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PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pemilihan pelaksanaan pekerjaan "basement" dengan metode dinding diafragma

pada proyek Menara Merdeka Jakarta adalah dengan pertimbangan sempitnya areal yang

tersedia.

Secara garis besar, pelaksanaan pekerjaan dinding diafragma ini meliputi beberapa

tahapan, dibawah ini akan dijelaskan satu persatu tahap-tahap pekerjaan tersebut.

5.1. PELAKSANAAN AWAL

Pelaksanaan awal dari pekerjaan dinding diafragma ini adalah pembuatan dinding

pengarah atau "guide wall", yang merupakan suatu struktur "temporary" di sekeliling

lokasi yang berfungsi sebagai dinding pengarah pada saat penggalian dinding diafragma.

Pelaksanaan pembuatan "guide wall" dapat dilihat pada gambar 5.1.
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fixing of formwork

concreting and curing

formwork dismanting and guide wall strutting

Gambar 5.1. Bagan pelaksanaan pembuatan "guide wall"

5.1.1. SITE CLEARING

"Site Clearing" merupakan pekerjaan awal dari suatu proyek. Pada pekerjaan ini

lokasi dibersihkan dari barang-barang bekas yang ada, perataan lokasi (gambar 5.2),

dan penentuan as-as untuk penggalian. Pada perataan lokasi, tanah diratakan sesuai

elevasi yang telah disepakati., hal ini untuk memudahkan pekerjaan pembuatan

"access road" ( gambar 5.3) bagi peralatan-peralatan yang akan digunakan.
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Gambar 5.2. "Site clearing'

gambar 5.3. Pencoran "acces road"

5.1.2. Setting Out

"Setting out" merupakan pengukuran-pengukuran tanah yang diterapkan dari

gambar ke alam.
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5.1.3. Guide Wall Excavation

Penggalian "guide wall" dimulai setelah perataan lokasi selesai seluruhnya. "Guide

wall" ini dibuat di sekeliling lokasi dengan ketentuan luas effektif pada sisi dalam. Yang

dimaksud dengan luas effektif ini adalah luas bangunan yang direncanakan.

Toleransi yang digunakan dalam memperlebar dinding pengarah ini selalu mengarah

ke bagian luar , hal ini untuk menghindari terambilnya luas effektif bangunan. Kedua sisi

"guide wall" mempunyai ukuran kedalaman antara 1,5 meter sampai dengan 2,5 meter

tergantung elevasi "cut of level" (col) dan tebal concrete bervariasi antara 0,075 meter

sampai dengan 0,1 meter. Sedangkan panjang arah horisontal antara 1,5 meter sampai

dengan 2 meter untuk sisi luar ("earth side") dan 8 meter sampai dengan 10 meter untuk

sisi galian ("exavated side") yang nantinya akan dibuat untuk "access road" dengan tebal

concrete antara 0,15 meter sampai dengan 0,2 meter dari permukaan tanah asli. Lebar

dinding diafragma bervariasi antara 0,6 meter sampai dengan 1,0 meter disesuaikan

dengan alat yang ada. Lebar dinding pengarah ini dibuat 0,5 meter lebih besar dari

dinding diafragma yang akan dibuat untuk memudahkan pergerakan "grabber".

Karena kedalaman dari dinding pengarah ini relatif dangkal, maka untuk

menghemat biaya, penggalian dibuat secara "manual". Penggalian dilakukan secara

serentak diseluruh lokasi proyek. Setelah penggalian dinding pengarah ini selesai, tanah

bekas galian dibuang ke tempat yang telah disetujui oleh semua pihak. Penggalian

dinding pengarah ini dapat dilihat pada gambar 5.4.
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Gambar 5.4. Penggalian dinding pengarah

5.1.4. Fixing of SteU Bars

"Fabrikasi" tulangan dilakukan ketika penggalian sedang dilaksanakan, hal ini

untukmenghemat waktu. Setelah tulangan siap, dinding pengarah diperiksa kembali, dan

diyakini bahwa keadaan tanahnya stabil. Tulangan dipasang, dan pemeriksaan selalu

dilakukan untuk menghindari pemasangan yang tidak tegak hirus dan tidak sejajar.

Pemasangan tulangan dapat dilihat pada gambar 5.5.
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gambar5.5. Pemasangan tulangandinding pengarah

5.1.5. Fixing of Formwork

Setelah pemasangan tulangan selesai, pemasangan 'Tormwork" atau disebut juga

dengan bekisting dilakukan dengan perhitungan bahwa as "guide wall" selalu berada di

tengah-tengah, tetapi apabila terpaksa diperlebar, bagian yang dirubah selalu berada pada

bagian luar. Pemasangan bekisting "guide wall" dapat dilihat padagambar 5.6.
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Gambar 5.6. Pemasangan bekisting dinding pengarah

5.1.6. Concreting dan Curing

Pengecoran dinding pengarahini dilakukan denganmenggunakan "bucket"dan

dilakukan terus menerus supaya tidak terjadi pengeringan beton yang tidak merata.

5.1.7. Formwork Dismanting and Guide wall Strutting

Pembongkaran bekisting dilakukan apabila beton sudah cukup keras , biasanya

setelah 1-2 hari, bekisting dapat dibuka. Pada bagian sisi "guide wall" ini dipadatkan

kemudian dicor untuk digunakan sebagai lantai kerja. Pada bagian dalam "guide wall"

dipasang stud-stud untukmencegah terjadinya keruntuhan. Tulangan sisa yang menjolok

ke bagian luar dibengkokkan menjadi tulangan horisontal yang kemudian digunakan
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sebagai "plat form" (gambar 5.7) dari "guide wall". Pembongkaran bekisting "guide

wall" dapat dilihatpada gambar 5.8.

Gambar 5.7. "plat form guide wall"

Gambar 5.8. Hasilpembongkaran bekisting "guide wall"
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5.2. PELAKSANAAN DINDING DIAFRAGMA

Pelaksanaan pekerjaan dinding diafragma merupakan pekerjaan utama dari proyek

dinding diafragma. Setelah lokasi dan "guide wall" selesai dikeijakan, maka pekerjaan

penggalian untuk dinding diafragma ini siap dimulai.

Gambar 5.9 menjelaskan tahap-tahap pekerjaan pembuatan dinding diafragma.



site planning

site clearing / guide wall setting out

guide wall and pavement construction

preparation of steel

fabrication yard

panels setting out *

steel cage fabrication and

inspection

steel cage instalation +

tremie pipes instalation

concreting

slurry recovery

T
slurry disposal

mobilization of machineries

and equipments

slurry/supermud mixing

panels excavation

panel joints cleaning

ultrasonic scanning

filling of aggregate outside

end plate

-»; slurry treatment j«-

slurry tank

Gambar 5.9. Bagan pelaksanaan dinding diafragma
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5.2.1. Preparation of Stell Fabrication Yard

Perakitan panel dibuat di lokasi sesuai dengan "shop drawing" yang telah

disepakati. Panel dibuat diatas "bed", yaitu suatu alas untuk fabrikasi tulangan panel

tersebut. Dinding diafragma dibuat dengan dua macam tulangan yaitu tulangan "male"

dan tulangan 'female". Tulangan "male" dan tulangan 'female" dibuat bersama-sama,

supaya pada bagian samping yang akan disambung tidak mengalami ketidaksesuaian

ukuran.

Pada tulangan "female", kedua bagian ujung panel dipasang "end-plate" (gambar

5.10), yang berfungsi sebagai bekisting dan pada bagian tengah "end plate" dipasang

"plate" tambahan yang berfungsi sebagai "water stop joint". Tebal "end plate" 4,5 mm.

Pada tulangan "female" baik pada sisi "excavated side" maupun "earth side" dipasang

"plastic sheet" dengan menjepitnya pada "end plate" hal ini untuk menghindari terjadinya

kerunruhan parit, penerobosan adukan beton pada celah antara "end plate" dan sisi

lubang galian, sehingga tulangan betul-betul berada pada keadaan bersih.

Pembesian panel-panel ini harus sedemikian rupa, sehingga merupakan rakitan

tulangan yang kaku dan kuat. Hal ini disamping untuk menjaga kekakuan struktur, juga

menjaga supaya pada waktu pengangkutan dan penumnan panel, panel tersebut tidak

berubah bentuk dan susunannya.

Pada panel-panel, dengan mengacu pada kedalaman "basement" dipasang "starter

bar" (gambar 5.11), yang berguna untuk pengikatan tulangan balok pada lantai

"basement" yang direncanakan. Pemasangan "starter bar" ini selalu dilindungi oleh

"plywood" dengan tebal 3 mm yang berguna untuk melindungi "starter bar" supaya

pada waktu pengecoran tidak ikut dicor.
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Gambar 5.10. End plate



83

5.2.3. Slurry Mixing

Pada proyek Menara Merdeka cairan penstabil yang dipakai adalah "supermud"

sejenis "polymer" penstabil untuk pekerjaan tanah. Sebelum digunakan cairan

"supermud" dicampur air dengan perbandingan "supermud" : air = 1 : 800. Nilai ph yang

diperbolehkan adalah 8 - 10 dan nilai viskositas sebesar 32 - 40hams dipenuhi. Bila hasil

tes menunjukkan nilai kurang dari 32 detik maka campuran ditambah dengan

"supermud", sedangkan bila lebih dari 40 detik maka sampuran perlu diencerkan dengan

air. Lamtan penstabil dan pentesan lamtan penstabil dapat dilihat pada gambar 5.12

dan gambar 5.13.

Gambar 5.12. Lamtan penstabil
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Gambar 5.13. Tes viskositas

5.2.4. Panel Excavation

Penggalian panel dilakukan secara bertahap, yaitu untuk bagian 'female" terlebih

dahulu. Hal ini dilakukan karena pada bagian 'female" dilakukan pengemkan/grab

sebanyak tiga kali angkat. Sedangkan untuk bagian "male" hanya dilakukan sekali

angkat. Prinsip ini berlaku apabila pada dinding diafragma dibuat "barret pile". Apabila

bagian 'female" yang mengapit bagian "male" dikeruk dan selesai dicor, maka bam
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Gambar 5.11. starter bar

5.2.2. Mobilization of Machineries

Mempakan mobilisasi dan persiapan alat-alat yang akan digunakan untuk

pekerjaan dinding diafragma. Alat yang digunakan adalah "grabber masago"

"excavator", "water pump", "ultrasonic testing machine" untuk penggalian, "bar

cutter", "bar bender", "welding set" untuk pabrikasi "steel cage", "crawler crane" untuk

penempatan "steel cage" , sedangkan untuk pembetonan dipakai "tremie", tmk "mixer"

dan "crawler crane".



Gambar 5.14. Penggalian panel

5.2.5. Steel Cage Instalation

Sebelum "male" dimasukkan pada galian sisi mar 'female" disampingnya

dibersihkan dulu dengan panel 'joint cleaner". Pemasangan tulangan dapat dilakukan

setelah sebelumnya telah dipenuhi syarat-syarat "verticality" lubang panel maupun usaha-

usaha yang harus dilakukan terhadap adanya kemntuhan sisi lubang galian (bila ada).

Pengangkatan tulangan ke lubang galian dengan menggunakan "crane". Pada saat

penyambungan, panel pertama yang diturunkan tidak langsung menyentuh dasar galian,

tetapi ditahan terlebih dahulu dengan "crane" untuk mengerjakan penyambungan dengan

las (gambar 5.15), setelah penyambungan selesai, panel bam diturunkan dan haras

diperiksa dengan teliti, bahwa panel telah tegak vertikal pada galiannya. Apabila

tulangan tidak vertikaL maka kemiringan akan terjadi dan akan menyebabkan

ketidakstabilan struktur serta pemborosan beton, karena dengan kemiringan tersebut,

akan ada kebocoran "concrete" pada saat pengecoran menuju lubang galian di
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sebelahnya. Pemasangan tulangan tidak diperbolehkan menyentuh dasar galian dengan

ketenman jarak ujung tulangan terhadap dasar galian adalah 20 cm sampai 40 cm.

Pemasangan panel dapat dilihat pada gambar 5.16.

Gambar 5.15. Pengelasan saat penyambungan panel
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Gambar 5.16. Pemasangan panel

5.2.6. Concreeting

Pengecoran atau "concreeting" dilakukan dengan menggunakan pipa tremi (gambar

5.17), dan tanpa menggunakan "vibrator" cukup dilakukan dengan metode gravitasi

(berat sendiri dari adukanbeton dengan slump 18 ± 2. Pengecoran denganmenggunakan

pipa tremi ini mempunyai ketenman bahwa jarak antara pipa tremi adalah maksimum 3

meter, dan jarak pipa tremi dari tepi panel maksimum 1,2 meter.

Pada saat pengecoran berlangsung, ujung pipa tremi dibenamkan kedalam beton

dengan ukuran minimal 1 meter, hal ini untuk menghindari terjadinya pengerasan beton

sebelum beton yang selanjutnya masuk. Lamtan penstabil terdorong keluar pada saat

pengecoran berlangsung. Beton masuk melalui pipa tremi, mendorong lamtan penstabil
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ke luar, dan masuk menuju bak penampungan untuk selanjutnya bila mungkin digunakan

kembali. Tinggi permukaan lamtan penstabil ini hams selalu berada kurang lebih 25 cm

dari muka "guide wall", hal ini untuk tetap menjaga kestabilan parit galian.

Pekerjaan pengecoran ini berlangsung kurang lebih 6jam untuk setiap panel, dan

berjalan tanpa berhenti. Pengecoran dapat dilihat pada gambar (5.18).

Gambar 5.17. Pemasangan pipa tremie
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Gambar 5.18. Pencoran

5.3. PEKERJAAN AKHIR

Pekerjaan akhir dari proyek dinding diafragma adalah penggaUan seluruh lokasi

pada bagian dalam dinidng diafragma. Penggalian dilakukan sesuai dengan elevasi yang

telah ditentukan. "Guide wall" dibongkar bersamaan dengan penggaUan lokasi. Untuk

bagian dinding diafragma yang tidak rata, diperbaiki atau diratakan bersamaan dengan

pembangunan struktur selanjutnya. Gambar 5.19. adalah hasil akhir dari pekerjaan

dinding diafragma sebelum penggaUan lokasi dan gambar 5.20 dinding diafragma

setelah penggaUan lokasi.
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Gambar 5.20. Dinding diafragma setelah penggaUan

Untuk pemasangan "ground anchor" dilaksanakan dalam 5 tahap pelaksanaan,

seperti terUhat pada gambar 5.21, sesuai dengan hasil akhir perhitungan dari bab 4,

yaitu:
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Gambar 5.21. Tahapan pemasangan "ground anchor"
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Gambar 5.21. lanjutan

Tahap 1 : Tanah digali sampai kedalaman 2 meter di bawah permukaan tanah asli, air

tanah dipompa sampai permukaan tumn mencapai kedalaman 3,5 meter di

bawah permukaan tanah asli.

Tahap 2 : "Anchor ground" dipasang pada dasar galian dengan sudut kemiringan 30°

dan jarak horisontal antar angkur 2 meter. Setelah "grouting" pada ujung
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angkur mencapai umur yang cukup maka diberi gaya prategang sebesar

21,968 ton

Tahap 3 : Penggalian tanah dilanjutkan sampai kedalaman 5,5 meter di bawah

permukaan tanah asU dengan muka air tanah dipompa sampai kedalaman 7

meter di bawah permukaan tanah asli.

Tahap 4 : Angkur prategang dipasang pada dasar galian dengan jarak horisontal 2

meter. Setelah "grouting" pada ujung angkur mencapai umur yang cukup,

maka diberi gaya prategang sebesar40,572 ton.

Tahap 5 : Penggalian dilanjutkan sampai mencapai kedalaman 9 meter di bawah

permukaan tanah asU dan permukaan air tanah dipompa sampai kedalaman

10,5 meter di bawah permukaan tanah asli.




