dipasang di antara tiap lapisan. Penyangga untuk 

setiap lapisan harus dipasang di atas lapisan yang terdahulu. Untuk gelagar dan tiang 

pancang, penyangga harus dipasang pada jarak tidak lebih dari 20 % dari ukuran 

panjang unit, yang diukur dari setiap ujung. 

4) Tiang Uji (Test Pile) 

a) Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan untuk melaksanakan tiang uji, bilamana 

dianggap perlu untuk mengetahui dengan pasti kedalaman dan daya dukung dari 

pondasi tiang pancang pada jembatan. Penyedia Jasa akan melengkapi dan 

melaksanakan tiang uji pada lokasi yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Semua 

pengujian tiang uji harus dilaksanakan dengan pengawasan Direksi Pekerjaan. 

b) Bilamana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, tiang uji harus diuji dengan 

pengujian pembebanan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 6.1.4.5) dari Spesifikasi 

ini. 

c) Setelah mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan, pemancangan tiang uji harus 

dilanjutkan sampai diperintahkan untuk dihentikan. Apabila pemancangan tiang uji 

telah melampaui kedalaman yang ditentukan atau diperlukan serta menunjukkan 

bahwa daya dukung tiang pancang masih terus meningkat, maka Penyedia Jasa 

selanjutnya harus meneruskan pemancangan tiang uji tersebut sampai di dapat daya 

dukung tiang yang sesuai dengan rencana, dan Penyedia Jasa melengkapi sisa tiang 

pancang dalam struktur yang belum diselesaikan. Dalam menentukan panjang tiang 

pancang, Penyedia Jasa harus mengikuti daftar panjang tiang pancang yang 

diperkirakan untuk sisa panjang yang harus diselesaikan dalam struktur. 

d) Jumlah tiang pancang dan lokasi yang diuji akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan, 

tetapi jumlah ini minimal satu dan tidak lebih dari empat untuk setiap jembatan. 

Tiang uji dapat dilaksanakan di dalam atau di luar keliling pondasi, dan dapat 

menjadi bagian dari pekerjaan yang permanen. (bagaimana untuk jembatan yang 

besar atau bentang panjang, apa tidak lebih baik ditentukan dalam persentase) – 

jumlah untuk jembatan besar sebaiknya ditentukan oleh perencana dan bukan di 

dalam spesifikasi 

5) Pengujian Pembebanan (Loading Test) 

a) Percobaan pembebanan harus dilakukan dengan cara yang disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyerahkan detail gambar peralatan pembebanan 

yang akan digunakannya kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.  

Peralatan tersebut harus dibuat sedemikian hingga memungkinkan penambahan 

beban tanpa menyebabkan getaran terhadap tiang uji. 
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b) Bilamana cara yang disetujui ini membutuhkan tiang (jangkar) tarik, tiang tarik 

semacam ini harus dari jenis dan diameter yang sama dengan pipa yang permanen 

dan harus dilaksanakan di lokasi pipa permanen tersebut. Tiang dan selongsong pipa 

yang dinding-dindingnya tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menahan 

beban percobaan bila dalam keadaan kosong, harus diberi penulangan yang 

diperlukan dan beton yang dicor sebelum dilakukan pembebanan. Beban-beban untuk 

pengujian pembebanan tidak boleh diberikan sampai beton mencapai kuat tekan 

minimum 95 % dari kuat tekan beton berumur 28 hari. Bilamana Penyedia Jasa 

menghendaki lain, Penyedia Jasa dapat menggunakan semen dengan kekuatan awal 

yang tinggi (high-early-strength-cement), jenis III atau IIIA untuk beton dalam tiang 

pengujian pembebanan dan untuk tiang tarik. 

c) Peralatan yang disetujui dan cocok untuk mengukur beban tiang dan penurunan tiang 

pancang dengan akurat dalam setiap peningkatan beban harus disediakan oleh 

Kontraktor 

d) Peralatan tersebut harus mempunyai kapasitas kerja tiga kali beban rancangan untuk 

tiang yang akan diuji yang ditunjukkan dalam Gambar. Titik referensi untuk 

mengukur penurunan (settlement) tiang pancang harus dipindahkan dari tiang uji 

untuk menghindari semua kemungkinan gangguan yang akan terjadi. Semua 

penurunan tiang pancang yang dibebani harus diukur dengan peralatan yang 

memadai, seperti alat pengukur (gauges) tekanan, dan harus diperiksa dengan alat 

pengukur elevasi. 

e) Peningkatan lendutan akan dibaca segera setelah setiap penambahan beban diberikan 

dan setiap interval 15 menit setelah penambahan beban tersebut. Beban yang aman 

dan diijinkan adalah 50 % beban yang telah diberikan selama 48 jam secara terus 

menerus menyebabkan penurunan tetap (permanent settlement) tidak lebih dari 6,5 

mm yang diukur pada puncak tiang. Beban pengujian harus dua kali beban rancangan 

yang ditunjukkan dalam Gambar. 

f) Beban pertama yang harus diberikan pada tiang percobaan adalah beban rancangan 

tiang pancang. Beban pada tiang pancang dinaikkan sampai mencapai dua kali beban 

rancangan dengan interval tiga kali penambahan beban yang sama. Setiap 

penambahan beban harus dalam interval waktu minimum 2 jam, kecuali jika tidak 

terdapat penambahan penurunan kurang dari 0,12 mm dalam interval waktu 15 menit 

akibat penambahan beban sebelumnya. Bilamana kekuatan tiang uji untuk 

mendukung beban pengujian diragukan, penambahan beban harus dikurangi sampai 

50 % masing-masing beban pengujian, sesuai dengan perintah Direksi Pekerjaan agar 

kurva keruntuhan yang halus dapat digambar. Beban pengujian penuh harus 

dipertahankan pada tiang uji dalam waktu tidak kurang dari 48 jam. Kemudian beban 

ditiadakan dan penurunan permanen dibaca. Bilamana diminta oleh Direksi 

Pekerjaan, pembebanan diteruskan melebihi 2 kali beban rancangan dengan 

penambahan beban setiap kali 10 ton sampai tiang runtuh atau kapasitas peralatan 

pembebanan ini dilampaui. Tiang pancang dapat dianggap runtuh bila penurunan 

total akibat beban melebihi  25 mm atau penurunan permanen melebihi 6,5 mm. 

g) Setelah pengujian pembebanan selesai dilaksanakan, beban-beban yang digunakan 

harus disingkirkan, dan tiang pancang, termasuk tiang tarik dapat digunakan untuk 

struktur bilamana oleh Direksi Pekerjaan dianggap masih memenuhi ketentuan untuk 

digunakan. Tiang uji yang tidak dibebani harus digunakan seperti di atas. Jika setiap 

tiang pancang setelah digunakan sebagai tiang uji atau tiang tarik dianggap tidak 

memenuhi ketentuan untuk digunakan dalam struktur, harus segera disingkirkan 

bilamana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, atau harus dipotong sampai di bawah 

permukaan tanah atau dasar pondasi telapak, mana yang dapat dilaksanakan. 
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h) Penyedia Jasa harus membuat laporan untuk setiap pengujian pembebanan. Laporan 

ini harus meliputi dokumen-dokumen berikut ini : 

(1) Denah pondasi 

(2) Lapisan (stratifikasi) tanah 

(3) Kurva kalibrasi alat pengukur tekanan 

(4) Gambar diameter piston dongkrak  

(5) Grafik pengujian dengan absis untuk beban dalam ton dan ordinat untuk 

penurunan (settlement) dalam desimal mm. 

Tabel yang menunjukkan pembacaan alat pengukur tekanan dalam atmosfir, beban 

dalam ton, penurunan dan penurunan rata-rata dimana semua itu merupakan fungsi dari 

waktu (tanggal dan jam). 

i) Bilamana kapasitas daya dukung yang aman dari setiap tiang pancang, diketahui 

kurang dari beban rancangan, maka tiang pancang harus diperpanjang atau 

diperbanyak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

6) Mutu Pekerjaan dan Perbaikan Atas Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

a) Bilamana toleransi yang diberikan dalam Pasal.6.1.2.3) telah dilampaui, maka Penyedia 

Jasa harus menyelesaikan setiap langkah perbaikan yang dianggap perlu oleh Direksi 

Pekerjaan dengan biaya sendiri. 

b) Setiap tiang pancang yang rusak akibat cacat dalam (internal) atau pemancangan tidak 

sebagaimana mestinya, dipancang keluar dari lokasi yang semestinya atau dipancang di 

bawah elevasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, 

harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa. 

c) Pekerjaan perbaikan, seperti yang telah ditentukan oleh Direksi Pekerjaan dan 

dikerjakan atas biaya Penyedia Jasa, akan mencakup, tetapi tidak perlu dibatasi berikut 

ini : 

(1) Penarikan kembali tiang pancang yang rusak dan penggantian dengan tiang 

pancang baru atau lebih panjang, sesuai dengan yang diperlukan. 

(2) Pemancangan tiang pancang kedua sepanjang sisi tiang pancang yang cacat 

atau pendek. Perpanjangan tiang pancang dengan cara penyambungan, seperti 

yang telah disyaratkan di bagian lain dari Seksi ini, untuk memungkinkan 

penempatan kepala tiang pancang yang sebagaimana mestinya dalam pur (pile 

cap). 

 

6.1.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Cara Pengukuran 

a) Cerucuk 

Cerucuk harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang untuk 

penyediaan dan pemancangan cerucuk memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan 

dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Pengadaan Tiang Pancang  

(1) Satuan pengukuran untuk pembayaran tiang pancang kayu dan beton pracetak 

(bertulang atau prategang) harus diukur dalam meter panjang dari tiang 

pancang yang disediakan dalam berbagai panjang dari setiap ukuran dan 

jenisnya.  
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(2) Tiang pancang baja diukur dalam kilogram dari tiang pancang yang disediakan 

dalam berbagai panjang dari setiap ukuran dan jenisnya. Dalam segala hal, 

jenis dan panjang yang diukur adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan, disediakan sesuai dengan ketentuan bahan dari Spesifikasi 

ini dan disusun dalam kondisi baik di lapangan dan diterima oleh Direksi 

Pekerjaan. Kuantitas dalam meter kubik atau kilogram yang akan dibayar, 

termasuk panjang tiang uji dan tiang tarik yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan, tetapi tidak termasuk panjang yang disediakan menurut pendapat 

Penyedia Jasa. 

(3) Tiang pancang yang disediakan oleh Penyedia Jasa, termasuk  tiang uji tidak 

diijinkan untuk menggantikan tiang pancang yang telah diterima sebelumnya 

oleh Direksi Pekerjaan, yang ternyata kemudian hilang atau rusak sebelum 

penyelesaian Kontrak selama penumpukan atau penanganan atau 

pemancangan, dan  akan yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan untuk 

disingkirkan dari tempat pekerjaan atau dibuang dengan cara lain. 

(4) Bilamana perpanjangan tiang pancang diperlukan, panjang perpanjangan akan 

dihitung dalam meter kubik atau kilogram, dan akan diukur untuk pembayaran. 

(5) Baja tulangan dalam beton, penyetelan, sepatu dan penyambungan bilamana 

diperlukan, acuan tidak akan diukur untuk pembayaran. 

(6) Bilamana Penyedia Jasa mengecor tiang pancang beton pracetak lebih panjang 

dari yang diperlukan, sebagaimana seluruh panjang baja tulangan untuk 

memudahkan pemancangan, maka tidak ada pengukuran untuk bagian beton 

yang harus dibongkar agar supaya batang baja tulangan itu dapat dimasukkan 

ke dalam struktur yang mengikatnya.  

c) Pemancangan Tiang Pancang  

(1) Tiang pancang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai 

jumlah meter panjang dari tiang pancang yang diterima dan tertinggal dalam 

struktur yang telah selesai.  

(2) Panjang dari masing-masing tiang pancang harus diukur dari ujung tiang 

pancang sampai sisi bawah pile cap untuk tiang pancang yang seluruh 

panjangnya masuk ke dalam tanah, atau dari ujung tiang pancang sampai 

permukaan tanah untuk tiang pancang yang hanya sebagian panjangnya masuk 

ke dalam tanah. 

(3) Pengukuran untuk tambahan biaya pemancangan yang dikerjakan di dalam air 

diukur dari muka tanah dasar air (danau,sungai, selat) sampai ke permukaan air 

normal rata-rata.    

d) Tiang Bor Beton Cor Langsung Di Tempat 

(1) Pengukuran tiang bor beton cor langsung di tempat harus merupakan jumlah 

aktual dalam meter panjang tiang bor yang telah selesai dibuat dan diterima 

sebagai suatu struktur.  

(2) Panjang untuk pembayaran harus diukur dari ujung tiang bor sebagaimana 

yang dibuat atau disetujui lain oleh Direksi Pekerjaan, sampai elevasi bagian 

atas tiang bor yang akan dipotong seperti ditunjukkan dalam Gambar atau 

sebagaimana yang dirancang oleh Direksi Pekerjaan.  

e) Pelaksanaan Tiang Bor Beton Cor Langsung Di Tempat Yang Berair 

(1) Pengukuran untuk biaya tambahan terhadap tiang bor beton cor langsung di 

tempat yang dilaksanakan di bawah air harus dihitung dalam meter panjang, 

dari ujung  tiang bor yang dirancang atau disetujui sampai elevasi bagian atas 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

6 - 18 

tiang bor yang akan dipotong bilamana kepala tiang bor berada di bawah 

permukaan air normal.  

(2) Bilamana elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong di atas permukaan 

air normal, panjang yang dihitung harus dari ujung tiang bor yang dirancang 

atau disetujui sampai elevasi permukaan air normal. 

f) Tiang Uji 

Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan pemancangan 

seperti yang diuraikan dalam  Pasal 6.1.5.1).c) dan 6.1.5.1).d) di atas. 

g) Pengujian Pembebanan Tiang 

Pengujian tiang (loading test)  akan diukur berdasarkan jenis dan hasil akhir 

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan. 

2) Dasar Pembayaran 

a) Kuantitas yang ditentukan seperti diuraikan di atas, akan dibayar dengan Harga 

Kontrak per satuan pengukuran, untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan 

ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran 

tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan, penanganan, 

pemancangan, penyambungan, perpanjangan, pemotongan kepala tiang, pengecatan, 

perawatan, pengujian, baja tulangan atau baja prategang dalam beton, penggunaan 

peledakan, pengeboran atau peralatan lainnya yang diperlukan untuk penetrasi ke 

dalam lapisan keras, dan juga termasuk hilangnya selubung (casing), semua tenaga 

kerja dan setiap peralatan yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan biasa  

untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam 

Seksi ini. 

b) Pembayaran untuk pekerjaan tiang bor beton cor langsung ditempat atau di dalam air, 

pekerjaan beton dibayarkan berdasarkan seksi 3.1. dan untuk baja tulangan yang 

digunakan di dalam tiang bor beton tersebut dibayar terpisah pada seksi 3.3. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

   

R.6.1.(1) Pondasi Cerucuk, Pengadaan dan Pemancangan Meter Panjang 

   

R.6.1.(2) Pengadaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan. 

ukuran .... 

Meter Panjang 

   

R.6.1.(3) Pengadaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan.  

ukuran .... 

Meter Panjang 

   

R.6.1.(4) Pengadaan Tiang Pancang Baja diameter  .... cm Kilogram 

   

R.6.1.(5) Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak 

ukuran / diameter ...... 

Meter Panjang 

   

R.6.1.(6) Pengadaan Tiang Pancang Beton Prategang Pracetak 

ukuran / diameter ...... 

Meter Panjang 

   

R.6.1.(7) Pemancangan Tiang Pancang Kayu. ukuran .... cm Meter Panjang 
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R.6.1.(8) Pemancangan Tiang Pancang Beton . ukuran ....    cm Meter Panjang 

   

R.6.1.(9) Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja diameter.... cm Meter Panjang 

   

R.6.1.(10) Tiang Bor Beton ukuran .... cm Meter Panjang 

   

R.6.1.(11) Tambahan Biaya untuk no. Mata Pembayaran 6.1.(8) 

dan 7.6.(9) bila tiang pancang dikerjakan di air 

Meter Panjang 

   

R.6.1.(12) Tambahan Biaya untuk no. Mata Pembayaran 6.1.(10) 

bila tiang bor dikerjakan di air 

Meter Panjang 

   

R.6.1.(13) Tiang Uji ukuran .... jenis ……… Meter Panjang 

   

R.6.1.(14) Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang ukuran / 

diameter .... 

Meter Panjang 

   

R.6.1.(15) Pengujian Pembebanan Dinamis pada Tiang ukuran / 

diameter .... 

Meter Panjang 
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SEKSI 6.2. 

PONDASI SUMURAN 

6.2.1. UMUM 

1) Uraian 

Pekerjaan ini harus mencakup penyediaan dan penurunan dinding sumuran yang dicor di 

tempat atau pracetak yang terdiri unit-unit beton pracetak, sesuai dengan Spesifikasi ini dan 

sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar, atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

Jenis dan dimensi sumuran terbuka yang digunakan  akan ditunjukkan dalam Gambar.  

2) Penerbitan Detail Pelaksanaan 

Detail pelaksanaan untuk pondasi sumuran terbuka dari beton bertulang yang tidak termasuk 

dalam Dokumen Lelang akan disiapkan oleh Direksi Pekerjaan dan diterbitkan untuk 

Penyedia Jasa setelah peninjauan kembali rancangan telah selesai dikerjakan sesuai dengan 

Seksi 1.2 dari Spesifikasi ini. 

6.2.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Rujukan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3.1.2.1) dari Spesifikasi ini digunakan.  

2) Toleransi 

Pekerjaan pondasi sumuran terbuka harus memenuhi kriteria toleransi yang disyaratkan  

dalam Pasal 3.1.2.3)  dari Spesifikasi  ini. 

3) Persyaratan Bahan 

a) Penyimpanan dan Perlindungan Bahan 

Penyimpanan dan perlindungan bahan seperti yang disyaratkan dalam Seksi 3.1 dan 

3.3 dari Spesifikasi ini, digunakan. 

b) Bahan 

Bahan yang digunakan harus sama dengan yang ditunjukkan dalam Gambar. Dinding 

sumuran dibuat dari beton bertulang. Pekerjaan beton dan baja tulangan harus 

memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 3.1.2.4) dan 3.3.2.4). Kecuali jika 

ditunjukkan lain dalam Gambar, maka mutu beton adalah fc’= 20 MPa atau K-250 

dan mutu baja BJ-24. Kecuali jika ditunjukkan lain dalam Gambar, maka bahan 

pengisi pondasi sumuran adalah beton siklop yang harus memenuhi ketentuan dalam 

Seksi 3.1 

4) Persyaratan Kerja 

a) Kondisi Tempat Kerja 

Kondisi tempat kerja seperti disyaratkan dalam Seksi 3.1 dan 3.3 dari Spesifikasi ini, 

digunakan. 

b) Pengajuan Kesiapan Kerja 

Pengajuan kesiapan kerja seperti yang disyaratkan dalam Seksi 3.1 dan 3.3 dari 

Spesifikasi ini, digunakan. 
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6.2.3. PELAKSANAAN 

1) Umum 

Pondasi sumuran harus dibuat memenuhi ketentuan dimensi dan fungsinya, dengan 

mempertimbangkan kondisi pelaksanaan yang diberikan. 

2) Unit Beton Pracetak 

a) Unit beton pracetak harus dicor pada landasan pengecoran yang sebagaimana 

mestinya. Cetakan  harus memenuhi garis dan elevasi yang tepat dan terbuat dari 

logam. Cetakan harus kedap air dan tidak boleh dibuka paling sedikit 3 hari setelah 

pengecoran. Unit beton pracetak yang telah selesai dikerjakan harus bebas dari 

segregasi, keropos, atau cacat lainnya dan harus memenuhi dimensi yang disyaratkan. 

b) Unit beton pracetak tidak boleh digeser sebelum 7 hari setelah pengecoran, atau 

sampai pengujian menunjukkan bahwa kuat tekan beton telah mencapai 70 persen 

dari kuat tekan beton rancangan dalam 28 hari. 

c) Unit beton pracetak tidak boleh diangkut atau dipasang sampai beton tersebut 

mengeras paling sedikit 14 hari setelah pengecoran, atau sampai pengujian 

menunjukkan kuat tekan mencapai 85 % dari kuat tekan rancangan dalam 28 hari. 

3) Dinding Sumuran dari Unit Beton Pracetak  

a) Beton pracetak yang pertama dibuat harus ditempatkan sebagai unit yang terbawah. 

Bilamana beton pracetak yang pertama dibuat telah diturunkan, beton pracetak 

berikutnya  harus dipasang di atasnya dan disambung sebagimana mestinya dengan 

adukan semen untuk memperoleh kekakuan dan stabilitas yang diperlukan.  

b) Penurunan dapat dilanjutkan 24 jam setelah penyambungan selesai dikerjakan. 

4) Dinding Sumuran Cor Di Tempat 

a) Cetakan untuk dinding sumuran yang dicor di tempat harus memenuhi garis dan 

elevasi yang tepat, kedap air dan tidak boleh dibuka paling sedikit 3 hari setelah 

pengecoran. Beton harus dicor dan dirawat sesuai dengan ketentuan dari Spesifikasi 

ini.  

b) Penurunan tidak boleh dimulai paling sedikit 7 hari setelah pengecoran atau sampai 

pengujian menunjukkan bahwa kuat tekan beton mencapai 70 % dari kuat tekan 

rancangan dalam 28 hari. 

5) Pengisian Sumuran dengan Beton Siklop 

Beton siklop yang diisikan pada Pondasi Sumuran sesuai dengan pasal 3.1.3.1).e). 

6) Galian dan Penurunan  

Bilamana penggalian dan penurunan pondasi sumuran dilaksanakan, perhatian khusus harus 

diberikan untuk hal-hal berikut ini : 

a) Semua pekerjaan harus dilaksanakan dengan aman, teliti, mematuhi undang-undang 

keselamatan kerja, dan sebagainya. 

b) Penggalian hanya boleh dilanjutkan bilamana penurunan telah dilaksanakan dengan 

tepat dengan memperhatikan pelaksanaan dan kondisi tanah. Gangguan, pergeseran dan 

gonjangan pada dinding sumuran harus dihindarkan selama penggalian. 

c) Dinding sumuran umumnya diturunkan dengan cara akibat beratnya sendiri, dengan 

menggunakan beban berlapis (superimposed loads), dan mengurangi ketahanan geser 

(frictional resistance), dan sebagainya. 
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d) Cara mengurangi ketahanan geser :   

Bilamana ketahanan geser diperkirakan cukup besar pada saat penurunan dinding 

sumuran, maka disarankan untuk melakukan upaya untuk mengurangi geseran antara 

dinding luar sumuran dengan tanah disekelilingnya. 

e) Sumbat Dasar Sumuran 

Dalam pembuatan sumbat dasar sumuran, perhatian khusus harus diberikan untuk 

hal-hal berikut ini : 

(1) Pengecoran beton dalam air umumnya harus dilaksanakan dengan cara tremies 

atau pompa beton setelah yakin bahwa tidak terdapat fluktuasi muka air dalam 

sumuran. 

(2) Air dalam sumuran umumnya tidak boleh dikeluarkan setelah pengecoran 

beton untuk sumbat dasar sumuran. 

f) Pengisian Sumuran 

Sumuran harus diisi dengan beton siklop fc’ 15 MPa atau K-175 sampai elevasi satu 

meter di bawah pondasi telapak. Sisa satu meter tersebut harus diisi dengan beton fc’ 

20 MPa atau K-250, atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. 

g) Pekerjaan Dinding Penahan Rembesan (Cut-Off Wall Work)  

Dinding penahan rembesan (cut-off wall) harus kedap air dan harus mampu menahan 

gaya-gaya dari luar seperti tekanan tanah dan air selama proses penurunan dinding 

sumuran, dan harus ditarik setelah pelaksanaan sumuran selesai dikerjakan.  

h) Pembongkaran Bagian Atas Sumuran Terbuka 

(1) Bagian atas dinding sumuran yang telah terpasang yang lebih tinggi dari sisi 

dasar pondasi telapak harus dibongkar. Pembongkaran harus dilaksanakan 

dengan menggunakan alat pemecah bertekanan (pneumatic breakers). 

Peledakan tidak boleh digunakan dalam setiap pembongkaran ini. 

(2) Baja tulangan yang diperpanjang masuk ke dalam pondasi telapak harus 

mempunyai panjang paling sedikit 40 kali diameter tulangan. 

i) Pengendalian Keselamatan 

Dalam melaksanakan pembuatan pondasi sumuran, standar keselamatan yang tinggi 

harus digunakan untuk para pekerja dengan ketat mematuhi undang-undang dan 

peraturan yang berkaitan. 

 

6.2.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan 

mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah 

diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 6.2.2.4). 

 

6.2.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

a) Kuantitas sumuran yang disediakan sesuai dengan ketentuan bahan dalam Spesifikasi 

ini diukur untuk pembayaran, harus jumlah panjang sumuran dalam meter seperti 

yang ditunjukkan dalam Gambar dan diperintahkan secara tertulis oleh Direksi 
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Pekerjaan. Satuan pengukuran untuk penurunan sumuran harus jumlah meter panjang 

penurunan yang diterima, diukur dari tumit sumuran sampai sisi dasar pondasi 

telapak. 

b) Tidak ada pengukuran terpisah untuk pembayaran yang akan dilakukan untuk peng-

galian, pemompaan, acuan dan setiap pekerjaan sementara untuk pembuatan 

sumuran, dimana semua pekerjaan tersebut dipandang telah termasuk dalam 

pengukuran dan pembayaran sumuran. 

c) Isian beton kedap air dan beton siklop pada pondasi sumuran akan diukur 

berdasarkan beton terpasang sesuai dengan ketentuan seksi 3.1. dengan mata 

pembayaran sesuai seksi 3.1. 

2) Dasar Pembayaran 

a) Pembayaran untuk yang disebutkan di atas harus dilakukan dengan Harga Satuan 

Kontrak menurut Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam 

Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut merupakan 

kompensasi penuh untuk penyediaan semua pekerja, bahan, peralatan, perkakas, 

galian untuk penurunan termasuk pembuangan bahan yang digali, pembongkaran 

(jika diperlukan) bagian atas sumuran  untuk memperoleh elevasi yang disyaratkan, 

penghubung, sambungan dan semua pekerjaan kecil dan sementara yang diperlukan 

untuk menyelesaikan pekerjaan ini.  

b) Pembayaran untuk beton kedap air dengan mutu fc’ 25 Mpa dan beton siklop akan 

dibayar sesuai dengan mata pembayaran pada seksi 3.1. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

   

R.6.2.(1) Pengadaan Dinding Sumuran Silinder,  

Diameter .................... 

Meter Panjang 

   

R.6.2.(2) Penurunan Dinding Sumuran Silinder, 

Diameter ........................ 

Meter Panjang 
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DIVISI 7 

LAPIS PERMUKAAN  

SEKSI 7.1. 

CAMPURAN ASPAL PANAS 

7.1.1. UMUM 

1) Uraian 
Yang dimaksud dengan Campuran Beraspal Panas adalah campuran aspal dan batuan 
yang dicampur di Unit Pencampur Aspal (AMP) , dihampar dan dipadatkan dalam 
keadaan panas pada temperatur tertentu. Pekerjaan ini mencakup pembuatan lapisan 
campuran beraspal panas untuk lapis perata, lapis pondasi atau lapis aus, yang dihampar 
dan dipadatkan di atas lapis pondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai 
dengan Spesifikasi ini dan memenuhi garis, ketinggian, dan potongan memanjang serta 
potongan melintang yang ditunjukkan dalam Gambar Rencana. 

Semua jenis campuran dirancang menggunakan prosedur khusus yang diberikan di dalam 
Spesifikasi ini, untuk menjamin bahwa rancangan yang berkenaan dengan kadar aspal, 
rongga udara, stabilitas, kelenturan dan keawetan cocok guna mendukung lalu-lintas 
rencana.  

2) Jenis Campuran Aspal  

Jenis campuran dan ketebalan lapisan harus seperti yang ditentukan pada Gambar 
Rencana. 

a) Latasir (Lapis Tipis Aspal Pasir / Sand Sheet) Kelas A dan B 
 Campuran-campuran ini ditujukan untuk jalan dengan lalu lintas ringan, khususnya pada 
daerah dimana agregat kasar sulit diperoleh. Pemilihan Kelas A atau B terutama tergantung 
pada tebal nominal minimum. Campuran Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir/sand sheet) 
biasanya memerlukan penambahan filler agar memenuhi kebutuhan sifat-sifat yang 
disyaratkan.  
 

b) Lataston (Lapis Tipis Beton Aspal / HRS) 
Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston)  terdiri dari dua macam campuran, Lataston Lapis 
Pondasi (HRS-Base) dan Lataston Lapis Permukaan (HRS-Wearing Course) dan ukuran 
maksimum agregat masing-masing campuran adalah 19 mm. Lataston Lapis Pondasi  
(HRS-Base) mempunyai proporsi fraksi agregat kasar lebih besar daripada Lataston Lapis 
Permukaan (HRS - Wearing Course). 

.  

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka campuran harus dirancang 
sampai memenuhi semua ketentuan yang diberikan dalam Spesifikasi. Dua kunci 
utama adalah : 

(1) Gradasi yang benar-benar senjang. Agar diperoleh gradasi senjang, maka 
hampir selalu dilakukan pencampuran pasir alam dengan agregat halus pecah 
mesin 

(2) Rongga udara pada kepadatan membal (refusal density) harus memenuhi 
ketentuan yang ditunjukkan dalam Spesifikasi ini. 

c) Laston (AC) 

Lapis Aspal Beton (Laston/AC) terdiri dari tiga macam campuran, Laston Lapis 
Aus (AC-WC), Laston Lapis Pengikat (AC-BC) dan Laston Lapis Pondasi (AC-
Base) dan ukuran maksimum agregat masing-masing campuran adalah 19 mm, 
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25,4 mm, 37,5 mm. Setiap jenis campuran AC yang menggunakan bahan Aspal 
Polimer atau Aspal dimodifikasi dengan Aspal Alam atau Aspal Multigrade 
disebut masing-masing sebagai AC-WC Modified, AC-BC Modified, dan AC-
Base Modified. 

7.1.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan  
Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 03-1968-1990 : Metode Pengujian Tentang Analisis Saringan Agregat Halus 
dan Kasar 

SNI 03-1969-1990  : Metode Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat 
Kasar  

SNI 03-1970-1990 : Metode Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat 
Halus 

SNI 03-2417-1991  : Metode Pengujian Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi 
Los Angeles 

SNI 06-2432-1991 : Metoda Pengujian Daktilitas Bahan-Bahan Aspal 

SNI 06-2433-1991 : Metoda Pengujian Titik Nyala dan Titik Bakar dengan Alat 
Cleveland Open Cup 

SNI 06-2434-1991 : Metoda Pengujian Titik Lembek Aspal dan Ter 

SNI 03-1737-1991 : Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON) untuk 
Jalan Raya 

SNI 03-2439-1991 : Metode Pengujian Kelekatan Agregat Terhadap Aspal 
SNI 06-2440-1991 : Metoda Pengujian Kehilangan Berat Minyak dan Aspal 

dengan Cara A 

SNI 06-2441-1991 : Metoda Pengujian Berat Jenis Aspal Padat 

SNI 06-2456-1991 : Metoda pengujian Penetrasi Bahan-Bahan Bitumen 

SNI 06-2490-1991 : Metoda Pengujian Kadar Air Aspal dan Bahan yang 
Mengandung Aspal 

SNI 03-3407-1994 : Metode Pengujian Sifat Kekekalan Bentuk Batu Terhadap 
Larutan Natrium Sulfat dan Magnesium Sulfat 

SNI 03-3425-1994 : Tata Cara Pelaksanaan Lapis Tipis Beton Aspal untuk Jalan 
Raya 

SNI 06-3426-1994 : Tata Cara Survai Kerataan Permukaan Perkerasan Jalan 
Dengan Alat Ukur Kerataan NAASRA 

SNI 03-3640-1994 : Metode Pengujian Kadar Aspal dengan Cara Ekstraksi 
Menggunakan Alat Soklet 

SNI 03-4141-1996 : Metode Pengujian Gumpalan Lempung Dan Butir-Butir 
Mudah Pecah Dalam Agregat 

SNI 03-4142-1996  : Metode Pengujian Jumlah Bahan Dalam Agregat Yang Lolos 
Saringan No.200 (0,075 mm) 

SNI 03-4428-1997 : Metode Pengujian Agregat Halus atau Pasir Yang 
Mengandung Bahan Plastis Dengan Cara Setara Pasir 

SNI 06-4797-1998 : Metoda Pengujian Pemulihan Aspal Dengan Alat Penguap 
Putar 

SNI 03-4804-1998 : Metode Pengujian Bobot Isi dan Rongga Udara Dalam 
Agregat 

SNI 03-6399-2000 : Tata Cara Pengambilan Contoh Aspal 
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SNI 03-6441-2000 : Metode Pengujian Viskositas Aspal minyak Dengan Alat 
Brookfield Termosel 

SNI 03-6721-2002 : Metode Pengujian Kekentalan Aspal Cair dengan Alat 
Saybolt 

SNI 03-6723-2002 : Spesifikasi Bahan Pengisi Untuk Campuran Beraspal 
SNI 03-6757-2002 : Metode Pengujian Berat Jenis Nyata Campuran Beraspal 

Padat Menggunakan Benda Uji Kering Permukaan Jenuh. 

SNI 03-6819-2002 : Spesifikasi Agregat Halus Untuk Campuran Beraspal 

SNI 03-6877-2002 : Metode Pengujian Kadar Rongga Agregat Halus yang tidak 
dipadatkan 

SNI 03-6885-2002 : Metode Pengujian Noda Aspal Minyak 
SNI 03-6890-2002 : Tata Cara Pengambilan Contoh Campuran Beraspal 

SNI 03-6893-2002 : Metode Pengujian Berat Jenis Maksimum Campuran Beraspal 
SNI 03-6894-2002 : Metode Pengujian Kadar Aspal Dan Campuran Beraspal Cara 

Sentrifius 
RSNI M-01-2003  : Metode Pengujian Campuran Beraspal Panas dengan Alat 

Marshall 

RSNI S-01-2003 : Spesifikasi Aspal Keras Berdasarkan Penetrasi 
RSNI M-04-2004 : Metode Pengujian Kelarutan Aspal  

RSNI M-06-2004 : Cara Uji Campuran Beraspal Panas untuk Ukuran agregat 
Maksimum dari 25,4 mm (1 inci) sampai dengan 38 mm (1,5 
inci) dengan alat Marshall 

AASHTO : 

AASHTO T283-89 : Resistance of Compacted Bituminous Mixture to Moisture 

Induced Damaged 
AASHTO T301-95 : Elastic Recovery Test Of Bituminous Material By Means of A 

Ductilometer 

AASHTO T165-97 : Effect of Water on Cohesion of Compacted Bituminous 

Paving Mixtures 

ASTM :  
ASTM D 4791 : Standard Test Method for Flat or Elongated Particles in 

Coarse Aggregate 
ASTM E 102-93 : Saybolt Furol Viscosity of Asphaltic Material at High 

Temperature 

British Standard :  

BS 598 Part 104 (1989) : The Compaction Procedure Used in the Percentage Refusal 

Density Test 

2) Tebal Lapisan dan Toleransi 
a) Tebal setiap lapisan campuran aspal harus dipantau dengan benda uji "inti" (core) 

perkerasan yang diambil oleh Penyedia Jasa di bawah pengawasan Direksi 
Pekerjaan. Jumlah total benda uji inti yang diambil dalam setiap segmen yang 
ditinjau tidak kurang dari 6 (enam) benda uji inti per 200 meter panjang secara 
acak atau jumlah 3√ untuk panjang segmen lebih dari 200 m (sesuai dengan produk 
harian AMP) dengan lokasi titik uji ditentukan secara acak. 

 
b) Segmen adalah panjang lajur yang dilapis dalam satu hari produksi AMP. 
           Sub segmen adalah bagian dari segmen yang diwakili oleh satu benda uji inti pada 

pengujian secara acak untuk penentuan tebal lapisan. 
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c) Tebal aktual campuran aspal yang dihampar di setiap segmen dari pekerjaan, 

didefinisikan sebagai tebal rata-rata dari semua benda uji inti yang diambil dari 
segmen tersebut. 

 
d) Tebal aktual campuran aspal individual yang dihampar, harus sama dengan tebal 

rancangan yang ditentukan dalam Gambar Rencana dengan toleransi yang 
disyaratkan dalam Pasal 7.1.2.(2).f). 

        Bilamana tebal campuran aspal dalam satu segmen terdapat benda uji inti yang 
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan diatas maka sub 
segmen yang tidak memenuhi syarat harus dibongkar atau dilapis kembali dengan 
tebal nominal minimum yang dipersyaratkan dalam Tabel 7.1.2-1 

 
e) Bilamana campuran aspal yang dihampar lebih dari satu lapis, seluruh tebal tiap 

lapisan campuran aspal tidak boleh kurang dari toleransi masing-masing yang 
disyaratkan dan tebal rancangan yang disyaratkan dalam Gambar Rencana. 

 
f) Toleransi tebal untuk tiap lapisan campuran Beraspal :  

• Latasir tidak kurang dari 2,0 mm, 
• Lataston Lapis Aus tidak kurang dari 3,0 mm 
• Lataston Lapis Pondasi tidak kurang dari 3,0 mm 
• Laston Lapis Aus tidak kurang dari 3,0 mm 
• Laston Lapis Antara tidak kurang dari 4,0 mm 
• Laston Lapis Pondasi tidak kurang dari 5,0 mm 

 
Tabel 7.1.2-1 Tebal Nominal Minimum Campuran Aspal  

 
Jenis Campuran Simbol Tebal Nominal 

Minimum (cm) 
Latasir Kelas A SS-A 1,5 
Latasir Kelas B SS-B 2,0 
Lataston Lapis Aus HRS-WC 3,0 

Lapis Pondasi HRS-Base 3,5 
Laston Lapis Aus  AC-WC 4,0 

Lapis Antara AC-BC 5,0 
Lapis Pondasi AC-Base 6,0 

 
g) Untuk semua  jenis campuran,  berat  aktual  campuran aspal  yang dihampar harus 

dipantau dengan menimbang setiap muatan truk yang meninggalkan pusat instalasi 
pencampur aspal. Untuk setiap ruas pekerjaan yang diukur untuk pembayaran, 
bilamana berat aktual bahan terhampar yang dihitung dari timbangan adalah 
kurang ataupun lebih lima persen dari berat yang dihitung dari ketebalan rata-rata 
dan kepadatan rata-rata benda uji inti (core), maka Direksi Pekerjaan harus 
mengambil tindakan untuk menyelidiki sebab terjadinya selisih berat ini sebelum 
menyetujui pembayaran bahan yang telah dihampar. Investigasi oleh Direksi  
Pekerjaan dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini : 
 
i) Memerintahkan Penyedia Jasa untuk lebih sering mengambil atau lebih 

banyak mengambil atau mencari lokasi lain benda uji inti (core); 
 
ii) Memeriksa peneraan dan ketepatan timbangan serta peralatan dan prosedur 

pengujian di laboratorium 
 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

7 - 5 

iii) Memperoleh hasil pengujian laboratorium yang independen dan 
pemeriksaan kepadatan campuran aspal yang dicapai di lapangan. 

 
iv) Menetapkan suatu sistem perhitungan dan pencatatan truk secara terinci. 

 
Biaya untuk setiap penambahan atau meningkatnya frekwensi pengambilan benda 
uji inti (core), untuk survei geometrik tambahan ataupun pengujian laboratorium, 
untuk pencatatan muatan truk, ataupun tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh 
Direksi Pekerjaan untuk mencari penyebab dilampauinya toleransi berat harus 
ditanggung oleh Penyedia Jasa sendiri. 

 
h) Perbedaan  kerataan  permukaan campuran lapis aus (HRS-WC  dan AC-WC) 

yang telah selesai dikerjakan, harus memenuhi berikut ini : 
 
i) Kerataan Melintang 
 

Bilamana diukur dengan mistar lurus sepanjang 3 m yang diletakkan tepat di 
atas permukaan jalan tidak boleh melampaui 5 mm untuk lapis aus dan lapis 
antara atau 10 mm untuk lapis pondasi. Perbedaan setiap dua titik pada 
setiap penampang melintang tidak boleh melampaui 5 mm dari elevasi yang 
dihitung dari penampang melintang yang ditunjukkan dalam Gambar 
Rencana. 

 
ii) Kerataan Memanjang 
 

Setiap ketidakrataan individu bila diukur dengan mistar lurus sepanjang 3 m 
yang diletakkan sejajar dengan sumbu jalan tidak boleh melampaui 5 mm. 

 
i) Bilamana  campuran aspal  digunakan  sebagai lapis perata sekaligus sebagai lapis 

perkuatan (strengthening) maka tebal lapisan tidak boleh melebihi 2,5 kali tebal 
nominal yang diberikan dalam Tabel 7.1.2-1 

3) Persyaratan Bahan  
a) Agregat  

(1) Umum 

(a) Agregat yang akan digunakan dalam pekerjaan harus sedemikian rupa 
agar campuran aspal, yang proporsinya dibuat sesuai dengan rumus 
perbandingan campuran (lihat Pasal 7.1.2.5)), memenuhi semua 
ketentuan yang disyaratkan dalam Tabel 7.1.2-2 sampai dengan Tabel 
7.1.2-3.  

(b) Agregat tidak boleh digunakan sebelum disetujui terlebih dahulu oleh 
Direksi Pekerjaan. Bahan harus ditumpuk sesuai dengan ketentuan 
dalam Seksi 1.11 dari Spesifikasi ini. 

(c) Sebelum memulai pekerjaan Penyedia Jasa harus sudah menumpuk 
setiap fraksi agregat pecah dan pasir untuk campuran aspal, paling 
sedikit untuk kebutuhan satu bulan dan selanjutnya tumpukan 
persediaan harus dipertahankan paling sedikit untuk kebutuhan 
campuran aspal satu bulan berikutnya. 

(d) Dalam pemilihan sumber agregat, Penyedia Jasa dianggap sudah 
memperhitungkan penyerapan aspal oleh agregat. Variasi kadar aspal 
akibat tingkat penyerapan aspal yang berbeda, tidak dapat diterima 
sebagai temperatur untuk negosiasi kembali harga satuan dari 
Campuran Aspal. 
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(e) Penyerapan air oleh agregat maksimum 3 %. 
(f) Berat jenis (bulk specific gravity) agregat kasar dan halus minimum 2,5 

dan perbedaannya tidak boleh lebih dari 0,2. 

(2) Agregat Kasar  
(a) Fraksi agregat kasar untuk rancangan adalah yang tertahan ayakan No.8   

(2,36 mm) dan haruslah bersih, keras, awet dan bebas dari lempung 
atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya dan memenuhi ketentuan 
yang diberikan dalam Tabel 7.1.2-2. 

(b) Fraksi agregat kasar harus batu pecah atau kerikil pecah dan harus 
disiapkan dalam ukuran nominal. Ukuran maksimum (maximum size) 
agregat adalah satu ayakan yang lebih besar dari ukuran nominal 
maksimum (nominal maximum size). Ukuran nominal maksimum 
adalah satu ayakan yang lebih kecil dari ayakan pertama (teratas)  
dengan bahan tertahan kurang dari 10 %. 

(c) Agregat kasar harus mempunyai angularitas seperti yang disyaratkan 
dalamTabel 7.1.2-3. Angularitas agregat kasar didefinisikan sebagai 
persen terhadap berat agregat yang lebih besar dari 2,36 mm dengan 
bidang pecah satu atau lebih.  

(d) Agregat kasar untuk Latasir kelas A dan B boleh dari kerikil yang 
bersih. 

 

Tabel  7.1.2-2 Ketentuan Agregat Kasar 

Pengujian Standar Nilai 

Kekekalan bentuk agregat terhadap larutan 
natrium dan magnesium sulfat 

SNI 3407 : 2008 Maks.12 % 

Abrasi dengan mesin Los Angeles SNI 2417 : 2008 Maks. 40 % 

Kelekatan agregat terhadap aspal SNI 03-2439-1991 Min. 95 % 

Angularitas  SNI 03-6877-2002 95/90(*) 

Partikel Pipih dan Lonjong(**) ASTM D-4791 Maks. 10 % 

Material lolos Saringan No.200 SNI 03-4142-1996 Maks. 1 % 
Catatan : 
(*)  95/90 menunjukkan bahwa 95 % agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu 

atau lebih dan 90 % agregat kasar mempunyai muka bidang pecah dua atau lebih. 
(**) Pengujian dengan perbandingan lengan  alat uji  terhadap poros 1 :  5 
 

(e) Fraksi agregat kasar harus ditumpuk terpisah dan harus dipasok ke Unit 
Pencampur Aspal dengan melalui pemasok penampung dingin (cold 
bin feeds) sedemikian rupa sehingga gradasi gabungan agregat dapat 
dikendalikan dengan baik. 

(f) Batas-batas yang ditentukan dalam tabel 7.1.2-2 untuk partikel 
kepipihan dan kelonjongan dapat dinaikkan oleh Direksi Teknis 
bilamana agregat tersebut memenuhi semua ketentuan lainnya dan 
semua upaya yang dapat dipertanggungjawabkan telah dilakukan untuk 
memperoleh bentuk partikel agregat yang baik. 
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(g) Pembatasan lolos # 200 < 1%, pada ayakan kering karena agregat kasar 
yang dilekati lumpur tidak dapat dipisahkan pada waktu pengeringan 
sehingga tidak dapat dilekati aspal. 

 

(3) Agregat Halus  
(a) Agregat halus dari sumber bahan manapun, harus terdiri dari pasir atau 

pengayakan batu pecah dan terdiri dari bahan yang lolos ayakan No.8 
(2,36 mm) sesuai SNI 03-6819-2002. 

(b) Fraksi agregat kasar, agregat halus pecah mesin dan pasir harus 
ditumpuk terpisah.  

(c) Pasir boleh digunakan dalam campuran aspal. Persentase maksimum 
yang diijinkan untuk laston (AC) adalah 15 %. 

(d) Agregat halus harus merupakan bahan yang bersih, keras, bebas dari 
lempung, atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya. Batu pecah halus 
harus diperoleh dari batu yang memenuhi ketentuan mutu dalam Pasal 
7.1.2.4).a).(1). Agar dapat memenuhi ketentuan Pasal ini batu pecah 
halus harus diproduksi dari batu yang bersih.  

(e) Agregat pecah halus dan pasir harus dipasok ke Unit Pencampur Aspal 
dengan melalui pemasok penampung dingin (cold bin feeds) yang 
terpisah sedemikian rupa sehingga rasio agregat pecah halus dan pasir 
dapat dikontrol dengan baik. 

(f) Agregat halus harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditunjukkan 
pada 7.1.2-3 

Tabel 7.1.2 -3 Ketentuan Agregat Halus 

 Pengujian Standar Nilai 

Nilai Setara Pasir SNI 03-4428-1997 Min. 60 % 

Kadar Lempung SNI 3423 : 2008 Maks. 1 %, 

Angularitas SNI 03-6877-2002 Min 45 

      

(4) Bahan Pengisi (Filler) 
a) Bahan pengisi yang ditambahkan terdiri atas debu batu kapur (limestone 

dust), semen portland, abu terbang, abu tanur semen atau bahan non 
plastis lainnya dari sumber yang disetujui oleh Direksi Pekerjaaan. Bahan 
tersebut harus bebas dari bahan yang tidak dikehendaki. 

b) Bahan pengisi yang ditambahkan harus kering dan bebas dari gumpalan-
gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai SK SNI M-02-1994-
03 harus mengandung bahan yang lolos ayakan No.200 (75 micron) tidak 
kurang dari 75 % terhadap beratnya. 

c) Bilamana kapur tidak terhidrasi atau terhidrasi sebagian, digunakan 
sebagai bahan pengisi yang ditambahkan maka proporsi maksimum yang 
diijinkan adalah 1,0 % dari berat total campuran aspal. 

 

(5) Gradasi Agregat Gabungan 

Gradasi agregat gabungan untuk campuran aspal, ditunjukkan dalam Tabel 
7.1.2-4 Laston harus berada di luar Daerah Larangan (Restriction Zone) dan 
berada di dalam batas-batas titik kontrol (control point)  yang diberikan dalam 
Tabel 7.1.2-4 
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 Tabel 7.1.2-4 Gradasi Agregat Gabungan  

Ukuran 
 Ayakan 

% Berat Yang Lolos 
Latasir (SS) Lataston (HRS) LASTON (AC)2 

ASTM (mm) Kelas A Kelas B WC BC WC BC Base 
1½” 37,5       100 
1” 25      100 90 – 100 
¾” 19   100 100 100 90 – 100 Maks.90 
½” 12,5   90 – 100 90 – 100 90 – 100 Maks.90  

3/8” 9,5  100 75 – 85 65 – 100 Maks.90   
No.4 4,75 100       
No.8 2,36   50 – 721 35 – 551 28 – 58  23 – 49  19 – 45 
No.16 1,18        
No.30 0,600   35 – 60 15 – 35    

No.200 0,075 10 – 15 8 – 13 6 – 12 2 – 9 4 – 10 4 – 8 3 – 7 
 DAERAH YANG DIHINDARI 

No.4 4,75     - - 39,5 
No.8 2,36     39,1 34,6 26,8 – 30,8 
No.16 1,18     25,6 – 

31,6 
22,3 – 28,3 18,1 – 24,1 

No.30 0,600     19,1 – 
23,1 

16,7 – 20,7 13,6 – 17,6 

No.50 0,300     15,5 13,7 11,4 
Catatan : 
1. Untuk HRS-WC dan HRS-Base, paling sedikit 80 % agregat lolos ayakan No.8 (2,36 mm) harus juga 

loloas ayakan No.30 (0,600 mm). Lihat contoh batas-batas “bahan bergradasi senjang” yang lolos ayakan 
No.8 (2,36 mm) dan tertahan ayakan No.30 (0,600 mm) dalam Tabel 7.1.2.5 

 
2. Untuk AC, digunakan titik kontrol gradasi agregat, berfungsi sebagai batas-batas rentang utama yang harus 

ditempati oleh gradasi-gradasi tersebut. Batas-batas gradasi ditentukan pada ayakan ukuran nominal 
maksimum, ayakan menengah (2,36 mm) dan ayakan terkecil (0,075 mm).  

3. Gradasi agregat untuk AC-WC dan AC-BC disarankan untuk tidak memotong kurva fuller diatas saringan 
No.4 (4,75 mm) dan untuk AC-Base disarankan untuk tidak memotong kurva fuller diatas saringan 3/8” 
(9,5 mm). 

4. Gradasi bisa melewati Daerah Yang Dihindari selama sifat – sifat campuran dalam Tabel Tabel 7.1.2-4 
terpenuhi. 

 
Tabel 7.1.2.5: Contoh Batas-batas “Bahan bergradasi senjang”  

 
% lolos No.8 40 50 60 70 

% lolos No.30 Paling sedikit 32 Paling sedikit 40 Paling sedikit 48 Paling sedikit 56 
 

 

b) Aspal 
(1) Bahan aspal yang dapat digunakan terdiri atas jenis Aspal Keras Pen 60, Aspal 

Polimer, Aspal dimodifikasi dengan Asbuton dan Aspal Multigrade yang 
memenuhi persyaratan pada Tabel 7.1.2.-6, Tabel 7.1.2.-7, Tabel Tabel 7.1.2.-
8 dan Tabel 7.1.2.-9, Tabel 7.1.2.-10 dan campuran yang dihasilkan 
memenuhi ketentuan campuran beraspal yang diberikan pada salah satu Tabel 
6.3.3(1a) sampai dengan Tabel 6.3.3(1d) sesuai dengan jenis campuran yang 
ditetapkan dalam Gambar Rencana atau petunjuk Direksi Teknik.  

Pengambilan contoh bahan aspal harus dilaksanakan sesuai dengan SNI 06-
6890-2002. Pengambilan contoh bahan aspal dari tiap truk tangki harus 
dilaksanakan pada bagian atas, tengah dan bawah. Contoh pertama yang 
diambil harus langsung diuji di laboratorium lapangan untuk memperoleh 
nilai penetrasi dan titik lembek. Bahan aspal di dalam truk tangki tidak boleh 
dialirkan ke dalam tangki penyimpan sebelum hasil pengujian contoh 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

7 - 9 

pertama tersebut memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini. Bilamana hasil 
pengujian contoh pertama tersebut lolos pengujian, tidak berarti bahan aspal 
dari truk tangki yang bersangkutan diterima secara final kecuali bahan aspal 
dari contoh yang mewakili telah memenuhi semua sifat-sifat bahan aspal 
yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini. 

(2) Bahan aspal harus diekstraksi dari benda uji sesuai dengan cara SNI 03-6894-
2002. Setelah konsentrasi larutan aspal yang terekstraksi mencapai 200 mm, 
partikel mineral yang terkandung harus dipindahkan ke dalam suatu 
sentrifugal. Pemindahan ini dianggap memenuhi bilamana kadar abu dalam 
bahan aspal yang diperoleh kembali tidak melebihi 1 % (dengan pengapian). 
Bahan aspal harus diperoleh kembali dari larutan sesuai dengan prosedur SNI 
03-4797-1988. 

Tabel 7.1.2.-6 Persyaratan Aspal Keras Pen 60 

No. Jenis Pengujian Metode Persyaratan 

1. Penetrasi, 25 ‘C; 100 gr; 5 detik; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 60 – 79 

2. Titik Lembek,’C SNI 06-2434-1991 48 – 58 

3. Titik Nyala, ‘C SNI 06-2433-1991 Min. 200 

4. Daktilitas 25 ‘C, cm SNI 06-2432-1991 Min. 100 

5. Berat jenis SNI 06-2441-1991 Min. 1,0 

6 Kelarutan dalam Trichlor Ethylen, %berat RSNI M -04-2004 Min. 99 

7. Penurunan Berat (dengan TFOT), % berat SNI 06-2440-1991 Max. 0,8 

8. Penetrasi setelah penurunan berat, % asli SNI 06-2456-1991 Min. 54 

9. Daktilitas setelah penurunan berat, % asli SNI 06-2432-1991 Min. 50 

10. Uji noda aspal  
- Standar Naptha 
- Naptha Xylene 
- Hephtane Xylene 

SNI 03-6885-2002 Negatif 

Catatan : Penggunaan pengujian spot tes adalah pilihan (optional). 
Apabila disyaratkan direksi dapat menentukan pelarut yang akan digunakan, naptha, 
naptha xylene atau heptane xylane.  

Tabel 7.1.2.-7 Persyaratan Aspal Polimer 

No. Jenis Pengujian Metode Persyaratan 

1. Penetrasi, 25 ºC, 100 gr, 5 detik; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 50 – 80 

2. Titik Lembek; ºC SNI 06-2434-1991 Min. 54  

3. Titik Nyala; ºC SNI 06-2433-1991 Min. 225 

4. Daktilitas, 25 ºC; cm SNI 06-2432-1991 Min. 50 

5. Berat jenis SNI 06-2441-1991 Min. 1,0 

6. Kekentalan pada 135: cSt SNI 06-6721-2002 300-2000 

7. Stabilitas Penyimpanan pada 163 oC selama 
48 jam 
- Perbedaan Titik Lembek;ºC 

 
 

SNI 06-2434-1991 

 
 

Maks. 2 

8. Kelarutan dalam Trichlor Ethylen; % berat SNI 06-2438-1991 Min. 99 

9. Penurunan Berat (dengan TFOT); berat SNI 06-2440-1991 Max. 1,0 
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10 Pebedaan Penetrasi setelah TFOT; % asli SNI 06-2456-1991 
Maks. 40 

11 Perbedaan Titik Lembek setelah TFOT; % 
asli 

SNI 06-2434-1991 Maks. 6,5 

12 Elastic recovery pada 25 ºC; % SNI (cek) 
Min.60 

 

Tabel 7.1.2.-8 Persyaratan Aspal Dimodifikasi Dengan Aspal Alam 

No. Jenis Pengujian Metode Persyaratan 

1. Penetrasi, 25 ‘C; 100 gr; 5 dctik; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 40 – 55 

2. Titik Lembek, °C SNI 06-2434-1991 Min. 55 

3. Titik Nyala, °C SNI 06-2433-1991 Min. 225 

4. Daktilitas; 25 °C, cm SNI 06-2432-1991 Min. 50 

5. Berat jenis SNI 06-2441-1991 Min. 1,0 

6. Kelarutan dalam Trichlor Ethylen, % berat RSNI M-04-2004 Min. 90 

7. Penurunan Berat (dengan TFOT), % berat SNI 06-2440-1991 Max. 2 

8. Penetrasi setelah kehilangan berat, % asli SNI 06-2456-1991 Min. 55 

9. Daktilitas setelah TFOT, % asli SNI 06-2432-1991 Min. 50 

10 Mineral Lolos Saringan No. 100, % * SNI 03-1968-1990 Min. 90 
Catatan : * Hasil Ekstraksi 

Tabel 7.1.2.-9  Persyaratan Aspal Multigrade 

No. Jenis Pengujian Metode Persyaratan 

1. Penetrasi, 25 ‘C; 100 gr; 5 dctik; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 50 – 70 
2. Titik Lembek, ‘C SNI 06-2434-1991 Min. 55 
3. Titik Nyala,’C SNI 06-2433-1991 Min. 225 
4. Daktilitas; 25 oC, cm SNI 06-2432-1991 Min. 100 
5. Berat jenis SNI 06-2441-1991 Min. 1,0 
6 Kelarutan dalam Trichlor Ethylen; % berat RSNI M-04-2004 Min. 99 
7. Penurunan Berat (dengan TFOT), %berat SNI 06-2440-1991 Max. 0,8 
8 Penetrasi setelah penurunan berat, % asli SNI 06-2456-1991 Min. 60 
9 Daktilitas setelah penurunan berat, % asli SNI 06-2432-1991 Min. 50 

 
c) Bahan Aditif 

a) Bahan aditif untuk aspal 

 Aditif kelekatan dan anti pengelupasan harus ditambahkan kedalam bahan aspal 

bilamana diperintahkan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Jenis aditif yang 

digunakan haruslah yang disetujui Direksi Pekerjaan dan persentase aditif yang 

diperlukan harus dicampur ke dalam bahan aspal serta waktu pencampurannya 

harus sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya.  
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b) Bahan aditif untuk campuran 

 Aditif yang digunakan untuk meningkatkan mutu campuran harus ditambahkan 

kedalam campuran beraspal bilamana diperintahkan dan disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan. Jenis aditif yang dapat digunakan adalah salah satu tipe Aspal Alam  

butir yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Tabel 

7.1.2.-10 dan harus yang disetujui Direksi Pekerjaan. Takaran pemakaian aditif, 

metoda kerja  proses pencampuran (di pugmill) serta waktu pencampurannya 

harus sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya. 

 

Tabel 7.1.2.-10. Ketentuan Aspal Alam Butir 

Sifat-sifat Asbuton Metoda Pengujian Tipe 

20/25 

Tipe 

20/25 

Kadar aspal; % SNI 03-3640-1994 18 - 22 23 - 27 

Ukuran butir maksimum; mm SNI 03-1968-1990 1,18 1,18 

Kadar air; % SNI 2490 : 2008 Mak 2 Mak 2 

Penetrasi aspal aspal alam pada 
25 oC, 100 g, 5 detik; 0,1 mm 

SNI 06-2456-1991 < 10 19 – 22 

Keterangan : 

1. Aspal Alam butir Tipe 5/20 : Kelas penetrasi 5 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 20 %. 

2. Aspal Alam butir Tipe 20/25 : Kelas penetrasi 20 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 25 %. 

d) Sumber Pasokan 

 Persetujuan sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (filler) harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Teknis sebelum pengiriman bahan. Setiap 
jenis bahan harus diserahkan, seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan, 
paling sedikit 60 hari sebelum usulan dimulainya pekerjaan pengaspalan. 

3) Campuran 

a) Komposisi Umum Campuran 
Campuran beraspal terdiri dari agregat, aspal dan filler. Bila diperintahkan oleh 
Direksi Pekerjaan aditif dapat ditambahkan untuk menghasilkan sifat-sifat khusus di 
luar Tabel 7.1.2-11 sampai dengan Tabel 7.1.2-14. 
Fraksi agregat terkecil yang diambil dari pemasok panas (hot bin) yang mempunyai 
berat jenis lebih kecil dari 1 (satu) tidak boleh lebih dari 0,4% dari berat total fraksi 
tersebut 

b) Kadar Aspal Dalam Campuran 
Persentase aspal yang aktual ditambahkan ke dalam campuran akan bergantung pada 
penyerapan agregat yang digunakan.  

c) Prosedur Rancangan Campuran 

(1) Sebelum diperkenankan untuk menghampar setiap campuran aspal dalam 
pekerjaan, Penyedia Jasadisyaratkan untuk menunjukkan semua usulan 
agregat dan campuran yang memadai berdasarkan hasil pengujian di 
laboratorium dan hasil percobaan penghamparan campuran yang dibuat di 
instalasi pencampur aspal. 
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(2) Pengujian yang diperlukan meliputi analisa saringan, berat jenis dan 
penyerapan air untuk semua agregat yang digunakan. Juga semua pengujian 
sifat-sifat agregat yang diminta oleh Direksi Pekerjaan. Pengujian pada 
campuran aspal percobaan akan meliputi penentuan Berat Jenis Maksimum 
campuran aspal sesuai SNI 03-6893-2002, pengujian sifat-sifat Marshall 
(RSNI M-01-2003) dan Kepadatan Membal (Refusal Density) campuran 
rancangan (BS 598 Part 104 – 1989). 

(3) Contoh agregat diambil dari penampung panas (hot bin) untuk pencampur 
jenis takaran berat (weight batching plant) maupun pencampur dengan 
pemasok menerus (continuous feed plant).  

(4) Pengujian percobaan campuran laboratorium harus dilaksanakan dalam tiga 
langkah dasar berikut ini : 

(a) Memperoleh Gradasi Agregat yang Cocok 
Suatu gradasi agregat yang cocok diperoleh dari penentuan persentase 
yang memadai dari setiap fraksi agregat. 
Bilamana campuran adalah HRS yang bergradasi halus (mendekati batas 
amplop atas), maka akan diperoleh Rongga dalam Agregat (VMA) yang 
lebih besar. Pasir halus yang digabung dengan agregat pecah akan 
mempunyai bahan antara 2,36 mm dan 600 mikron yang sesedikit 
mungkin. Bahan yang lolos ayakan 2,36 mm dan juga tertahan ayakan 
600 mikron sebesar 20 % masih dapat diterima, akan lebih baik bila 10 – 
15 %. Bahan bergradasi senjang harus memenuhi ketentuan dalam Tabel 
7.1.2-4. 
Campuran Aspal Beton (AC) dapat dibuat bergradasi halus (mendekati 
batas titik-titik kontrol atas), tetapi akan sulit memperoleh Rongga 
dalam Agregat (VMA) yang disyaratkan. Lebih baik digunakan aspal 
beton bergradasi kasar (mendekati batas titik-titik actual bawah).   

(b) Membuat Formula Campuran Rancangan (Design Mix Formula) 
Lakukan rancangan dan pemadatan Marshall sampai membal (refusal). 
Perkiraan awal kadar aspal rancangan dapat diperoleh dari rumus 
dibawah ini : 

 
Pb = 0,035 (% CA) + 0,045 (% FA) + 0,18 (% Filler) + Konstanta. 
Dimana :  
Pb = kadar aspal perkiraan 
CA = agregat kasar tertahan saringan No.8 
FA = agregat halus lolos saringan No.8 dan tertahan No.200 
Filler = agregat halus lolos saringan No.200 
Nilai konstanta sekitar 0,5 – 1,0 untuk AC dan HRS. 

 
Buatlah benda uji dengan kadar aspal di atas, dibulatkan mendekati 
0,5%, dengan tiga kadar aspal di atas dan dua kadar aspal di bawah 
kadar aspal perkiraan awal yang sudah dibulatkan mendekati 0,5 % 
ini. (Contoh, bilamana rumus memberikan nilai 5,7 %, dibulatkan 
menjadi 5,5%, buatlah benda uji dengan kadar aspal 5,5 %, dengan 6 
%, 6,5 %, dan 7 %,  dengan 4,5 % dan 5 %). Ukurlah berat isi benda 
uji, stabilitas Marshall, kelelehan dan stabilitas sisa setelah 
perendaman. Ukur atau hitunglah kepadatan benda uji pada rongga 
udara nol (Gmm). Hitunglah Rongga dalam Agregat (VMA), Rongga 
Terisi Aspal (VFB), dan Rongga dalam Campuran (VIM). Gambarkan 
semua hasil tersebut dalam grafik seperti yang ditunjukkan dalam 
Lampiran 7.1.E. 
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Buatlah benda uji tambahan dan dipadatkan sampai membal (refusal) 
dengan menggunakan prosedur PRD-BS 598  untuk tiga kadar aspal 
(satu yang memberikan rongga dalam campuran di atas 5  %, satu pada 
5 % dan satu yang di bawah 5 %). Ukur berat isi benda uji dan/atau 
hitung kepadatannya.  
Gambarkanlah batas-batas yang disyaratkan dalam grafik untuk setiap 
parameter yang terdaftar dalam Tabel 7.1.2-10 sampai dengan Tabel 
7.1.2-14 atau sesuai jenis campuran yang direncanakan, dan tentukan 
rentang kadar aspal yang memenuhi semua ketentuan dalam 
Spesifikasi. Gambarkan rentang ini dalam skala balok seperti yang 
ditunjukkan dalam Lampiran 7.1.F. Rancangan kadar aspal umumnya 
mendekati tengah-tengah rentang kadar aspal yang memenuhi semua 
parameter yang disyaratkan. 
Suatu campuran yang cocok harus memenuhi semua kriteria dari jenis 
campuran beraspal dalam Tabel 7.1.2-10 sampai dengan Tabel 7.1.2-
13 dengan Suatu Rentang Kadar Aspal Praktis. Rentang kadar aspal 
untuk campuran aspal yang memenuhi semua kriteria rancangan harus 
mendekati (atau lebih besar dari) satu persen. Rentang kadar aspal ini 
dimaksudkan untuk mengakomodir fluktuasi yang sesungguhnya 
dalam produksi campuran aspal. 

(c) Memperoleh persetujuan Formula Campuran Rancangan (DMF) sebagai 
Formula Campuran Kerja (JMF) 
Nyatakan bahwa rancangan campuran laboratorium telah memenuhi 
ketentuan dengan membuat campuran di Unit Pencampur Aspal dan 
penghamparan percobaan serta dengan pengulangan pengujian kepadatan 
laboratorium Marshall dan membal (refusal) pada benda uji yang diambil 
dari unit pencampur aspal. 
 

Tabel 7.1.2 -11 Ketentuan Sifat-Sifat Campuran Latasir  

(untuk Lalu-lintas < 0,5 juta ESA/tahun) 

 

Sifat-sifat Campuran 
Latasir 

Kelas A & B 
 Penyerapan Aspal (%) Max 2,0 
 Jumlah tumbukan per bidang  50 

 Rongga dalam campuran (%)  (3) 
Min 3,0 
Max 6,0 

 Rongga dalam Agregat (VMA) (%) Min 20 
  Rongga terisi aspal (%) Min 75 
  Stabilitas Marshall (kg) Min 200 

  Pelelehan (mm) 
Min 2 
Max 3 

  Marshall Quotient (kg/mm) Min 80 
 Stabilitas Marshall Sisa (%) setelah                               
 perendaman selama 24 jam, 60°C pada VIM ±7% (4)  

Min 75  
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Tabel 7.1.2-12 Ketentuan Sifat-Sifat Campuran Lataston  

(untuk Lalu-lintas < 1 juta ESA/tahun) 

 

Sifat-sifat Campuran 
Lataston 

WC BC 

  Penyerapan Aspal (%) Max 1,7 

  Jumlah tumbukan per bidang  75 

  Rongga dalam campuran (%) (3) 
Min 3,0 

Max 6,0 

  Rongga dalam Agregat (VMA) (%) Min 18 17 

  Rongga terisi aspal (%) Min 68 

  Stabilitas Marshall (kg) Min 800 

  Pelelehan (mm) Min 3 

  Marshall Quotient (kg/mm) Min 250 

  Stabilitas Marshall Sisa (%) setelah  
 perendaman selama 24 jam, 60°C pada VIM ±7%  

(4) 
Min 75 

  Rongga dalam campuran (%) pada (2)  
 Kepadatan membal (refusal) 

Min 2 

 

Tabel 7.1.2.-13 Ketentuan Sifat-sifat Campuran Laston (AC) 

Sifat-sifat Campuran 
Laston 

WC BC Base 

  Penyerapan Aspal (%) Max 1,2 

  Jumlah tumbukan per bidang  75 112 (1) 

  Rongga dalam campuran (%) (3) 
Min 3,5 

Max 5,5 

  Rongga dalam Agregat (VMA) (%) Min 15 14 13 

  Rongga terisi aspal (%) Min 65 63 60 

  Stabilitas Marshall (kg) 
Min 800 1500(1) 

Max - - 

  Pelelehan (mm) Min 3 5(1) 

  Marshall Quotient (kg/mm) Min 250 300 

  Stabilitas Marshall Sisa (%) setelah  
 perendaman selama 24 jam, 60°C pada VIM 
±7%  (4) 

Min 75  

  Rongga dalam campuran (%) pada (2)  
 Kepadatan membal (refusal) 

Min 2,5 
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Tabel 7.1.2-14 Ketentuan Sifat-Sifat Campuran Laston Dimodifikasi 

(AC Modified) 

Sifat-sifat Campuran 
Laston 

WC 
Mod 

BC 
Mod 

Base 
Mod 

  Penyerapan Aspal (%) Max 1,7 
 Jumlah tumbukan per bidang  75 112 (1) 
  Rongga dalam campuran (%) (3) Min 3,5 

Max 5,5 
  Rongga dalam Agregat (VMA) (%) Min 15 14 13 
  Rongga terisi aspal (%) Min 65 63 60 
  Stabilitas Marshall (kg) Min 1000 1800(1) 

Max - - 
  Pelelehan (mm) Min 3 5(1) 

Max - - 
  Marshall Quotient (kg/mm) Min 300 350 

  Stabilitas Marshall Sisa (%) setelah  
 perendaman selama 24 jam, 60°C pada VIM 
±7%  (4) 

Min 75 

  Rongga dalam campuran (%) pada (2)  
 Kepadatan membal (refusal) 

Min 2,5 

Stabilitas Dinamis, lintasan/mm Min. 2500 
 

Catatan :  
1. Modifikasi Marshall (RSNI M-13-2004 atau lihat Lampiran 6.3 B) 
2. Untuk menentukan kepadatan membal (refusal), penumbuk bergetar (vibratory 

hammer) disarankan digunakan untuk menghindari pecahnya butiran agregat dalam 
campuran. Jika digunakan penumbukan manual jumlah tumbukan per bidang harus 
600 untuk cetakan berdiameter 6 in dan 400 untuk cetakan berdiameter 4 in 

3. Berat jenis efektif agregat akan dihitung berdasarkan pengujian Berat Jenis Maksimum 
Agregat (Gmm test, AASHTO T-209). 

4. Direksi Pekerjaan dapat menyetujui prosedur pengujian AASHTO T283 sebagai alternatif 
pengujian kepekaan kadar air. Pengondisian beku cair (freeze thaw conditioning) tidak 
diperlukan. Standar minimum untuk diterimannya prosedur T283 harus 75% Kuat Tarik Sisa.  

 

d) Formula Campuran Rancangan (Design Mix Formula) 

Paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia Jasa harus 
menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan, usulan Formula Campuran 
Rancangan (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan yang 
mencakup : 
(1) Ukuran nominal maksimum partikel. 

(2) Sumber-sumber agregat. 

(3) Persentase setiap fraksi agregat yang akan digunakan Penyedia Jasa, pada 
penampung dingin dan penampung panas. 

(4) Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam 
Tabel 7.1.2-4. 

(5) Kadar aspal total dan efektif terhadap berat total campuran. 

(6) Suatu temperatur tunggal saat campuran dikeluarkan dari alat pengaduk. 
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Penyedia Jasa harus menyediakan data dan grafik campuran percobaan laboratorium 
untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria sesuai jenis 
campuran yang direncanakan dalam salah satu Tabel 7.1.2-11 sampai dengan Tabel 
7.1.2-14. Sifat-sifat benda uji yang sudah dipadatkan harus dihitung menggunakan 
metode dan rumus yang ditunjukkan dalam RSNI M-01-2003 dan RSNI M-06-2004. 
Dalam tujuh hari Direksi Teknis akan : 

(1) Menerima usulan tersebut jika memenuhi Spesifikasi dan mengijinkan 
Penyedia Jasa untuk melakukan percobaan pelaksanaan. 

(2) Menolak usulan tersebut jika tidak memenuhi Spesifikasi. 
 Selanjutnya Penyedia Jasa harus melakukan percobaan campuran baru dengan biaya 
sendiri untuk memperoleh suatu campuran rancangan yang memenuhi Spesifikasi. 
Direksi Teknis, dapat menyarankan Penyedia Jasa untuk memodifikasi sebagian 
rumus rancangannya atau  mencoba agregat lainnya. 

 Bagaimanapun juga pembuatan suatu rumus campuran rancangan yang memenuhi 
ketentuan merupakan tanggungjawab Penyedia Jasa.  

e) Formula Campuran Kerja (Job Mix Formula) 
(1)  Segera setelah Formula Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan, Penyedia Jasa harus melakukan penghamparan percobaan paling 
sedikit 50 ton. Penyedia Jasa harus menunjukkan bahwa setiap alat laik kerja, 
paver mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa 
segregasi, tergores, dsb. Dan kombinasi penggilas yang diusulkan untuk 
mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan selama penghamparan produksi 
normal. 

 Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk 
membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadataan membal (refusal). 
Hasil pengujian ini harus dibandingkan dengan ketentuan sifat campuran yang 
dipilih sesuai Tabel 7.1.2-11 sampai dengan Tabel 7.1.2-14. Bilamana 
percobaan tersebut gagal memenuhi Spesifikasi pada salah satu ketentuannya 
maka perlu dilakukan penyesuaian dan percobaan harus diulang kembali. 
Direksi Pekerjaan tidak akan menyetujui campuran rancangan sebagai 
Formula Campuran Kerja (JMF) sebelum penghamparan percobaan yang 
dilakukan memenuhi semua ketentuan dan disetujui. 

 (2)  Dua belas benda uji Marshall harus dibuat dari campuran yang digunakan 
dalam penghamparan percobaan dan diambil dari Unit Pencampur Aspal atau 
dari muatan truk di Unit Pencampur Aspal untuk selanjutnya dibawa ke 
laboratorium dalam kotak yang terbungkus rapi. Benda uji Marshall harus 
dicetak dan dipadatkan pada viskositas yang disyaratkan dalam Tabel 7.1.3-11 
sampai dengan Tabel 7.1.2-14 dan menggunakan jumlah penumbukan yang 
disyaratkan Dari dua belas benda uji yang memenuhi ketentuan salah satu dari 
Tabel 7.1.2-11 sampai Tabel 7.1.2-14saja yang dirata-ratakan untuk menjadi 
Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density), yang  selanjutnya digunakan 
sebagai rujukan kepadatan campuran aspal terhampar dalam pekerjaan.  

(3) Percobaan campuran di Unit Pencampur Aspal (AMP) dan percobaan 
pelaksanaan yang memenuhi ketentuan disetujui sebagai Formula Campuran 
Kerja (JMF). 

 
f) Penerapan Formula Campuran Kerja dan Toleransi Yang Diijinkan 

(1) Seluruh campuran yang dihampar dalam pekerjaan harus sesuai dengan 
Formula Campuran Kerja, dalam batas rentang toleransi yang disyaratkan 
dalam Tabel 7.1.2-15 di bawah ini. 
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(2) Setiap hari Direksi Teknis akan mengambil benda uji, baik bahan maupun 
campurannya seperti yang digariskan dalam Pasal 7.1.4.3) dan 7.1.4.4) dari 
Spesifikasi ini, atau benda uji tambahan yang dianggap perlu untuk 
pemeriksaan keseragaman campuran. Setiap bahan yang gagal memenuhi 
batas-batas yang diperoleh dari Formula Campuran Kerja (JMF) dan Toleransi 
Yang Diijinkan harus ditolak. 

Tabel 7.1.2-15 Toleransi Komposisi Campuran 

Agregat Gabungan Lolos Ayakan Toleransi Komposisi Campuran 

Sama atau lebih besar dari 2,36 mm ± 5 % berat total agregat 

2,36 mm sampai No.50 ± 3 % berat total agregat 

No.100 dan tertahan No.200 ± 2 % berat total agregat 

No.200 ± 1 % berat total agregat 
Catatan: 
Toleransi di atas tid ku untuk Latasir.ak berla 

  

Kadar aspal Toleransi 

Kadar aspal ± 0,3 % berat total campuran  

  

Temperatur Campuran Toleransi 

Bahan meninggalkan AMP dan dikirim  ke tempat 
penghamparan 

± 10 ºC 

 

(3) Bilamana setiap bahan memenuhi batas-batas yang diperoleh dari Formula 
Campuran Kerja (JMF) dan Toleransi Yang Diijinkan, tetapi menunjukkan 
perubahan atau tidak konsisten dan sangat berarti atau perbedaan yang tidak 
dapat diterima atau jika sumber setiap bahan berubah, maka suatu Formula 
Campuran Kerja (JMF) baru atas biaya Penyedia Jasa dan harus diserahkan 
dengan cara seperti yang disebut di atas untuk disetujui, sebelum campuran 
aspal baru dihampar di lapangan. 

(4) Interpretasi Toleransi Yang Diijinkan 

 Batas-batas aktual yang ditentukan oleh Formula Campuran Kerja maupun 
Toleransi Yang diijinkan menunjukkan bahwa Penyedia Jasa harus bekerja 
dalam batas-batas yang digariskan pada setiap saat. Adanya batas-batas 
toleransi tidak berarti gradasi pelaksanaan boleh keluar dari titik-titik aktual 
dan memotong daerah larangan (restricted zone). 

5) Lapisan Perata 
Atas persetujuan Direksi Pekerjaan, maka setiap jenis campuran dapat digunakan sebagai 
lapisan perata dengan sebutan :  

Lataston Lapis Aus Leveling (HRS-WC L), Lataston Lapis Permukaan Antara Leveling (HRS-
BC L), Laston Lapis Aus Leveling (AC-WC L), Laston Lapis Permukaan Antara Leveling (AC-
BC L), Laston Lapis Pondasi Leveling (AC-Base L), Laston Lapis Aus Modifikasi Leveling 
(AC-WC Mod L), Laston Lapis Permukaan Antara Modifikasi Leveling (AC-BC Mod L) dan 
Laston Lapis Pondasi Modifikasi Leveling (AC-Base Mod L). 
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6) Unit Pencampur Aspal (UPA / AMP)  

a) Umum 
Unit Pencampur Aspal dapat berupa pusat pencampuran dengan sistem penakaran 
(batching) atau sistem menerus (continuous), kecuali untuk Laston dimodifikasi 
(AC Modified) hanya diijinkan menggunakan Unit Produksi Campuran Beraspal 
(AMP) dengan sistem penakaran (batching). 

Unit Produksi Campuran Beraspal (AMP) harus memiliki kapasitas yang cukup 
untuk memasok mesin penghampar secara terus menerus bilamana menghampar 
campuran pada kecepatan normal dan ketebalan yang dikehendaki. Instalasi ini harus 
dirancang, dikoordinasi dan dioperasikan sedemikian hingga dapat menghasilkan 
campuran dalam rentang toleransi perbandingan campuran. 

Unit Produksi Campuran Beraspal harus dipasang di lokasi yang jauh dari 
pemukiman dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan sehingga tidak mengganggu 
ataupun protes dari penduduk di sekitarnya. 

Unit Produksi Campuran Beraspal (AMP) harus dilengkapi dengan alat pengumpul 
debu (dust collector) yang lengkap yaitu sistem pusaran kering (dry cyclone) dan 
pusaran basah (wet cyclone) sehingga tidak menimbulkan pencemaran debu ke 
atmosfir. Bilamana salah satu sistem rusak atau tidak berfungsi maka instalasi 
pencampur aspal tidak boleh dioperasikan. 

b) Timbangan Pada Unit Pencampur Aspal  

(1) Timbangan untuk setiap kotak timbangan atau penampung (hopper) harus 
berupa jenis jam (pembacaan jarum) tanpa pegas dan merupakan produksi 
standar serta dirancang dengan ketelitian berkisar antara setengah sampai satu 
persen dari beban maksimum yang diperlukan. 

(2) Ujung jarum harus dipasang sedekat mungkin dengan permukaan jam dan 
harus berupa jenis yang bebas dari paralaks (pembiasan sinar) yang 
berlebihan. Timbangan harus dilengkapi dengan tanda (skala) yang dapat 
disetel untuk mengukur berat masing-masing bahan yang akan ditimbang pada 
setiap kali pencampuran. Timbangan harus terpasang kokoh dan bilamana 
mudah berubah harus segera diganti. Semua jam (pembacaan jarum) 
timbangan harus diletakkan sedemikian hingga mudah terlihat oleh operator 
pada setiap saat. 

(3) Timbangan yang digunakan untuk menimbang aspal harus memenuhi 
ketentuan untuk timbangan agregat dengan ketelitian pembacaan tidak boleh 
melebihi dari 1 kilogram dan harus memiliki kapasitas dua kali lebih besar 
dari bahan yang akan ditimbang serta harus dapat dibaca sampai satu kilogram 
yang terdekat. 

(4) Bilamana dianggap perlu oleh Direksi Pekerjaan, maka timbangan yang telah 
disetujuipun tetap harus diperiksa berulang kali sehingga ketepatannya dapat 
selalu dijamin. Penyedia Jasa harus senantiasa menyediakan tidak kurang dari 
10 buah beban standar 20 kg untuk pemeriksaan semua timbangan. 

c) Tangki Aspal 

Tangki aspal harus dilengkapi dengan pemanas yang dapat dikendalikan dengan 
efektif dan handal sampai suatu temperatur dalam rentang yang disyaratkan. 
Pemanasan harus dilakukan melalui pipa oli atau cara lainnya sehingga sumber 
panas tidak langsung memanasi tangki aspal. Sirkulasi aspal harus lancar dan terus 
menerus selama periode pengoperasian. Temperatur aspal yang disyaratkan di dalam 
pipa, meteran, ember penimbang, batang semprot, dan tempat-tempat lainnya dari 
sistem saluran, harus dipertahankan dengan cara isolasi. Bila diperlukan di antara 
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tangki dan alat pencampur dapat ditempatkan “booster” (penguat) untuk menaikkan 
temperatur. 

Daya tampung tangki penyimpanan minimum adalah 30.000 liter dan paling sedikit 
harus disediakan dua tangki yang berkapasitas sama. Tangki-tangki tersebut harus 
dihubungkan ke sistem sirkulasi sedemikian rupa agar masing-masing tangki dapat 
diisolasi secara terpisah tanpa mengganggu sirkulasi aspal ke alat pencampur. 

d) Pemasok Untuk Mesin Pengering (Feeder for Drier) 

Pemasok yang terpisah untuk masing-masing agregat harus disediakan. Pemasok 
untuk agregat halus harus dari jenis ban berjalan. Atas persetujuan Direksi 
Pekerjaan, jenis lain diperkenankan hanya jika pemasok tersebut dapat menyalurkan 
bahan basah pada kecepatan yang tetap tanpa menyebabkan terjadinya 
penyumbatan. Seluruh pintu penampung (bin gate) harus dikalibrasi. Bukaan pintu 
dan pengatur kecepatan harus dapat dikunci untuk setiap perbandingan campuran 
yang telah disetujui. Sekali ditetapkan, kedudukan pintu tidak boleh diubah tanpa 
persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

e) Alat Pengering (Drier) 

Alat pengering berputar harus mampu mengeringkan dan memanaskan agregat 
sampai ke temperatur yang disyaratkan. 

f) Ayakan 

Ayakan harus mampu mengayak seluruh agregat sampai ukuran dan proporsi yang 
disyaratkan dan memiliki kapasitas normal sedikit di atas kapasitas penuh alat 
pencampur. Ayakan harus memiliki efisiensi pengoperasian yang sedemikian rupa 
sehingga agregat yang tertampung dalam setiap penampung (bin) tidak mengandung 
lebih dari 10 % bahan yang berukuran lebih besar atau lebih kecil. 

g) Penampung (Bin) Panas 
Penampung panas harus berkapasitas cukup dalam melayani alat pencampur bila 
dioperasikan dengan kapasitas penuh. Jumlah penampung minimum tiga buah (tidak 
termasuk penampung bahan pengisi) sehingga menjamin kemudahan pembentukan 
gradasi sesuai Formula Campuran Kerja (FCK). Setiap penampung panas harus 
dilengkapi dengan pipa pembuang yang ukuran maupun letaknya sedemikian rupa 
sehingga dapat mengeluarkan kelebihan kapasitas penampung dan mencegah 
masuknya bahan ke dalam penampung lainnya. Penampung harus dibuat sedemikian 
rupa agar benda uji dapat mudah diambil. 

h) Unit Pengendali Aspal 

(1) Perlengkapan pengendali aspal yang handal, baik jenis penimbangan ataupun 
pengukur harus disediakan untuk memperoleh jumlah aspal yang tepat untuk 
campuran aspal dengan rentang toleransi yang disyaratkan dalam rumus 
perbandingan campuran. 

(2) Untuk Unit Pencampur Aspal actual penakaran (batching plant), perangkat 
timbangan atau meteran harus dapat menyediakan kuantitas aspalsesuai 
rancangan untuk setiap penakaran campuran. Untuk Unit Pencampur Aspal 
Xctual menerus (continuous plant), pompa meteran aspal haruslah jenis rotasi 
dengan Xctual pengaliran yang handal serta memiliki susunan nosel 
penyemprot yang teratur pada alat pencampur. Jumlah penyaluran dari pompa 
harus dapat disinkronkan dengan aliran agregat XctualX pencampur dengan 
pengendali otomatis. Perlengkapan untuk memeriksa kuantitas atau kecepatan 
aliran bahan aspal XctualX pencampur harus dikalibrasi terlebih dahulu.  

i) Perlengkapan Pengukur Panas 

(1) Termometer logam dengan bacaan dari 100ºC sampai 200ºC harus dipasang di 
tempat mengalirnya pasokan aspal dekat katup pengeluaran (discharge) pada 
alat pencampur dan mudah terbaca. 
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(2) Instalasi  juga  harus  dilengkapi dengan temperatur, baik jenis arloji 
(pembacaan jarum), air raksa (mercury-actuated), pyrometer listrik ataupun 
perlengkapan pengukur panas lainnya yang disetujui, yang dipasang pada 
corong pengeluaran dari alat pengering untuk menunjukkan temperatur 
agregat yang dipanaskan. Sebuah termo elemen (thermo couple) atau bola 
sensor (resistance bulb) harus dipasang di dekat dasar penampung (bin) untuk 
mengukur temperatur agregat halus sebelum memasuki alat pencampur. 

j) Pengumpul Debu (Dust Collector) 
Unit Pencampur Aspal harus dilengkapi dengan alat pengumpul debu baik metoda 
basah atau metoda kering yang dibuat sedemikian rupa agar dapat membuang atau 
mengembalikan secara merata ke elevator, baik seluruh maupun sebagian bahan 
yang dikumpulkan, sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

k) Pengendali Waktu Pencampuran 
Unit Produksi Campuran Beraspal harus dilengkapi dengan perlengkapan yang 
handal untuk mengendalikan waktu pencampuran dan menjaga waktu pencampuran 
tetap konstan kecuali kalau diubah atas perintah Direksi Pekerjaan. 

l) Timbangan dan Rumah Timbang 

Timbangan dan rumah timbang harus disediakan untuk menimbang truk bermuatan 
yang siap dikirim ke tempat penghamparan.  

m) Ketentuan Keselamatan Kerja 

(1) Tangga yang memadai dan aman untuk naik ke landasan (platform) alat 
pencampur dan landasan berpagar yang digunakan sebagai jalan antar unit 
perlengkapan harus dipasang. Untuk mencapai puncak bak truk, perlengkapan 
untuk landasan atau perangkat lain yang sesuai harus disediakan sehingga 
Direksi Teknis dapat mengambil benda uji maupun memeriksa XctualXture 
campuran dengan mudah. Untuk memudahkan pelaksanaan kalibrasi 
timbangan, pengambilan benda uji dan lain-lainnya, maka suatu Xctual 
pengangkat atau katrol harus disediakan untuk menaikkan peralatan dari tanah 
ke landasan (platform) atau sebaliknya. Semua roda gigi, roda beralur (pulley), 
rantai, rantai gigi dan bagian bergerak lainnya yang berbahaya harus 
seluruhnya dipagar dan dilindungi. 

(2) Lorong yang cukup lebar dan tidak terhalang harus disediakan Xctual sekitar 
tempat pengisian muatan truk. Tempat ini harus selalu dijaga agar bebas dari 
benda yang jatuh dari landasan (platform) alat pencampur. 

n) Ketentuan Khusus Untuk Unit Pencampur Aspal Sistem Penakaran (Batching Plant) 
(1) Kotak Penimbang atau Penampung (Hopper) 

Unit Produksi Campuran Beraspal harus memiliki perlengkapan yang akurat 
dan otomatis (bukan manual) untuk menimbang masing-masing fraksi agregat 
dalam kotak penimbang atau penampung yang terletak di atas timbangan dan 
berkapasitas cukup untuk setiap penakaran tanpa perlu adanya perataan 
dengan tangan atau tumpah karena penuh. Kotak penimbang atau penampung 
harus ditunjang pada titik tumpu dan penopang tipis, yang dibuat sedemikian 
rupa agar tidak mudah terlempar dari kedudukannya atau setelannya. Semua 
tepi-tepi, ujung-ujung dan sisi-sisi penampung timbangan harus bebas dari 
sentuhan setiap batang penahan dan batang kolom atau perlengkapan lainnya 
yang akan mempengaruhi fungsi penimbangan yang sebenarnya. Ruang bebas 
yang memadai antara penampung dan perangkat pendukung harus tersedia 
sehingga dapat dihindari terisinya celah tersebut oleh bahan-bahan yang tidak 
dikehendaki. Pintu pengeluaran (discharge gate) kotak penimbang harus 
terletak sedemikian rupa agar agregat tidak mengalami segregasi saat dituang 
ke dalam alat pencampur dan harus dapat tertutup rapat sehingga tidak 
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terdapat kebocoran bahan yang akan masuk ke dalam alat pencampur pada 
saat proses penimbangan campuran berikutnya. 

(2) Alat Pencampur (Mixer) 

Alat pencampur aktual penakaran (batch) adalah jenis pengaduk putar ganda 
(“twin pugmill”) yang disetujui dan mampu menghasilkan campuran yang 
homogen dan memenuhi toleransi. Alat pencampur harus dipanasi dengan 
selubung uap, minyak panas, atau cara lainnya yang disetujui Direksi Teknis. 
Alat pencampur harus memiliki kapasitas minimum 600 kg dan harus dibuat 
sedemikian rupa agar kebocoran yang mungkin terjadi dapat dicegah. Kotak 
pencampur harus dilengkapi dengan penutup debu untuk mencegah hilangnya 
kandungan debu. 
Alat pencampur harus memiliki suatu perangkat pengendali waktu yang akurat 
untuk mengendalikan kegiatan dalam satu siklus pencampuran yang lengkap 
dari penguncian pintu kotak timbangan setelah pengisian aktual pencampur 
sampai pembukaan pintu alat pencampur. Perangkat pengendali waktu harus 
dapat mengunci ember aspal selama periode pencampuran kering maupun 
basah. Periode pencampuran kering didefinisikan sebagai interval waktu 
antara pembukaan pintu kotak timbangan dan waktu dimulainya pemberian 
aspal. Periode pencampuran basah didefinisikan sebagai interval waktu antara 
penyemprotan bahan aspal ke dalam agregat dan saat pembukaan pintu alat 
pencampur. 

Perangkat pengendali waktu harus dapat disetel minimum 60 detik dengan 
ketelitian 1 detik. Penghitung (counter) mekanis penakar harus dipasang 
sebagai bagian dari perangkat pengendali waktu dan harus dirancang 
sedemikian rupa sehingga dapat mencatat keseluruhan jumlah penakaran yang 
telah selesai dicampur. 

Alat pencampur harus dilengkapi pedal (paddle) atau pisau (blade) dengan 
jumlah yang cukup dan dipasang dengan susunan yang benar untuk 
menghasilkan campuran  yang benar dan seragam. Ruang bebas antara pisau-
pisau (blades) dengan bagian yang tidak bergerak maupun yang bergerak 
harus tidak melebihi 2 cm, kecuali bilamana ukuran nominal maksimum 
agregat yang digunakan lebih besar dari 25 mm. Bilamana digunakan agregat 
yang memiliki ukuran nominal maksimum lebih besar dari 25 mm, maka 
ruang bebas ini harus disetel sedemikian rupa agar agregat kasar tidak pecah 
selama proses pencampuran. 

o) Ketentuan Khusus Untuk Unit Pencampur Aspal Sistem Menerus (Continuous Mixing 
Plant) 
(1) Unit Pengendali Gradasi 

Unit Produksi Campuran Beraspal harus memiliki perlengkapan untuk 
mengatur proporsi agregat (dingin) yang akurat dalam setiap penampung (bin) 
baik dengan penimbangan maupun dengan pengukuran volume. 

Unit ini harus mempunyai sebuah pemasok (feeder) yang dipasang di bawah 
penampung (bin). Masing-masing penampung (bin) harus memiliki pintu 
bukaan yang dapat disetel untuk menyesuaikan volume bahan yang keluar dari 
masing-masing lubang pintu penampung (bin). Lubang tersebut harus 
berbentuk persegi panjang, dilengkapi dengan pintu yang dapat disetel secara 
mekanis dan dilengkapi dengan pengunci. 

Masing-masing lubang pintu penampung harus dilengkapi dengan ukuran 
berskala yang menunjukkan bukaan pintu dalam sentimeter. 

(2) Kapasitas Bukaan Pintu Pemasokan Agregat 
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Hubungan antara kapasitas dengan bukaan pintu dilakukan dengan cara 
memeriksa berat benda uji yang mengalir keluar dari setiap penampung sesuai 
dengan bukaan pintunya. Berat benda uji tidak kurang dari 50 kg. 

(3) Pemasokan Aspal 

Suatu alat pengendali pasokan aspal harus tersedia untuk memperoleh 
pengendalian aliran aspal yang tepat dan konstan dari pipa penyalur aspal ke 
dalam alat pencampur setelah dilakukan kalibrasi.  

(4) Alat Pencampur Pada Sistem Menerus 
Alat pencampur actual menerus (continuous) adalah jenis pengaduk putar 
ganda (“twin pugmill”) yang disetujui dan mampu menghasilkan campuran 
yang seragam dan memenuhi toleransi rumus perbandingan campuran. Pedal 
(paddle) haruslah dari jenis yang sudut pedalnya dapat disetel, baik posisi 
searah maupun berlawanan arah dengan arah aliran campuran. Alat 
pencampur harus dilengkapi dengan sekat baja yang dapat disetel dengan data 
volume netto untuk berbagai ketinggian sekat dan grafik yang disediakan 
pabrik pembuatnya yang menunjukkan jumlah pasokan agregat per menit pada 
kecepatan jalan instalasi. 
Penetapan waktu pencampuran harus dengan metode berat, menggunakan 
rumus sebagai berikut : (beratnya harus ditentukan untuk pekerjaan tersebut 
dengan pengujian yang dilakukan oleh Direksi Teknis) 

 
  Kapasitas Penuh Alat Pencampur dalam kg 

Waktu Pencampuran (dalam detik) = ---------------------------------------------------- 
  Produksi Alat Pencampur dalam kg / detik 

 
(5) Penampung  

Alat pencampur harus dilengkapi dengan sebuah penampung pada bagian 
pengeluaran, untuk mencegah terjadinya segregasi. Bila digunakan elevator 
untuk memuat campuran aspal ke dalam bak truk harus memiliki penampung 
(silo).  

p) Peralatan Pengangkut 

(1) Truk untuk mengangkut campuran aspal harus mempunyai bak terbuat dari 
logam yang rapat, bersih dan rata, yang telah disemprot dengan sedikit air 
sabun, solar yang tipis, untuk mencegah melekatnya campuran aspal pada bak. 
Setiap genangan bahan yang disemprotkan pada lantai bak truk harus dibuang 
(dump truck dalam posisi dumping) sebelum campuran aspal dimasukkan 
dalam truk. Tiap muatan harus ditutup dengan kanvas/terpal atau bahan 
lainnya yang cocok dengan ukuran yang sedemikian rupa agar dapat 
melindungi campuran aspal terhadap cuaca. 

(2) Truk yang menyebabkan segregasi yang berlebihan pada campuran aspal 
akibat actual pegas atau actual penunjang lainnya, atau yang menunjukkan 
kebocoran oli yang nyata, atau yang menyebabkan keterlambatan yang tidak 
semestinya, atas perintah Direksi Teknis harus dikeluarkan dari pekerjaan 
sampai kondisinya diperbaiki. 

(3) Jumlah truk untuk mengangkut campuran aspal harus cukup dan dikelola 
sedemikian rupa sehingga peralatan penghampar dapat beroperasi tanpa 
berhenti dengan kecepatan yang disetujui. 

q) Peralatan Penghampar dan Pembentuk 

(1) Peralatan penghampar dan pembentuk harus penghampar mekanis bermesin 
sendiri yang disetujui, yang mampu menghampar dan membentuk campuran 
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aspal sesuai dengan garis, kelandaian serta penampang melintang yang 
diperlukan. 

(2) Alat penghampar harus dilengkapi dengan penampung (hopper) dengan 
sayap-sayap yang dapat dilipat pada saat setiap campuran beraspal hampir 
habis untuk menghindari sisa bahan yang sudah mendingin di dalamnya dan 
dua batang ulir pembagi (auger) dengan arah gerak yang berlawanan untuk 
menempatkan campuran beraspal secara merata di depan "screed" (sepatu) 
yang dapat dikendalikan.  

(3) Alat penghampar harus mempunyai perlengkapan mekanis seperti 
penyeimbang (equalizing runners), straightedge runners (mistar lurus), lengan 
perata (evener arms) atau perlengkapan lainnya untuk mempertahankan 
ketepatan kelandaian dan kelurusan garis tepi perkerasan tanpa perlu 
menggunakan acuan tepi yang tetap (tidak bergerak). 

(4) Alat penghampar harus dilengkapi dengan sepatu (screed) baik dengan jenis 
penumbuk (tamper) maupun jenis vibrasi dan dilengkapi dengan perangkat 
untuk memanaskan sepatu (screed) dan sisa campuran di bawah screed  pada 
temperatur yang diperlukan. 

r) Peralatan Pemadat  
(1) Setiap alat penghampar harus disertai dua alat pemadat roda baja (steel wheel 

roller) dan satu alat pemadat roda karet. Semua alat pemadat harus 
mempunyai tenaga penggerak sendiri. 

(2) Alat pemadat roda karet harus dari jenis yang disetujui dan memiliki tidak 
kurang dari sembilan roda yang permukaannya rata, halus tanpa cacat dengan 
ukuran yang sama dan mampu dioperasikan pada tekanan ban pompa 6,0-6,5 
kg/cm2 (85-90 psi). Roda-roda harus berjarak sama satu sama lain pada kedua 
sumbu dan diatur sedemikian rupa sehingga tengah-tengah roda pada sumbu 
yang satu terletak di antara roda-roda pada sumbu yang lainnya secara 
tumpang-tindih (overlap). Setiap roda harus dipertahankan tekanan pompanya 
pada tekanan operasi yang disyaratkan sehingga selisih tekanan pompa 
maksimum  dan minimum tidak melebihi 0,350 kg/cm2 (5 psi). Suatu 
perangkat pengukur tekanan ban harus disediakan untuk memeriksa dan 
menyetel tekanan pompa ban di lapangan pada setiap saat. Untuk setiap 
ukuran dan jenis ban yang digunakan, Penyedia Jasaharus memberikan kepada 
Direksi Pekerjaan grafik atau Xctua yang menunjukkan hubungan antara 
beban roda, tekanan ban pompa, tekanan pada bidang kontak, lebar dan luas 
bidang kontak. Setiap alat pemadat harus dilengkapi dengan suatu cara 
penyetelan berat total dengan pengaturan beban (ballasting) sehingga beban 
per lebar roda dapat diubah dari 300-375 kilogram per 0,1 meter. Tekanan dan 
beban roda harus disetel sesuai dengan permintaan Direksi Pekerjaan, agar 
dapat memenuhi ketentuan setiap aplikasi khusus. Pada umumnya pemadatan 
dengan alat pemadat roda karet pada setiap lapis campuran aspal harus dengan 
tekanan yang setinggi mungkin yang masih dapat dipikul bahan. 

(3) Alat pemadat roda baja yang bermesin sendiri, berupa alat pemadat tandem 
dengan dua sumbu.  

 Alat pemadat roda baja harus mampu memberikan tekanan pada roda tidak 
kurang dari 200 kg per lebar 0,1 meter dengan berat statis tidak kurang dari 8 
ton. Roda gilas harus bebas dari permukaan yang bopeng atau tonjolan yang 
merusak permukaan perkerasan. 

(4) Peralatan penunjang terdiri atas: 
(a) Mesin tumbuk tangan (stamper) berat 10 kg 

(b) Roll Vibro berat 600 kg 
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(c) Mistar Perata (Straight edge) 3 m 

(d) Thermometer lapangan 200°C 

(e) Penggaruk rata dan penggaruk bergigi 
 

7.1.3. PELAKSANAAN 

1) Kesiapan Pekerjaan 
Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan : 

a) Hasil percobaan pelaksanaan yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan 
b) Contoh dari semua jenis bahan baik agregat maupun aspal yang disetujui untuk 

digunakan dan disimpan oleh Direksi Pekerjaan selama periode Kontrak untuk keperluan 
rujukan. 

c) Laporan tertulis data sifat bahan seperti disyaratkan dalam Pasal 7.1.2.4) baik agregat 
maupun aspal beserta asal sumbernya dan untuk aspal berikut sertifikat pabrik .  

d) Formula Campuran Kerja dan data pengujian yang mendukungnya, seperti yang 
disyaratkan dalam Pasal 7.1.2.5), dalam bentuk laporan tertulis. 

e) Hasil pemeriksaan oleh Direksi Teknis atas peralatan laboratorium dan sertifikat 
kalibrasinya serta  kelayakan peralatan pelaksanaan. 

2) Persiapan Kerja 

Setiap hari sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Jasa menyampaikan kepada Direksi Teknis 
pengajuan kerja yang dilengkapi data seperti tertera di bawah ini. Direksi Teknis melakukan 
pemeriksaan terhadap kebenarannya dan memberikan persetujuan untuk memulai kerja. 
a) Pengukuran pengujian permukaan seperti disyaratkan dalam Pasal 7.1.4.1) dalam bentuk 

laporan tertulis. 
b) Kondisi cuaca telah memungkinkan untuk kelancaran kerja. 

c) Kesiapan peralatan dan tenaga kerja, ketersediaan bahan. 
d) Penyiapan lapangan (semua kerusakan termasuk ketidak rataan telah diperbaiki, 

termasuk lapis resap ikat dan lapis perekat) minimal untuk satu hari kerja. 

e) Laporan tertulis mengenai kepadatan lapis campuran, data pengujian campuran, 
ketebalan lapisan dan dimensi pekerjaan beserta seluruh berat muatan truk yang telah 
diselesaikan pada hari  sebelumnya, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.4.2), pasal 
7.1.4.4), pasal 7.1.4.5) dan pasal 7.1.5. 

3) Pembuatan dan Produksi Campuran Beraspal 
a) Kemajuan Pekerjaan 

Campuran aspal tidak boleh diproduksi bilamana tidak cukup tersedia bahan, 
peralatan, pengangkutan, penghamparan atau pembentukan, atau pekerja, yang dapat 
menjamin kemajuan pekerjaan dengan tingkat kecepatan minimum 60% kapasitas 
instalasi pencampuran. 

b) Penyiapan Aspal  

Bahan aspal harus dipanaskan dengan temperatur antara 140 ºC sampai 160 ºC di dalam 
suatu tangki yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya 
pemanasan setempat dan mampu mengalirkan bahan aspal ke alat pen-campur secara 
terus menerus pada temperatur yang merata setiap saat. Pada setiap hari sebelum proses 
pencampuran dimulai, minimum harus terdapat 30.000 liter aspal panas yang siap untuk 
dialirkan ke alat pencampur. 

c) Penyiapan Agregat 

(1) Setiap fraksi agregat harus disalurkan ke instalasi pencampur aspal melalui 
pemasok penampung dingin yang terpisah. Setiap fraksi agregat tidak boleh 
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berasal dari hasil pencampuran. Agregat untuk campuran aspal harus 
dikeringkan dan dipanaskan pada alat pengering sebelum  dimasukkan ke 
dalam alat pencampur. Nyala api dalam proses pengeringan dan pemanasan 
harus diatur secara tepat agar tidak terbentuknya selaput jelaga pada agregat. 

(2) Bila agregat akan dicampur dengan bahan aspal, maka agregat harus kering 
dan dipanaskan terlebih dahulu dengan temperatur dalam rentang yang 
disyaratkan untuk bahan aspal, tetapi tidak melampaui 15 ºC di atas 
temperatur bahan aspal. 

(3) Bila diperlukan untuk memenuhi gradasi yang disyaratkan, maka bahan peng-
isi (filler) tambahan harus ditakar secara terpisah dalam penampung kecil yang  
dipasang tepat di atas alat pencampur. Bahan pengisi tidak boleh ditabur di 
atas tumpukan agregat maupun dituang ke dalam penampung instalasi 
pemecah batu. Hal ini dimaksudkan agar pengendalian kadar filler dapat 
dijamin.  

 
d) Penyiapan Pencampuran 

(1) Agregat kering yang telah disiapkan seperti yang dijelaskan di atas, harus 
dicampur di instalasi pencampuran dengan proporsi tiap fraksi agregat yang 
tepat agar memenuhi Formula Campuran Kerja. Proporsi takaran ini harus 
ditentukan dengan mencari gradasi dengan cara pengayakan basah dari contoh 
yang diambil dari penampung panas (hot bin) sebelum produksi campuran 
dimulai dan pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi 
Pekerjaan, untuk menjamin pengendalian penakaran. Aspal harus ditimbang 
atau diukur dan dimasukkan ke dalam alat pencampur dengan jumlah yang 
ditetapkan sesuai Formula Campuran Kerja. Bilamana digunakan instalasi 
pencampur Xctual penakaran, seluruh agregat kering harus dicampur terlebih 
dahulu, kemudian baru sejumlah aspal yang tepat ditambahkan ke dalam 
agregat tersebut dan diaduk dengan waktu sesingkat mungkin yang ditentukan 
dengan “pengujian derajat penyelimutan aspal terhadap butiran agregat kasar” 
sesuai dengan prosedur SNI 03-2439-1991 (biasanya sekitar 45 detik), untuk 
menghasilkan campuran yang homogen dan semua butiran agregat terselimuti 
aspal dengan merata. Waktu pencampuran total harus ditetapkan oleh Direksi 
Pekerjaan dan diatur dengan perangkat pengendali waktu yang handal. Untuk 
instalasi pencampuran aktual menerus, waktu pencampuran yang dibutuhkan 
harus ditentukan dengan “pengujian derajat penyelimutan aspal terhadap 
butiran agregat kasar” sesuai dengan prosedur SNI 03-2439-1991, dan paling 
lama 60 detik, dan dapat ditentukan dengan menyetel bukanan sekat dalam 
alat pencampur. 

(2) Temperatur campuran aspal saat dikeluarkan dari alat pencampur harus dalam 
rentang seperti yang dijelaskan dalam Tabel 7.1.3-1. Tidak ada campuran 
aspal yang diterima dalam pekerjaan bilamana temperatur pencampuran 
melampaui temperatur yang disyaratkan. 

e) Pengangkutan dan Penyerahan di Lapangan 

(1) Campuran aspal harus diterima di lapangan untuk dihamparkan pada 
XctualXture campuran tertentu sehingga memenuhi ketentuan dalam Tabel 
7.1.3-1. 

Untuk menentukan temperatur pencampuran dan pemadatan masing-masing 
jenis aspal harus dilakukan pengujian di laboratorium sesuai ASTM E 102-93. 
Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium diperoleh hubungan antara 
viskositas dengan temperatur ditunjukkan pada gambar 7.1.3.-1 Temperatur 
pencampuran dan pemadatan diperoleh dengan menerapkan viskositas yang 
tertera pada Tabel 7.1.3.16. 
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Tabel 7.1.3.-16 Ketentuan Viskositas Aspal untuk Pencampuran dan 

Pemadatan 

 
  No PROSEDUR  PELAKSANAAN 

VISKOSITAS ASPAL  
(PA.S) 

1 Pencampuran benda uji Marshall 0,2  
2 Pemadatan benda uji Marshall 0,4 
3 Suhu pencampuran maks. di AMP tidak diperlukan 
4 Pencampuran, rentang temperatur sasaran 0,2 - 0,5 

5 
Menuangkan campuran aspal dari alat 
pencampur ke dalam truk 

0,5 - 1,0 

6 Pemasokan ke Alat Penghampar 0,5 - 1,0 
7 Pemadatan Awal (roda baja) 1 - 2 
8 Pemadatan Antara (roda karet) 2 - 20 
9 Pemadatan Akhir (roda baja) < 20 

 

 

    

Gambar 7.1.3.-1 Contoh Hubungan antara Viskositas dan Temperatur 
 

Khusus untuk aspal polimer berdasarkan hubungan viskositas dengan 
temperatur yang diperoleh dari hasil pengujian di laboratorium, maka 
untuk temperatur pencampuran harus dikurangi antara 12 oC sampai 
dengan 25 oC.  
 

(2) Setiap truk yang telah dimuati harus ditimbang di rumah timbang dan setiap 
muatan harus dicatat berat kotor, berat kosong dan berat netto. Penghamparan 
dan pemadatan hanya dilaksanakan pada saat masih terang terkecuali tersedia 
penerangan minimal 100 lux yang dapat diterima oleh Direksi Teknis. 

4) Penghamparan Campuran 
a) Menyiapkan Permukaan Yang Akan Dilapisi 

(1) Semua permukaan yang akan dilapisi atau akan diberi lapis perata harus 
disiapkan sedemikian rupa sehingga didapat kondisi yang baik. Permukaan 
yang dalam kondisi rusak harus dibongkar dan diperbaiki sampai diperoleh 
permukaan yang keras dengan bahan yang disetujui oleh Direksi Teknis yang 
setelah diperbaiki memenuhi toleransi yang disyaratkan.  
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(2) Sesaat sebelum penghamparan, permukaan yang akan dihampar harus 
dibersihkan dari bahan yang lepas dan yang tidak dikehendaki dengan 
compressor dan atau sapu mekanis (power broom) yang dibantu dengan cara 
manual bila diperlukan.  

b) Acuan Tepi 

Acuan tepi harus berupa balok kayu lurus atau acuan lain yang disetujui dan harus 
dipasang sesuai dengan garis serta ketinggian sesuai rencana ketebalan hamparan.  

c) Penghamparan Dan Pembentukan 
(1) Sebelum memulai penghamparan, sepatu (screed) harus bersih, licin, tidak 

cacad dan  harus dipanaskan dengan alat pemanas yang terdapat pada Alat 
Penghampar. Campuran aspal harus dihampar dan diratakan sesuai dengan 
kelandaian, elevasi, serta bentuk penampang melintang yang disyaratkan. 

(2) Penghamparan harus dimulai dari lajur yang rendah terlebih dahulu bilamana 
pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur. 

(3) Mesin vibrasi pada sepatu (screed) alat penghampar harus dijalankan dan 
berfungsi dengan baik selama penghamparan dan pembentukan. 

 Bila digunakan alat penunmbuk untuk pemadatan awal maka alat penumbuk 
tidak boleh telah aus sedemikian rupa sehingga tidak berfungsi memberikan 
kepadatan awal. 

(4) Temperatur sisa campuran aspal yang belum terhampar di bawah sepatu 
(screed) harus dipertahankan sesuai temperatur atau viskositas yang 
disyaratkan dalam Tabel 7.1.3-16. 

(5) Alat penghampar harus dioperasikan dengan suatu kecepatan yang konstan 
yang tidak menyebabkan retak permukaan, koyakan, atau bentuk 
ketidakrataan lainnya pada permukaan. Kecepatan penghamparan harus 
disesuaikan dengan kapasitas produksi AMP, disetujui oleh Direksi Pekerjaan 
dan ditaati. 

(6) Bilamana terjadi segregasi, koyakan atau alur pada permukaan, maka alat 
penghampar harus dihentikan dan tidak boleh dijalankan lagi sampai 
penyebabnya telah ditemukan dan diperbaiki. 

(7) Penaburan tidak boleh dilakukan di atas permukaan hamparan yang telah rapi, 
butiran kasar sisa penaburan di daerah yang tidak rapi tidak boleh 
dikembalikan untuk dihampar. 

d) Pemadatan 

(1) Segera setelah campuran aspal dihampar dan diratakan, permukaan tersebut 
harus diperiksa dan setiap ketidaksempurnaan yang terjadi harus diperbaiki. 
Temperatur campuran aspal yang terhampar dalam keadaan gembur harus 
dipantau dan penggilasan harus dimulai dalam rentang viskositas aspal yang 
ditunjukkan pada Tabel 7.1.3-16. 

(2) Penggilasan campuran aspal harus terdiri dari tiga tahap yang terpisah berikut 
ini : 

(a) Pemadatan Awal (Breakdown Rolling) 

(b) Pemadatan Utama (Intermediate Rolling) 

(c) Pemadatan Akhir (Finish Rolling) 
(3) Pemadatan awal atau  breakdown harus dilaksanakan baik dengan alat pema-

dat roda baja.   Pemadatan awal harus dioperasikan dengan roda penggerak 
berada di dekat alat penghampar.  Setiap titik perkerasan harus menerima 
minimum dua lintasan pengilasan awal. 

 Pemadatan kedua atau utama harus dilaksanakan dengan alat pemadat roda 
karet sedekat mungkin di belakang penggilasan awal.  Pemadatan akhir atau 
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penyelesaian harus dilaksanakan dengan alat pemadat roda baja tanpa 
penggetar (vibrasi). 

(4) Pertama-tama pemadatan harus dilakukan pada sambungan melintang yang 
telah terpasang kasau dengan ketebalan yang diperlukan untuk menahan 
pergerakan campuran aspal akibat penggilasan. Bila sambungan melintang 
dibuat untuk menyambung lajur yang dikerjakan sebelumnya, maka lintasan 
awal harus dilakukan sepanjang sambungan memanjang untuk suatu jarak 
yang pendek. 

(5) Pemadatan harus  dimulai dari tempat sambungan memanjang dan kemudian 
dari tepi luar.  Selanjutnya, penggilasan dilakukan sejajar dengan sumbu jalan 
berurutan menuju ke arah sumbu jalan, kecuali untuk superelevasi pada 
tikungan harus dimulai dari tempat yang terendah dan bergerak kearah yang 
lebih tinggi. Lintasan yang berurutan harus saling tumpang tindih (overlap) 
minimum setengah lebar roda dan lintasan-lintasan tersebut tidak boleh 
berakhir pada titik yang kurang dari satu meter dari lintasan sebelumnya.  

(6) Bilamana menggilas sambungan memanjang, alat pemadat untuk pemadatan 
awal harus terlebih dahulu memadatkan lajur yang telah dihampar sebelumnya 
sehingga tidak lebih dari 15 cm  dari lebar roda pemadat yang memadatkan 
tepi sambungan yang belum dipadatkan. Pemadatan dengan lintasan yang 
berurutan harus dilanjutkan dengan menggeser posisi alat pemadat sedikit 
demi sedikit melewati sambungan, sampai tercapainya sambungan yang 
dipadatkan dengan rapi. 

(7) Kecepatan alat pemadat tidak boleh melebihi 4 km/jam untuk roda baja dan 10 
km/jam untuk roda karet dan harus selalu dijaga rendah sehingga tidak 
mengakibatkan bergesernya campuran panas tersebut. Garis, kecepatan dan 
arah penggilasan tidak boleh diubah secara tiba-tiba atau dengan cara yang 
menyebabkan terdorongnya campuran aspal. 

(8) Semua jenis operasi penggilasan harus dilaksanakan secara menerus untuk 
memperoleh pemadatan yang merata saat campuran aspal masih dalam 
kondisi mudah dikerjakan sehingga seluruh bekas jejak roda dan ketidak-
rataan dapat dihilangkan. 

(9) Roda alat pemadat harus dibasahi secara terus menerus untuk mencegah pele-
katan campuran aspal pada roda alat pemadat, tetapi air yang berlebihan tidak 
diperkenankan. Roda karet  boleh sedikit diminyaki untuk menghindari leng-
ketnya campuran aspal pada roda. 

(10) Peralatan berat atau alat pemadat tidak diijinkan berada di atas permukaan 
yang baru selesai dikerjakan, sampai seluruh permukaan tersebut dingin.  

(11) Setiap produk minyak bumi yang tumpah atau tercecer dari kendaraan atau 
perlengkapan yang digunakan oleh Penyedia Jasa di atas perkerasan yang 
sedang dikerjakan, dapat menjadi alasan dilakukannya pembongkaran dan 
perbaikan oleh Penyedia Jasa atas perkerasan yang terkontaminasi, 
selanjutnya semua biaya pekerjaaan perbaikan ini menjadi beban Penyedia 
Jasa. 

(12) Permukaan yang telah dipadatkan harus halus dan sesuai dengan lereng 
melintang dan kelandaian yang memenuhi toleransi yang disyaratkan. Setiap 
campuran aspal padat yang menjadi lepas atau rusak, tercampur dengan 
kotoran, atau rusak dalam bentuk apapun, harus dibongkar dan diganti dengan 
campuran panas yang baru serta dipadatkan secepatnya agar sama dengan 
lokasi sekitarnya. Pada tempat-tempat tertentu dari campuran aspal terhampar 
dengan luas 1000 cm2 atau lebih yang menunjukkan kelebihan atau 
kekurangan bahan aspal harus dibongkar dan diganti. Seluruh tonjolan 
setempat, tonjolan sambungan, cekungan akibat ambles, dan segregasi 
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permukaan yang keropos harus diperbaiki sebagaimana diperintahkan oleh 
Direksi Pekerjaan. 

(13) Sewaktu permukaan sedang dipadatkan dan diselesaikan, Penyedia Jasa harus 
memangkas tepi perkerasan agar bergaris rapi. Setiap bahan yang berlebihan 
harus dipotong tegak lurus setelah pemadatan akhir, dan dibuang oleh 
Penyedia Jasa di luar daerah milik jalan sehingga tidak kelihatan dari jalan 
yang lokasinya disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

e) Sambungan 

(1) Sambungan memanjang maupun melintang pada lapisan yang berurutan harus 
diatur sedemikian rupa agar sambungan pada lapis satu tidak terletak segaris 
dengan sambungan lapis dibawahnya. Sambungan memanjang harus diatur 
sedemikian rupa agar sambungan pada lapisan teratas berada di pemisah jalur 
atau pemisah lajur lalu lintas.  

(2) Campuran aspal tidak boleh dihampar di samping campuran aspal yang telah 
dipadatkan sebelumnya kecuali bilamana tepinya telah tegak lurus atau telah 
dipotong tegak lurus. Sapuan aspal sebagai lapis perekat untuk melekatkan 
permukaan lama dan baru harus diberikan sesaat sebelum campuran aspal 
dihampar di sebelah campuran aspal yang telah digilas sebelumnya. Sapuan 
aspal lapis perekat tidak boleh mengenai permukaan lapis sebelumnya. 

1) Perbaikan Pada Campuran Aspal Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 
Lokasi dengan tebal atau kepadatan yang kurang dari yang disyaratkan, juga lokasi yang 
tidak memenuhi ketentuan dalam segi lainnya, tidak akan dibayar sampai diperbaiki oleh 
Penyedia Jasa seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Perbaikan dapat meliputi 
pembongkaran dan penggantian, penambahan lapisan “Campuran Aspal” harus 
mengindahkan tebal lapis minimum dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu oleh 
Direksi Pekerjaan. 

Bila perbaikan telah diperintahkan maka jumlah volume yang diukur untuk pembayaran 
haruslah volume yang seharusnya dibayar bila pekerjaan aslinya dapat diterima. Tidak ada 
pembayaran tambahan yang akan dilakukan untuk pekerjaan atau volume tambahan yang 
diperlukan untuk perbaikan. 

7.1.4. PENGENDALIAN MUTU  

1) Pengujian Permukaan Perkerasan 

a) Pemukaan perkerasan harus diperiksa dengan mistar lurus sepanjang 3 meter, yang 
disediakan oleh Penyedia Jasa, dan harus dilaksanakan tegak lurus dan sejajar dengan 
sumbu jalan sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan. Toleransi harus sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 7.1.2.3).f). 

b) Pengujian untuk memeriksa toleransi kerataan yang disyaratkan harus mulai 
dilaksanakan segera setelah pemadatan awal, penyimpangan yang terjadi harus 
diperbaiki dengan membuang atau menambah bahan sebagaimana diperlukan. 
Selanjutnya pemadatan dilanjutkan seperti yang dibutuhkan. Setelah penggilasan akhir, 
kerataan lapisan ini harus diperiksa kembali dan setiap ketidakrataan permukaan yang 
melampaui batas-batas yang disyaratkan dan setiap lokasi yang cacat dalam tekstur, 
pemadatan atau komposisi harus diperbaiki sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Direksi Pekerjaan.     

 
c) Kerataan permukaan perkerasan  

(1) Kerataan permukaan lapis perkerasan penutup atau lapis aus segera setelah 
keseluruhan pekerjaan perkerasan lapis penutup selesai, harus diperiksa 
kerataannya dengan menggunakan alat ukur kerataan NAASRA-Meter sesuai 
SNI 03-3426-1994. 
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(2) Evaluasi penilaian kerataan harus dilakukan setiap 100 m. 

2) Ketentuan Kepadatan 

a) Kepadatan semua jenis campuran aspal yang telah dipadatkan, seperti yang ditentukan 
dalam SNI 03-6757-2002, tidak boleh kurang dari 97 % Kepadatan Standar Kerja (Job 
Standard Density) untuk Lataston (HRS) dan 98 % untuk semua campuran aspal 
lainnya.  
Benda uji inti untuk pengujian kepadatan harus sama dengan benda uji untuk 
pengukuran tebal lapisan 

b) Cara pengambilan benda uji campuran aspal dan pemadatan benda uji di laboratorium 
masing-masing harus sesuai dengan AASHTO T 168 dan SNI-06-2489-1991 untuk 
ukuran butir maksimum 25 mm atau ASTM D5581 untuk ukuran maksimum 50 mm 

c) Penyedia Jasa dianggap telah memenuhi kewajibannya dalam memadatkan campuran 
aspal bilamana kepadatan lapisan yang telah dipadatkan sama atau lebih besar dari nilai-
nilai yang diberikan Tabel 7.1.4.-17. Bilamana rasio kepadatan maksimum dan 
minimum yang ditentukan dalam serangkaian benda uji inti pertama yang mewakili 
setiap lokasi yang diukur untuk pembayaran, lebih besar dari 1,08 maka benda uji inti 
tersebut harus diganti dan serangkaian benda uji inti baru harus diambil. 

Tabel 7.1.4.-17 Ketentuan Kepadatan 

Kepadatan yang 
disyaratkan  
 (% JSD) 

Jumlah benda uji 
per pengujian 

Kepadatan 
Minimum Rata-rata  

 (% JSD) 

Nilai minimum setiap 
pengujian tunggal   

(% JSD) 

98 3 – 4 98,1 95 

5 98,3 94,9 

6 98,5 94,8 

97 3 – 4 97,1 94 

5 97,3 93,9 

6 97,5 93,8 

3) Jumlah Pengambilan Benda Uji Campuran Aspal 

a) Pengambilan Benda Uji Campuran Aspal  

Pengambilan benda uji umumnya dilakukan di instalasi pencampuran aspal, tetapi 
Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan pengambilan benda uji di lokasi 
penghamparan bilamana terjadi segregasi yang berlebihan selama pengangkutan dan 
penghamparan campuran aspal. 

b) Pengendalian Proses  

Frekuensi minimum pengujian yang diperlukan dari Penyedia Jasa untuk maksud 
pengendalian proses harus seperti yang ditunjukkan dalam  Tabel 7.1.4.-18 di bawah 
ini atau sampai dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan. 
Contoh yang diambil dari penghamparan campuran aspal setiap hari harus dengan 
cara yang diuraikan di atas dan dengan frekuensi yang diperintahkan dalam Pasal 
7.1.4.3) dan 7.1.4.4). Enam cetakan Marshall harus dibuat dari setiap contoh. Benda 
uji harus dipadatkan pada suhu yang disyaratkan dalam Tabel 7.1.3-16 dan dalam 
jumlah tumbukan yang disyaratkan dalam Tabel 7.1.2.-11 sampai dengan Tabel 
7.1.2-13. Kepadatan benda uji rata-rata dari semua cetakan Marshall yang dibuat 
setiap hari akan menjadi Kepadatan Marshall Harian. 

Direksi Pekerjaan harus memerintahkan Penyedia Jasa untuk mengulangi proses 
campuran rancangan dengan biaya Penyedia Jasa sendiri bilamana Kepadatan 
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Marshall Harian rata-rata dari setiap produksi selama empat hari berturut-turut 
berbeda lebih 1 % dari Kepadatan Standar Kerja (JSD).  

Untuk mengurangi kuantitas bahan terhadap resiko dari setiap rangkaian pengujian, 
Penyedia Jasa dapat memilih untuk mengambil contoh di atas ruas yang lebih 
panjang (yaitu, pada suatu frekuensi yang lebih besar) dari yang diperlukan dalam 
Tabel 7.1.4.-18.  

c) Pemeriksaan dan Pengujian Rutin 

Pemeriksaan dan pengujian rutin akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa di bawah 
pengawasan Direksi Pekerjaan untuk menguji pekerjaan yang sudah diselesaikan 
sesuai toleransi dimensi, mutu bahan, kepadatan pemadatan dan setiap ketentuan 
lainnya yang disebutkan dalam Seksi ini. 

Setiap bagian pekerjaan, yang menurut hasil pengujian tidak memenuhi ketentuan 
yang disyaratkan harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga setelah diperbaiki, 
pekerjaan tersebut memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan, semua biaya 
pembongkaran, pembuangan, penggantian bahan maupun perbaikan dan pengujian 
kembali menjadi beban Penyedia Jasa. 

d) Pengambilan Benda Uji Inti Lapisan Beraspal 

Penyedia Jasa harus menyediakan mesin bor pengambil benda uji inti (core) yang 
mampu memotong benda uji inti berdiameter 4” maupun 6” pada lapisan beraspal 
yang telah selesai dikerjakan. Biaya dan benda uji inti untuk pengendalian proses 
harus sudah termasuk ke dalam harga satuan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan 
perkerasan lapis beraspal dan tidak dibayar secara terpisah. 

Dalam kondisi tertentu pasal ini dapat diubah dimana alat uji disediakan oleh 
Penyedia Jasa , namun pengambilan contoh uji, dan uji dilakukan oleh KP atau uji 
dilakukan oleh pihak lain. 
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Tabel 7.1.4.-18  Pengendalian Mutu  

Pengujian Frekwensi pengujian  
Aspal : 

Aspal berbentuk drum ³√ Dari jumlah drum 
Aspal curah Setiap tangki aspal 
Jenis Pengujian aspal drum dan curah mencakup : 
Penetrasi dan Titik Lembek 

 

Asbuton Butir / Aditif Asbuton ³√ Dari jumlah kemasan 
-   Kadar Air  
-   Ekstraksi (kadar aspal)  
-   Ukuran butir maksimum  
-   Penetrasi aspal asbuton  
Agregat :  

-    Abrasi dengan mesin Los Angeles 5000 m3 
-     Gradasi agregat yang ditambahkan ke tumpukan 1000 m3 
-     Gradasi agregat dari penampung panas (hot bin) 250 m3 (min. 2 pengujian per 

hari) 
-     Nilai setara pasir (sand equivalent) 250 m3 
Campuran : 
- Suhu di AMP  
-  suhu saat sampai di lapangan 

Setiap batch  
Setiap truck 3 uji 

-     Gradasi dan kadar aspal 200 ton (min. 2 pengujian per 
hari) 

-   Kepadatan, stabilitas, kelelehan, Marshall Quo-tient, rongga 
dalam campuran pd. 75 tumbukan 

200 ton (min. 2 pengujian per 
hari)  

-     Rongga dalam campuran pd. Kepadatan Membal Setiap 3000 ton 
-     Campuran Rancangan (Mix Design) Marshall Setiap perubahan 

agregat/rancangan 
Lapisan yang dihampar : 
-    Benda uji inti (core) berdiameter 4” untuk parti-kel ukuran 

maksimum 1” dan 5” untuk partikel ukuran di atas 1”, baik 
untuk pemeriksaan pema-datan maupun tebal lapisan : 
paling sedikit 2 benda uji inti per cross section dan paling 
sedikit 6 benda uji inti per 200 meter panjang. 

6 benda uji inti per 200 meter 
panjang yang ditentukan secara 

acak atau 3√ untuk panjang 
segmen lebih dari 200 m 

(sesuai dengan produk harian 
AMP) dengan lokasi titik uji 

ditentukan secara acak 
Toleransi Pelaksanaan : 

Elevasi permukaan, untuk penampang melintang dari 
setiap jalur lalu lintas. 

 
 

Paling sedikit 3 titik yang 
diukur melintang pada paling 

sedikit setiap 12,5 meter 
memanjang sepanjang jalan 

tersebut. 

4) Pengujian Pengendalian Mutu Campuran Aspal 
a) Penyedia Jasa harus menyimpan catatan seluruh pengujian dan catatan tersebut harus 

diserahkan kepada Direksi Pekerjaan tanpa keterlambatan. 

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan hasil dan catatan pengujian 
berikut ini, yang dilaksanakan setiap hari produksi, beserta lokasi penghamparan yang 
sesuai :  

(1) Analisa ayakan (cara basah), paling sedikit dua contoh agregat dari setiap penampung 
panas. 

(2) Temperatur campuran saat pengambilan contoh di instalsi pencampur aspal (AMP) 
maupun di lokasi penghamparan (satu per jam). 

(3) Kepadatan Marshall Harian dengan detil dari semua benda uji yang diperiksa. 
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(4) Kepadatan dan persentase kepadatan lapangan relatif terhadap Kepadatan Campuran 
Kerja (Job Mix Density) untuk setiap benda uji inti (core). 

(5) Stabilitas, kelelehan, Marshall Quotient, paling sedikit dua contoh. 

(6) Kadar aspal dan gradasi agregat yang ditentukan dari hasil ekstraksi kadar aspal 
paling sedikit dua contoh. Bilamana cara ekstraksi sentrifugal digunakan maka 
koreksi abu harus dilaksanakan seperti yang disyaratkan SNI 03-3640-1994. 

(7) Rongga dalam campuran pada kepadatan membal (refusal), yang dihitung 
berdasarkan Berat Jenis Maksimum campuran perkerasan aspal (SNI 06-6893-2002).  

(8) Kadar aspal yang terserap oleh agregat, yang dihitung berdasarkan Berat Jenis 
Maksimum campuran perkerasan aspal (SNI 06-6893-2002). 

5) Pengendalian Kuantitas dengan Menimbang Campuran Aspal 
Dalam pemeriksaan terhadap pengukuran kuantitas untuk pembayaran, campuran aspal yang 
dihampar harus selalu dipantau dengan tiket pengiriman campuran aspal dari rumah timbang 
sesuai dengan Pasal 7.1.2.3).e) dari Spesifikasi ini. 

6) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian 
Seluruh lubang uji yang dibuat dengan mengambil benda uji inti (core) atau lainnya harus 
segera ditutup kembali dengan bahan campuran aspal oleh Penyedia Jasa dan dipadatkan 
hingga kepadatan serta kerataan permukaan sesuai dengan toleransi yang diperkenankan 
dalam Seksi ini. 

7.1.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran Pekerjaan 

a) Kuantitas yang diukur untuk pembayaran campuran aspal haruslah berdasarkan pada 
beberapa penyesuaian di bawah ini : 

(1) Untuk bahan lapisan permukaan (misalnya SS, HRS-WC dan AC-WC) jumlah 
per meter persegi dari bahan yang dihampar dan diterima, yang dihitung 
sebagai hasil perkalian dari panjang ruas yang diukur dan lebar yang diterima. 

(2) Untuk bahan lapisan perkuatan (misalnya HRS-Base, AC-BC dan AC-Base) 
jumlah meter kubik dari bahan yang telah dihampar dan diterima, yang 
dihitung sebagai hasil perkalian luas lokasi dan tebal yang diterima . 

b) Kuantitas yang diterima untuk pengukuran tidak boleh meliputi lokasi dengan tebal 
hamparan kurang dari tebal minimum yang dapat diterima atau setiap bagian yang 
terkelupas, terbelah, retak atau menipis (tapered) di sepanjang tepi perkerasan atau di 
tempat lainnya. Lokasi dengan kadar aspal yang tidak memenuhi ketentuan toleransi 
yang diberikan dalam Spesifikasi tidak akan diterima untuk pembayaran. 

c) Campuran aspal yang dihampar langsung di atas permukaan aspal lama yang 
dilaksanakan pada kontrak yang lalu, menurut pendapat Direksi Pekerjaan memerlukan 
koreksi bentuk yang cukup besar, harus dihitung berdasarkan tebal rata-rata yang 
diterima yang dihitung berdasarkan berat campuran aspal yang diperoleh dari 
penimbangan muatan di rumah timbang dibagi dengan luas penghamparan Xctual dan 
kepadatan lapangan hasil pengujian benda uji inti (core), dan luas lokasi penghamparan 
yang diterima. Bilamana tebal rata-rata campuran aspal yang telah diperhitungkan, 
melebihi dari tebal Xctual dibutuhkan (diperlukan untuk perbaikan bentuk), maka tebal 
rata-rata yang ditentukan dan diterima oleh Direksi Pekerjaan harus berdasarkan atas 
suatu perhitungan yang tidak berat sebelah dari tebal rata-rata yang dibutuhkan. 

d) Kecuali yang disebutkan dalam c) di atas, maka tebal campuran aspal yang diukur 
untuk pembayaran tidak boleh lebih besar dari tebal nominal rancangan yang 
ditunjukkan dalam Tabel 7.1.2.18) di atas atau tebal rancangan yang ditentukan dalam 
Gambar Rencana. 
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Direksi Pekerjaan dapat menyetujui atau menerima suatu ketebalan yang kurang 
berdasarkan pertimbangan teknis atau suatu ketebalan lebih untuk lapis perata seperti 
yang diijinkan menurut Pasal 7.1.5.1).c) dari Spesifikasi ini maka pembayaran 
campuran aspal akan dihitung berdasarkan luas atau volume hamparan yang 
dikoreksi menurut butir h) di bawah dengan menggunakan faktor koreksi berikut ini : 

 
  Tebal nominal yang diterima 

Ct = ----------------------------------- 

  Tebal nominal rancangan 
Diagram penggunaan rumus di atas diberikan terdapat dalam Lampiran 7.1.A dari 
Spesifikasi ini. 

Tidak ada penyesuaian luas atau volume hamparan seperti di atas yang dapat 
diterapkan untuk ketebalan yang melebihi tebal nominal rancangan bila campuran 
aspal tersebut dihampar di atas permukaan yang juga dikerjakan dalam kontrak ini, 
kecuali jika diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan atau ditunjukkan dalam 
Gambar Rencana. 

e) Lebar hamparan campuran aspal yang akan dibayar harus seperti yang ditunjukkan 
dalam Gambar dan harus diukur dengan pita ukur oleh Penyedia Jasa dibawah 
pengawasan Direksi Pekerjaan. Pengukuran harus dilakukan tegak lurus sumbu jalan 
dan tidak termasuk lokasi hamparan yang tipis atau tidak memenuhi ketentuan 
sepanjang tepi hamparan. Interval jarak pengukuran memanjang harus seperti yang 
diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan tetapi harus selalu berjarak sama dan tidak 
kurang dari 25 meter. Lebar yang akan digunakan dalam menghitung luas untuk 
pembayaran setiap lokasi perkerasan yang diukur, harus merupakan lebar rata-rata 
yang diukur dan disetujui. 

f) Pelapisan campuran aspal dalam arah memanjang harus diukur sepanjang sumbu jalan 
dengan menggunakan prosedur pengukuran standar ilmu ukur tanah. 

g) Bilamana Direksi Pekerjaan menerima setiap campuran aspal dengan kadar aspal rata-
rata yang lebih rendah dari kadar aspal yang ditetapkan dalam rumus perbandingan 
campuran. Pembayaran campuran aspal akan dihitung berdasarkan luas atau volume 
hamparan yang dikoreksi menurut dalam butir (h) di bawah dengan menggunakan 
faktor koreksi berikut ini. Tidak ada penyesuaian yang akan dibuat untuk kadar aspal 
optimum yang dilampaui dalam rumus Perbandingan Campuran.  

 
  Kadar aspal rata-rata yang diperoleh dari hasil ekstraksi 

Cb = ---------------------------------------------------------------------------------- 

  Kadar aspal yang ditetapkan dalam Rumus Perbandingan Campuran 

h) Luas atau volume yang digunakan untuk pembayaran adalah: 
Luas atau volume seperti disebutkan pada butir a) di atas x Ct x Cb Bilamana tidak 
terdapat penyesuaian maka faktor koreksi Ct dan Cb diambil satu.  

i) Bilamana perbaikan pada campuran aspal yang tidak memenuhi ketentuan telah 
diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan Pasal 7.1.3.3) dari Spesifikasi ini, 
maka kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas yang akan dibayar 
bila pekerjaan semula dapat diterima. Tidak ada pembayaran tambahan untuk 
pekerjaan atau kuantitas tambahan yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. 

j) Kadar aspal aktual (kadar aspal efektif + penyerapan aspal) yang digunakan Penyedia 
Jasa dalam menghitung harga satuan untuk berbagai campuran aspal yang termasuk 
dalam penawarannya haruslah berdasarkan perkiraannya sendiri. Tidak ada 
penyesuaian harga yang akan dibuat sehubungan dengan perbedaan kadar aspal yang 
disetujui dalam Rumus Perbandingan Campuran dan kadar aspal dalam analisa harga 
satuan dalam penawaran. 
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2) Dasar Pembayaran 

Kuantitas yang sesuai dengan ketentuan di atas, harus dibayar menurut Harga Kontrak per 
satuan pengukuran, untuk Mata Pembayaran yang ditunjukkan di bawah ini dan dalam 
Daftar Kuantintas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan 
kompensasi penuh untuk mengadakan dan memproduksi dan mencampur serta menghampar 
semua bahan, termasuk semua pekerja, peralatan, pengujian, perkakas dan pelengkapan 
lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini. 

 

Nomor  Mata 

Pembayaran 
Uraian 

Satuan 

Pengukuran 

R.7.1.(1) Latasir Kelas A (SS-A) , (t = ...cm) Meter Persegi 

R.7.1.(2) Latasir Kelas B (SS-B) , (t = ...cm) Meter Persegi 

R.7.1.(3) Lataston Lapis Aus (HRS-WC) , (t = ...cm) Meter Persegi 

R.7.1.(3).(a) Lataston Lapis Aus Leveling (HRS-WC L)  Ton 

R.7.1.(4) Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) Meter Kubik 

R.7.1.(4).(a) Lataston Lapis Pondasi Leveling (HRS-Base L)  Ton 

R.7.1. (5).(a) Laston Lapis Aus (AC-WC), (t = …cm) Meter Persegi 

R.7.1. (5).(b) Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod) , (t = 
…cm)  

Meter Persegi 

R.7.1. (5).(c) Laston Lapis Aus Leveling (AC-WC L)  Ton 

R.7.1. (5).(d) Laston Lapis Aus Modifikasi Leveling (AC-WC 
Mod L)  

Ton 

R.7.1. (6).(a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Meter Kubik 

R.7.1. (6).(b) Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)  Meter Kubik 

R.7.1. (6).(c) Laston Lapis Antara Leveling (AC-BC L)  Ton 

R.7.1. (6).(d) Laston Lapis Antara Modifikasi Leveling (AC-BC 
Mod L)  

Ton 

R.7.1. (7).(a) Laston Lapis Pondasi (AC-Base) Meter Kubik 

R.7.1. (7).(b) Laston Lapis Pondasi Modifikasi (AC-Base Mod)  Meter Kubik 

R.7.1. (7).(c) Laston Lapis Pondasi Leveling (AC-Base L)  Ton 

R.7.1. (7).(d) Laston Lapis Pondasi Modifikasi Leveling (AC-Base 
Mod L)  

Ton 
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SEKSI 7.2. 

PELAPISAN LANTAI JEMBATAN 

DENGAN BAHAN KHUSUS 

 

 

7.2.1. UMUM 

1) Uraian 
a) Pekerjaan pelapisan lantai jembatan yang menggunakan campuran aspal panas 

sesuai dengan seksi 7.1. 
b) Seksi ini mencakup pekerjaan pelapisan lantai jembatan beton yang menggunakan 

selain campuran aspal panas yaitu menggunakan beton aus, lapisan tipis beton 
khusus, fleksibel epoxy mortar  

 
7.2.2. PERSYARATAN 

1) Persyaratan Bahan 
 a). Pelapisan dengan beton khusus 

(1) Bahan beton khusus yang digunakan untuk pelapisan permukaan lantai 
beton jembatan dapat melekat dengan baik dengan permukaan beton yang 
lama dengan ketebalan lapisan sekitar 10 mm. 

(2) Bahan campuran harus terdiri atas bahan perekat yang terdiri atas 2 
komponen dan agregat yang terdiri atas agregat halus ukuran # 7 dan #4 
serta bahan pengisi. 

(3) Campuran bahan beton khusus ini adalah sebagai berikut: 
(a) Perbandingan antara bahan perekat dengan agregat adalah 10 

berbanding 85. 
(b) Bahan perekat terdiri atas 2 komponen yaitu bahan dasar semen 

khusus yang dicampur dengan bahan pengeras dengan 
perbandingan 6 : 4 

(c) Campuran bahan agregat yang terdiri atas bahan pengisi, agregat 
halus silica # 7 dan agregat halus silica # 4 dengan perbandingan 
10:25:25   

(4) Spesifikasi yang disyaratkan untuk campuran tersebut pada temperatur 
200 Cdi atas adalah sebagai berikut: 

  
 Jenis pengujian Metode uji  Persyaratan 

 Berat Jenis  Uji bawah air  2,10 ± 0,10  
 Kuat tekan leleh JIS R 5201  > 10 Mpa 
 Modulus tekan  JIS R 5201  (0,5 ~ 2,0) x 103 Mpa 
 Kuat lentur  JIS R 5201  > 5 Mpa 
 Lendutan lentur  JIS R 5201  > 2 mm  
 

 b) Pelapisan dengan aspal khusus 
(1) Bahan aspal khusus yang digunakan untuk pelapisan lantai beton atau baja 

jembatan mempunyai ketebalan sekitar 3,5 mm sampai 5,5 mm dan dapat 
digunakan juga untuk ketebalan sampai 8 mm dengan tambahan agregat 
berukuran 1 sampai 3 mm 

(2) Bahan campuran terdiri atas bahan solvent free coal tar modifoed epoxy 
resins, amine curing agents and chemically inert, graded silica fillers. 

(3) Bahan aspal khusus tersebut harus tahan terhadap bensin, minyak tanah, 
asam, diesel dan lain sebagainya. 

(4) Bahan tersebut harus sesuai dengan BS 476, Pt clause 2:1971 dan 
mempunyai kekesatan permukaan yang baik dan dapat digunakan untuk 
lapisan diatas beton, kayu atau baja. 
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2) Persyaratan Kerja 
a) Penyedia Jasa harus menyiapkan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan ini 

seperti alat pengaduk campuran dengan listrik, alat perata, alat untuk 
membersihkan permukaan. 

b) Semua bahan yang akan digunakan, baik bahan beton khusus maupun aspal 
khusus harus sudah sesuai dengan jumlah bahan yang akan dipasang. 

c) Apabila harus menutup lalu lintas, maka penyedia jas harus berkoordinasi dengan 
instansi terkait  dalam pelaksanaannya 

 
7.2.3. PELAKSANAAN 

1) Pelapisan dengan Beton Khusus 
a) Persiapan Permukaan 

Permukaan yang akan diberi lapisan beton khusus harus dibersihkan dan bebas 
dari kotoran serta bahan-bahan asing atau beton yang rapuh. Permukaan beton 
diusahakan dalam kondisi yang rata sehingga bahan yang terpasang akan sesuai 
dengan kuantitas yang diperhitungkan 
Permukaan lantai beton jembatan yang akan diberi lapisan harus diberi tanda 
sedemikian, sehingga dapat dilaksanakan pelaksanaan bertahap sesuai dengan 
persyaratan bahan dan masa pengerasannya. 

 b) Pelaksanaan 
(1) Pelaburan bahan perekat, dengan menggunakan alat pengaduk mekanis, 

bahan perekat dicampur dengan perbandingan yang sudah ditetapkan 
sesuai dengan petunjuk dari pabrik pembuat sekitar 3 menit, yang 
kemudian campuran tersebut dilaburkan pada permukaan yang akan diberi 
lapisan. 

(2) Kemudian campur bahan beton khusus dengan campuran yang telah 
disyaratkan dengan jumlah agregat yang telah disyaratkan.  Pencampuran 
dan pengadukan bahan beton khusus ini harus segera mungkin sebelum 
bahan perekat yang telah dilaburkan menjadi kering, dan terjaminnya 
lekatan antara beton lama dengan beton khusus. 

(3) Pengecoran dan pembentukan permukaan akhir harus dilaksanakan 
dengan trowel atau alat lainnya yang sejenis untuk mendapatkan 
permukaan yang disyaratkan. 

(4) Curing harus dilaksanakan dengan alami selama 2 jam, apabila 
diharapkan waktu yang lebih cepat, maka dapat digunakan curing dengan 
alat pemanas yang khusus sehingga waktu pengerasan diperpendek 
sampai 30 menit. 

 
2) Pelapisan dengan Aspal Khusus 

a) Persiapan permukaan 
(1) Bersihkan permukaan yang akan diberi lapisan aspal etrsebut dengan baik, 

sehingga permukaan benar-benar bersih dan bebas dari kotoran serta debu. 
(2) Untuk permukaan baja, permukaan harus dibersihkan sampai tingkat 

kebersihan Sa 2 ½ , dan segera setelah permukaan baja dibersihkan harus 
langsung diberi lapisan aspal khusus, sebelum permukaan baja mulai 
berproses karat. 

(3) Untuk permukaan beton , semua permukaan beton bebas dari bahan yang 
rapuh, dan apabila permukaan beton tidak rata, maka permukaan tersebut 
harus diperbaiki terlebih dahulu dan diratakan sebelum pelaburan aspal 
khusus. 

b) Pencampuran  
Campuran bahan dasar dan bahan pengeras (hardener) dengan alat pengaduk 
dengan kecepatan rendah sampai merata, tambahklan filler (agregat halus) yang 
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sudah siap dan campur kembali sampai rata. Waktu pencampuran sekitar 5 sampai 
7 menit, dan bahan campuran tersebut siap diaplikasikan. 

c) Pelaksanaan 
Setiap kali pencampuran, maka bahan yang digunakan harus sesuai dengan 
persyaratan yang diberikan oleh pabrik pembuat. Corkan bahan tersebut dalam 
lebar sekitar 2-3 meter dengan memberi batas pada bagian sisinya. Ratakan bahan 
tersebut hingga lapisan merata pada seluruh bagian. Dengan trowel. Pastikan 
ketebalan yang diaplikasilan sesuai dengan persyaratan dengan menggunakan alat 
pengukur ketebalan dalam kondisi basah. 
Bahan tersebut harus dibiarkan selama paling sedikit 24 jam agar benar-benar 
mengeras dan melekat dengan baik, dan tidak diijinkan lalu lintas lewat sebelum 
waktu tersebut 
 

 
7.2.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 
Semua bahan yang dikirim ke lokasi pekerjaan harus dilengkapi dengan sertifikat asli dari 
pabrik pembuat sebagai jamina keaslian produk. 
Bahan yang telah dikirim ke lapangan tetap menjadi tanggung jawab penyedia jasa untuk 
penyimpanannya, dan harus disimpan dalam tempat yang tertutup setelah dilakukan 
pemeriksaan oleh wakil dari Direksi Pekerjaan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi. 
 

2) Perbaikan Hasil Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 
Hasil akhir yang tidak memenuhi ketentuan, yaitu ketebalan, atau adanya lapisan yang 
tidak melekat dengan baik dengan permukaan lantai jembatan, harus diperbaiki sebelum 
diserah terimakan kepada Direksi Pekerjaan. 
 

3) Jaminan Mutu 
Untuk menjamin hasil akhir yang memuaskan, maka penyedia jasa harus menyediakan 
tenaga pekerja di lokasi pekerjaan yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya 
 

7.2.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 
Pengukuran dilakukan berdasarkan meter persegi permukaan lantai jembatan yang diberi 
lapisan dengan ketebalan lapisan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi dalam kondisi 
baik . 
 

2) Dasar pembayaran 
Dasar pembayaran berdasarkan kompensasi penuh, termasuk pengadaan bahan, 
penyediaan alat di lokasi pekerjaan, tenaga ahli serta buruh yang digunakan untuk 
penyelesaian pekerjaan tersebut. 

 
Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

R.7.2.(1) Pelapisan dengan beton khusus Meter Persegi 
   

R.7.2.(2) Pelapisan dengan bahan fleksibel epoxy mortar Meter Persegi 
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DIVISI 8 

PERLENGKAPAN JEMBATAN 
 

 

SEKSI 8.1. 

LANDASAN JEMBATAN 

8.1.1. UMUM 

1) Uraian 

Pekerjaan ini mencakup pengadaan dan pemasangan dan penggantian landasan jembatan yang 

terbuat dari logam atau bantalan karet untuk menopang gelagar, pelat atau rangka baja, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar rencana dan persyaratan dalam Spesifikasi ini. 

8.1.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 03-4801-1998 : Metode Pengujian Bantalan Karet Untuk Landasan Jembatan 

SNI 03-4816-1998 : Spesifikasi Bantalan Karet Untuk Landasan Jembatan 

SNI 06-3045-1992 : Bantalan Karet Jembatan 

SNI 03-3967-2002 : Spesifikasi Landasan Elastomer Jembatan Tipe Polos dan Tipe 

Laminasi 

 

AASHTO, ASTM : 

AASHTO M 105-96 : Gray Iron Castings. 

AASHTO M 163-97 : Corrosion-resistant Iron-Chromium, Iron-Chromium-Nickel and 

Nickel-based Castings  for General Application. 

AASHTO M 169-97 : Steel Bars, Carbon, Cold finished, Standard Quality. 

AASHTO M 102-98 : Steel Forging, Carbon and Alloy for General Industrial Use. 

AASHTO M 183-98 : Structural Steel. 

AASHTO M 251–97 : Standard Spesicification for Plain and Laminated Elastomeric 

Bridge Bearing 

ASTM  A 47 : Mild Castings (Grade No 35019). 

ASTM  D 3183 : Elastomeric Bearings. 

2) Toleransi pekerjaan bantalan 

a) Penempatan Bantalan 

Landasan, baut pengunci dan dowel pelengkap harus diletakkan sedemikian hingga 

sumbunya berada dalam rentang toleransi  +3 mm dari posisi yang seharusnya. 

Elevasi permukaan landasan tunggal atau permukaan rata-rata dari landasan yang 

lebih dari satu pada setiap penyangga harus berada dalam rentang toleransi + 0,0001 

kali jumlah jarak gelagar yang bersebelahan dari suatu gelagar menerus tetapi tidak 

melebihi + 5 mm. 

b) Permukaan Landasan Beton 
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Permukaan untuk penempatan langsung dari bantalan kemiringannya  tidak boleh 

melampaui lebih dari 1/200  dari sebuah bidang datar rencana untuk landasan dan 

ketidak rataan setempat tidak boleh melampaui 1 mm tingginya. 

 

c) Landasan Bantalan 

(1) Bantalan harus dilandasi pada seluruh bidang dasarnya sebagaimana yang 

ditunjukkan dalam Gambar rencana atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

Setelah pemasangan, tidak boleh terdapat rongga pada landasan. 

(2) Bahan landasan harus mampu meneruskan beban dari  struktur atas ke struktur 

bawah tanpa kerusakan. Permukaan beton dimana bantalan akan diletakan 

harus dilapisi dengan pasta semen. Permukaan atas dari setiap bidang landasan 

di luar landasan harus mempunyai kelandaian yang menurun kearah luar dari 

bantalan. 

d) Baut Angkur 

Penyetelan baut angkur berulir harus dikencangkan sampai merata untuk menghindari 

tegangan berlebihan pada suatu bagian bantalan. Bilamana terdapat getaran yang 

cukup berarti, maka baut angkur yang digunakan harus dari jenis yang tahan getaran 

e) Ukuran Landasan 

Toleransi dimensi landasan harus memenuhi Tabel 8-1 

Tabel 8-1 Toleransi Dimensi Total Landasan Yang Diijinkan 

Jenis Landasan Toleransi Total Bantalan  

Bidang Datar  Tebal atau Tinggi  

Bantalan karet dengan ketebalan atau tinggi 

sampai 200 mm 

+ 6 mm + 1 mm 

- 3 mm  

Bantalan karet dengan ketebalan atau tinggi di 

atas 200 mm 

+ 6 mm + 5% 

- 3 mm  

Selain Bantalan karet + 3 mm  + 3 mm 

 

f) Sifat Sejajar Permukaan Luar Bagian Atas Bantalan  

Bilamana dirancang sejajar, maka toleransi bagian atas bantalan yang sejajar, sebagai 

titik duga, harus 0,2 % dari diameter untuk permukaan bundar dalam bidang datar 

dan 0,2 % dari sisi yang lebih panjang untuk permukaan segi panjang dalam bidang 

datar. 

g) Landasan Rol (Roler Bearing) 

(1) Umum  

Toleransi mendatar pelat rol diukur dari segala arah harus 0,025 mm untuk 

panjang sampai dengan 250 mm dan 0,01 % dari panjang dalam arah  

pengukuran untuk panjang di atas 250 mm. Kekasaran permukaan rol tidak 

boleh melampaui 0,8 mikron. 

(2) Rol Silinder 

Toleransi kesilinderan harus 0,025 mm. Toleransi ukuran rol tunggal 

terhadap diamater nominalnya harus 0,0 mm sampai dengan + 0,5 mm . 

Toleransi ukuran rol berganda terhadap diamater nominalnya harus  0,0 mm 

sampai dengan + 0,08 mm. 

(3) Rol Bukan Silinder 
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Permukaan kurva harus mempunyai toleransi profil atau permukaan + 0,3 % 

dari radius nominalnya. Toleransi ukuran terhadap tinggi pada sumbu 

Bantalan  harus + 0,5 mm dan - 0,0 mm. Toleransi sifat sejajar antara garis 

lengkung (chord line) yang menghubungkan ujung-ujung dasar permukaan 

rol sebagai titik duga harus 1 mm. Toleransi kepersegian antara bidang yang 

melewati pusat-pusat permukaan rol sebagai titik duga, puncak dan dasar 

garis penghubung yang menghubungkan ujung-ujung permukaan rol harus 1 

mm. 

h) Landasan Roker (Rocker Bearing) 

Toleransi mendatar pelat yang berpasangan dengan rocker harus 0,075 mm untuk 

ukuran panjang sampai dengan dan termasuk 250 mm dan 0,03 % dari panjang untuk 

ukuran panjang di atas 250 mm. Toleransi profil dan permukaan untuk panjang 

permukaan dimana dapat terjadi kontak harus 0,025 mm. Kekasaran permukaan 

untuk permukaan yang bergoyang (rocking surface) harus tidak melebihi 0,8 mikron. 

i) Landasan Sendi (Knuckle Bearing) 

Landasan sendi silinder dan berbentuk bola : Toleransi mendatar dan profil 

permukaan untuk landasan sendi silinder dan toleransi profil permukaan untuk 

landasan sendi berbentuk bola harus 0,0002 x h mm atau 0,24 mm, dipilih yang lebih 

besar, dimana x adalah panjang tali (chord) (dalam mm) antara ujung-ujung dari 

permukaan polytetra-fluorethylene (PTFE) (dalam mm) dalam arah rotasi dan h 

adalah proyeksi dari polytetra-fluorethylene (PTFE) (dalam mm) di atas puncak ceruk 

(recess) yang mengikat, untuk polytetra-fluorethylene (PTFE) yang terikat, atau 

ketebalan (dalam mm) untuk polytetrafluorethylene (PTFE) yang direkat. Toleransi 

ukuran terhadap radius permukaan kurva pada landasan yang telah selesai harus 3 % 

dari radius yang dimaksudkan.  Kekasaran permukaan dari permukaan geser logam 

yang melengkung tidak boleh melebihi 0,5 mikron. Bilamana polytetra-fluorethylene 

(PTFE) membentuk salah satu permukaan kontak maka harus memenuhi ketentuan-

ketentuan yang diberikan dalam (j). 

j) Landasan Geser (Plane Sliding Bearing) 

Toleransi mendatar dari lembaran polytetra-fluorethylene (PTFE) harus 0,2 mm 

untuk diamater atau diagonal adalah kurang dari 800 mm dan 0,025 % dari diamater 

atau diagonal tersebut untuk dimensi yang lebih besar atau sama dengan 800 mm. 

Pada permukaan PTFE yang terbuat lebih dari satu lapis PTFE maka ketentuan-

ketentuan tersebut di atas akan berlaku untuk diameter diagonal dari dimensi 

lingkaran atau empat persegi panjang sekeliling PTFE yang digoreskan.  Toleransi 

dimensi pada lembaran PTFE disyaratkan dalam Tabel 8-2. 

Tabel 8-2 Toleransi Dimensi pada Lembaran PTFE 

Diameter atau  

Diagonal 

(mm) 

Toleransi pada 

Dimensi Bidang  

(mm) 

Toleransi Ketebalan (mm) 

PTFE yang diceruk 

(recessed) 

PTFE yang direkat 

< 600 

 

+ 1,0 

 

+ 0,5 

- 0,0 

+ 0,1 

- 0,0 

> 600 dan < 1200 + 1,5 

 

+ 0,6 

- 0,0 

+ 0,2 

- 0,0 

> 1200 + 2,0 + 0,7 

- 0,0 

Tidak digunakan  
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Celah antara tepi lembaran PTFE dan tepi ceruk (recess) yang diikat dalam segala hal 

tidak boleh melebihi 0,5 mm atau 0,1 % dari dimensi bidang datar lembaran PTFE 

yang sesuai, dalam arah yang diukur, dipilih yang  lebih besar. 

Toleransi profil pada proyeksi yang ditetapkan dari PTFE di atas ceruk diikat harus 

memenuhi Tabel 8-3. 

Tabel 8-3 Toleransi Profil 

Dimensi Maksimum dari PTFE  

(diamater atau diagonal) 

(mm) 

Toleransi pada Proyeksi yang ditetapkan 

di atas Ceruk  

(mm) 

> 600 

 

+ 0,5 

- 0 

> 600 dan < 1200 + 0,6 

- 0 

> 1200 dan < 1500 + 0,8 

- 0 

 

Semua pengukuran atas lembaran PTFE harus dilakukan pada temperatur 20 
o
C 

sampai 25 
o
C. 

Permukaan-permukaan yang berpasangan : 

Untuk permukaan-permukaan yang berpasangan dengan PTFE, maka toleransi 

mendatar dalam semua arah harus 0,0002.L.h mm, dimana L adalah panjang (dalam 

mm) permukaan PTFE dalam arah yang diukur dan h adalah proyeksi PTFE (dalam 

mm) di atas  puncak ceruk yang terikat untuk PTFE yang terikat, atau ketebalan 

(dalam mm) untuk PTFE yang terikat, atau tebal (dalam mm) untuk PTFE yang 

direkat. 

Kekasaran lajur permukaan geser logam tidak boleh melebihi 0,15 mikron. 

k) Landasan Bantalan Karet 

(1) Sifat Sejajar  

Toleransi sifat sejajar untuk sumbu penulangan pelat terhadap dasar perletakan 

sebagai titik duga harus 1% dari diamater, untuk pelat bulat dalam bidang 

datar, atau 1% dari sisi yang lebih pendek untuk pelat empat persegi panjang 

dalam bidang datar. 

(2) Ukuran  

Toleransi ukuran terhadap dimensi bidang datar pelat untuk landasan elastomer 

dengan penulangan pelat harus + 3 mm dan - 1 mm. Toleransi ukuran terhadap 

ketebalan lapisan penutup bagian atas dan bawah untuk membungkus landasan 

elastomer harus antara + 20 % dan - 0 % dari ketebalan nominal, atau 1 mm, 

dipilih yang lebih kecil. Toleransi ukuran terhadap masing-masing ketebalan 

lapisan dalam landasan elastomer harus + 20% dari nilai ketebalan nominalnya, 

atau 3 mm, dipilih yang lebih kecil. Toleransi ukuran terhadap ketebalan 

lapisan penutup sisi yang membungkus landasan elastomer harus + 3 mm dan - 

0 mm. 

l) Landasan Pot (Pot Bearing) 

Toleransi ketepatan antara piston dan blok berongga harus + 0,75 mm sampai 

+1,25mm. 
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Pedoman kekasaran permukaan geser logam tidak boleh melebihi 0,5 mikron. 

Lubang penyetelan pada pelat landasan. Bilamana toleransi yang diperlukan pada 

posisi untuk titik pusat lubang-lubang penyetelan harus sebagaimana dirinci atau 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

3) Persyaratan Bahan 

a) Baja untuk Landasan 

(1) Baja untuk Landasan 

(a) Lapisan Pelat Baja 

Lapisan penulangan pelat baja untuk bantalan landasan harus 

memenuhi AASHTO M 183-90. Tepi-tepi pelat harus dikerjakan 

dengan rapi untuk menghindari penakikan. Pelat harus terbungkus 

penuh dalam elastomer untuk mencegah korosi. 

(b) Landasan Logam 

Landasan logam harus berupa landasan blok berongga (pot), geser 

(sliding), rol (roler), sendi (knuckle), goyang (rocker), yang disetel 

atau landasan lainnya sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar 

dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Bahan harus memenuhi 

spesifikasi AASHTO yang berkaitan. 

(2) Elastomer untuk Landasan 

Elastomer yang digunakan dalam landasan jembatan harus mengandung baik 

karet alam maupun karet chloroprene sebagai bahan baku polymer.  Karet 

yang diolah kembali atau karet vulkanisir tidak boleh digunakan. Bahan 

elastomer, sebagaimana yang ditentukan dari pengujian, harus memenuhi 

ketentuan Error! Reference source not found.. 
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Tabel 8 – 4  Ketentuan Bahan Elastomer 

 
Sifat Material ASTM Standard Persyaratan Pengujian Polyisoprene (Natural Rubber) Polychloroprene (Neoprene)  

Satuan 50 Duro 60 Duro 70 Duro 50 Duro 60 Duro 70 Duro 

Sifat fisik D 2240 
D 412 

Hardness 
Tensile Strength minimum 
Pemuluran minimum 

50 ± 5 
15,5 
450 

60 ± 5 
15,5 
400 

70 ± 5 
15,5 
300 

50 ± 5 
15,5 
400 

60 ± 5 
15,5 
350 

70 ± 5 
15,5 
300 

Shore “A” points 
Mpa  
Percent 

Ketahanan 
terhadap panas 

D 573 
Pada temperatur 
yang disyaratkan 

Temperatur yang disyaratkan 
Aging time 
Perubahan max  dalam derometer 
hardness) 
Perubahan max dalam tensile 
strength 
Perubahan mad dalam pemuluran 
ultimit 
 

70 
168 
+ 10 
 

 - 25  
 

 - 25 

70 
168 
+ 10 
 

 - 25  
 

 - 25 

70 
168 
+ 10 
 

 - 25  
 

 - 25 

100 
70 
+ 15 
 

- 15 
 

- 40 

100 
70 
+ 15 
 

- 15 
 

- 40 

100 
70 
+ 15 
 

- 15 
 

- 40 

0 C 
Jam 

Shore ”A” points 
 

Percent 
 

Percent 

Pengaturan 
terhadap tekan 

D 395 
Method B pada 
temperatur yang 
disyaratakan 

Temperatur yang dusyaratkan 
Perubahan max diizinkan (setelah 
22 jam) 

70 
25 

70 
25 

70 
25 

100 
35 

100 
35 

100 
35 

0 C 
Percent 

Kerapuhan pada 
temperatur 
rendah 

D 746 
Prosedur B 

Grade 0 & 2 – tanpa pengujian 
Pengujian grade 3 pada – 40 0C 
Pengujian grade 4 pada - 48 0C 
Pengujian grade 5 pada - 57 0C 

 
Memenuhi 
Memenuhi 
memenuhi 

 
Memenuhi 
Memenuhi 
memenuhi 

 
Memenuhi 
Memenuhi 
memenuhi 

 
Memenuhi 
Memenuhi 
memenuhi 

 
Memenuhi 
Memenuhi 
memenuhi 

 
Memenuhi 
Memenuhi 
memenuhi 

 

Ketahanan 
terhadap ozone 

D 1149 Konsentrasi ozone  
Lamanya pengujian 
Pengujian regangan 20% pada 
37,7 0C  ± 1 0C. menggunakan 
prosedur A pada D 518 

25 
48 
 
 

Tidak retak 

25 
48 
 
 

Tidak retak 

25 
48 
 
 

Tidak retak 

100 
100 
 
 

Tidak retak 

100 
100 
 
 

Tidak retak 

100 
100 
 
 

Tidak retak 

MPa 
Jam 

Kelekatan D 429, B Kelekatan pada saat vulkanisir, 
lba per inch (kg/m) 

40 
(714) 

40 
(714) 

40 
(714) 

40 
(714) 

40 
(714) 

40 
(714) 
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Pelekatan antara elastomer dengan logam harus sedemikian rupa hingga bilamana diuji 

untuk pemisahan, tidak terjadi kerusakan pada elastomer atau antara elastomer dengan 

logam. Bahan polymer dalam paduan elastomer harus berupa karet dan tidak boleh 

kurang dari 60 % volume total landasan. 

4) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

(1) Penyedia Jasa harus menyerahkan rincian jenis landasan yang diusulkan untuk 

digunakan bersama dengan sertifikat  pabrik yang menunjukkan bahwa bahan 

yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi ini. Jika ini disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan, maka Penyedia Jasa harus membuat gambar kerja yang 

menunjukkan cara penempatan dan pemasangan, dengan memperhitungkan 

ketentuan toleransi dan temperatur pemasangan. Rincian juga harus 

menunjukkan setiap perubahan detail pada bangunan bawah (substructure) dan 

bangunan atas jembatan dimana landasan tersebut akan ditempatkan, untuk 

menentukan lokasi dan menyetel landasan tersebut. 

(2) Penyedia Jasa harus menyerahkan contoh bahan yang diusulkan pada Direksi 

Pekerjaan untuk disetujui. Bahan yang dipasok akan dibandingkan dengan 

bahan yang telah disetujui. Setiap perubahan mutu, bentuk atau sifat-sifat fisik 

dari bahan yang telah disetujui akan mengakibatkan ditolaknya bahan tersebut 

oleh Direksi Pekerjaan.  

b) Metode Kerja penggantian Landasan 

(1) Penyedia Jasa harus menyerahkan rincian metode kerja dalam penggantian 

landasan sesuai dengan jenis serta posisinya. 

(2) Penyedia Jasa harus menyerahkan proses tahapan pelaksanaan penggantian 

landasan secara rinci dan disertai dengan perhitungan kestabilan struktur yang 

akan diangkat. 

8.1.3. PELAKSANAAN 

1) Umum  

a) Landasan harus ditandai dengan jelas tentang jenis dan tempat pemasangan pada saat 

tiba di tempat kerja. Alat-alat penanganan yang cocok harus disediakan sebagaimana 

diperlukan. Alat-alat penjepit sementara harus digunakan untuk menjaga orientasi 

bagian-bagian dengan tepat, tetapi tidak boleh digunakan untuk menyandang atau 

menggantung landasan kecuali dirancang khusus untuk maksud tersebut. 

b) Agar permukaan yang bergerak tidak terkena kotoran, maka umumnya landasan tidak 

akan dilepas setelah keluar dari pabrik. Akan tetapi, bilamana oleh suatu alasan, 

landasan tersebut perlu dilepas,  maka pelepasan ini hanya boleh dilaksanakan di 

bawah pengawasan seorang ahli dan bantuan dari pabrik pembuatnya harus 

didatangkan. Landasan jenis elastomer tidak boleh dilepas. 

c) Pemindahan beban bangunan atas jembatan pada landasan tidak akan diperkenankan 

sampai kekuatan landasan telah cukup untuk menahan beban yang diberikan. Alat-

alat pengjepit sementara harus disingkirkan pada waktu yang cocok sebelum landasan 

tersebut diperlukan untuk menahan gerakan. Perhatian khusus harus diberikan pada 

setiap penanganan yang diperlukan untuk lubang-lubang yang terekspos pada saat 

pelepasan penjepit transit sementara. Bilamana lubang-lubang penyetelan akan 

digunakan kembali, maka bahan yang dipilih untuk mengisinya tidak hanya 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

8 - 8 

memberikan perlindungan terhadap kerusakan, tetapi juga merupakan bahan yang 

mudah dapat dikeluarkan tanpa merusak uliran manapun. 

d) Bilamana diperlukan, pengaturan yang cocok harus dilaksanakan untuk menampung 

pergerakan termal dan deformasi elastis dari bangunan atas jembatan yang belum 

selesai. Bilamana penyangga sementara di bawah pelat dasar landasan disediakan, 

maka penyangga tersebut harus tahan tekanan menurut beban rancangan atau 

dikeluarkan sewaktu bahan landasan telah mencapai kekuatan yang diperlukan. 

Setiap rongga yang ditinggalkan sebagai akibat dari pengeluaran tersebut harus 

diperbaiki dengan menggunakan bahan yang sejenis dengan bahan landasan. 

e) Baji perancah baja dan bantalan karet cocok untuk penyangga sementara di bawah 

pelat dasar landasan. 

f) Untuk menampung rangkak dan penyusutan beton ditambah pergerakan akibat 

temperatur pada bangunan atas jembatan, maka landasan harus disetel sebelumnya 

sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan. 

2) Penyimpanan dan Pengamanan Bahan  

a) Setelah pengiriman landasan tiba di tempat maka landasan tersebut harus diperiksa 

untuk menjamin bahwa landasan tersebut sesuai dengan yang diperlukan dan tidak 

mengalami kerusakan selama pengiriman dan penanganan. Kerusakan pada landasan 

harus segera diberitahukan kepada Direksi Pekerjaan secara tertulis. 

b) Landasan harus disimpan di gudang lapangan yang kedap di atas permukaan tanah 

dan harus selalu dilindungi dari kerusakan akibat cuaca fisik serta harus bebas dari 

akumulasi debu, kotoran, minyak, gemuk, kelembaban dan benda-benda lainnya yang 

tidak dikehendaki.  

c) Untuk menghindari terjadinya resiko elektrolisis, maka kontak antara bahan-bahan 

yang tidak sejenis harus dihindarkan. Dalam hal ini, baja lunak dan baja tahan karat 

adalah tidak sejenis. Kontak langsung antara tembaga, nikel  dan logam paduannya 

(misalnya kuningan dan perunggu) dengan aluminium, dan aluminium dengan baja 

harus dihindarkan. Tembaga dapat dipengaruhi oleh kontak langsung dengan beton. 

3) Landasan-landasan 

a) Pemilihan bahan landasan harus berdasarkan cara pemasangan landasan, ukuran celah 

yang akan diisi, kekuatan yang diperlukan dan waktu pengerasan (setting time) yang 

diperlukan. Dalam pemilihan bahan landasan, maka faktor-faktor berikut harus 

dipertimbangkan : jenis landasan; ukuran peletakan; pembebanan pada landasan; 

urutan dan waktu pelaksanaan; pembebanan dini; ketentuan geser (friction); 

pengaturan dowel; ruangan untuk mencapai landasan; tebal bahan yang diperlukan; 

rancangan dan kondisi permukaan pada lokasi landasan; penyusutan bahan landasan. 

b) Komposisi dan kelecakan (workability) bahan landasan harus dirancang berdasarkan 

pengujian dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas. Dalam beberapa hal, 

mungkin perlu melakukan percobaan untuk memastikan bahan yang paling cocok. 

Bahan yang umum digunakan adalah adukan semen atau resin kimiawi, adukan encer 

(grout) dan kemasan kering. Penggunaan bahan seperti timbal, yang cenderung 

meleleh di bawah tekanan beban, meninggalkan bintik-bintik besar, harus 

dihindarkan.  

c) Untuk menjamin agar pembebanan yang merata pada landasan dan struktur 

penyangga, maka perlu digarisbawahi bahwa adalah setiap bahan landasan, baik di 

atas maupun di bawah landasan, harus diperluas ke seluruh daerah landasan.  
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4) Penyetelan Landasan Selain Bantalan Karet Elastomer 

a) Untuk mengatasi getaran dan benturan yang kebetulan, maka penyetelan harus 

dilaksanakan. Sambungan geser atau baut jangkar harus dipasang dengan akurat 

dalam ceruk yang dicetak di dalam struktur dengan menggunakan mal dan rongga 

yang tertinggal dalam ceruk harus diisi dengan suatu bahan yang mampu menahan 

beban yang berkaitan. Baut toleransi rapat harus dipasang dengan menggunakan 

landasan sebagai mal. Dalam hal yang khusus ini, pencegahan harus diambil untuk 

mencegah pengotoran landasan selama pemasangan baut. 

b) Landasan yang akan dipasang pada penyangga sementara harus ditanam dengan 

kokoh pada struktur dengan baut jangkar atau cara lain untuk mencegah gangguan 

selama operasi-operasi berikutnya. Cara pengencangan baut harus sedemikian rupa 

sehingga tidak mengubah bentuk landasan. Akhirnya, rongga di bawah landasan 

harus diisi sepenuhnya dengan bahan landasan. 

c) Tempat-tempat yang sulit harus dihindari, misalnya paking sementara penahan 

getaran harus dikeluarkan dan digunakan ring pegas. Sebagai alternatif, landasan 

dapat disetel langsung pada pelat landasan logam yang ditempatkan ke dalam atau 

ditanamkan pada permukaan struktur penyangga. Hanya adukan semen tipis untuk 

landasan yang boleh digunakan dan jika selain adukan resin sintesis yang digunakan 

untuk maksud ini, maka adukan resin sintesis harus ditempatkan dalam suatu ceruk 

yang cocok untuk ditulangi pada semua sisi. 

d) Bilamana bangunan bawah jembatan terbuat dari baja maka landasan dapat langsung 

dibaut padanya. Dalam hal ini, perlengkapan harus disediakan untuk menjamin 

bahwa garis dan elevasi berada dalam rentang toleransi yang diijinkan.  

e) Bilamana landasan telah dipasang sebelumnya (presetting) maka pabrik pembuatnya 

harus diberitahu pada waktu pemesanan sedemikian hingga perlengkapan lainnya 

dapat disediakan untuk pergerakan dari bagian-bagian yang berkaitan.  Bilamana 

memungkinkan, maka pemasangan sebelumnya harus dihindarkan. 

5) Penyetelan Landasan Elastomer 

Landasan elastomer dapat diletakkan langsung pada beton, asalkan berada dalam toleransi 

yang disyaratkan untuk kedataran dan kerataan. Sebagai alternatif, landasan tersebut harus 

diletakkan pada suatu lapisan bahan landasan. 

6) Landasan Yang Menunjang Lantai Beton Cor Langsung Di Tempat 

a) Bilamana landasan dipasang sebelum pengecoran langsung lantai beton, maka acuan 

sekitar landasan harus ditutup dengan rapi untuk mencegah kebocoran adukan encer. 

Landasan, terutama permukaan bidang kontak, harus dilindungi sepenuhnya selama 

operasi pengecoran.  

b) Pelat geser harus ditunjang sepenuhnya dan perhatian khusus  harus diberikan untuk 

mencegah pergeseran, pemindahan atau distorsi landasan akibat beban beton yang 

masih basah di atas landasan. Setiap adukan semen yang mengotori perletakan harus 

dibuang sampai bersih sebelum mengeras. 

7) Landasan Yang Menyangga Unit-unit Beton Pracetak atau Baja 

Suatu lapisan tipis adukan resin sistesis harus ditempatkan antara landasan dan balok. Sebagai 

alternatif, landasan dengan pelat landasan sisi luar dapat dibaut pada pelat jangkar, pada soket 

yang tertanam dalam elemen pracetak, atau pada pelat tunggal yang dibuat dengan mesin di 

atas elemen baja. 
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8) Penggantian Landasan 

a) Pelaksanaan penggantian landasan ini harus diawali dengan pemeriksaan dan 

pengukuran secara rinci semua dimensi yang berkaitan dengan pendongkrakan yang 

akan dilaksanakan. 

b) Pada penggantian struktur gelagar beton bertulang, gelagar beton pratekan, gelagar 

baja atau rnagka baja harus diperhitungkan posisi dongkrak sedemikian rupa, 

sehingga pada waktu pengangkatan gelagar dilaksanakan semua gelagar harus secara 

bersamaan naik dengan tingkat yang seragam sehinga tidak timbul gaya tambahan 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada lantai jembatan 

c) Pengangkatan gelagar diusahakan lebih tinggi dari landasan yang akan dipasang 

beserta landasan bantalannya sekitar 5cm, agar landasan baru dapat dipasang dengan 

sempurna. 

d) Dongkrak-dongkrak yang akan digunakan untuk mengangkat jembatan tersebut harus 

dikalibrasi terlebih dahulu dan disamakan tekanan serta kenaikan batang 

pengangkatnya.  

e) Apabila landasan dari bantalan (beton mortar) tersebut mengalami kerusakan seperti 

gompal, retak dan lain sebagainya, maka sebelum pemasangan landasan baru, 

landasan bantalan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu dengan bahan seperti pada 

seksi 3.5. 

8.1.5. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan 

mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah 

diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.1.2 .4). 

2) Jaminan Mutu 

Mutu bahan yang dipasok, kecakapan kerja dan hasil akhir harus sesuai dengan Standar 

Rujukan dalam Pasal 8.1.2.1). dan tabel 8-4. 

3) Penggantian Atas Bahan Landasan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

a) Landasan yang tidak memenuhi toleransi dimensi tidak boleh dipasang dalam pekerjaan, 

kecuali dapat ditunjukkan dengan pengujian dan perhitungan yang dapat diterima oleh 

Direksi Pekerjaan, bahwa kinerja landasan tidak terganggu dengan dimensi di luar 

toleransi yang diijinkan dan tidak ada beban tambahan yang dilimpahkan pada bangunan 

atas atau bagian bangunan bawah jembatan. Bilamana pengujian dan perhitungan ini 

tidak dapat dibuktikan, maka perletakan yang tidak memenuhi toleransi dimensi harus 

disingkirkan dari tempat kerja dan diganti. 

b) Apabila jumlah landasan karet yang diuji mengalami kegagalan atau tidak memenuhi 

syarat lebih dari 10% dari jumlah landasan karet yang diuji secara mekanik (tekan 

dan/atau geser), maka landasan karet dalam lot yang bersangkutan ditolak dan pemasok 

harus mengganti dengan landasan karet baru untuk diuji kembali sesuai dengan 

ketentuan. 

c) Apabila bahan landasan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam tabel 8-4, 

maka landasan karet harus ditolak.   

d) Landasan yang dipasang tidak memenuhi toleransi pemasangan yang memperhitungkan 

pengaruh temperatur, harus dibongkar dan bilamana tidak mengalami kerusakan dapat  

dipasang kembali atas persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 
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e) Landasan yang rusak selama penanganan, pemasangan, termasuk pelepasan dan 

pemasangan kembali sesuai dengan butir b) di atas, atau selama operasi lanjutan, harus 

disingkirkan dari tempat kerja dan diganti. 

f) Apabila dalam pekerjaan penggantian landasan terdapat kerusakan struktur yang 

diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan penggantian landasan tersebut, maka Penyedia 

Jasa harus memperbaikinya sesuai dengan jenis kerusakan yang ditimbulkan tanpa 

adanya biaya tambahan. 

4) Pemeliharaan Pekerjaan Yang Telah Diterima  

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap 

pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 

8.1.4.3) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaan rutin dari 

semua landasan yang telah selesai dan diterima selama Periode Kontrak termasuk Periode 

Pemeliharaan. Pekerjaan pemeliharaan rutin tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Seksi 

11.1 dari Spesifikasi ini dan harus dibayar terpisah menurut Pasal 11.1.5. 

8.1.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

a) Kuantitas landasan logam akan dihitung berdasarkan jumlah setiap jenis landasan 

yang dipasang dan diterima. 

b) Kuantitas bantalan landasan akan dihitung berdasarkan jumlah tiap jenis, ukuran dan 

ketebalan bantalan yang selesai dikerjakan di tempat dan diterima. Landasan strip 

akan diukur sebagai jumlah meter panjang yang selesai dikerjakan di tempat dan 

diterima. 

2) Dasar Pembayaran 

a) Kuantitas yang diukur sebagaimana disyaratkan di atas untuk jenis tertentu yang 

ditentukan harus dibayar dengan harga satuan Kontrak untuk Mata Pembayaran yang 

terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Harga dan 

pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan 

penempatan semua bahan termasuk pelat baja penahan getaran, plin beton, landasan 

adukan semen, lapisan perekat epoxy, dowel, batang jangkar, semua tenaga kerja, 

perkakas, peralatan, biaya tak terduga dan lainnya yang diperlukan atau yang lazim 

untuk penyelesaian yang memenuhi ketentuan dari pekerjaan yang diuraikan dalam 

Seksi ini. 

b) Pembayaran untuk pekerjaan penggantian landasan dibayarkan berdasarkan jumlah 

buah landasan atau meter panjang untuk jenis strip, termasuk pekerjaan pengangkatan 

struktur dengan kompensasi penuh (termasuk perancah, buruh, dongkrak dan lain 

sebagainya) 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 
Uraian 

Satuan 

Pengukuran 
   

R.8.1.(1) Landasan Logam  Buah 
   

R.8.1.(2) Landasan Elastomer Karet Alam  Buah 
   

R.8.1.(3) Landasan Elastomer Neophrene  Buah 
  

 

 

R.8.1.(4) Landasan Elastomer Strip Meter Panjang 
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R.8.1.(5) Landasan Jenis Khusus  Buah 

   

R.8.1.(6) Penggantian Landasan Logam  Buah 
   

R.8.1.(7) Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam  Buah 
  

Penggantian Landasan Elastomer Neophrene  

 

R.8.1.(8) Buah 
   

R.8.1.(9) Penggantian Landasan Elastomer Strip Meter Panjang 
   

R.8.1.(10) Penggantian Landasan Jenis Khusus  Buah 
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SEKSI 8.2. 

SAMBUNGAN SIAR MUAI 

8.2.1. UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan ini mencakup pengadaan dan pemasangan siar muai yang terbuat dari 

logam, karet, aspal karet (rubbertic asphalt), bahan pengisi (filler) atau bahan 

penutup (sealant) yang digunakan untuk sambungan antar struktur dan sesuai dengan 

gambar rencana atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Pekerjaan penggantian sambungan siar muai akan mencakup juga pekerjaan 

perbaikan celah, apabila lebar celah tidak sesuai atau mengalami kerusakan. 

8.2.2. PERSYARATAN  

1) Standar Rujukan  

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 06-2434-1991 : Metode Pengujian Titik Lembek Aspal dan Ter 

SNI 06-2441-1991 : Metode Pengujian Berat Jenis Aspal Padat 

SNI  03-3456-1994 : Bentuk Sambungan Penutup Elastomerik Karet Sintetik untuk 

Perkerasan Beton 

SNI 03-4429-1997 : Metode Pengujian Karet Spon Sebagai Bahan Pengisi Siar Muai 

Pada Konstruksi Beton. 

SNI 03-4432-1997 : Spesifikasi Karet Spon Sebagai Bahan Pengisi Siar Muai Pada 

Perkerasan Beton dan Konstruksi Bangunan. 

SNI 03-4814-1998 : Spesifikasi Bahan Penutup Sambu ngan Beton Tipe Elastis Tuang 

Panas 

SNI 03-4815-1998 : Spesifikasi Pengisi Siar Muai Siap Pakai untuk Perkerasan 

Bangunan Beton 

AASHTO, ASTM : 

AASHTO M.120-81 : Steel for Expansion Joint Class A 

AASTHO M.33-96 : Preformed Expansion Joint Filler for Concrete (Bituminous Tipe) 

AASTHO  T.42-90 : Methode of Test for Preformed Expansion Joint Filler for 

Concrete Construction 

AASTHO T.187-90 : Methode of Test for Concrete Joint Sealer 

ASTM D.471-79 : Methode of Test for Rubber Property-Effect of Liquids 

ASTM D.545-84 : Methode of Test for Preformed Expansion Joint Filler for 

Concrete Construction (Nonextruding and Resilient Tipes) 

ASTM D.3183-84 : Standard Practice for Rubber-Preparation of Pieces for Test 

Purposes from Product 

ASTM D.518-86 : Methode of Test for Rubber Deterioration-Surface Craking 

ASTM D.395-89 : Methode of Test for Rubber Property-Compression Set. 

ASTM D.575-91 : Methode of Test for Rubber Properties in Compression 

ASTM D.1149-91 : Methode of Test for Rubber Deterioration-Surface Ozone 

Cracking in a Chamber 
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ASTM D.2240-91 : Methode of Test for Rubber Property-Durometer Hardness 

ASTM D.412-92 : Methode of Test for Vulcanized Rubber and Thermoplastic 

Rubbers and. Thermoplastic Elastomers Tension. 

2) Persyaratan Bahan  

a) Struktur Sambungan Siar Muai  

Jenis struktur sambungan siar muai bergantung pada jenis pergerakan struktur yang 

disambungkan dan sesuai dengan gambar rencana. Jenis-jenis struktur   sambungan 

siar muai terdiri dari tipe sambungan siar muai terbuka yang berbentuk pelat atau 

siku, baja bergerigi (steel finger joint) dan tipe sambungan siar muai yang tertutup 

seperti karet atau jenis asphaltic plug. Bahan struktur sambungan siar muai tersebut 

harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan.  

(1) Sambungan Siar Muai Tipe Terbuka 

Bahan jenis siar muai yang berbentuk pelat, baja siku dan baja bergerigi harus 

merupakan bahan yang dapat menahan perubahan temperatur dan perilaku 

struktur jembatan sesuai dengan gambar rencana. Jenis sambungan yang 

menggunakan baja dan baut angkur tersebut harus mengacu pada AASHTO 

M.120-84 dan  harus dilindungi terhadap korosi. 

(2) Sambungan Siar Muai Tipe Tertutup 

(a) Sambungan siar muai yang menggunakan bahan seperti karet atau aspal 

karet harus dapat menahan pergerakan struktur secara longitudinal, 

transversal dan rotasi. Bahan tersebut juga harus fleksibel, menahan air, 

tahan terhadap cuaca, dapat menahan beban dinamis kendaraan dan 

dapat memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan. 

(b) Bahan sambungan siar muai tipe tertutup jenis asphaltic plug, terdiri atas 

rubberised bitumen binder, single size agregat, pelat baja dan angkur. 

Bitumen binder merupakan campuran dari bitumen, polymer, filler dan 

surface active agent. Agregat merupakan single size yang mempunyai 

kekerasan setara dengan basalt, gritstone, gabbro atau kelompok granit. 

Batuan yang digunakan harus bersih, berbentuk kubus (cubical) dengan 

ukuran antara 14-20 mm dan tahan terhadap temperatur sampai 150 

derajat Celcius.  

(c) Pelat baja yang digunakan sebagai dasar sambungan siar muai jenis ini 

harus dapat menahan dampak pemuaian akibat panas yang ditimbulkan 

pada saat pelaksanaan dan mempunyai tebal dan lebar yang sesuai 

dengan ukuran celah sambungan . 

(d) Ketebalan sambungan siar muai jenis asphaltic plug bergantung pada 

ukuran celah sambungan dan besarnya pergerakan dengan tebal 

minimum  50 mm  dan lebar minimum terisi oleh bahan aspaltic plug 

300 mm 

(e) Bahan sambungan siar muai yang menggunakan penutup karet karet 

terdiri atas epoxy resin mortar yang mempunyai flexural strength 

minimal 5 MPa. Untuk menahan geser di dalam epoxy resin mortar 

diberi CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic), Joint Sealant Rubber 

yang mempunyai elongation lebih dari 300 % dan aging test dengan 

variasi tensile strength sekitar 20 %, elongation 20 % dan hardness lebih 

kecil dari 10 Hs. Hubungan antara epoxy resin dan joint sealant rubber 

harus digunakan bahan perekat yang mempunyai elongation lebih dari 

100 % dan tensile strength lebih besar dari 5 MPa.  
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(3) Sambungan Siar Muai Tipe Khusus 

Sambungan siar muai tipe khusus ini pada umumnya digunakan untuk 

pergerakan struktur yang cukup besar. Bahan untuk jenis sambungan ini 

bergantung pada pergerakan struktur, ukuran celah sambungan, tingkat 

kepentingan struktur jembatan. Apabila digunakan bahan dari produk tertentu, 

maka harus dilengkapi dengan sertifikat mutu dari pabrik pembuat. 

b) Bahan Pengisi Sambungan (filler) 

Bahan pengisi sambungan harus terbuat dari jenis bahan yang kenyal dan sesuai 

dengan SNI 03-4432-1997 atau SNI 03-4815-1998.. 

c) Bahan Penutup Sambungan (Sealer) 

(1) Spesifikasi bahan yang digunakan sebagai penutup celah sambungan horisontal 

harus sesuai dengan SNI 03-4814-1998 dan sebagai alternatif, bahan penutup 

dapat juga terbuat dari bitumen karet yang dicor panas seperti Expandite 

Plastic Grade 99 atau yang sejenis dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. 

Untuk celah sambungan yang posisinya vertikal atau miring harus ditutup 

dengan jenis sambungan Expandite Plastic, dempul bitumen, Thioflex 600 

yang terdiri dari dua bagian persenyawaan polysulfida, atau bahan sejenis yang 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

(2) Campuran bahan yang digunakan sebagai bahan dasar sambungan (joint 

priming compound) harus sesuai dengan saran pabrik bahan penutup yang 

dipilih. 

(3) Bahan dasar untuk sambungan (primer) dan penutup sambungan (sealant) dan 

penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk pabrik pembuat. 

d) Waterstops 

Jenis dan bahan waterstops harus sesuai dengan gambar rencana dan disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan. 

e) Bahan-bahan Lain 

Bahan-bahan lain yang diperlukan untuk sambungan harus sesuai dengan gambar 

rencana dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

3) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

(1) Penyedia Jasa harus menyerahkan data bahan yang akan digunakan sebagai 

sambungan siar muai, bahan pengisi (filler) dan penutup (sealant) untuk 

mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

(2) Bilamana diusulkan jenis sambungan siar muai yang telah dipatenkan dari 

produk tertentu, maka Penyedia Jasa harus menyerahkan spesifikasi jenis 

sambungan tersebut secara lengkap untuk mendapat persetujuan dari Direksi 

Pekerjaan, termasuk gambar kerja, sertifikat produk tersebut  dan  setiap 

modifikasi pekerjaan struktur. 

8.2.3. PELAKSANAAN 

1) Penyimpanan Bahan 

Bahan sambungan  yang dikirim ke lapangan harus ditempatkan di atas landasan setinggi 30 

cm di atas permukaan tanah dan ditutupi. Bahan ini harus terlindung terhadap kerusakan, 

bebas dari kotoran, minyak, gemuk atau benda-benda asing lainnya. 
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2) Pengisi Sambungan Pracetak dan Penutup Sambungan Elastis 

a) Sambungan siar muai pada lantai atau dinding harus dibentuk sesuai dengan garis dan 

elevasi sebagaimana yang ditunjukan dalam gambar rencana atau yang disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan. Bahan pengisi sambungan yang digunakan harus dalam lembaran 

yang seluas mungkin tanpa sambungan dan untuk luas sambungan yang lebih kecil dari 

0,25 m
2
 harus dibuat dalam satu lembaran. 

b) Bahan sambungan yang dipotong harus menghasilkan tepi yang rapi. Bahan tersebut 

harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga terpasang dengan kokoh dalam celah 

sambungan dan terekat dengan baik pada tepi beton. Untuk memastikan bahwa bahan 

tidak terlepas selama penggunaan akibat dari pergerakan struktur, maka jika perlu dapat 

digunakan paku beton. 

c) Bahan pengisi (filler) sambungan tidak boleh diisi sampai melebihi celah sambungan 

yang seharusnya terisi oleh bahan penutup (sealant). Pemasangan bahan pengisi harus 

disesuaikan dengan ukuran celah sambungan pada temperatur rata-rata struktur. 

d) Pemasangan penutup sambungan harus dibuat sedikit cembung, dan penyelesaian akhir 

dapat menggunakan spatula atau alat yang sejenis untuk mendapatkan hasil akhir  yang 

halus. 

3) Struktur Sambungan Siar Muai 

Sambungan harus dapat meredam goyangan, suara dan merupakan struktur yang kedap air. 

Struktur sambungan siar muai harus dipasang sesuai dengan gambar rencana dan petunjuk 

pabrik pembuatnya. Ukuran celah sambungan harus sesuai (compatible) dengan temperatur 

jembatan rata-rata pada saat pemasangan. Temperatur ini harus ditentukan sesuai dengan 

pengaturan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

4) Sambungan Siar Muai Tipe Terbuka 

a) Pada sambungan siar muai tipe terbuka pemasangan pelat baja, baja siku atau pelat 

bergerigi harus mempunyai elevasi dan kerataan dengan permukaan jalan.   

b) Semua baut angkur harus tertanam cukup kuat di dalam beton.  

c) Ukuran celah sambungan harus disesuaikan dengan pergerakan akibat muai susut dan 

gerakan struktur sesuai dengan gambar rencana dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.  

d) Dalam pelaksanaan pekerjaan siar muai tipe terbuka ini harus dilengkapi dengan 

fasilitas drainase pada bagian atas abutment untuk mengendalikan air, kotoran yang 

dapat menimbulkan kerusakan pada sistem landasan.  

e) Pada waktu operasional harus diperhatikan masalah pemeliharaan rutin untuk 

mencegah masuknya benda-benda asing kedalam celah yang dapat mengakibatkan siar 

muai ini tidak berfungsi.  

5) Sambungan Siar Muai Tipe Tertutup 

Pelaksanaan sambungan siar muai harus sesuai dengan tipe yang dipasang. 

a) Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug 

Pemasangan sambungan siar muai jenis ini dapat dilaksanakan minimal 1 minggu 

(perkerasan sudah mantap) setelah struktur jembatan selesai diberi lapisan permukaan 

aspal. Sebelum dilakukan pengaspalan, celah sambungan ditutupi terlebih dulu 

dengan triplex agar bahan aspal tidak mengisi celah. 

(1) Pemotongan Lapisan Aspal 

Pelaksanaan pemotongan dan pembongkaran lapisan aspal harus dilakukan 

minimal selebar desain. Setelah dilaksanakan pemotongan dan pembongkaran, 

bagian tersebut harus dibersihkan dari kotoran dan sisa-sisa aspal. 
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(2) Pemasangan Tali, Pin Dan Pelat Baja 

Setelah bagian sambungan yang dibongkar dalam kondisi siap, maka pada 

bagian celah sedalam 30 mm dari bagian dasar yang akan diberi pelat baja 

dimasukkan tali goni yang berfungsi sebagai pengikat antara pelat baja dan pin. 

Lebar pelat baja yang dipasang tidak boleh kurang dari 250 mm. 

(3) Pemasangan Agregat Dan Aspal Karet 

Agregat sebelum digelar harus dipanaskan terlebih dahulu sampai suhu 180 

derajat dengan alat pemanas tertentu (indirect heating) dimana suhu dapat 

terkontrol degan baik dan dapat menghasilkan panas yang merata pada seluruh 

agregat. Penghamparan lapis pertama setebal 40 mm yang kemudian dicor 

dengan aspal karet yang sudah dipanaskan dengan cara indirect heating sampai 

suhu 180 derajat agar aspal karet tersebut dapat berpenetrasi ke dalam semua 

rongga antar agregat. Proses ini diulangi untuk ketebalan selanjutnya, sampai 

elevasi yang ditentukan. 

b) Sambungan Siar Muai Jenis Penutup Karet Karet 

Pemasangan sambungan siar muai jenis ini dapat dilaksanakan minimal 1 minggu 

(perkerasan sudah mantap) setelah struktur jembatan selesai diberi lapisan permukaan 

aspal. Sebelum dilakukan pengaspalan, celah sambungan ditutupi terlebih dulu 

dengan triplex agar bahan aspal tidak mengisi celah. 

(1) Pemotongan Lapisan Aspal 

Pelaksanaan pemotongan dan pembongkaran lapisan aspal harus dilakukan 

selebar yang disyaratkan dalam gambar rencana. Setelah dilaksanakan 

pemotongan dan pembongkaran, bagian tersebut harus dibersihkan dari kotoran 

dan sisa-sisa aspal. 

(2) Pemasangan Epoxy Resin Mortar dan CFRP 

Bahan epoxy resin mortar dipasang pada bagian sisi celah yang berhubungan 

langsung dengan lapisan perkerasan aspal, dengan ketebalan dan elevasi sesuai 

dengan yang ditentukan. Pada bagian tengah dari ketebalan mortar tersebut 

dipasang lembaran CFRP (carbon fibre reinforced plastic) untuk menahan 

gaya geser yang timbul akibat lalu lintas. 

(3) Pemasangan Karet-karet 

Karet karet atau bahan karet lainnya yang setara, ditanamkan dalam celah yang 

ada dengan diberikan perekat antara bahan mortar dan karet dengan 

persyaratan sesuai pasal 8.2.2.3). 

6) Sambungan Siar Muai Tipe Khusus 

Pelaksanaan sambungan siar muai tipe khusus harus mengacu pada persyaratan yang 

diberikan oleh pabrik pembuat jenis sambungan tersebut berdasarkan pedoman 

pelaksanaannya dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

7) Penggantian Sambungan Siar Muai 

a) Pekerjaan penggantian siar muai harus dilaksanakan sesuai dengan jenis serta 

pergerakan struktur yang seharusnya. 

b) Penyedia jasa harus dapat mengantisipasi kondisi kerusakan sambungan siar muai 

yang harus diganti dengan jenis sambungan siar muai yang sesuai. 

c) Celah atau gap struktur yang ada di lapangan harus disesuaikan dengan celah atau 

gap sesuai dengan jenis sambungan siar muai yang akan dipasang 
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8.2.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/ 

memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus 

sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.2.2.4). 

2) Jaminan Mutu 

Mutu bahan yang dipasok, kemampuan pelaksanaan dan hasil akhir pekerjaan harus sesuai 

dengan Standar Rujukan dalam Pasal 8.2.2.1).  

3) Perbaikan Terhadap Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

a) Bilamana celah sambungan belum terisi penuh oleh bahan pengisi (filler) sampai batas 

yang ditentukan dan bahan penutup (sealant) telah dipasang, maka bahan penutup 

(sealant) harus dibongkar dan celah sambungan harus diisi kembali sesuai dengan 

ketentuan. 

b) Bilamana bahan penutup (sealant) mengalami kegagalan karena mengeras, mengalir atau 

menggelembung harus diganti sesuai dengan ketentuan. 

c) Sambungan siar muai dari produk tertentu yang rusak sebelum, selama atau sesudah 

pemasangan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penanganan, penyimpanan, 

pemasangan atau pelaksanaan di lapangan harus diganti sesuai dengan ketentuan.  

d) Semua bahan sambungan siar muai dari produk tertentu tersebut harus diperiksa pada saat 

tiba di tempat kerja dan setiap kerusakan harus dilaporkan secara tertulis kepada Direksi 

Pekerjaan. Penyedia Jasa harus bertanggungjawab untuk melindungi dan menjaga 

keamanan bahan dan pelaksanaan sambungan tersebut selama periode kontrak. 

4) Pemeliharaan Pekerjaan Yang Telah Diterima  

Penyedia Jasa harus bertanggungjawab atas pemeliharaan rutin dan berfungsinya hasil 

pekerjaan sambungan siar muai yang telah selesai dan diterima selama minimum 30 bulan 

sejak terpasang.  

8.2.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

Pengukuran struktur sambungan siar muai didasarkan pada jumlah meter panjang sambungan 

siar muai terpasang dan diterima. Waterstops, bahan pengisi sambungan siar muai, penutup 

sambungan ditentukan dalam meter panjang. 

2) Dasar Pembayaran 

a) Kuantitas yang diukur akan dibayar sesuai dengan Harga Kontrak untuk Mata 

Pembayaran yang terdaftar di bawah ini.  

b) Harga dan pembayaran ini termasuk penyediaan dan pemasangan semua bahan, tenaga 

kerja, perkakas, peralatan dan biaya tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang diuraikan.  

c) Apabila jenis sambungan siar muai lainnya akan dibayar dengan memasukkan kedalam 

harga satuan untuk mata pembayaran lain dimana sambungan tersebut dikerjakan, maka 

sambungan ini tidak dibayar dalam mata pembayaran yang terpisah. 

d) Harga yang dibayarkan untuk penggantian sambungan siar muai adalah harga dengan 

kompensasi penuh termasuk biaya perbaikan celah sambungan siar muai yang harus 

dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dengan bahan sesuai dengan persyaratan pasal 8.2.2. 

dan pasal 3.5. dari spesifikasi ini. 
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Nomor Mata  

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

   

R.8.2.(1) Sambungan Siar Muai Tipe Tertutup, Tipe Asphaltic Plug 

 

Meter Panjang 

R.8.2.(2) Sambungan Siar Muai Tipe Tertutup Dengan Penutup 

Karet 

 

Meter Panjang 

R.8.2.(3) Sambungan Siar Muai Tipe Terbuka  

 

Meter Panjang 

R.8.2.(4) Sambungan Siar Muai Tipe Khusus 

 

Meter Panjang 

R.8.2.(5) Joint Filler Untuk Siar Muai 

 

Meter Panjang 

R.8.2.(6) Penggantian sambungan siar muai tipe tertutup, jenis 

asphaltic plug 

Meter Panjang 

R.8.2.(7) Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Tertutup 

Dengan Penutup Karet 

 

Meter Panjang 

R.8.2.(8) Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Terbuka  

 

Meter Panjang 

R.8.2.(9) Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Khusus 

 

Meter Panjang 

R.8.2.(10) Perbaikan Joint Filler Untuk Siar Muai 

 

Meter Panjang 
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SEKSI 8.3. 

PIPA CUCURAN 

8.3.1. UMUM 

1) Uraian     

Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan, penggantian pipa cucuran untuk jembatan yang terbuat 

dari pipa besi dan pekerjaan lainnya seperti galvanisasi, pengecatan, angkur dudukan, 

sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan 

memenuhi Spesifikasi ini. 

8.3.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 07-0722-1989 : Baja Canai Panas Untuk Konstruksi Umum 

AASHTO/ASTM : 

AASHTO M111-04 : Zinc (Hot-Dip Galvanized)Coatings on Iron and Steel Products 

ASTM A252     : Steel Pipe 

2) Persyaratan Bahan 

a) Baja 

Bahan untuk pipa cucuran jembatan harus baja dengan diameter minimal 3 inch atau 

75 mm dan terbenam di dalam struktur lantai jembatan. Pipa cucuran dengan 

tegangan leleh 280 MPa
 
, dan harus memenuhi standar SNI 07-0722-1989  dan ASTM 

252, atau standar lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Atas perintah Direksi 

Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menguji baja di instasi pengujian yang disetujui 

bilamana tidak terdapat sertifikat pabrik pembuatnya. 

Semua bagian baja harus digalvanisasi sesuai dengan AASHTO M111-04, kecuali 

jika galvanisasi ini telah mempunyai tebal minimum 80 mikron. 

3) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

(1) Penyedia Jasa  harus  menyerahkan gambar kerja untuk disetujui Direksi 

Pekerjaan untuk setiap jenis pipa baja yang akan dipasang dan diganti tidak 

boleh dimulai sebelum gambar kerja disetujui. 

(2) Penyedia Jasa  harus menyerahkan sertifikat pabrik pembuat pipa baja yang 

menunjukkan mutu baja, pengelasan, dan sebagainya. 

8.3.3. PELAKSANAAN 

1) Pemasangan harus sesuai dengan dengan garis dan ketinggian yang ditunjukkan dalam 

Gambar. Ujung pipa cucuran bagian bawah yang diperbaiki atau diganti harus berada 20 cm 

di bawah elevasi terbawah dari struktur utama bangunan atas. 

2) Penggantian pipa cucuran harus memperhatikan kondisi struktur lantai jembatan, dan harus 

menyatu dengan lantai jembatan dan memenuhi syarat untuk dapat mengalirkan air hujan 

dengan baik ke dalam pipa cucuran 

3) Sambungan antara lantai jembatan dan pipa cucuran harus kedap air dan pipa cucuran yang 

terbuat dari pipa baja harus mempunyai diangker dengan baik ke dalam beton lantai jembatan. 
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4) Pembongkaran pipa cucuran harus sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kerusakan 

pad lantai jembatan dan semua kerusakan yang ditimbulkan oleh karena pembongkaran 

tersebut harus diperbaiki dengan beton sesuai dengan pasal 3.5. 

8.3.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/ 

memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus 

sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.3.2.3). 

2) Penyimpanan dan Penanganan Bahan  

Bagian-bagian baja harus ditangani dan disimpan dengan hati-hati dalam tempat tertentu, rak 

atau landasan, dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan permukaan tanah serta harus 

dilindungi dari korosi.  

3) Perbaikan Terhadap Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

a) Selama pengangkutan, penyimpanan, penanganan atau pemasangan, setiap Pipa cucuran 

yang mengalami kerusakan berat seperti melengkung atau penyok, harus diganti. Pipa 

cucuran yang mengalami kerusakan  pada pengelasan harus dikembalikan ke bengkel 

untuk diperbaiki pengelasannya dan digalvanisasi ulang. 

b) Pipa cucuran yang mengalami kerusakan pada galvanisasi atau pengecatan harus 

dikembalikan ke bengkel dan diperbaiki sampai baik. Kerusakan kecil pada pekerjaan cat 

mungkin dapat diperbaiki di lapangan, sesuai dengan persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

4) Pemeliharaan Pekerjaan Yang Telah Diterima  

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap 

pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 

8.3.4.3) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaan rutin dari 

semua Pipa cucuran jembatan yang telah selesai dan diterima selama Periode Kontrak 

termasuk Periode Pemeliharaan. Pekerjaan pemeliharaan rutin tersebut harus dilaksanakan 

sesuai dengan Seksi 10.1 dari Spesifikasi ini dan harus dibayar terpisah menurut Pasal 10.1.5. 

8.3.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

Pipa cucuran harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang pipa cucuran  dari 

jenis yang ditunjukkan dalam Gambar, selesai di tempat dan diterima. Pengukuran harus 

dilaksanakan sepanjang pipa cucuran yang sudah terpasang dengan sesuai gambar sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditentuakan.  

2) Dasar Pembayaran 

a) Kuantitas pipa cucuran diukur seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar dengan 

Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang tercantum di 

bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Harga dan pembayaran yang 

demikian harus dipandang sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan pipa cucuran, 

ditambah pengiriman, pemasangan, penanganan permukaan dan penyediaan semua 

pekerja, peralatan, perkakas dan lain-lain yang diperlukan untuk penyelesaian yang 

sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini. 

b) Kuantitas pipa cucuran pada pekerjaan penggantian termasuk pembongkaran dan 

perbaikan kembali struktur beton termasuk dalam kompensasi pekerjaan tersebut. 
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Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan Pengukuran 

   

R.8.3.(1) Pipa Cucuran Baja Meter Panjang 

   

R.8.3.(2) Penggantian pipa cucuran Meter Panjang 
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SEKSI 8.4. 

PAPAN NAMA JEMBATAN 

8.4.1. UMUM 

1) Uraian 

Arti dari papan nama jembatan dalam Spesifikasi ini adalah papan monumen yang 

menerangkan nama jembatan, jumlah bentang, panjang total jembatan, lokasi, tanggal selesai 

pembangunan, tipe bangunan atas dan tipe pondasi jembatan yang dipasang di parapet 

jembatan. Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan, perbaikan, penggantian dan pemasangan 

papan nama jembatan dalam bentuk dan dimensi serta lokasi yang ditunjukkan dalam 

Gambar.  

8.4.2. PERSYARATAN 

1) Toleransi 

Tempat dimana papan nama akan diletakkan harus dibuatkan celah dengan ukuran lebih besar 

minimal ± 10 cm dari ukuran papan nama tersebut, untuk mempermudah pada saat 

pemasangan. 

2) Persyaratan Bahan 

a) Bahan 

Bahan yang digunakan adalah marmer. Marmer ini harus diukir lambang Departemen 

Pekerjaan Umum, dan harus mencantumkan tentang identitas jembatan seperti 

ditentukan dalam pasal 8.4.1.1) di atas. 

b) Ukuran 

Ukuran papan nama jembatan ini minimal 40 x 60 cm2. 

3) Persyaratan Kerja 

Sebelum melakukan pemasangan papan nama, maka harus disiapkan letak tempat dimana 

papan nama harus dipasang pada parapet. 

8.4.3. PELAKSANAAN 

Peralatan dan bahan serta isi tulisan dalam papan nama yang akan digunakan, diperbaiki atau 

diganti harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan. 

8.4.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/ 

memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus 

sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.4.2.4). 

2) Isi Tulisan Papan Nama 

a) Apabila tidak ditentukan dalam gambar rencana, maka isi tulisan di dalam papan nama 

harus mencakup antara lain, nomor identitas jembatan, lokasi, nama jembatan, data 

teknis (seperti panjang jembatan dan bentangannya, jenis bangunan atas, pondasi), 

tahun selesai pembangunan, nama penyedia jasa. 

b) Tulisan di dalam papan nama harus jelas dan terlihat dalam jarak 5 meter untuk data 

utama yaitu nomor identitas jembatan, lokasi, nama jembatan. 
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8.4.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

Kuantitas yang dibayar adalah jumlah aktual papan nama jembatan yang telah selesai 

dipasang dan diterima oleh Direksi Pekerjaan. 

2) Dasar Pembayaran 

a) Kuantitas yang diukur seperti disyaratkan di atas harus dibayar berdasarkan Harga 

Kontrak per satuan  pengukuran untuk Mata Pembayaran yang tercantum di bawah dan 

ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut 

sudah merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan bahan, pekerja, peralatan, 

perkakas dan semua keperluan lainnya atau biaya untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

sebagaimana mestinya seperti disyaratkan dalam Seksi ini. 

b) Pembayaran untuk penggantian, perbaikan papan nama tersebut mencakup pekerjaan 

pembongkaran papan nama lama dan pemasangan papan nama baru. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan Pengukuran 

   

R.8.4.(1). Papan Nama Jembatan Buah 

   

R.8.4.(2) Penggantian Papan Nama Jembatan Buah 
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SEKSI 8.5. 

SANDARAN 

8.5.1. UMUM 

1) Uraian     

Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan, fabrikasi, penggantian, perbaikan dan pemasangan 

sandaran baja untuk jembatan dan pekerjaan lainnya seperti galvanisasi, pengecatan, tiang 

sandaran, pelat dasar, baut penahan, dan sebagainya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam 

Gambar atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan memenuhi Spesifikasi ini. 

8.5.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 07-0722-1989 : Baja Canai Panas untuk Konstruksi Umum 

SNI 03-2446-1991 : Spesifikasi Bangunan Pengaman Tepi Jalan 

 

AASHTO/ASTM/AWS : 

AASHTO M 111-04 : Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products 

ASTM      A 307 : Mild Steel Nuts and Bolts. 

AWS        D 210 : Welded Highway and Steel Bridges. 

2) Toleransi 

Diameter lubang:+ 1 mm, - 0,4 mm 

Tiang Sandaran : Akan dipasang baris demi baris serta ketinggian, tiang-tiang harus tegak 

dengan toleransi tidak melampaui 3 mm per meter tinggi.  

Sandaran (railing) : Panel sandaran yang berbatasan harus segaris satu dengan lainnya dalam 

rentang 3 mm. 

Kelengkungan : Sandaran harus memenuhi kurva jembatan. Kurva ini dapat dibentuk 

dengan serangkaian tali antara tiang.  

Tampak : Sandaran harus menunjukkan penampilan yang halus dan seragam jika 

dalam posisi akhir. 

3) Persyaratan Bahan 

a) Baja 

Bahan untuk sandaran jembatan harus baja rol dengan tegangan leleh 2800 kg/cm
2 

memenuhi SNI 03-2446-1991 atau standar lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

Atas perintah Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menguji baja rol di instasi 

pengujian yang disetujui bilamana tidak terdapat sertifikat pabrik pembuatnya. 

b) Baut Penahan (Holding Down Bolt) 

Baut pemegang harus berbentuk U dan berdiameter 25 mm memenuhi ASTM A307 

atau, bila disetujui oleh Direksi Pekerjaan, setara dengan Baut Jangkar Dengan 

Perekat Epoxy (Epoxy Bonded Stud Anchor Bolts). Paku jangkar jenis lainnya tidak 

diijinkan. Semua baut pemegang harus diproteksi terhadap korosi atau digalvanisasi. 
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4) Persyaratan Kerja 

Pengajuan Kesiapan Kerja 

a) Penyedia Jasa  harus  menyerahkan gambar kerja untuk disetujui Direksi Pekerjaan 

untuk setiap jenis sandaran baja yang akan dipasang. Fabrikasi tidak boleh dimulai 

sebelum gambar kerja disetujui. 

b) Penyedia Jasa  harus menyerahkan sertifikat pabrik pembuat sandaran baja yang 

menunjukkan mutu baja, pengelasan, dan sebagainya. 

8.5.3. PELAKSANAAN 

1) Umum  

Fabrikasi umumnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Seksi 4.1 Baja Struktur. 

Sandaran harus difabrikasi di bengkel yang disetujui. Sambungan pada panel yang berbatasan 

harus sangat tepat (match-marked) untuk maksud pemasangan. 

2) Pengelasan 

a) Pengelasan harus dilaksanakan oleh tenaga yang trampil, dengan cara yang ahli, 

mengetahui detail semua sifat-sifat bahan. Lapisan yang terekspos harus dikupas, 

digosok, dikikir dan dibersihkan untuk mendapatkan penampilan yang bersih sebelum 

digalvanisasi. 

b) Pelat dasar harus dilas ke tiang-tiang untuk menghitung setiap ketinggian yang 

diberikan dalam Gambar dan dengan cara yang sedemikian hingga tiang-tiang ini akan 

tegak jika dalam posisi akhir. 

3) Galvanisasi 

a) Semua bagian baja harus digalvanisasi sesuai dengan AASHTO M111 - 04 

Galvanizing., kecuali jika galvanisasi ini telah mempunyai tebal minimum 80 mikron. 

Pekerjaan pengeboran dan pengelasan harus sudah selesai sebelum galvanisasi. Agar 

kondensasi uap air dapat lolos setelah fabrikasi sebelum galavanisasi, pipa harus 

dilengkapi dengan lubang yang ditunjukkan dalam Gambar.  

b) Setiap penambahan lubang yang diperlukan untuk pengaliran atau diperlukan untuk 

galvanisasi harus diletakkan dalam posisi yang sedemikian hingga tidak langsung 

tampak dan tidak mengurangi kapasitas pipa terhadap beban.  

c) Pipa harus digalvanisasi luar dan dalam. Setelah galvanisasi elemen-elemen sandaran 

selesai, pengelasan atau pengeboran tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan Direksi 

Pekerjaan.  

d) Perbaikan galvanisasi, selanjutnya akan dilaksanakan (setelah semua karat, uap air, 

galvanisasi yang mengelupas, minyak dan benda-benda asing lainnya telah dibersihkan) 

dengan 3 lapis cat dasar serbuk seng (zinc dust) yang bermutu tinggi dan awet seperti 

yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

4) Penggantian dan Pemasangan  

a) Pemasangan harus sesuai dengan Seksi 4.1 Baja Struktur. Sandaran harus dipasang 

dengan hati-hati sesuai dengan garis dan ketinggian yang ditunjukkan dalam Gambar.  

b) Sandaran harus disetel dengan hati-hati sebelum dimatikan agar dapat memperoleh 

sambungan yang tepat, alinyemen yang benar dan lendutan balik (camber) pada seluruh 

panjang. Persetujuan dari Direksi Pekerjaan harus diperoleh sebelum sandaran 

dimatikan. Penyedia Jasa akan memberitahukan Direksi Pekerjaan bilamana 

pemeriksaan dan persetujuannya diperlukan. 



Spesifikasi Khusus Interim Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 

8 - 27 

c) Untuk tiang sandaran dari beton bertulang, maka perbaikan atau penggantian sesuai 

dengan seksi 3.1. 

8.5.5. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan 

mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah 

diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.5.2 4). 

2) Jaminan Mutu 

Mutu bahan yang dipasok, kecakapan kerja dan hasil akhir harus dipantau dan dikendalikan 

sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Rujukan dalam Pasal 8.5.2.1) 

3) Penyimpanan dan Penanganan Bahan  

Bagian-bagian baja harus ditangani dan disimpan dengan hati-hati dalam tempat tertentu, rak 

atau landasan, dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan permukaan tanah serta harus 

dilindungi dari korosi. Bahan harus dijaga agar bebas dari debu, minyak, gemuk dan benda-

benda asing lainnya. Permukaan yang dicat harus dilindungi baik di bengkel maupun di 

lapangan. Sekrup-sekrup harus dilindungi dari kerusakan 

4) Perbaikan Terhadap Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

a) Selama pengangkutan, penyimpanan, penanganan atau pemasangan, setiap sandaran yang 

mengalami kerusakan berat seperti melengkung atau penyok, harus diganti. Sandaran yang 

mengalami kerusakan  pada pengelasan harus dikembalikan ke bengkel untuk diperbaiki 

pengelasannya dan digalvanisasi ulang. 

b) Sandaran yang mengalami kerusakan pada galvanisasi atau pengecatan harus 

dikembalikan ke bengkel dan diperbaiki sampai baik. Kerusakan kecil pada pekerjaan cat 

mungkin dapat diperbaiki di lapangan, sesuai dengan persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

5) Pemeliharaan Pekerjaan Yang Telah Diterima  

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap 

pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 

8.5.4.4) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaan rutin dari 

semua sandaran jembatan yang telah selesai dan diterima selama Periode Kontrak termasuk 

Periode Pemeliharaan. Pekerjaan pemeliharaan rutin tersebut harus dilaksanakan sesuai 

dengan Seksi 10.1 dari Spesifikasi ini dan harus dibayar terpisah menurut Pasal 10.1.5. 

8.5.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

a) Sandaran baja harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang sandaran 

dari jenis yang ditunjukkan dalam Gambar, selesai di tempat dan diterima.  

b) Pengukuran harus dilaksanakan sepanjang permukaan elemen-elemen sandaraan antara 

pusat-pusat tiang tepi dan harus termasuk semua tiang-tiang bagian tengah, penyangga 

sandaran dan elemen-elemen ujung.  

c) Tidak ada pembayaran tersendiri yang dibuat untuk pelat dasar, baut pemegang, panel-

panel yang dimasukkan dan setiap perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menyelesaikan sandaran. Untuk tangga, pengukuran dilaksanakan dalam meter panjang 

yang diambil sepanjang permukaan atas pegangan  (hand rail). 
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2) Dasar Pembayaran 

Kuantitas sandaran baja diukur seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar dengan Harga 

Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang tercantum di bawah dan 

ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Harga dan pembayaran yang demikian harus 

dipandang sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan sandaran, tiang-tiang tepi dan bagian 

tengah, penyangga sandaran, pelat dasar, baut pemegang, panel-panel yang dimasukkan, panel 

dan perlengkapan ujung, ditambah pengiriman, pema-sangan, penanganan permukaan dan 

penyediaan semua pekerja, peralatan, perkakas dan lain-lain yang diperlukan untuk 

penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 
   

R.8.5.(1) Tiang Sandaran (Railing) dan sandaran baja Meter Panjang 

   

R.8.5.(2) Penggantian tiang sandaran dan sandaran baja Meter Panjang 
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SEKSI 8.6. 

PARAPET 

8.6.1. UMUM 

1) Uraian 

Pekerjaan ini mencakup pembuatan parapet baru dan perbaikan parapet lama, sesuai dengan 

Spesifikasi ini serta memenuhi garis, ketinggian dan detail yang ditunjukkan pada  gambar.  

Parapet terbuat pasangan batu bata atau batu dengan mortar atau yang seperti ditunjukkan 

dalam Gambar. 

2) Penerbitan Detail Pelaksanaan 

Detail pelaksanaan untuk pembuatan parapet harus disertakan dalam Dokumen Kontrak pada 

saat pelelangan akan diterbitkankan oleh Direksi Pekerjaan setelah peninjauan kembali 

rancangan awal atau revisi desain telah selesai dikerjakan sesuai dengan Seksi 1.2 dari 

Spesifikasi ini. 

8.6.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 15-2049-1994 : Semen Portland 

SNI 15-3758-1995 : Semen aduk pasangan 

 

 AASHTO, ASTM : 

AASHTO M45-04 : Aggregate for Masonry Mortar 

 ASTM C91  : Masonry Cement 

 ASTM C207  : Hydrated Lime 

 ASTM C270  : Mortar forUnit  Masonry 

2) Toleransi 

Ketentuan toleransinya harus sesuai dengan pasal 9.2.2.2). 

3) Persyaratan Bahan 

a) Batu 

Batu harus adukan semen yang memenuhi kebutuhan dari Seksi 9.3 dari Spesifikasi 

ini. 

b) Batu Bata 

Batu bata yang akan digunakan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen  

kontrak dan disetujui oleh  Direksi Pekerjaan. 

c) Adukan 

Adukan harus adukan semen yang memenuhi kebutuhan dari Seksi 9.4. dari 

Spesifikasi ini. 

4) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua bahan yang akan digunakan dan 

dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan sesuai dengan 

pasal ini. 
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Pekerjaan pasangan batu tidak boleh dimulai sebelum ada persetujuan Direksi 

Pekerjaan. 

b) Harus disediakan tempat pada parapet untuk tempat pemasangan papan nama Jembatan 

minimal berukuran 40 x 60 cm. 

8.6.3. PELAKSANAAN  

1) Pelaksanaan Pekerjaan Parapet Baru 

Untuk  pelaksaan pekerjaan dengan pasangan batu dan batu bata yang meliputi tahapan 

persiapan pondasi, pemasangan, penempatan adukan harus sesuai dengan Pasal 9.3.3 dari 

spesifikasi ini. 

2) Perbaikan Parapet 

Pekerjaan perbaikan parapet yang terbuat dari pasangan batu, harus mengikuti persyaratan 

pasal 9.3.2 dengan melepaskan bagian-bagian pasangan batu yang sudah rusak atau retak. 

Semua bagian-pasangan batu yang gompal harus dilepaskan dari bagian pasangan batu yang 

masih utuh, untuk kemudia dilaksanakan pemasansangan pasangan batu kembali dengan 

persyaratan pelaksanaan seperti pada pasal 9.3.3. 

8.6.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/ 

memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus 

sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 8.6.2.4). 

2) Pekerjaan Akhir Pasangan  

a) Sambungan antar batu/batu bata pada permukaan harus dikerjakan hampir rata dengan 

permukaan pekerjaan, tetapi tidak sampai menutup batu/bata, sebagaimana pekerjaan 

dilaksanakan. 

b) Segera setelah batu/bata ditempatkan, dan sewaktu adukan masih baru, seluruh permukaan 

batu / bata harus dibersihkan dari bekas adukan. 

c) Permukaan yang telah selesai harus dirawat seperti yang disyaratkan untuk Pekerjaan 

Beton dalam Pasal 3.1.3.2).d) dari Spesifikasi ini. 

3) Perbaikan dari Pekerjaan yang Tidak Memuaskan atau Rusak 

a) Pekerjaan pasangan batu / batu bata yang tidak memenuhi toleransi yang diberikan pada 

pasal 8.6.2.3) di atas harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri, dengan 

cara yang dierintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas kestabilan dan keutuhan dari semua pekerja 

yang telah diselesaikannya dan harus dengan biayanya sendiri untuk menukar dan 

mengganti setiap bagian yang rusak atau tidak baik, yang menurut Direktur Pekerjaan 

disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa. Penyedia Jasa tidak diminta pertanggung 

jawabannya terhadap kerusakan akibat bencana alam, seperti angin topan atau tanah 

longsor yang tidak dapat dihindari di tempat pekerjaan, asalkan pekerjaan tersebut telah 

diterima dan dinyatakan secara tertulis bisa diterima alasannya oleh Direktur Pekerjaan. 
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8.6.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran  

a) Pasangan batu/bata harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai volume 

pekerjaan yang diselesaikan dan diterima, dihitung sebagai volume teoritis yang 

ditentukan oleh dimensi yang disyaratkan dan disetujui. 

b) Setiap bahan yang dipasang sampai melebihi volume teoritis yang disetujui harus tidak 

diukur atau dibayar. 

2) Dasar Pembayaran 

a) Kuantitas, ditentukan sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar dengan Harga 

Kontrak per satuan dari pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah 

dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran 

tersebut harus merupakan  kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua 

bahan, untuk galian yang diperlukan dan penyiapan seluruh formasi atau pondasi, dan 

untuk semua pekerjaan lainnya atau biaya lain yang diperlukan atau lazim untuk 

penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Pasal 

ini. 

b) Kuantitas perbaikan pasangan batu untuk struktur parapet dapat dibayar sesuai dengan 

seksi ini, tetapi jika disyaratkan lain, maka pembayaran dapat sesuai dengan pasal 9.3.5. 

dalam meter kubik 

 

Nomor Mata  

Pembayaran 

Uraian  Satuan Pengukuran 

   

R.8.6.(1) Pasangan  Parapet Meter Kubik 

   

R.8.6.(2) Penggantian dan perbaikan parapet Meter Kubik 
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DIVISI 9 

PEKERJAAN LAIN-LAIN 

 

 
SEKSI 9.1. 

TURAP 

 

9.1.1. UMUM 

1) Uraian 

Pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini akan mencakup turap yang disediakan dan 

dipancang atau ditempatkan sesuai dengan Spesifikasi ini, dan sedapat mungkin mendekati 

Gambar menurut penetrasi atau kedalamannya sebagaimana yang diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan.  

Pekerjaan ini mencakup jenis-jenis turap berikut ini : 

a) Turap Kayu  

b) Turap Baja  

c) Turap Beton Pracetak 

Jenis turap yang akan digunakan harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. 

9.1.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 07-0722-1989 : Baja Canai Panas untuk Konstruksi Umum 

 

AASHTO, ASTM : 

AASHTO M 202M-02 : Steel Sheet Piling. 

AASHTO M 168-96 (2003) : Wood Products 

AASHTO M 133-04 : Preservatives and Pressure Treatment Process for 

Timber. 

AASHTO M 111-04 : Zinc (Hot-DipGalvanized) Coatings om Iron and 

Steel Products 

2) Toleransi 

a) Lokasi Kepala Turap 

Turap harus ditempatkan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. 

Penggeseran lateral kepala turap dari posisi yang ditentukan tidak boleh 

melampaui 75 mm dalam segala arah. 

b) Turap Beton Pracetak 

Toleransi harus sesuai dengan Pasal 3.2.2.3) dari Spesifikasi ini 

3) Persyaratan Bahan 

a) Kayu 

(1) Kayu untuk turap, kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, harus diberi 

bahan pengawet. Tiang tiang pancang harus terbuat dari kayu yang 

digergaji atau ditebang, dengan sudut-sudut persegi. 

(2) Turap kayu harus seluruhnya keras dan bebas dari kerusakan, mata kayu, 

bagian yang tidak keras atau akibat serangan serangga. Pengawetan harus 

sesuai dengan AASHTO M133-04. 
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b) Beton  Pracetak 

Turap beton pracetak harus memenuhi ketentuan dari Seksi 3.2.  

c) Baja  

Baja yang digunakan mempunyai minimal kekuatan tarik 415 Mpa dengan titik 

leleh 250 MPa. 

Turap Baja harus memenuhi ketentuan dari Seksi 4.1, SNI 07-0722-1989 dan 
AASHTO M202-02.  

d) Sepatu dan Sambungan Turap 

Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

4) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

Sebelum memulai suatu pekerjaan pemancangan, Penyedia Jasa harus mengajukan 

kepada Direksi Pekerjaan hal-hal sebagai berikut : 

(1) Program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan. 

(2) Rincian metode yang diusulkan untuk pemancangan bersama dengan 

peralatan yang akan digunakan.  

(3) Perhitungan rancangan, termasuk rumus penumbukan, yang menunjukkan 

kapasitas tiang pancang bilamana penumbukan menggunakan peralatan 

yang diusulkan oleh Penyedia Jasa. 

(4) Persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan untuk pengajuan tersebut di atas 

harus diperoleh terlebih dahulu sebelum memulai setiap pekerjaan 
pemancangan. 

9.1.3. PELAKSANAAN 

1) Turap Kayu 

a) Umum  

Setiap turap kayu harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dipancang untuk 

memastikan bahwa turap kayu tersebut memenuhi ketentuan dari bahan dan 

toleransi yang diijinkan. 

b) Kepala Turap 

(1) Sebelum pemancangan, tindakan pencegahan kerusakan pada kepala turap 

harus diambil. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan pemangkasan kepala 
turap sampai penampang melintang menjadi bulat dan tegak lurus terhadap 

panjangnya dan memasang cincin baja atau besi yang kuat atau dengan 

metode lainnya yang lebih efektif. 

(2) Setelah pemancangan, kepala turap harus dipotong tegak lurus terhadap 

panjangnya sampai bagian kayu yang keras. 

c) Sepatu Turap  

Turap harus dilengkapi dengan sepatu yang sesuai untuk melindungi ujungnya 

selama pemancangan, kecuali bilamana seluruh pemancangan dilakukan pada 

tanah yang lunak. Posisi sepatu harus benar-benar sentris (pusat sepatu sama 

dengan pusat turap) dan dipasang dengan kuat pada ujungnya. Bidang kontak 

antara sepatu dan kayu harus cukup untuk menghindari tekanan yang berlebihan 

selama pemancangan. 

d) Penyambungan  

Bilamana diperlukan untuk menggunakan turap yang terdiri dari dua batang atau 

lebih, permukaan ujungnya harus dipotong sampai tegak lurus terhadap 

panjangnya untuk menjamin bidang kontak seluas seluruh penampang tiang 
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pancang. Pada turap yang digergaji, sambungannya harus diperkuat dengan kayu 

atau pelat penyambung baja, atau profil baja seperti profil kanal atau profil siku 

yang dilas menjadi satu membentuk kotak yang dirancang untuk memberikan 

kekuatan yang diperlukan. turap harus diperkuat dengan baja penyambung. 

Sambungan di dekat titik-titik yang mempunyai lendutan maksimum harus 
dihindarkan. 

2) Turap Beton Pracetak 

a) Umum  

(1) Turap  harus dirancang, dicor dan dirawat untuk memperoleh kekuatan 

yang diperlukan sehingga tahan terhadap pengangkutan, penanganan, dan 

tekanan akibat pemancangan tanpa kerusakan.  

(2) Baja tulangan harus disediakan untuk menahan tegangan yang terjadi akibat 

pengangkatan, penyusunan dan pengangkutan turap  maupun tegangan yang 

terjadi akibat pemancangan dan beban-beban yang didukung. Selimut beton 

tidak boleh kurang dari 40 mm dan bilamana turap terekspos terhadap air 

laut atau pengaruh korosi lainnya, selimut beton tidak boleh kurang dari 50 

mm. 

b) Penyambungan  

Penyambungan turap harus dihindarkan bilamana memungkinkan. Bilamana 

perpanjangan turap tidak dapat dihindarkan, Penyedia Jasa harus menyerahkan 

metode penyambungan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan. 

Tidak ada penyambungan turap sampai metode penyambungan disetujui secara 

tertulis dari Direksi Pekerjaan. 

c) Sepatu Turap 

Turap harus dilengkapi dengan sepatu yang datar atau mempunyai sumbu yang 

sama (co-axial), jika dipancang masuk ke dalam atau menembus jenis tanah 

seperti batu, kerikil kasar, tanah liat dengan berangkal, dan tanah jenis lainnya 

yang mungkin dapat merusak ujung turap beton. Sepatu tersebut dapat terbuat dari 

baja atau besi tuang. Untuk tanah liat atau pasir yang seragam, sepatu tersebut 

dapat ditiadakan. Luas ujung sepatu harus sedemikian rupa sehingga tegangan 

dalam beton pada bagian turap ini masih dalam batas yang aman seperti yang 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

d) Pembuatan dan Perawatan 

(1) Turap dibuat dan dirawat sesuai dengan ketentuan  dari Seksi 3.1 dan Seksi 

7.3 dari Spesifikasi ini. Waktu yang diijinkan untuk memindahkan turap 

harus ditentukan dengan menguji empat buah benda uji yang telah dibuat 

dari campuran yang sama dan dirawat dengan cara yang sama seperti turap 

tersebut. Turap tersebut dapat dipindahkan bilamana pengujian kuat tekan 

pada keempat benda uji menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari 

tegangan yang terjadi pada turap yang dipindahkan, ditambah dampak 

dinamis yang diperkirakan dan dikalikan dengan faktor keamanan, 

semuanya harus berdasarkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

(2) Tidak ada turap yang  akan dipancang sebelum berumur paling sedikit 28 

hari atau telah mencapai kekuatan minimum yang disyaratkan. 

(3) Setiap turap harus ditandai dengan tanggal pengecoran dan panjangnya, 

ditulis dengan jelas dekat dekat kepala turap. 

(4) Penyedia Jasa dapat menggunakan semen yang cepat mengeras untuk 

membuat turap. Penyedia Jasa harus memberitahu secara tertulis kepada 

Direksi Pekerjaan atas penggunaan jenis dan pabrik pembuat semen yang 
diusulkan. Semen yang demikian tidak boleh digunakan sebelum disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan. Periode dan ketentuan perlindungan sebelum 
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pemancangan harus sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan.  

3) Turap Baja 

a) Umum  

Pada umumnya, turap baja struktur harus berupa profil baja yang harus sesuai 

dengan AASHTO M202-02. 

b) Perlindungan Terhadap Korosi  

Bilamana korosi pada turap baja mungkin dapat terjadi, maka panjang atau ruas-

ruasnya yang mungkin terkena korosi harus dilindungi dengan galvanis sesuai 

AASHTO M 111-04 atau dengan pengecatan menggunakan lapisan pelindung 

yang telah disetujui dan/atau digunakan logam yang lebih tebal bilamana daya 

korosi dapat diperkirakan dengan akurat dan beralasan. Umumnya seluruh 

panjang turap baja yang terekspos, dan setiap panjang yang terpasang dalam 

tanah yang terganggu di atas muka air terendah, harus dilindungi dari korosi. 

c) Kepala Turap 

Sebelum pemancangan, kepala turap harus dipotong tegak lurus terhadap 

panjangnya dan topi pemancang (driving cap) harus dipasang untuk 

mempertahankan sumbu tiang pancang segaris dengan sumbu palu. Setelah 

pemancangan, pelat topi, batang baja atau pantek harus ditambatkan pada pur, 

atau tiang pancang dengan panjang yang cukup harus ditanamkan ke dalam pur 

(pile cap). 

d) Sepatu Turap 

Pada pemancangan di tanah keras, maka ujungnya dapat diperkuat dengan 

menggunakan pelat baja tuang atau dengan mengelaskan pelat atau siku baja untuk 

menambah ketebalan baja. Turap yang berbentuk pipa atau kotak dapat juga 

dipancang tanpa sepatu, tetapi bilamana sepatu tiang diperlukan, maka sepatu 

tiang ini dapat dikerjakan dengan cara mengelaskan pelat datar atau yang dibentuk 

sedemikian rupa dari pelat baja dengan mutu yang sama atau baja fabrikasi. 

4) Pemancangan 

Pelaksanaan pemancangan turap harus sesuai dengan Seksi 6.1 

9.1.5. PENGENDALIAN MUTU 

1) Jaminan Mutu 

Mutu bahan yang dipasok, kecakapan kerja dan hasil penyelesaian harus dipantau dan 

dikendalikan seperti yang ditetapkan dalam Standar Rujukan dalam Seksi 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 

dan 6.1 dari Spesifikasi ini. 

2) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/ 

memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus 

sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 9.1.2 4). 

3) Penyimpanan dan Perlindungan Bahan  

Semua bahan harus disimpan sebagaimana yang disyaratkan dalam Seksi 3.1 dan 3.3 dari 

Spesifikasi ini.  

4) Pengujian Turap 

Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan untuk melaksanakan pengujian sebagaimana yang 

disyaratkan dalam Seksi 6.1.4, dari Spesifikasi ini. 
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9.1.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

a) Turap 

(1) Turap kayu, baja atau beton yang permanen, harus diukur sebagai jumlah 

dalam meter persegi yang dipasang memenuhi garis dan elevasi yang 

ditunjukkan pada Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi 
Pekerjaan. Luas turap merupakan panjang turap yang diukur dari ujungnya 

sampai elevasi bagian puncak yang dipotong, dikalikan dengan panjang 

struktur yang diukur pada elevasi bagian puncak turap yang dipotong. 

Batang tarik, tiang jangkar atau balok, balok ganjal dasar dan sebagainya 

yang ditunjukkan dalam Gambar tidak akan diukur untuk pembayaran. 

(2) Turap sementara, dalam bahan apapun untuk cofferdam, pengendalian 

drainase, penahan lereng  galian atau penggunaan tidak permanen lainnya 

tidak akan diukur untuk pembayaran, tetapi harus dianggap telah dicakup 

dalam berbagai mata pembayaran untuk galian, drainase, struktur dan lain-

lain. 

b) Pemancangan Turap 

Turap kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai jumlah 

meter panjang dari turap yang diterima dan tertinggal dalam struktur yang telah 

selesai. Panjang dari masing-masing turap harus diukur dari ujung turap sampai 

sisi bawah pile cap untuk turap yang seluruh panjangnya masuk ke dalam tanah, 

atau dari ujung turap sampai permukaan tanah untuk turap yang hanya sebagian 

panjangnya masuk ke dalam tanah. 

c) Tiang Uji Turap 

Tiang uji turap akan diukur dengan cara yang sama, untuk penyediaan dan 

pemancangan seperti yang diuraikan dalam  Pasal 6.1.5.1). 

2) Dasar Pembayaran 

Kuantitas yang ditentukan seperti diuraikan di atas, akan dibayar dengan Harga Kontrak 

per satuan pengukuran, untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan 

dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus 

merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan, penanganan, pemancangan, 

penyambungan, perpanjangan, pemotongan kepala tura, pengecatan, perawatan, 

pengujian, baja tulangan atau baja prategang dalam beton, penggunaan peledakan, 

pengeboran atau peralatan lainnya yang diperlukan untuk penetrasi ke dalam lapisan 

keras, dan juga termasuk hilangnya selubung (casing), semua tenaga kerja dan setiap 
peralatan yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan biasa  untuk penyelesaian 

yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 
Uraian 

Satuan 

Pengukuran 

   

R.9.1.(1) Pengadaan Turap Kayu Tanpa Pengawetan. Meter Kubik 

   

R.9.1.(2) Pengadaan Turap Kayu Dengan Pengawetan.  Meter Panjang 

   

R.9.1.(3) Pengadaan Turap Baja Kilogram 

   

R.9.1.(4) Pengadaan Turap Beton Pracetak  Meter Panjang 

   
R.9.1.(5) Pemancangan Turap Kayu  Meter Panjang 
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R.9.1.(6) Pemancangan Turap Beton Pracetak         Meter Panjag 

   

R.9.1.(7) Pemancangan Turap Baja  Meter Panjang 

   

R.9.1.(8) Tambahan Biaya untuk no. Mata Pembayaran 

9.1.(5), 9.1.(6) dan 9.1.(7) bila tiang pancang 

dikerjakan di air 

Meter Panjang 

   

R.9.1.(9) Tiang Uji Turap jenis  Meter Panjang 

   

R.9.1.(10) Pengujian Pembebanan Statis pada Turap  Buah 

   

R.9.1.(11) Pengujian Pembebanan Dinamis pada Turap  Buah 
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SEKSI 9.2. 

PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG 

 

9.2.1 UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan ini harus mencakup penyediaan baik batu yang diisikan ke dalam 

bronjong kawat (gabion) maupun pasangan batu kosong pada landasan yang 

disetujui sesuai dengan detail  yang ditunjukkan dalam pada Gambar dan 

memenuhi Spesifikasi ini. 

b) Pemasangan harus dilakukan pada tebing sungai, lereng timbunan, lereng galian, 

dan permukaan lain yang terdiri dari bahan yang mudah tererosi di mana 

perlindungan terhadap erosi dikehendaki. 

2) Penerbitan Detail Pelaksanaan 

Detail pelaksanaan untuk pasangan batu kosong dan bronjong yang tidak termasuk dalam 

Dokumen Kontrak pada saat pelelangan akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan setelah 

peninjauan kembali rancangan awal selesai dikerjakan menurut Seksi 1.2 Spesifikasi ini. 

9.2.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 03-2417-1991 : Metode Pengujian Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los 

Angeles. 

SNI 03-3046-1992 : Kawat Bronjong dan Bronjong Berlapis PVC (Polivinil Chlorida) 

SNI 03-0090-1999 : Spesifikasi Bronjong Kawat 

AASHTO, ASTM : 

AASHTO M 279-03  : Metallic-Coatid, Steel Woven Wire Fence Fabric 

AASHTO T 65M/T 65 : Mass (Weight) of Coating on Iron and Steel Articles with 

 Zinc 

ASTM A 641/AA 641 M : Zinc-Coated (Galvanized) Carbon Steel Wire 

2) Toleransi 

a) Ukuran batu, 85% minimal ukurannya sama. 

b) Rongga antara batu dalam bronjong tidak boleh lebih dari 40%. 

c) Lebar dan tinggi bronjong sebesar ±5%, sedangkan terhadap panjangnya ±3%. 

3) Persyaratan Bahan 

a) Kawat Bronjong 

(1) Haruslah baja berlapis seng yang memenuhi AASHTO M279-03 tipe Z, dan 
ASTM A641/AA641M. Lapisan galvanisasi minimum haruslah 0,26 kg/m2. 

(2) Karakteristik kawat bronjong adalah : 

Tulangan tepi, diameter : 5,0 mm,  6 SWG 

Jaringan, diameter : 4,0 mm,  8 SWG 

Pengikat, diameter : 2,1 mm, 14 SWG 

Kuat Tarik : 4200 kg/cm2 

Perpanjangan diameter : 10% (minimum) 

(3) Anyaman : Anyaman haruslah merata berbentuk segi enam yang teranyam 

dengan tiga lilitan dengan lubang kira-kira 80 mm x 60 mm yang dibuat 

sedemikian rupa hingga tidak lepas-lepas dan dirancang untuk diperoleh 
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kelenturan dan kekuatan yang diperlukan. Keliling tepi dari anyaman kawat 

harus diikat pada kerangka bronjong sehingga sambungan-sambungan yang 

diikatkan pada kerangka harus sama kuatnya seperti pada badan anyaman. 

(4) Keranjang haruslah merupakan unit tunggal dan disediakan dengan dimensi 

yang disyaratkan dalam Gambar dan dibuat sedemikian sehingga dapat 

dikirim ke lapangan sebelum diisi dengan batu. 

b) Batu 

Batu untuk pasangan batu kosong dan bronjong harus terdiri dari batu yang keras 

dan awet dengan sifat sebagai berikut : 

(1) Keausan agregat dengan mesin Los Angeles harus kurang dari 35 %. 

(2) Berat isi kering oven lebih besar dari 2,3. 

(3) Peyerapan Air tidak lebih besar dari 4 %. 

(4) Kekekalan bentuk agregat terhadap natrium sulfat atau magnesium sulfat 

dalam pengujian 5 siklus (daur) kehilangannya harus kurang dari 10 %. 

Batu untuk pasangan batu kosong haruslah bersudut tajam, berat tidak kurang dari 

40 kg dan memiliki dimensi minimum 300 mm. Direksi Pekerjaan dapat 

memerintahkan batu yang ukurannya lebih besar jika kecepatan aliran sungai 

cukup tinggi. 

c) Landasan 

Landasan haruslah dari bahan drainase porous seperti yang disyaratkan dalam 

Pasal 2.4.2.4),b) dengan gradasi yang dipilih sedemikian hingga tanah pondasi 

tidak dapat hanyut melewati bahan landasan dan juga bahan landasan tidak 

hanyut melewati pasangan batu kosong atau bronjong. 

d) Adukan Pengisi (Grout) 

Adukan pengisi untuk pasangan batu kosong yang diberikan harus beton fc’ 15 

MPa atau K-175 seperti yang disyaratkan dalam Seksi 3.1 dari Spesifikasi ini. 

4) Persyaratan Kerja  

a) Pengajuan Kesiapan Kerja  

(1) Dua contoh batu untuk pasangan batu kosong (rip rap) dengan lampiran 

hasil pengujian seperti yang disyaratkan dalam Pasal 9.2.2.4).b) di atas. 

(2) Contoh dari keranjang kawat dengan sertifikat dari pabrik bila ada. 

9.2.3. PELAKSANAAN 

1) Persiapan 

Galian harus memenuhi ketentuan dari Seksi 2.4, Galian, termasuk kunci pada tumit yang 

diperlukan untuk pasangan batu kosong dan bronjong. Seluruh permukaan yang disiapkan 

harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebelum penempatan pasangan batu kosong atau 

bronjong. 

2) Penempatan Bronjong 

a) Keranjang bronjong harus dibentangkan dengan kuat untuk memperoleh bentuk serta 

posisi yang benar dengan menggunakan batang penarik atau ulir penarik kecil sebelum 

pengisian batu ke dalam kawat bronjong. Sambungan antara keranjang haruslah sekuat 

seperti anyaman itu sendiri. Setiap segi enam harus menerima paling sedikit dua lilitan 

kawat pengikat dan kerangka bronjong antara segi enam tepi paling sedikit satu lilitan. 

Paling sedikit 15 cm kawat pengikat harus ditinggalkan sesudah pengikatan terakhir 

dan dibengkokkan ke dalam keranjang. 

b) Batu harus dimasukkan satu demi satu sehingga diperoleh kepadatan maksimum dan 

rongga seminimal mungkin. Bilamana tiap bronjong  telah diisi setengah dari 

tingginya, dua kawat pengaku horinsontal dari muka ke belakang harus dipasang. 
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Keranjang selanjutnya diisi sedikit berlebihan agar terjadi penurunan (settlement). Sisi 

luar batu yang berhadapan dengan kawat harus mempunyai permukaan yang rata dan 

bertumpu pada anyaman. 

c) Setelah pengisian, tepi dari tutup harus dibentangkan dengan batang penarik atau ulir 

penarik pada permukaan atasnya dan diikat. 

d) Bilamana keranjang dipasang satu di atas yang lainnya, sambungan vertikal harus 
dibuat berselang seling. 

3) Penempatan Pasangan Batu Kosong 

a) Terkecuali diletakkan untuk membentuk lantai (apron) mendatar, pasangan batu 

kosong harus dimulai dengan penempatan lapis pertama dari batu yang paling besar 
dalam galian parit di tumit lereng.  

b) Batu harus ditempatkan dengan mobil derek (crane) atau dengan tangan sesuai 

dengan panjang, tebal dan kedalaman yang diperlukan. Selanjutnya batu harus 

ditempatkan pada lereng sedemikian hingga dimensi yang paling besar tegak lurus 

terhadap permukaan lereng, jika tidak maka dimensi yang demikian akan lebih besar 

dari tebal dinding yang disyaratkan.  

c) Pembentukan batu tidak diperlukan bilamana batu-batu tersebut telah bersudut, 
tetapi pemasangan harus menjamin bahwa struktur dibuat sepadat mungkin dan batu 

terbesar berada di bawah permukaan air tertinggi. Batu yang lebih besar harus juga 

ditempatkan pada bagian luar dari permukaan pasangan batu kosong yang telah 

selesai. 

4) Penimbunan Kembali  

Seperti ketentuan dari Seksi 2.5, Timbunan. 

5) Penempatan Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan 

a) Seluruh permukaan batu harus dibersihkan dan dibasahi sampai jenuh sebelum 

ditempatkan.  Beton harus diletakkan di atas batu yang telah dipasang sebelumnya 

selanjutnya batu yang baru akan diletakkan di atasnya. Batu harus ditanamkan 

secara kokoh pada lereng dan dipadatkan sehingga bersinggungan dengan batu-batu 

yang berdekatan sampai membentuk ketebalan pasangan batu kosong yang 

diperlukan.  

b) Celah-celah antar batu dapat diisi sebagian dengan batu baji atau batu-batu kecil, 

sedemikian hingga sisa dari rongga-rongga tersebut harus diisi dengan beton sampai 

padat dan rapi dengan ketebalan tidak lebih dari 10 mm dari permukaan batu-batu 

tersebut. 

c) Lubang sulingan (weep holes) harus dibuat sesuai dengan yang diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan. 

d) Pekerjaan ini harus dilengkapi peneduh dan dilembabi selama tidak kurang dari 3 

hari setelah selesai dikerjakan. 

9.2.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan 

mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah 
diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 9.2.2 4). 

9.2.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

Kuantitas yang diukur untuk mata pembayaran dalam meter kubik bronjong lengkap 

terpasang dan terisi batu kosong atau pasangan batu kosong lengkap di tempat dan 
diterima. Dimensi yang digunakan untuk menghitung kuantitas ini haruslah dimensi 
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nominal dari masing-masing keranjang bronjong atau pasangan batu kosong seperti yang 

diuraikan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

2) Dasar Pembayaran 

Kuantitas, yang ditentukan seperti diuraikan di atas, harus dibayar pada Harga Kontrak per 

satuan pengukuran, untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan 
dalam Daftar Kuantitas dan Harga dimana harga dan pembayaran tersebut haruslah 

merupakan kompensasi penuh untuk seluruh galian dan penimbunan kembali, untuk 

pemasokan, pembuatan, penempatan semua bahan, termasuk semua pekerja, peralatan, 

perkakas, pengujian dan pekerjaan lain yang diperlukan untuk penyelesaian yang 

memenuhi ketentuan dari pekerjaan seperti yang diuraikan dalam Gambar dan Spesifikasi 

ini. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian  Satuan 

Pengukuran 

   

R.9.2.(1) Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Meter Kubik 
   

R.9.2.(2) Pasangan Batu Kosong Meter Kubik 

   

R.9.2.(3) Bronjong Meter Kubik 
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SEKSI 9.3. 

PASANGAN  BATU 

9.3.1. UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan ini harus mencakup pembuatan struktur yang ditunjukkan dalam Gambar 

atau seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan, yang dibuat dari Pasangan Batu. 

Pekerjaan harus meliputi pemasokan semua bahan, galian, penyiapan pondasi dan 

seluruh pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan struktur sesuai dengan 

Spesifikasi ini dan memenuhi garis, ketinggian, potongan dan dimensi seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan. 

b) Umumnya, pasangan batu harus digunakan hanya untuk struktur seperti dinding 

penahan, gorong-gorong pelat, dan tembok kepala gorong-gorong besar dari 

pasangan batu yang digunakan untuk menahan beban luar yang cukup besar. 
Bilamana fungsi utama suatu pekerjaan sebagai penahan gerusan, bukan sebagai 

penahan beban, seperti lapisan selokan, lubang penangkap, lantai gorong-gorong 

(spillway apron) atau pekerjaan pelindung lainnya pada lereng atau di sekitar ujung 

gorong-gorong, maka kelas pekerjaan di bawah Pasangan Batu dapat digunakan 

seperti Pasangan Batu dengan Mortar atau pasangan batu kosong yang diisi (grouted 

rip rap) seperti yang disyaratkan masing-masing dalam Seksi 2.2 dan 9.2. 

2) Penerbitan Detail Pelaksanaan 

Detail pelaksanaan untuk pasangan batu yang tidak disertakan dalam Dokumen Kontrak 

pada saat pelelangan akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan setelah peninjauan kembali 

rancangan awal selesai dikerjakan sesuai dengan Seksi 1.2 dari Spesifikasi ini. 

9.3.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 15-2049-1994 : Semen Portland 

SNI 15-3758-1995 : Semen aduk pasangan 

 

AASHTO, ASTM : 

AASHTO M 45-04 : Aggregate for Masonry Mortar 

ASTM C 91 : Masonry Cement 

ASTM C 207 : Hydrated Lime 

ASTM C 270 : Mortar forUnit  Masonry 

ASTM C 476 : Mortar and Grout for Reinforcement of Masonry 

2) Toleransi 

Ketentuan toleransinya harus sesuai dengan pasal 2.2.2.1). 

3) Persyaratan Bahan 

a) Batu 

(1) Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak dan harus dari 

jenis yang diketahui awet. Bila perlu, batu harus dibentuk untuk 

menghilangkan bagian yang tipis atau lemah. 

(2) Batu harus rata, lancip atau lonjong bentuknya dan dapat ditempatkan saling 

mengunci bila dipasang bersama-sama. 
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(3) Terkecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, batu harus memiliki 

ketebalan yang tidak kurang dari 15 cm, lebar tidak kurang dari satu 

setengah kali tebalnya dan panjang yang tidak kurang dari satu setengah kali 

lebarnya. 

b) Adukan 

Adukan harus adukan semen yang memenuhi kebutuhan dari Seksi 9.4. dari 
Spesifikasi ini. 

4) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua bahan yang akan digunakan 

dan dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan sesuai 

dengan pasal ini. 

Pekerjaan pasangan batu tidak boleh dimulai sebelum ada persetujuan Direksi 

Pekerjaan. 

b) Kondisi Tempat Kerja 

Kondisi tempat kerja harus senantiasa kering dan menjamin fasilitas sanitasi cukup 

tersedia untuk pekerja. 

9.3.3. PELAKSANAAN  

1) Persiapan Pondasi (Pasangan Batu)  

a) Pondasi untuk struktur pasangan batu harus disiapkan sesuai dengan syarat untuk 

Seksi 2.4. Spesifikasi ini. 

b) Terkecuali disyaratkan lain atau ditunjukkan pada Gambar, dasar pondasi untuk 

struktur dinding penahan harus tegak lurus, atau bertangga yang juga tegak lurus 

terhadap muka dari dinding. Untuk struktur lain, dasar pondasi harus mendatar atau 

bertangga yang juga horisontal. 

c) Bilamana ditunjukkan dalam Gambar, atau yang diminta lain oleh Direksi Pekerjaan, 

suatu pondasi beton mungkin diperlukan. Beton yang digunakan harus memenuhi 

ketentuan dari Seksi 3.1 dari Spesifikasi ini. 

2) Pelaksanaan Pemasangan Batu 

a) Landasan dari adukan baru paling sedikit 3 cm tebalnya harus dipasang pada pondasi 

yang disiapkan sesaat sebelum penempatan masing-masing batu pada lapisan 

pertama. Batu besar pilihan harus digunakan untuk lapis dasar dan pada sudut-sudut. 

Perhatian harus diberikan untuk menghindarkan pengelompokkan batu yang 

berukuran sama. 

b) Batu harus dipasang dengan muka yang terpanjang mendatar dan muka yang tampak 

harus dipasang sejajar dengan muka dinding dari batu yang terpasang. 

c) Batu harus ditangani sedemikian hingga tidak menggeser atau memindahkan batu 

yang telah terpasang. Peralatan yang cocok harus disediakan untuk memasang batu 

yang lebih besar dari ukuran yang dapat ditangani oleh dua orang. Menggelindingkan 

atau menggulingkan batu pada pekejaan yang baru dipasang tidak diperkenankan. 

3) Penempatan Adukan (Pasangan Batu)  

a) Sebelum pemasangan, batu harus dibersihkan dan dibasahi sampai merata dan dalam 

waktu yang cukup untuk memungkinkan penyerapan air mendekati titik jenuh. 

Landasan yang akan menerima setiap batu juga harus dibasahi dan selanjutnya 

landasan dari adukan harus disebar pada sisi batu yang bersebelahan dengan batu 

yang akan dipasang. 
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b) Tebal dari landasan adukan harus pada rentang antara 2 cm sampai 5 cm dan 

merupakan kebutuhan minimum untuk menjamin bahwa seluruh rongga antara batu 

yang dipasang terisi penuh. 

c) Banyaknya adukan untuk landasan yang ditempatkan pada suatu waktu haruslah 

dibatasi sehingga batu hanya dipasang pada adukan baru yang belum mengeras. 

Bilamana  batu menjadi longgar atau lepas setelah adukan mencapai pengerasan 

awal, maka batu tersebut harus dibongkar, dan adukannya dibersihkan dan batu 

tersebut dipasang lagi dengan adukan yang baru. 

9.3.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan 

mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah 

diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 9.3.2 4). 

2) Ketentuan Lubang Sulingan dan Delatasi (Pasangan Batu)  

a) Dinding dari pasangan batu harus dilengkapi dengan lubang sulingan. Kecuali 

ditunjukkan lain pada Gambar atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, lubang 

sulingan harus ditempatkan dengan jarak antara tidak lebih dari 2 m dari sumbu satu 

ke sumbu lainnya dan harus berdiameter 50 mm. 

b) Pada struktur panjang yang menerus seperti dinding penahan tanah, maka delatasi 

harus dibentuk untuk panjang struktur tidak lebih dari 20 m. Delatasi harus 30 mm 

lebarnya dan harus diteruskan sampai seluruh tinggi dinding. Batu yang digunakan 

untuk pembentukan sambungan harus dipilih sedemikian rupa sehingga membentuk 
sambungan tegak yang bersih dengan dimensi yang disyaratkan di atas. 

c) Timbunan di belakang delatasi haruslah dari bahan Drainase Porous berbutir kasar 

dengan gradasi menerus yang dipilih sedemikian hingga tanah yang ditahan tidak 

dapat hanyut jika melewatinya, juga bahan Drainase Porous tidak hanyut melewati 

sambungan. 

3) Pekerjaan Akhir Pasangan Batu 

a) Sambungan antar batu pada permukaan harus dikerjakan hampir rata dengan 

permukaan pekerjaan, tetapi tidak sampai menutup batu, sebagaimana pekerjaan 
dilaksanakan. 

b) Terkecuali disyaratkan lain, permukaan horisontal dari seluruh pasangan batu harus 

dikerjakan dengan tambahan adukan tahan cuaca setebal 2 cm, dan dikerjakan sampai 

permukaan tersebut rata, mempunyai lereng melintang yang dapat menjamin 

pengaliran air hujan, dan sudut yang dibulatkan. Lapisan tahan cuaca tersebut harus 

dimasukkan ke dalam dimensi struktur yang disyaratkan. 

c) Segera setelah batu ditempatkan, dan sewaktu adukan masih baru, seluruh permukaan 
batu harus dibersihkan dari bekas adukan. 

d) Permukaan yang telah selesai harus dirawat seperti yang disyaratkan untuk Pekerjaan 

Beton dalam Pasal 3.1.3.2).d) dari Spesifikasi ini. 

e) Bilamana pekerjaan pasangan batu yang dihasilkan cukup kuat, dan dalam waktu 

yang tidak lebih dini dari 14 hari setelah pekerjaan pasangan selesai dikerjakan, 

penimbunan kembali harus dilaksanakan seperti disyaratkan, atau seperti 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan 
Seksi 2.5., Timbunan. 

f) Lereng yang bersebelahan dengan bahu jalan harus dipangkas dan untuk memperoleh 

bidang antar muka rapat dan halus dengan pasangan batu sehingga akan memberikan 

drainase yang lancar dan mencegah gerusan pada tepi pekerjaan pasangan batu. 
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4) Perbaikan dari Pekerjaan yang Tidak memuaskan atau Rusak 

a) Pekerjaan pasangan batu yang tidak memenuhi toleransi yang diberikan pada pasal 

9.3.2.3) di atas harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri, dengan cara 

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas kestabilan dan keutuhan dari semua 

pekerja yang telah diselesaikannya dan harus dengan biayanya sendiri untuk menukar 
dan mengganti setiap bagian yang rusak atau tidak baik, yang menurut Direktur 

Pekerjaan disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa. Penyedia Jasa tidak diminta 

pertanggungjawabannya terhadap kerusakan akibat bencana alam, seperti angin topan 

atau tanah longsor yang tidak dapat dihindari di tempat pekerjaan, asalkan pekerjaan 

tersebut telah diterima dan dinyatakan secara tertulis bisa diterima alasannya oleh 

Direktur Pekerjaan. 

9.3.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran  

a) Pasangan batu harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai volume 

pekerjaan yang diselesaikan dan diterima, dihitung sebagai volume teoritis yang 

ditentukan oleh garis dan penampang yang disyaratkan dan disetujui. 

b) Setiap bahan yang dipasang sampai melebihi volume teoritis yang disetujui harus 

tidak diukur atau dibayar. 

c) Galian yang diperlukan dan penyiapan seluruh formasi atau pondasi berdasarkan 

mata pembayaran yang terkait. 

2) Dasar Pembayaran 

Kuantitas, ditentukan sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar dengan Harga Kontrak 

per satuan dari pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan 

ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut 

harus merupakan  kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua bahan, 

untuk pembuatan lubang sulingan dan sambungan konstruksi, untuk pemompaan air, untuk 

penimbunan kembali sampai elevasi tanah asli dan pekerjaan akhir dan untuk semua 

pekerjaan lainnya atau biaya lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang 

sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Pasal ini. 

 

Nomor Mata                 

Pembayaran 

Uraian  Satuan 

Pengukuran 

   

R.9.3 (1) Pasangan Batu Meter Kubik 
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SEKSI 9.4. 

ADUKAN SEMEN 

9.4.1. UMUM 

1) Uraian 

Pekerjaan  ini harus mencakup pembuatan dan pemasangan adukan untuk penggunaan 

dalam beberapa pekerjaan dan sebagai pekerjaan akhir permukaan pada pasangan batu 

atau struktur lain sesuai dengan Spesifikasi ini. 

9.4.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) : 

SNI 15-2049-1994 : Semen Portland 

SNI 15-3758-1995 : Semen aduk pasangan 

 

AASHTO, ASTM : 

AASHTO M45-04 : Aggregate for Masonry Mortar 

ASTM C207   : Hydrated Lime for Masonry Purposes 

ASTM C270   : Mortar for Unit  Masonry  

ASTM C476   : Mortar and Grout for Reinforcement of Masonry 

2) Toleransi 

Ketentuan toleransinya harus sesuai dengan pasal 2.2.2.3). 

3) Persyaratan Bahan 

a) Semen harus memenuhi ketentuan dalam SNI 15-2049-1994 

b) Agregat halus harus memenuhi ketentuan dalam AASHTO  M45-04 

c) Kapur tohor harus memenuhi ketentuan dalam jumlah residu, letupan dan lekukan 

(popping & pitting), dan penahan air sisa untuk kapur jenis N dalam ASTM C207 

d) Air harus memenuhi  ketentuan dalam Pasal 7.1.2.4).b) dari Spesifikasi ini 

4) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua bahan yang akan digunakan 

dan dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan sesuai 
dengan Pasal ini 

9.4.2. PELAKSANAAN 

1) Pencampuran 

a) Seluruh bahan kecuali air harus dicampur, baik dalam kotak yang rapat atau dalam 

alat pencampur adukan yang disetujui, sampai campuran menunjukkan warna yang 
merata, kemudian air ditambahkan dan pencampuran dilanjutkan lima sampai 

sepuluh menit. Jumlah air harus sedemikian sehingga menghasilkan adukan dengan 

konsistensi (kekentalan) yang diperlukan tetapi tidak boleh melebihi 70 % dari berat 

semen yang digunakan. 

b) Adukan semen dicampur hanya dalam kuantitas yang diperlukan untuk penggunaan 

langsung. Bilamana diperlukan, adukan semen boleh diaduk kembali dengan air 

dalam waktu 30 menit dari proses pengadukan awal. Pengadukan kembali setelah 

waktu tersebut tidak diperbolehkan. 
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c) Adukan semen yang tidak digunakan dalam 45 menit setelah air ditambahkan harus 

dibuang. 

2) Pemasangan  

a) Permukaan yang akan menerima adukan semen harus dibersihkan dari minyak atau 

lempung atau bahan terkontaminasi lainnya dan telah dibasahi sampai merata 

sebelum adukan semen ditempatkan. Air yang tergenang pada permukaan harus 

dikeringkan sebelum penempatan adukan semen. 

b) Bilamana digunakan sebagai lapis permukaan, adukan semen harus ditempatkan pada 

permukaan yang bersih dan lembab dengan jumlah yang cukup sehingga 

menghasilkan tebal adukan minimum 1,5 cm, dan harus dibentuk menjadi permukaan 

yang halus dan rata. 

9.4.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Adukan Semen 

Adukan yang digunakan untuk pekerjaan akhir atau perbaikan kerusakan pada pekerjaan 

beton, sesuai dengan  Pasal yang bersangkutan dari Spesifikasi ini, harus terdiri dari 

semen dan pasir halus yang dicampur dalam proporsi yang  sama dalam beton yang 

sedang dikerjakan atau diperbaiki. Adukan yang disiapkan harus memiliki kuat tekan yang 

memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk beton dimana adukan semen dipakai. 

2) Adukan Semen untuk Pasangan  

Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, adukan semen untuk pasangan harus 

mempunyai kuat tekan paling sedikit 5 MPa pada umur 28 hari.  Dalam adukan semen 

tersebut kapur tohor dapat ditambahkan sebanyak 10% berat semen. 

9.4.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

Adukan semen tidak akan diukur untuk pembayaran yang terpisah. Pekerjaan ini harus 

dianggap sebagai pelengkap terhadap berbagai jenis pekerjaan yang diuraikan dalam 

Spesifikasi ini dan biaya dari pekerjaan telah termasuk dalam Harga Kontrak yang telah 

dimasukan dalam berbagai mata pembayaran. 
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SEKSI 9.5. 

PEMBONGKARAN STRUKTUR 

9.5.1. UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan ini harus mencakup pembongkaran, baik keseluruhan ataupun sebagian, dan 

pembuangan, jembatan lama, gorong-gorong, tembok kepala dan apron, bangunan dan 

struktur lain yang dibongkar sehingga memungkinkan pembangunan atau perluasan 

atau perbaikan struktur yang mempunyai fungsi yang sama seperti struktur yang lama 

(atau bagian dari struktur) yang akan dibongkar.  

b) Pekerjaan harus juga meliputi pembuangan bahan ke tempat yang ditunjuk oleh 

Direski Pekerjaan menurut Pasal 9.5.1.1).a) di atas, yang meliputi baik pembuangan 

atau pengamanan, penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pengamanan dari 

kerusakan atas bahan yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. 

9.5.2. PERSYARATAN 

1) Persyaratan Kerja 

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 

Seluruh bahan bongkaran yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan untuk diamankan 

harus segera diukur segera setelah pekerjaan pembongkaran dan suatu catatan 

tertulis yang memberikan data lokasi semula, sifat, kondisi dan kuantitas bahan 

harus dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan. 

b) Kewajiban Penyedia Jasa untuk Mengamankan Bahan dan Struktur Lama  

Bilamana pelebaran, perpanjangan atau peningkatan lain terhadap jembatan atau 

gorong-gorong memerlukan pembongkaran lantai, gelegar, tembok kepala, atau 

bagian struktur lainnya, pembongkaran semacam ini harus dilaksanakan tanpa 

menimbulkan kerusakan pada bagian struktur yang akan dipertahankan. Setiap 

kerusakan atau, kehilangan, bagian yang diamankan atau dilepas sementara, atau 

setiap kerusakan pada bagian struktur yang akan dipertahankan akibat kelalaian 

Penyedia Jasa, harus diperbaiki kembali atas biaya Penyedia Jasa. 

c) Pengaturan Pembuangan Sisa Bahan Bangunan  

Penyedia Jasa harus melakukan seluruh pengaturan yang diperlukan dengan Pemilik 

Tanah dan menanggung semua biaya, untuk memperoleh lokasi yang sesuai dan 

tidak merusak lingkungan untuk pembuangan akhir sisa bahan bangunan dan 

penyimpanan sementara untuk bahan yang diamankan.  

d) Pengaturan Lalu Lintas 

Jembatan, gorong-gorong dan struktur lain yang digunakan oleh lalu lintas tidak 

boleh dibongkar sampai pengaturan untuk memperlancar arus lalu lintas dapat 

diterima oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Seksi 1.3. 

9.5.3. PELAKSANAAN 

1) Bahan Yang Diamankan dalam Bongkaran 

a) Semua bahan yang diamankan tetap menjadi milik Pemilik yang sah sebelum 

pekerjaan pembongkaran dilakukan. Tidak ada bahan bongkaran yang akan menjadi 

milik Penyedia Jasa. 

b) Semua bahan yang diamankan harus disimpan sebagaimana yang diminta oleh 

Direksi Pekerjaan. 

c) Terkecuali tidak dituntut secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan, semua beton yang 

dibongkar yang ukuran bahannya cocok untuk pasangan batu kosong (rip rap) dan 
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tidak diperlukan untuk digunakan dalam proyek, harus ditumpuk pada lokasi yang 

ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan. 

2) Bahan Yang Dibuang dalam Bongkaran  

Bahan dan sampah yang tidak ditetapkan untuk dipertahankan atau diamanakan dapat 

dibakar atau dikubur atau dibuang seperti yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

9.5.5. PENGENDALIAN MUTU 

1) Pelepasan Struktur 

a) Jembatan baja dan jembatan kayu, bila disyaratkan oleh Direksi Pekerjaan untuk 
diamankan, harus dilepas dengan hati-hati tanpa menimbulkan kerusakan. 

b) Jembatan kayu dengan bentang lebih besar dari 2,0 m atau bagian yang perlu 

disesuaikan atau terganggu karena Pekerjaan harus dilepas seperlunya dengan dan 

dipasang kembali dengan bahan semula. Struktur kayu di atas dua tumpuan dengan 

bentang kurang dari 2,0 m yang yang menghalangi kegiatan Pekerjaan harus 

dibongkar dengan hati-hati dan diserahkan kepada Pemilik atau dipindahkan 

sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

2) Pembongkaran Struktur 

a) Terkecuali diperintahkan lain, bangunan bawah jembatan dari struktur lama harus 

dibongkar sampai dasar sungai asli dan bagian yang tidak terletak pada sungai harus 

dibongkar paling sedikit 30 cm di bawah permukaan tanah aslinya. Bilamana bagian 

struktur lama semacam ini terletak seluruhnya atau sebagian dalam batas-batas untuk 

struktur baru, maka bagian tersebut harus dibongkar seperlunya untuk memudahkan 

pembangunan struktur yang diusulkan dan setiap lubang atau rongga harus ditimbun 
kembali dan dipadatkan sampai dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Peledakan atau operasi lainnya yang diperlukan untuk pembongkaran terhadap 

struktur lama atau penghalang, yang dapat merusak struktur baru, harus selesai 

dikerjakan sebelum penempatan setiap pekerjaan baru di sekitarnya, terkecuali 

diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. 

9.5.6. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1.) Pengukuran 

a) Kuantitas yang dihitung untuk pembongkaran untuk semua jenis bahan harus 

berdasarkan jumlah aktual dari hasil pembongkaran dalam meter kubik, kecuali 

untuk pembongkaran bangunan gedung, pembongkaran rangka baja, pembongkaran 

lantai jembatan kayu, pembongkaran jembatan kayu dalam meter persegi dan 

pembongkaran batangan baja dalam meter panjang. 

b) Untuk pengangkutan hasil bongkaran ke tempat penyimpanan atau pembuangan 
yang melebihi 5 km harus dibayar per kubik meter per kilometer. 

2) Dasar Pembayaran 

Pekerjaan diukur seperti ditentukan di atas harus dibayar berdasarkan Harga Kontrak per 

satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan 

dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus 

merupakan kompensasi penuh untuk pembuangan atau pengamanan, penanganan, 

pengangkutan, penyimpanan dan pengamanan dari kerusakan, untuk semua pekerja, 

peralatan, perkakas, dan semua pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang sebagaimana mestinya seperti disyaratkan dalam Seksi ini. 
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Nomor Mata 

Pembayaran 
Uraian 

Satuan 

Pengukuran 

   

R.9.5.(1) Pembongkaran Pasangan Batu  Meter Kubik 

   

R.9.5.(2) Pembongkaran Beton Bertulang Meter Kubik 

   

R.9.5.(3) Pembongkaran Beton Prategang Meter Kubik 

   

R.9.5.(4) Pembongkaran Bangunan Gedung  Meter Persegi 

   

R.9.5.(5) Pembongkaran Rangka Baja Meter Persegi 

   
R.9.5.(6) Pembongkaran Gelagar Baja Meter Panjang 

   

R.9.5.(7) Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Meter Persegi 

   

R.9.5.(8) Pembongkaran Jembatan Kayu Meter Persegi 

   

R.9.5.(9) Pengangkutan Hasil Bongkaran yang melebihi 5 
km 

Meter Kubik per 
km 
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DIVISI 10 

PEKERJAAN HARIAN  

SEKSI 10.1. 

PEKERJAAN HARIAN 

10.1.1. UMUM 

1) Klasifikasi Kegiatan 

Pekerjaan ini mencakup operasi-operasi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan yang semula 

tidak diperkirakan (atau disediakan dalam Daftar Kuantitas dari Divisi 1 sampai 9) tetapi 

diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian Pekerjaan yang memenuhi 
ketentuan. Operasi-operasi yang dilaksanakan menurut Pekerjaan Harian dapat terdiri dari 

pekerjaan jenis apapun sebagaimana yang ditunjukkan atau diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan, dan dapat mencakup pekerjaan tambahan dari drainase, galian, timbunan, 
stabilisasi, pengujian, pengembalian (restitution) perkerasan lama ke bentuk semula, pelapisan 

ulang, struktur atau pekerjaan lainnya.  

10.1.2. PERSYARATAN 

1) Persyaratan Bahan dan Peralatan 

a) Bahan   

Seluruh bahan yang digunakan dalam Pekerjaan Harian harus ketentuan mutu dan 

kinerja yang diberikan dalam Seksi yang bersangkutan dari Spesifikasi ini. Untuk 

bahan yang tidak disyaratkan secara terinci dalam Spesifikasi ini, maka mutu bahan 

harus seperti diperintahkan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Peralatan 

Seluruh peralatan yang digunakan dalam Pekerjaan Harian harus memenuhi ketentuan 

dari Seksi yang bersangkutan dari Spesifikasi ini dan harus disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai. 

2) Persyaratan Kerja 

a) Sebelum memesan bahan “khusus” (tidak terdapat dalam Harga Satuan Dasar yang 

tercantum dalam Penawaran), Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi 

Pekerjaan daftar pekerjaan harian untuk disetujui, dan sesudah melakukan pemesanan 
bahan harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan kwitansi atau bukti lain 

sebagaimana diperlukan untuk membuktikan jumlah yang dibayar. 

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan catatan tertulis tentang waktu yang digunakan oleh 

pekerja dan peralatan instalasi serta kuantitas bahan yang digunakan untuk Pekerjaan 

Harian pada akhir dari setiap hari kerja, dan catatan tersebut harus ditandatangani oleh 
Direksi Pekerjaan untuk pengesahan atas mata pembayaran dan kuantitas yang akan 

ditagihkan. 

c) Penyedia Jasa harus menyerahkan tagihan Pekerjaan Harian, sesuai dengan Pasal 

10.1.5.1) di bawah ini. 

10.1.3. PELAKSANAAN  

1) Perintah Pekerjaan  Harian 

a) Pekerjaan Harian dapat diminta (requested) secara tertulis oleh Penyedia Jasa maupun 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Dalam kedua hal tersebut, pekerjaan tidak boleh 

dimulai sebelum diterbitkan suatu Perintah Pekerjaan Harian oleh Direksi Pekerjaan, 
dan jika perlu, setelah suatu Variasi (Pekerjaan Tambah/Kurang) yang ditandatangani. 
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b) Untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dimana Harga Satuan Pekerjaan Harian 
sudah dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, perintah ini akan menguraikan 

batas dan sifat dari pekerjaan yang diperlukan dengan lampiran Gambar atau 

Dokumen Kontrak yang telah direvisi untuk menentukan detil pekerjaan, dan akan 
menentukan metode untuk menetapkan harga akhir dari Pekerjaan yang diperintahkan. 

c) Untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dimana diperlukan persetujuan terlebih 

dahulu atas Harga Satuan Pekerjaan Harian yang baru atau tambahan, maka perintah 

ini akan dirujuk silang, dan akan disertai dengan Variasi (Pekerjaan Tambah/Kurang) 
mencakup Harga Satuan baru atau tambahan yang disetujui. 

d) Direksi Pekerjaan akan menandatangani dan memberikan tanggal Perintah Pekerjaan 

Harian sebagai perintah bagi Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. 

10.1.4. PENGENDALIAN MUTU 

Semua operasi Pekerjaan Harian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Seksi yang 
bersangkutan dari Spesifikasi ini berlaku untuk penempatan bahan dan penyelesaian akhir, 

pengujian, mutu dan pemeliharaan pekerjaan dan perbaikan atas pekerjaan yang tidak 

memenuhi ketentuan. Bilamana suatu pekerjaan yang diperlukan dilaksanakan dalam 
Pekerjaan Harian tetapi tidak disyaratkan pada seksi manapun dari Spesifikasi ini, pekerjaan 

harus dilaksanakan sebagaimana diperintahkan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

10.1.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran dan Pembayaran Untuk Pekerja 

Pengukuran pekerja untuk pembayaran menurut Pekerjaan Harian harus dilakukan menurut 
jam kerja aktual dari penggunaan pekerja yang disahkan pada Harga Satuan untuk berbagai 

jenis pekerja yang dimasukkan oleh Penyedia Jasa dalam Daftar dan Kuantitas dan Harga, 

dimana harga dan pembayaran itu haruslah merupakan kompensasi penuh untuk biaya-biaya 

berikut ini : 

a) Upah pekerja, pajak, bonus, asuransi, tunjangan  hari libur, akomodasi dan fasilitas 

kesejahteraan, pengobatan, seluruh tunjangan serta biaya lainnya yang diuraikan 

dalam "Peraturan Tenaga Kerja Indonesia", Petunjuk Untuk Penanaman Modal Asing, 
yang diterbitkan oleh Biro Hukum, Departemen Tenaga Kerja; 

b) Penggunaan dan pemeliharaan perkakas tangan; 

c) Biaya transportasi ke dan dari lokasi pekerjaan yang dilaksanakan; 

d) Seluruh biaya administrasi dan keuangan yang bersangkutan, pengawasan di luar 

mandor, dan biaya pelengkap lainnya serta biaya umum (over head) yang diperlukan 
untuk memobilisasi pekerja ke lokasi pekerjaan; 

e) Laba. 

2) Pengukuran dan Pembayaran Untuk Peralatan 

Pengukuran peralatan untuk pembayaran menurut Pekerjaan Harian, baik peralatan yang 

disewa atau milik Penyedia Jasa harus dilakukan sesuai jam kerja aktual dari penggunaan 

peralatan yang disahkan pada Harga Satuan menurut jenis peralatan yang dimasukkan dalam 

Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut haruslah merupakan  

sudah termasuk kompensasi penuh untuk biaya-biaya berikut ini : 

a) Supir, operator dan pembantunya dimana telah termasuk semua biaya yang 

ditunjukkan dalam Pasal  10.1.5.1). di atas untuk pekerja; 

b) Bahan bakar dan perbekalan yang habis dipakai lainnya; 

c) Turun mesin (overhaul), perbaikan dan penggantian; 

d) Waktu lowong dan waktu perjalanan di lapangan; 
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e) Pengeluaran yang telah ditetapkan, biaya untuk keperluan lapangan dan kantor pusat 
dan semua biaya umum; 

f) Biaya pemindahan peralatan ke dan dari lapangan; 

g) Laba. 

3) Pengukuran Untuk Bahan 

Kuantitas Pekerjaan Harian yang diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas bahan yang 

aktual digunakan dalam Pekerjaan Harian sebagaimana yang dibuktikan dengan kwitansi 

pemasok dan catatan pekerjaan harian yang telah disetujui. 

4) Pembayaran Untuk Bahan 

a) Untuk bahan “khusus” (tidak terdapat dalam Harga Satuan Dasar yang tercantum 

dalam Penawaran) yang telah digunakan dalam Pekerjaan Harian, pembayaran harus 

berdasarkan harga netto yang dibayarkan oleh Penyedia Jasa untuk bahan-bahan yang 

didatangkan ke lapangan, sebagaimana tertulis dalam faktur tagihan dari pemasok, di 
mana harga tersebut harus ditambah sebesar 15 persen dari jumlah harga bahan yang 

bersangkutan. Pembayaran yang demikian harus dianggap sebagai kompensasi penuh 

untuk penyediaan bahan, termasuk biaya-biaya berikut ini : 

(1) Pengadaan dan pengiriman ke lapangan; 

(2) Penerima dilapangan, pembongkaran, pemeriksaan, penyimpanan, pengujian, 

perlindungan dan penanganan secara umum; 

(3) Pembuangan bahan sisa; 

(4) Biaya administrasi dan akuntan dan semua biaya umum lainnya yang 

bersangkutan; 

(5) Laba. 

b) Penyedia Jasa harus juga diberi kompensasi menurut ketentuan Pasal 10.5.1.1) dan 

10.5.1.2) di atas yaitu untuk pemakaian pekerja dan peralatan dalam pengelolaan 
bahan untuk Pekerjaan. 

c) Pembayaran semua bahan yang telah digunakan dalam Pekerjaan Harian, harus 

diambilkan dari seluruh anggaran yang telah ditetapkan untuk Pekerjaan Harian 

menurut Divisi 10 dari Daftar Kuantitas dan Harga atau, menurut pendapat Direksi 

Pekerjaan, harus dari Mata Pembayaran lain dalam Divisi 2 sampai 9 di mana terdapat 
kelebihan anggaran. Dalam setiap hal, suatu Variasi (pekerjaan tambah/kurang) yang 

telah ditandatangani akan diperlukan sebelum pembayaran bahan yang digunakan 

dalam Pekerjaan Harian yang disetujui. 

5) Dasar Pembayaran 

a) Setelah setiap perintah untuk pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Pekerjaan 

Harian telah selesai, Penyedia Jasa diharuskan menyiapkan tagihan mata pembayaran 

untuk pekerja, peralatan dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan 

Harian, dan Penyedia Jasa harus melengkapi tagihan Pekerjaan Harian ini, bersama 
dengan seluruh data penunjangnya, pada permohonan pembayaran sementara (interim 

payment), melalui Sertifikat Bulanan. Data penunjang untuk tagihan Pekerjaan Harian 

ini harus termasuk semua catatan harian yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan 
ditambah semua informasi tambahan lainnya yang diminta oleh Direksi Pekerjan  

seperti : 

(1) Salinan Surat Perintah Pekerjaan Harian dari Direksi Pekerjaan; 

(2) Ringkasan dari tanggal dan waktu pekerjaan diselesaikan dan oleh siapa; 

(3) Ringkasan jam kerja untuk semua pekerja; 

(4) Ringkasan jam kerja untuk semua peralatan yang digunakan; 
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(5) Bilamana dapat dilaksanakan, kwitansi dan surat tanda terima setiap bahan 
khusus, produk atau layanan yang digunakan dalam Pekerjaan seperti 

diperintahkan dalam Variasi (Pekerjaan Tambah/Kurang). 

b) Direksi Pekerjaan akan memeriksa dan mengesahkan tagihan Pekerjaan Harian 

Penyedia Jasa sebagai bagian dari permohonan Pembayaran Sertifikat Bulanan sesuai 

dengan Pasal-pasal yang berkaitan dari Syarat-syarat Kontrak tentang pengesahan dan 

pembayaran. 

 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

R.10.1.(1) 

 

R.10.1.(2) 

 

R.10.1.(3) 

 

R.10.1.(4) 

 

R.10.1.(5) 
 

R.10.1.(6) 

 
R.10.1.(7) 

 

R.10.1.(8) 

 

R.10.1.(9) 

 

R.10.1.(10) 

 

R.10.1.(11) 
 

R.10.1.(12) 

 
R.10.1.(13) 

 

R.10.1.(14) 
 

R.10.1.(15) 

 

R.10.1.(16) 

 

R.10.1.(17) 

 

R.10.1.(18) 

 

R.10.1.(19) 
 

R.10.1.(20) 

 

Mandor 

 

Pekerja Biasa 

 

Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb 

 

Dump Truck 3 - 4 M3 

 

Truk Bak Datar 3 - 4 ton 
 

Truk Tangki 3000 - 4500 liter 

 
Bulldozer 100 - 150 PK 

 

Motor Grader Min.100 PK 

 

Loader Roda Karet 1,0 - 1,6 M3 

 

Loader Roda Berantai 75 - 100 PK 

 

Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK 
 

Crane 10 - 15 Ton 

 
Penggilas Roda Besi 6 - 9 Ton 

 

Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton 
 

Pemadat Bervibrasi 1,5 - 3,0 PK 

 

Penggilas Roda Karet 8 - 10 Ton 

 

Kompresor 4000 - 6500 liter/menit 

 

Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3 - 0,6 M3 

 

Pompa Air 70 - 100 mm 
 

Jack Hammer 

Jam  

 

Jam 

 

Jam 

 

Jam 

 

Jam 
 

Jam 

 
Jam 

 

Jam 

 

Jam 

 

Jam 

 

Jam 
 

Jam 

 
Jam 

 

Jam 
 

Jam 

 

Jam 

 

Jam 

 

Jam 

 

Jam 
 

Jam 
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DIVISI 11 

PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN 

 

SEKSI 11.1 

PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 

 

11.1.1. UMUM 

1) Uraian 

a) Pekerjaan yang tercakup dalam Seksi ini harus meliputi pekerjaan pemeliharaan 

rutin untuk menjamin agar jembatan lama dan jalan pendekat selalu dalam kondisi 

pelayanan yang dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan. Pekerjaan pada Seksi ini 

harus dibayar secara bulanan dari harga penawaran lump sum untuk berbagai jenis 
pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 11.1.5 Seksi ini. 

b) Pekerjaan pemeliharaan rutin yang diperlukan harus dimulai pada saat lapangan 

diserahkan kepada Penyedia Jasa, dan harus dilanjutkan sampai dengan berakhirnya 

Periode Pelaksanaan. 

c) Pekerjaan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan dan dibayar menurut Seksi ini 

untuk memelihara pekerjaaan agar berada dalam kondisi pelayanan yang baik 

harus dibedakan dengan cermat oleh Direksi Pekerjaan dari pekerjaan sejenis 

berskala besar yang dilaksanakan, baik untuk pengembalian kondisi maupun untuk 

peningkatan kondisi pekerjaan, dan yang dibayar menurut berbagai Seksi lain 

Spesifikasi ini. 

d) Karena pembayaran dilaksanakan secara lump sum dan bukan berdasarkan kuantitas 

bahan aktual yang digunakan, Penyedia Jasa harus dianggap telah melakukan 

pemeriksaan lapangan dengan teliti selama Periode Penawaran dan telah mengetahui 

dengan jelas kondisi aktual lapangan, sehingga harga penawarannya telah mencakup 

pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan selama Periode Pelaksanaan, dengan 

memperhitungkan volume lalu lintas,  kondisi cuaca dan kerusakan perkerasan, bahu 

jalan, drainase, dan perlengkapan jalan lama yang mungkin terjadi antara waktu 

penawaran dan saat lapangan diserahkan kepada Penyedia Jasa, demikian pula untuk 
kondisi jembatan lamanya 

2) Klasfikasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin 

Pada umumnya, perbedaan pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai pekerjaan 

pemeliharaan rutin atau pekerjaan yang diklasifikasikan, baik pekerjaan peningkatan atau 

pekerjaan pengembalian kondisi untuk perkerasan, bahu jalan, drainase, perlengkapan 

jalan dan jembatan, akan disyaratkan di bawah ini, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi 

Pekerjaan. 

a) Jembatan 

(1) Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan harus mencakup pemeriksaan 

secara teratur dan pelaporan oleh Penyedia Jasa kepada Direksi Pekerjaan 
tentang kondisi semua komponen utama struktur jembatan serta 

pembersihan saluran dan lubang drainase, pembuangan kotoran dan 

sampah pada sambungan ekspansi, perletakan dan komponen logam lain 
yang peka terhadap karat dan pembuangan akumulasi sampah dan/atau 

tanah sedimen atau endapan yang diakibatkan oleh banjir pada sungai. 

(2) Perbaikan, pengembalian kondisi dan penggantian beton, komponen baja 

atau kayu yang rusak pada struktur jembatan, pengecatan kembali baja 

struktur atau baja lainnya atau struktur kayu, penggantian bahan pada 
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lantai struktur, dan perbaikan dan pengembalian kondisi setiap lapisan 

aspal di atas lantai struktur yang rusak tidak boleh dimasukkan ke dalam 

pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan. Pekerjaan pengembalian kondisi 

dan perbaikan seperti itu harus dibayar menurut Seksi lain yang berkaitan 
pada Spesifikasi ini. 

b) Jalan Pendekat 

(1) Pekerjaan rutin jalan pendekat mencakup pemeriksaan secara rutin dan 
pelaporan kepada Direksi pekerjaan tentang tanah timbunan, daerah aliran 

sungai, dan permasalahan yang ada pada aliran sungai utama seperti 

gerusan vertikal maupun horizontal yang dapat membahayakan kestabilan 
struktur jembatan 

(2) Perbaikan dan pengembalian kondisi jalan pendekat mengacu pada Divisi 

2, 6, dan 7 

11.1.2. PERSYARATAN 

1) Standar Rujukan 

Standar rujukan  pada seksi ini  mengacu pada standar rujukan seksi yang berkaitan 
dengan pekerjaan seksi ini 

 

2) Toleransi Dimensi  

Hasil pemeliharaan rutin dinyatakan diterima, apabila dimensi hasil pengukuran hasil 

pekerjaan tersebut berada dalam toleransi yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan.  
 

3) Persyaratan Bahan  

a) Perkerasan Beraspal pada Jalan Pendekat 

(1) Penambalan Kecil  

Bahan yang digunakan untuk penambalan lubang harus sama atau lebih 

tinggi mutunya dari bahan yang ada di sekelilingnya, kecuali 

diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. (contoh, perkerasan dengan 

Lapis Pondasi Agregat Kelas A, AC-BC dan AC-WC, maka Lapis 

Pondasi Agregat Kelas A harus diperbaiki dengan Lapis Pondasi Agregat 

Kelas A, lapis pondasi beraspal dengan AC-BC dan lapis permukaan 
diperbaiki dengan AC-WC, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi 

Pekerjaan). Bahan yang digunakan dapat mencakup bahan timbunan 

pilihan, Lapis Podasi Agregat Kelas A (untuk jalan berpenutup aspal), 

AC-BC, AC-WC, Penetrasi Macadam, Lapis Resap Ikat dan Lapis 

Perekat, AC-BC, AC-WC, Campuran Aspal Dingin, Lasbutag, Buras atau 

bahan konstruksi lainnya untuk perkerasan, sesuai dengan jenis lapisan 

perkerasan yang sedang diperbaiki. Bahan-bahan ini umumnya harus 

sesuai dengan Spesifikasi ini atau Spesifikasi Teknik yang berkaitan, 

seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan. 

b) Bahu Jalan 

Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan rutin bahu jalan harus mempunyai 

mutu sekurang-kurangnya sama dengan mutu bahan pada bahu jalan lama, kecuali 

ditetapkan lain oleh Direksi Pekerjaan. 

c) Drainase 

Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan rutin drainase harus sesuai dengan 

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

d) Perlengkapan Jalan 
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Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan rutin perlengkapan jalan harus terdiri 

atas cat untuk penulisan kembali huruf dan pengecatan kembali rambu serta bahan 

lain yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

e) Jembatan 

Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan rutin jembatan harus sesuai dengan 

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

4) Persyaratan Peralatan  

a) Perkerasan Beraspal 

(1) Penambalan Kecil  

Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, peralatan yang 

digunakan untuk penambalan lubang harus sekurang-kurangnya terdiri atas: 

(a) Mesin pemotong perkerasan yang dapat membentuk dinding lubang 

yang vertikal dan rapih. 

(b) Mesin pemadat yang cocok untuk memadatkan bahan dalam lubang. 

(c) Peralatan manual: belincong, linggis, sekop, gerobak dorong, emrat, 

kwas. 

b) Bahu Jalan 

Peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan rutin bahu jalan harus sekurang-

kurangnya terdiri atas: 

(1) Peralatan untuk meratakan kembali permukaan yang berlubang-lubang kecil 

atau peralatan untuk membentuk kembali permukaan sehingga mempunyai 
kerataan dan kemiringan melintang yang memadai. 

(2) Peralatan untuk memadatkan kembali bahan bahu jalan. 

(3) Parang atau alat lain untuk memotong rumput dan semak-semak. 

b) Drainase 

Peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan rutin drainase harus sekurang-

kurangnya atas cangkul, sekop, parang, gerobak dorong dan peralatan lain yang 

ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan. 

c) Perlengkapan Jalan 

Peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan rutin perlengkapan jalan harus 
sekurang-kurangnya terdiri atas kwas untuk penulisan kembali huruf dan 

pengecatan kembali rambu, peralatan untuk menempatkan kembali rambu dan 

patok, peralatan untuk memperbaiki rel pengaman serta peralatan lain yang 

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

d) Jembatan 

Peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan rutin jembatan harus terdiri atas: 

(1) Peralatan untuk pembersihan saluran dan lubang drainase, sambungan 

ekspansi, perletakan, komponen logam yang mudah berkarat serta peralatan 
untuk pembuangan sampah di sekitar jembatan  yang diakibatkan oleh 

banjir, sebagaimana diperinthakan oleh Direksi Pekerjaan. 

(2) Peralatan untuk pemeriksaan kondisi semua komponen utama struktur 

jembatan, sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.. 

 

5) Persyaratan Kerja  

a) Pengajuan Kesiapan Kerja 
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(1) Penyedia Jasa harus menyiapkan jadwal kemajuan (progress) pekerjaan 

untuk pemeliharaan rutin, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Direksi 

Pekerjaan secara mingguan untuk disahkan. Jadwal kemajuan pekerjaan 

tersebut harus menunjukkan, setiap kilometer proyek, kuantitas bahan yang 
digunakan untuk setiap jenis pekerjaan pada minggu yang sedang berjalan, 

kuantitas yang telah selesai dikerjakan pada minggu sebelumnya dan total 

kuantitas yang telah selesai dikerjakan sampai hari ini. 

(2) Keterlambatan Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan 

rutin yang mengakibatkan kerusakan yang semakin luas akan menjadi 

tanggung jawab Penyedia Jasa. Jika perlu, Direksi Pekerjaan dapat 

memerintahkan pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan 

rutin ini dan membebankan biaya aktual untuk pekerjaan pengembalian 

kondisi yang sudah dikerjakan kepada Penyedia Jasa ditambah denda 10%. 

b) Kondisi Cuaca Yang Diijinkan Untuk Bekerja 

Pemeliharaan rutin perkerasan tidak boleh dilaksanakan pada saat hujan atau 

diperkirakan akan hujan, kecuali apabila diperintahkan lain oleh Direksi 

Pekerjaan. 

c) Pengaturan Lalu-lintas 

Selama pelaksanaan pemeliharaan rutin, lalu-lintas harus diatur sebagaimana yang 

ditetapkan pada Seksi 1.3 atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

11.1.3. PELAKSANAAN 

1) Prosedur Umum 

a) Pemeliharaan Rutin Perkerasan  

(1) Pemeliharaan Rutin Perkerasan Beraspal 

Pemeliharaan rutin perkerasan beraspal harus mencakup Laburan Aspal 

(BURAS) pada permukaan yang retak, yang luasnya tidak melebihi 10 % 
pada setiap seksi sepanjang 100 m dan penambalan lubang-lubang kecil 

(pembongkaran dan pengembalian kondisi) yang berukuran tidak melebihi 

40 cm x 40 cm. Semua ruas perkerasan yang secara struktural dianggap 

tidak utuh (unsound) oleh Direksi Pekerjaan harus dibongkar dan 

diperbaiki. 

(2) Pemeliharaan Rutin Perkerasan Agregat 

Pemeliharaan rutin perkerasan agregat pada umumnya harus terdiri atas 

operasi perataan ringan dengan motor grader untuk memperbaiki 

permukaan jalan yang mempunyai lubang-lubang kecil dan keriting 
(corrugation) ringan. 

b) Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan 

(1) Semua bahu jalan lama yang termasuk daerah kerja harus selalu diperiksa 
oleh Penyedia Jasa selama Periode Pelaksanaan untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan kondisi standar yang disyaratkan dalam Spesifikasi 

ini dan dalam Gambar. Setiap lokasi bahu jalan yang dipandang 

memerlukan pemeliharaan rutin, dalam segala hal harus dilaporkan 

kepada Direksi Pekerjaan, yang kemudian akan mengeluarkan perintah 

yang sesuai untuk jenis tindakan pemeliharaan yang diperlukan. 

(2) Bahu jalan lama dianggap rusak dan Direksi Pekerjaan akan 

mengeluarkan perintah yang sesuai untuk pemeliharaan rutin, jika terdapat 

salah satu atau gabungan kondisi berikut ini : 
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(a) Bahu jalan memerlukan perataan kembali untuk menghilangkan 

lubang-lubang kecil atau memerlukan pembentukan kembali untuk 

meningkatkan kerataan atau drainase; 

(b) Bahu yang memerlukan pemadatan tambahan agar dapat memberi 

pelayanan yang lebih baik; 

(c) Bahu jalan yang tertutup rumput yang tinggi, semak-semak 

sehingga akan mengurangi keamanan jalan atau jarak pandang. 

(d) Bahu jalan yang mengandung bahan yang lepas, benda-benda yang 

tidak dikehendaki atau bahan-bahan lainnya yang tidak berkaitan 

dengan fungsi jalan; 

(e) Bahu jalan yang tidak dapat mengalirkan air yang lancar dari 

perkerasan ke selokan samping. 

Pekerjaan Pemeliharaan Bahu Jalan yang dilaksanakan menurut perintah 

Direksi Pekerjaan untuk memperbaiki salah satu dari kondisi di atas akan 
dibayar menurut Pasal 10.1.5 Seksi ini. 

c) Pemeliharaan Rutin Drainase 

Pekerjaan pemeliharaan rutin drainase harus mencakup pembuangan endapan,  

sampah, rumput, semak dan bahan-bahan lain yang menggangu kelancaran aliran 

air pada saluran samping, gorong-gorong dan sistem drainase lain yang ada. 

d) Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan 

Pekerjaan pemeliharaan perlengkapan jalan harus mencakup pembersihan, 
perbaikan rambu jalan, patok pengaman dan patok kilometer yang rusak, 

perbaikan rel pengaman dan pengecatan kembali huruf yang tak terbaca pada 

rambu jalan. 

e) Pemeliharaan Rutin Jembatan 

(1) Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan harus mencakup pemeriksaan secara 

teratur dan pelaporan oleh Penyedia Jasa kepada Direksi Pekerjaan tentang 
kondisi semua komponen utama struktur jembatan serta pembersihan 

saluran dan lubang drainase, pembuangan kotoran dan sampah pada 

sambungan ekspansi, perletakan dan komponen logam lain yang peka 

terhadap karat dan pembuangan akumulasi sampah yang diakibatkan oleh 

banjir pada sungai. 

(2) Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan harus berlaku untuk semua jembatan 

yang ada di sepanjang jalan dalam Kontrak, tanpa memandang ukuran atau 

jenis jembatan, dan pada prinsipnya harus meliputi pemeriksanaan secara 

teratur terhadap komponen utama struktur, penyiapan laporan detil 

pemeriksaan dan pembersihan rutin tempat-tempat yang mudah rusak jika 

dibiarkan. 

(3) Pemeriksaan dan operasi pembersihan untuk pemeliharaan rutin jembatan 
harus dilaksanakan dalam interval waktu yang teratur selama Periode 

Pelaksanaan. Pemeriksaan terhadap daerah aliran sungai harus dilaksanakan 

setelah hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan demikian pula setelah air 

banjir surut. 

 

2) Persiapan 

Lokasi dan/atau luas bagian-bagian perkerasan, bahu jalan, drainase, perlengkapan dan 

jembatan yang memerlukan pemeliharaan rutin harus sebagaimana diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan, berdasarkan usulan tertulis dari Penyedia Jasa. 
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3) Kegiatan Lapangan 

a) Pemeliharaan Rutin Perkerasan 

 (1) Pemeliharaan Rutin Perkerasan Beraspal 

(a) Perbaikan Lubang  

Semua bagian perkerasan yang berlubang harus ditambal. Bahan  

perkerasan struktural yang tidak utuh (unsound) harus digali dan 

diisi kembali. Tepi dan dasar lubang harus digali sampai bahan 
yang utuh (sound).  

Permukaan yang telah disiapkan untuk ditambal harus bersih dan 

bebas dari air yang tergenang. 

Dimulai dari lapisan yang paling bawah, bahan setiap lapisan 

harus diisikan dan dipadatkan lapis demi lapis. Cara pengisian dan 

pemadatan umumnya harus sesuai dengan Spesifikasi yang 

berkaitan dengan bahan yang digunakan, namun cara manual 

boleh digunakan untuk pengisian dan pemadatan lapisan-lapisan 

bagian bawah, apabila penggunaan peralatan standar tidak 
memungkinkan. Lapis resap ikat dan lapis perekat harus 

digunakan pada bagian-bagian yang secara normal memerlukan 

hal tersebut. 

Pemadatan bagian ahir lapis permukaan harus menggunakan 

mesin gilas yang cocok, sesuai dengan spesifikasi untuk bahan 
yang digunakan untuk lapis tersebut. 

b) Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan 

Penyiapan, pemasangan dan pemadatan setiap bahan yang digunakan dalam 
pemeliharaan rutin bahu jalan lama harus sesuai dengan ketentuan pada pasal 

11.1.2. dalam Spesifikasi ini. 

Pekerjaan Pemeliharaan Bahu Jalan yang dilaksanakan menurut perintah Direksi 

Pekerjaan untuk memperbaiki salah satu dari kondisi di atas akan dibayar menurut 

Pasal 11.1.5 Seksi ini. 

c) Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbunan 

(1) Pemeliharaan selokan dan saluran air, baik sementara maupun permanen, 
harus dijadwalkan sedemikian rupa sehingga aliran air yang lancar dapat 

dijaga selama Periode Pelaksanaan, termasuk Periode Pemeliharaan. 

(2) Selokan dan saluran air lama dan yang baru dibuat harus dijaga agar bebas 

dari semua bahan yang lepas, sampah, endapan dan tumbuhan yang tidak 

dikehendaki yang mungkin akan menghalangi aliran air permukaan. 
Pemeliharaan semacam itu harus dilaksanakan secara rutin dan segera 

setelah air permukaan akibat hujan lebat hilang. 

(3) Selama periode hujan lebat, Penyedia Jasa harus menyediakan regu 

pemeliharaan yang akan berpatroli di lapangan dan mencatat setiap sistem 

drainase yang kurang berfungsi akibat penyumbatan atau karena hal lain. 
Setiap kelainan pada drainase dicatat pada saat tersebut, seperti luapan air, 

kekurangan kapasitas, erosi, alinyemen struktur drainase yang kurang tepat 

atau rancangan lainnya yang kurang cocok, harus dilaporkan kepada Direksi 
Pekerjaan, dan Direksi Pekerjaan akan mengeluarkan perintah tentang 

langkah yang harus diambil. 

(4) Pekerjaan pemeliharaan rutin untuk timbunan dan galian harus mencakup 

pemotongan rumput, semak-semak dan pohon-pohon kecil untuk 
memperbaiki penampilan daerah samping jalan yang dibangun atau 

memperbaiki jarak pandang. Pekerjaan lain yang mencakup perbaikan 
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lereng yang tidak stabil, pekerjaan pengembalian kondisi atau perbaikan 

drainase yang bersangkutan dan stabilitas dengan tanaman harus 

dilaksanakan dan dibayar menurut ketentuan dalam Seksi 11.1 Spesifikasi 

ini. 

 

 

d) Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan 

(1) Penyedia Jasa harus mengecat kembali setiap rambu jalan yang kondisi 

catnya telah rusak dan kata-kata pada rambu tersebut tidak jelas terbaca. 

(2) Penyedia Jasa harus juga melaksanakan perbaikan setiap rambu jalan, 

bagian-bagian rel pengaman dengan panjang masing-masing bagian kurang 

dari 10 meter, pagar pengarah, patok kilometer atau perlengkapan jalan lain 

yang rusak, sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

e) Pemeliharaan Rutin Jembatan 

(1) Pemeriksaan dan Pelaporan 

(a) Umum 

Arti penting dari pemeriksaan yang akurat dan teratur beserta 

pelaporan pada struktur jembatan tidak dapat diabaikan. Umur 

pelayanan jembatan akan banyak berkurang jika bagian-bagian 

yang memerlukan pemeliharaan, baik rutin maupun berkala, tidak 

diketahui selama kegiatan pemeriksaan yang teratur. 

Untuk semua jenis struktur jembatan, kelembaban bersama dengan 
akumulasi debu dan sampah adalah sebab utama kerusakan yang 

dapat segera dihentikan dengan operasi pembersihan dalam 

pemeliharaan rutin yang sederhana. Kondisi ini akan terjadi 

terutama di dalam bagian-bagian jembatan yang paling gelap dan 

sulit dijangkau, oleh karena itu pemeriksaan menyeluruh pada setiap 

celah sangatlah perlu, terutama setelah banjir. 

(b) Pemeriksaan Untuk Revisi Minor 

Struktur jembatan akan diperiksa selama satu bulan pertama 

periode mobilisasi sebagai bagian dari survei lapangan oleh 
Penyedia Jasa terhadap seluruh pekerjaan yang dilaksanakan 

sesuai dengan Seksi 1.2 Spesifikasi ini. 

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan tempat-tempat 

tertentu pada struktur yang benar-benar memerlukan pekerjaan 

pengembalian kondisi. Pemeriksaan ini tidak dianggap bagian dari 
pemeliharaan rutin dan biaya untuk melaksanakan pemeriksaan 

yang demikian harus dianggap telah termasuk dalam Harga 

Satuan yang dimasukkan dalam berbagai Mata Pembayaran lain 
yang relevan, yang tercantum dalam Daftar  Kuantitas dan Harga  

(c) Pemeriksaan Rutin 

Kegiatan pemeriksaan yang teratur yang dilaksanakan menurut 

Seksi ini harus memfokuskan pada penentuan operasi 

pembersihan dan pembabatan yang dilaksanakan berdasarkan 

rutinitas dan setiap tambahan tempat pada struktur yang 

menunjukkan tanda-tanda kemunduran, sebagai akibat 

berjalannya waktu atau dampak banjir yang terjadi selama Periode 

Pelaksanaan. 

 Bilamana cacat dan kerusakan dan kekurangan tambahan pada 

komponen struktural jembatan yang dijumpai selama pemeriksaan 
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rutin, harus dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan, Direksi 

Pekerjaan akan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Rentang dan jenis pekerjaan perbaikan semacam ini akan sangat 

bervariasi tergantung pada ukuran, jenis pelaksanaan, jenis bahan 
dan umur struktur. Pekerjaan semacam ini tidak akan dimasukkan 

kedalam bagian pekerjaan pemeliharaan rutin dan bilamana 

dimasukkan ke dalam cakupan Kontrak oleh Direksi Pekerjaan, 
akan dibayar menurut Divisi 11, atau jika perlu, Divisi 10 

Pekerjaan Harian. Bagaimanapun juga, kegiatan pemeriksaan 

untuk menentukan pekerjaan pengembalian kondisi semacam ini 
harus dibayar menurut Seksi ini.  

(d) Pemeriksaan Selama dan Sesudah Banjir 

Selama hujan lebat jembatan-jembatan yang lebih penting harus 

diamati untuk melihat apakah ada kecenderungan aliran sungai 

tersebut berubah arah. Pada setiap jembatan yang mengalami 

gerusan atau penumpukan sampah yang serius harus dilaporkan 
kepada Direksi Pekerjaan. 

Bilamana curah hujan menunjukkan tingkat banjir, semua saluran 

air yang berdekatan dengan struktur jembatan dalam lokasi 

pekerjaan harus diperiksa kemungkinan penggerusan dan erosi 

yang terjadi segera setelah air banjir surut. Pengukuran kedalaman 
air di bawah lantai jembatan di sekeliling pilar dan abutmen harus 

dilakukan dengan menggunakan batang besi sehingga Direksi 

Pekerjaan dapat membandingkan dengan Gambar yang ada atau 
arsip-arsip sebelumnya untuk menentukan apakah terjadi 

perubahan yang tidak biasa, sehingga diperlukan pekerjaan 

tambahan pada pekerjaan pengembalian kondisi atau 
perlindungan. 

(e) Pelaporan 

Hasil dari setiap pemeriksaan harus dilaporkan kepada Direksi 

Pekerjaan dengan bentuk dan formulir yang diterima oleh Direksi 

Pekerjaan. 

(3) Pelaksanaan Operasi Pembersihan dan Pembabatan 

(a) Saluran Air 

Di daerah saluran air operasi pembersihan dan pembabatan yang 

berikut harus dilaksanakan sampai diterima oleh Direksi 

Pekerjaan. 

(i) Setiap pertumbuhan tanaman yang menghalangi atau 

mengalihkan atau mungkin menghalangi atau mengalihkan 
aliran sungai atau saluran air harus dibuang. 

(ii) Setiap sampah yang terbawa banjir seperti batang kayu, 

cabang-cabang pohon, atau tanaman lain yang dapat 

menyebabkan penyimpangan aliran atau penggerusan harus 

disingkirkan dan ditumpuk dengan rapi di atas atau di luar 

jangkauan aliran banjir sehingga tidak terbawa lagi. 

(iii) Semua sampah dari jenis apapun yang terdampar pada 

bangunan bawah jembatan harus dikeluarkan dan dibuang. 

(b) Bangunan Atas Jembatan dan Bangunan Bawah Jembatan 

Di daerah bangunan atas jembatan dan bangunan bawah jembatan, 

operasi pembersihan dan pembabatan yang berikut harus 

dilaksanakan sampai diterima oleh Direksi Pekerjaan; 
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(i) Semua tanaman yang berjuntai harus dipotong secukupnya 

dan sampahnya dibuang dengan rapi; 

(ii) Semua lubang sulingan yang disediakan pada abutmen dan 

tembok sayap harus bebas dari sampah-sampah yang 
menyumbatnya. 

(iii) Semua dudukan jembatan dan kepala pilar harus dijaga 

supaya bebas dari sampah, kotoran dan air. 
(iv) Semua sambungan pada permukaan kayu harus dijaga agar 

bebas dari sampah dan kotoran sedemikian hingga tidak 

menyimpan air yang akan mempercepat proses pelapukan; 
(v) Semua permukaan baja harus dijaga agar bebas dari sampah 

dan kotoran sedemikian hingga tidak menyimpan air yang 

akan mempercepat proses korosi. 

(vi) Semua lubang pembuangan air, pipa buangan air, saluran 

drainase dan lubang keluaran harus dijaga bersih dari sampah 

supaya air dapat mengalir bebas, sehingga terhindar dari 
limpahan air pada perletakan, dudukan perletakan dan 

rembesan melalui sambungan atau retak-retak. 

(vii) Paku, baut jembatan atau pecahan kayu tidak boleh menonjol 
di atas permukaan lantai jembatan sehingga dapat menusuk 

ban kendaraan yang lewat. 

11.1.4. PENGENDALIAN MUTU 

1) Penerimaan Bahan 

a) Bahan yang akan digunakan untuk pemeliharaan rutin harus terlebih dulu 
diinspeksi (diamati secara visual) dan/atau diuji oleh Penyedia Jasa, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku pada Spesifikasi ini. 

b) Hasil  inspeksi dan/atau pengujian harus dilaporkan secara tertulis kepada Direksi 

Pekerjaan. 

c) Dengan memperhatikan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa, Direksi 

Pekerjaan harus menetapkan bahwa bahan boleh atau tidak boleh digunakan. 

d) Sebelum menetapkan bahwa bahan boleh atau tidak boleh digunakan, Direksi 
Pekerjaan, baik bersama-sama dengan Penyedia Jasa atau sendiri, dapat 

melakukan inspeksi dan/atau pengujian ulang. 

e) Bahan hanya boleh digunakan, apabila Direksi Pekerjaan menyatakan secara 

tertulis bahwa mutu bahan tersebut memenuhi persyaratan. yang ditentukan pada 

Spesifikasi ini atau sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan. 

f) Bahan tidak boleh digunakan, apabila Direksi Pekerjaan menyatakan secara 

tertulis bahwa mutu bahan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan 

pada Spesifikasi ini atau sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan. 

 

2) Penerimaan Hasil Pekerjaan 

a) Hasil pemeliharaan rutin harus diinspeksi dan diuji oleh Penyedia Jasa yang 

ditujukan, untuk memastikan mutunya. 

b) Penyedia Jasa harus menyampaikan laporan tertulis kepada Direksi Pekerjaan 

tentang hasil inspeksi dan pengujian hasil pemeliharaan rutin. 

c) Inspeksi dan pengujian hasil pemeliharaan rutin harus menurut ketentuan dalam 

Spesifikasi ini atau sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan. 

d) Aspek mutu hasil pemeliharaan rutin yang diinspeksi dan diuji harus sesuai 
dengan ketentuan ini atau sebagaimana ditetapkan Direksi Pekerjaan.  
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e) Dengan memperhatikan laporan hasil inspeksi dan pengujian yang disampaikan 

oleh Penyedia Jasa, Direksi Pekerjaan harus menetapkan bahwa hasil 

pemeliharaan rutin diterima atau ditolak. 

f) Sebelum menetapkan bahwa hasil pemeliharaan rutin diterima atau ditolak, 

Direksi Pekerjaan, baik bersama-sama dengan Penyedia Jasa atau sendiri, dapat 
melakukan inspeski dan/atau pengujian ulang. 

g) Hasil pemeliharaan rutin ditolak oleh Direksi Pekerjaan apabila hasil inspeksi dan 
pengujian menunjukkan bahwa mutu hasil pemeliharaan rutin tidak memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dalam Spesifikasi ini. 

h) Tidak ada pembayaran terhadap hasil pemeliharaan rutin yang ditolak, kecuali 

apabila akibat kerusakan yang terjadi kemudian, bagian-bagian hasil pemeliharaan 

rutin tersebut telah diperbaiki oleh Penyedia Jasa dan diterima Direksi Pekerjaan.  

 

11.1.5. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

1) Pengukuran 

a) Semua pekerjaan yang dirancang oleh Direksi Pekerjaan sebagai pekerjaan 

pemeliharaan rutin menurut batas-batas yang diberikan dalam Seksi ini, harus 

disahkan untuk pembayaran setiap bulan berdasarkan pengesahan tertulis dari 

Direksi Pekerjaan dimana standar pelayanan perkerasan, bahu, drainase, 

perlengkapan jalan dan jembatan telah dipelihara dengan baik menurut ketentuan 

dalam Seksi ini dari Spesifikasi. 

 

2) Dasar Pembayaran 

a) Pekerjaan pemeliharaan rutin yang diuraikan dalam Pasal ini harus dibayar dari 
harga lump sum dalam Kontrak untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah 

dan dalam Daftar Kuantitas, dimana harga tersebut harus mencakup semua 

kompensasi Penyedia Jasa untuk penyediaan semua bahan, pekerja, peralatan, 
perkakas dan keperluan lainnya yang perlu atau lazim untuk pekerjaan 

pemeliharaan rutin perkerasan, bahu jalan, drainase, perlengkapan jalan dan 

jembatan sampai diterima oleh Direksi Pekerjaan. 

b) Dengan syarat diterbitkannya pengesahan tertulis setiap bulan dari Direksi 
Pekerjaan atas kinerja Penyedia Jasa yang memenuhi ketentuan dalam 

pelaksanaan semua operasi pemeliharaan rutin yang diperlukan, maka Mata 

Pembayaran lump sum harus dibayarkan kepada Penyedia Jasa dengan angsuran 

bulanan sebagai berikut : 

  Lump Sum 

Bulan ke 1 sampai 3  =  

      8 

 

        5 x  Lump Sum 

Bulan berikutnya  = - 

  8 x ((Periode Pelaksanaan dalam bulan)– 3) 

 

c) Jika dalam salah satu bulan dari Periode Pelaksanaan, Penyedia Jasa telah gagal 
melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin yang diuraikan dalam Seksi ini 

sampai dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan, Direksi Pekerjaan dapat 

mengeluarkan peringatan tertulis  kepada Penyedia Jasa dan Penyedia Jasa harus 
segera memberi tanggapan atas peringatan itu. Jika peringatan semacam itu telah 

diberikan dua kali dalam tempo satu bulan tanpa tanggapan dari Penyedia Jasa, 
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Direksi Pekerjaan dapat memilih untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan 

sumber dayanya sendiri atau pihak lain jika dipandang perlu. 

 Biaya tambahan untuk setiap macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direksi 

Pekerjaan harus ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia Jasa, dengan mengurangi 

biaya total aktual yang digunakan oleh Direksi Pekerjaan, ditambah uang denda 
10% (sepuluh persen), dari harga lump sum untuk pekerjaan pemeliharaan rutin 

yang belum dibayar atau dari sumber lain yang menjadi hak Penyedia Jasa. 

 

NOMOR MATA 

PEMBAYARAN 
URAIAN 

SATUAN 

PENGUKURAN 

 

R.11.1.(1) 

 
R.11.1.(2) 

 

R.11.1.(3) 

 

 

R.11.1.(4) 

 

R.11.1.(5) 

 

 

Pemeliharaan Rutin Perkerasan 

 
Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan 

 

Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, 

Galian dan Timbunan 

 

Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan 

 

Pemeliharaan Rutin Jembatan 

 

Lump Sump 

 
Lump Sump 

 

Lump Sump 

 

 

Lump Sump 

 

Lump Sump 

 


