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VERSI DARI MANUAL
VERSI KHUSUS NON-NEGARA
Panduan ini adalah versi khusus non-negara, dan merupakan hasil dari gabungan
peraturan-peraturan bangunan internasional dan praktek-praktek konstruksi.
Anda mungkin menemukan versi lain dari Panduan ini, yang dibuat khusus untuk
negara tertentu dan diadopsi sesuai peraturan konstruksi mereka, karakteristik
material bangunan dan budaya bangunan lokal.
Karena alasan ini, beberapa informasi akan sangat berbeda di antara versi-versi
lainnya, seperti proporsi campuran, dimensi, peralatan, …
VERSI BAHASA INDONESIA
Versi ini dibuat oleh Universitas Muhammadiyah Palu dengan NGO HEKS/EPER,
sesuai dengan panduan khusus non-negara SDC yang asli.
SDC menolak segala bentuk tanggung jawab dalam
penerjemahan ke Bahasa Indonesia.
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PENGANTAR
Panduan ini ditujukan untuk pelatihan tukang batu profesional
dalam pasangan bata terkekang. Ini bisa dijadikan sebagai
panduan membangun pada lokasi konstruksi atau sebagai
bahan pelatihan. Panduan ini disajikan secara sederhana dan
menjelaskan tahapan-tahapan tentang bagaimana membangun
rumah satu atau dua lantai dengan pasangan bata terkekang.
Panduan ini dikembangkan untuk pekerja tukang batu di negara
berkembang dan di daerah rawan gempa. Rekomendasinya dibuat
dengan sederhana (dengan tetap memperhatikan keamanan) dan
untuk menjamin keamanan penghuni yang tinggal di rumah.
Panduan ini butuh diadaptasi dengan pertimbangan jenis dan
kualitas dari material lokal yang tersedia dan juga kapasitas
sumber daya lokal. Rekomendasi teknis yang tercantum dalam
Panduan harus sesuai dengan peraturan konstruksi lokal dan
regulasi lain (jika tersedia).
Ilustrasi yang ada dalam Panduan bisa diadaptasi sesuai dengan
persepsi dan budaya lokal untuk menjamin pemahaman yang baik.
Teksnya bisa ditranslasi ke bahasa lokal yang para tukang batu
bisa baca dan pahami.
Para penulis telah berusaha akurat sebaik mungkin, organisasiorganisasi yang terafliasi, dan organisasi-organisasi sponsor
tidak bertanggung jawab untuk semua konstruksi, atau
keasalahan penafsiran, yang bisa saja berasal dari materi yang
tercantum dalam Panduan ini.
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DUNIA-NYA TUKANG BATU

11

Peralatan pasangan batu - 1

buku panduan

pensil

pita ukur

tali bandul

batang aluminium

sekop semen

mistar siku

tali

paku

parang

setrika semen
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water pass

palu

benang kapur

ayakan (05, 03)

pahat

palu pahat

Peralatan pasangan batu - 2

ember

selang air
transparan
10-20 m

gerinda

molen beton

bak campur

beliung

sikat besar

sekop

kerucut untuk
uji slump

pahat
bergagang
panjang

pemadat

vibrator semen

kereta sorong
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penggetar blok
beton/press bata

Peralatan bekisting

buku panduan

pensil

linggis

pita ukur

tali bandul

kapak

mistar siku

tali

paku

gergaji
14

water pass

palu

sekap

pahat

Peralatan baja tulangan

buku panduan

pensil

pita ukur

kapur

pembengkok kawat
atau penjepit

pipa plastik dengan
diameter beragam

mistar siku

tali bandul

gunting
kawat

gergaji
besi
15

tang

tali

water pass

paku

palu

pahat

pembengkok pemotong
tulangan
baja tulangan

Kualitas material
Kualitas dari material sangat penting untuk
menjamin keamanan konstruksi.

Air :
bersih dan
tidak bergaram

Blok beton & bata :
(bab 9) ukuran minimal
dan kekuatan

Pasir :
pasir sungai, bersih
dan kering

Semen :
semen portland, baru
dan kantongnya kering

Kerikil :
pecah atau bulat, dari batu
keras dan kering, bermutu baik,
ukuran maksimal 18-20 mm
16

Baja tulangan :
berukuran standar,
tulangan ulir, Bj.TD baru
dan tidak berkarat

Penyimpanan material bangunan
di lokasi kerja

Simpan kantong semen terlindung dari
matahari dan kelembaban.
Jangan letakkan di atas tanah!

Simpan kayu dan baja tulangan di lingkungan yang kering.
Jangan letakkan di atas tanah!

17

Perlindungan di lokasi konstruksi
Jangan lupa bahwa kesehatan dan keamanan adalah
perhatian semuanya, dimulai dari dirimu sendiri.

BENAR

SALAH
tanpa
helm

helm
kacamata
pengaman

tanpa
sarung
tangan

sarung
tangan

kaki tidak
terlindungi

celana
panjang

sepatu
atau sandal

sepatu bot

Jika terjadi kecelakaan pada lokasi konstruksi,
cuci lukanya dengan air bersih dan sabun dan bawa ke dokter.
18

PASANGAN BATA TERKEKANG
UNTUK RUMAH DUA LANTAI

19

2

Apa itu pasangan bata terkekang?
Pasangan bata terkekang adalah teknik konstruksi
dimana dinding dibuat sebelum bagian-bagian beton bertulang.
dinding

pengisi

Pasangan bata terkekang :
dinding dan “balok pengikat”

Rangka beton bertulang :
kolom dan dinding pengisi

Pada pasangan bata terkekang, dinding yang memikul beban.
Kolom-kolom pengikat memastikan dinding tidak berjatuhan.
Bagian-bagian beton bekerja seperti rantai mengelilingi dinding
pasangan bata, mencegahnya jatuh selama gempa bumi.
seperti rantai mengelilingi
dinding pemikul

Bagian beton pengekang

Pada pasangan bata terkekang, beton “rantai” ini disebut
kolom pengikat dan balok pengikat.
20

Bagian-bagian pengekang (pengikat)
Mengekang dinding adalah
seperti mengikat tumpukan
buku dengan tali: buku-buku
tetap bisa bergerak tetapi
tidak akan jatuh berhamburan.

Ikatan mendatar
(balok pengikat)
dan ikatan tegak
(kolom pengikat).

BENAR
hanya kolom pengikat
tidak cukup baik

hanya balok pengikat
tidak cukup baik

SALAH

SALAH

21

Sebuah rumah yang kuat
Semua dinding dan bukaan harus dikekang
untuk memastikan stabilitas selama gempa bumi.
Bagian pengekang warna merah : (bab 6-8)
kolom pengikat dan balok pengikat (sloof dan ring balok)
Angkur pengikat dan penguatan bukaan warna abu-abu :
(bab 11) ikatan seismik (ikatan lintel & ikatan ambang)
dan penguat vertikal
balok pengikat
ring balok

ma

,
.4
ks

m ak

s. 4
,

5m

5m

m ak

s. 4
,

5m

m ak

ikatan
lintel
s. 4
,

5m

maks. 3 m

ikatan
seismik

ikatan
lintel
penguatan
bukaan
sloof
kolom pengikat

dinding geser
22

Bentuk rumah
YA, INI BENAR!
3

1

BENAR
Rasio maksimum 1 banding 3.

BENAR
Setiap fasad harus memiliki
setidaknya satu dinding
terikat tanpa bukaan =
dinding geser.

TIDAK, INI SALAH!

SALAH
Bukaan
terlalu besar.

23

SALAH
Dinding yang berdiri
bebas tanpa pengikat.

Dinding geser - 1
Dinding geser adalah dinding tanpa bukaan,
yang memenuhi dua syarat berikut :

BENAR

Syarat 1 : dindingnya harus terkekang pada
keempat sisinya dengan beton bertulang.

BENAR
H

min. 2/3 H

Syarat 2 : panjang dari dinding geser harus
minimum 2/3 dari tingginya.
24

Dinding geser - 2
Dinding geser adalah dinding tanpa jendela
atau dengan sebuah jendela kecil di luar
sumbu-sumbu diagonal dari dinding.

SALAH

Bukaan terlalu besar :
bukan dinding geser!

BENAR

Bukaan kecil dan di luar sumbu-sumbu diagonal :
Dinding geser!

25

Ukuran bukaan
Pada dinding yang bukan dinding geser, lebar dari bukaan
tidak boleh melebihi setengah dari panjang dinding.
Catatan : untuk bukaan yang lebih besar,
konsultasi dengan insinyur berpengalaman
Syarat : b lebih kecil dari a/2
a
b

BENAR

Benar : b lebih kecil dari a/2
a
b

SALAH

Salah : b lebih besar dari a/2
26

Dilatasi
Hindari bentuk yang rumit dengan membuat dilatasi.
Bentuk rumit : LEMAH, mudah hancur

SALAH

Bentuk sederhana : LEBIH KUAT

BENAR

Rekomendasi :
celah 45-60 cm

BENAR
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Keberlanjutan tegak dinding
Struktur tegak

BENAR

Dinding harus
diletakkan berlanjut
di atas satu dan
yang lainnya, dari
lantai dasar ke atap!

SALAH

Kantilever

Bukaan
besar
berbahaya

Tidak ada keberlanjutan
tegak antara dinding
atas dan bawah.
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LOKASI YANG MEMADAI

29

3

Pemilihan lokasi - 1
Jaga jarak tetap cukup
pada setiap sisi dari rumah.

Jangan membangun di
atas timbunan baru.

SALAH

BENAR

Jangan membangun di
atas kemiringan curam.

Jangan membangun
di tepi jurang.

SALAH

SALAH
Jangan membangun terlalu
dekat dengan tebing.

Membangun dekat dengan
bangunan tinggi bisa
berbahaya (benda berjatuhan).
Tanyakan pada insinyur.

SALAH

SALAH
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Pemilihan lokasi - 2
SALAH

Jangan membangun
di dasar ngarai.

SALAH

Jangan membangun dekat sungai.

SALAH

Jangan membangun dekat laut
(disebabkan bahaya tsunami).

SALAH

Jangan membangun di
atas timbunan baru.
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Membangun pada kemiringan

BENAR
Membangun di antara dinding penahan.

SALAH
Jangan membangun berdempetan
dengan dinding penahan.

SALAH
Jangan membangun di atas dinding penahan.
32

TATA LETAK
4
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Tata letak
Letakkan papan bouwplank
1 m keluar dari galian.
1m

1m

papan bouwplank
paku

Tancapkan paku untuk
mengencangkan benang.

Berbentuk persegi :
- jika sumbu diagonalnya
sama panjang, dan
- jika sisi-sisi berlawanannya
sama panjang (A=A’, B=B’)

benang penanda

B

A

B'

A'
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Mengukur sudut yang benar ( 3 : 4 : 5 )

m

2m

1.5

m
2

m

2.5 m

1m

1.5 m

0.5

1m

0.5 m

1.5
m

1m

0.5
m

Syarat proporsional :
3
4
5
30 cm 40 cm 50 cm
60 cm 80 cm 100 cm
90 cm 120 cm 150 cm

5

3

4
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1,5 m
2,1 m
3m

2m
2,8 m
4m

2,5 m
3,5 m
5m

3 ft
6 ft
9 ft

4 ft
8 ft
12 ft

5 ft
10 ft
15 ft

Penyiapan lahan
Angkat tanah permukaan dan material galian, dan letakkan
dalam tumpukan yang berbeda, jauh dari area galian.

Periksa apakah tanah dasar telah datar dengan
menggunakan selang transparan yang diisi air.

tinggi air

36

PONDASI PASANGAN BATU
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Galian
Gali sampai menemukan tanah keras
Menguji tanah :

batang besi

1. Jatuhkan batang besi.
Jika tetap berdiri, tanahnya
terlalu lembut. Jika batang
besi jatuh, tanahnya keras.
2. Letakkan kubus beton ukuran
3x3x3 cm (bisa menggunakan
beton tahu) pada dasar galian.
Tempatkan seseorang berdiri
di atasnya. Jika kubusnya
tenggelam, tanah jterlalu lunak.
Jika tidak, maka tanah keras.

kubus (tahu beton)
3 x 3 x 3 cm

Letakkan tanah yang telah kau gali sejauh minimum 60 cm
dari tepi galian, untuk menghindari galian jatuh
kembali ke dalam lubang galian.
min. 60 cm

BENAR

SALAH
38

Pondasi Pasangan Batu
Gali sampai menemukan tanah keras,
dan kemudian buat pondasinya dengan lebar yang cukup.

tanah
permukaan

tinggi
(pada tanah asli)
pondasi
lajur beton
bertulang
15 cm

lebar

tanah asli

lantai kerja 5 cm

Tinggi pondasi :
Tinggi minimum 50 cm
(di bawah tanah permukaan),
sampai menemukan tanah
keras.

Lebar pondasi :
tanah keras :
tanah sedang :
tanah lembek :

39

		 40 cm
50-60 cm
70 cm

Dimensi pondasi

min. 50 cm

tanah
permukaan
20 cm

Pondasi harus mencapai min. 50 cm ke
tanah keras (di bawah tanah permukaan).

5 cm

Tanah keras :
• lebar :
• tinggi :
(lantai kerja :

40 cm
min. 50 cm
5 cm)

40 cm
tanah
permukaan
20 cm

min. 50 cm

Tanah sedang :
• lebar :
• tinggi :
(pondasi lajur :
15+5 cm
(lantai kerja :

50 cm
min. 50 cm
15 cm)
5 cm)

min. 50 cm

50 cm
tanah
permukaan
20 cm

50 cm

Tanah lunak :
• lebar pondasi lajur : 70 cm
• lebar pondasi :
50 cm
• tinggi :
min. 50 cm
(pondasi lajur :
15 cm)
15+5 cm
(lantai kerja :
5 cm)

70 cm
40

Pondasi bertingkat
Jika membangun pada kemiringan, pondasinya harus
bertingkat, menjaga dasar galian selalu datar.

20 cm
20 cm
min. 50 cm
min. 50 cm
min. 50 cm
Hindari membangun sejajar kemiringan.
41

Pondasi pasangan batu
Selalu gunakan pondasi menerus
pada pasangan bata terkekang.

BENAR

SALAH

Tempatkan semua batu
dengan posisi datar.

Jangan tempatkan batu
pada posisi tegak.

1m

50 cm

Penempatan batu besar :
Mendatar : setidaknya setiap 1 m
Tegak : setidaknya setiap 50 cm

1m
(tampak penampang)

1m
(tampak atas)
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Pondasi beton siklop
Gunakan beton dengan campuran 1:2:4 (semen:pasir:kerikil)
dengan 60% beton dan 40% batu.

1. Lakukan pengecoran dalam
lapisan-lapisan 10 - 30 cm.

Batu 30 cm.

2. Kemudian pada
setiap lapis beton segar
tempatkan batu dengan
syarat 40% - 60%.
Catatan : Sangat penting
untuk menuang beton
sebelum menempatkan batubatu, untuk menghindari
timbulnya rongga-rongga
kosong di bawah batu.

Jika pondasi lajur lebih
besar dari pondasinya :
dari pada bekisting,
sebaiknya tempatkan
batu-batu pada setiap
sisi, tanpa mortar,
sebelum mengecor
beton siklop.
43

Pondasi lajur beton bertulang
Pondasi lajur harus digunakan untuk kondisi tanah lembek.
Juga direkomendasikan untuk kondisi tanah lainnya.

pondasi
lajur

tahu beton

15 cm

sengkang
tulangan
10 mm @ 15cm
12 mm

3-5 cm

3-5 cm

Lebar 50 cm => 4 tulangan
Lebar 70 cm => 5 tulangan

Sebelum mengecor,
pastikan tulangan besi terpasang tegak sempurna.
Berikan ruang
disekeliling tulangan
untuk beton.

min. 10 cm
44

Perawatan dan lantai dasar
Selalu putuskan
pekerjaan pondasi
dengan kemiringan
atau baris
bertingkat.

Perawatan dinding pondasi :
setiap hari,
selama tiga hari pertama.

Buat “dasar saluran” dengan batu bulat,
untuk mencegah kelembaban yang naik dari tanah.
rabat beton
batu bulat
kecil tanpa
mortar

balok sloof
sisi lebihan

5 cm
5-7 cm
15-20 cm

dinding pondasi
pondasi lajur

tanah dipadatkan
45

batu bulat
besar
ditempatkan
tegak, diluar
mortar

Menempatkan pipa air kotor
Pipa-pipa harus melalui pondasi,
di bawah balok sloof.
Tempatkan tabung
dengan diameter
lebih besar terlebih
dahulu, dan kemudian
tempatkan pipa di
dalamnya.

BENAR

pipa air kotor

Jangan gunakan kantong
semen kosong untuk membuat
lintasan pipa.

lubang

SALAH

balok sloof
pondasi
Jangan menembus balok sloof.
46

IKATAN-IKATAN
BETON BERTULANG
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Jenis-jenis baja tulangan
Selalu gunakan baja ulir.

diameter

mutu

Jangan gunakan tulangan bekas.

negara
asal
produsen
jenis baja

SALAH

Diameter tulangan (imperial dan metrik) :
metrik
12 mm
10 mm
8 mm
6 mm

imperial
inch
#4
1/2”
#3
3/8”
- tidak ada setara #2

1/4“

Untuk pasangan bata terkekang Bj.TD harus digunakan.
Selalu gunakan tulangan standar (bukan sub-standar).

diameter yang direkomendasikan untuk tulangan tegak dan
pengikat horizontal :
sengkang :
min. Ø 6 mm
sebaiknya Ø 8 mm
tulangan :
min. Ø 10 mm
sebaiknya Ø 12 mm
48

Sengkang
Bengkokkan ujung sengkang dengan 45°
untuk membuat sengkang yang baik.
45°

BENAR

10 Ø
6 cm (tulangan 6 mm)
8 cm (tulangan 8 mm)

SALAH

3

20 cm
14

3

Jika sengkang tidak dibengkokkan 45°,
maka akan terbuka ketika gempa.

BENAR
Sengkang untuk pengikat
(kolom dan balok) :

SALAH
Sengkang untuk ikatan
seismik dan tulangan terbuka :

49

Jarak sengkang
dengan sengkang min. 6 mm (sebaiknya 8 mm)
kolom pengikat
@ 20 cm

Penting :
Cek sengkang
diameter
min. 6 mm
dan bukan
sub-standar.

pertama @ 5 cm
5 @ 10 cm

berikutnya @ 20 cm
pertama @ 5 cm

ikatan
seismik

H (maks. 3 m)

berikutnya @ 20 cm

H/6

5 @ 10 cm

H/6

balok pengikat

5 @ 10 cm

balok sloof

pertama @ 5 cm

50

Pergantian posisi sengkang

Penting untuk
mengganti posisi
kaitan sengkang.

51

Panjang lewatan
Beton menahan tulangan seperti kepalan tangan yang kuat :
semakin banyak kepalan dimiliki (overlap lebih panjang)
semakin kuat sambungan !

Kawat hanya menahan
tulangan pada tempatnya.
Kawat tidak menambahkan
kekuatan pada sambungan.
Panjang lewatan :
(overlap)
50 x Ø
(50 kali diameter)
untuk tulangan 10 mm = 50 cm
untuk tulangan 12 mm = 60 cm

52

min. 50 Ø
(panjang lewatan)

min. 50 Ø
(panjang lewatan)

BENAR

BENAR

Balok pengikat : sambungan L
Tulangan harus saling silang
seperti jari-jari pada tangan.

50

50

Ø

BENAR
Panjangkan
bengkokan batang
tulangan dari
dalam ke luar.
Sambungan dengan
batang tulangan lurus.

Beri tulangan
tambahan
disekeliling
sudut terluar.

Sambungan dari
dalam ke dalam.

SALAH

SALAH

53

Ø

Balok pengikat : sambungan T
Selalu panjangkan bengkokan batang tulangan
dari dalam ke luar.

BENAR

50 Ø

sambungan batang
tulangan yang
dibengkokkan
batang tulangan
dipotong

sambungan
batang tulangan
menerus

BENAR
50 Ø

50 Ø

Sambungan dengan
batang tulangan lurus.

Sambungan disekeliling
sudut dalam.

SALAH

SALAH

54

Balok pengikat : sambungan X

50 Ø

semua tulangan
pengikat utama
dipotong

BENAR

50 Ø

sambungan batang
tulangan lurus di semua
arah dan berlapis dengan
tulangan pengikat utama

batang tulangan
dibengkokan di
sudut dalam

SALAH

batang tulangan
dipotong tanpa
sambungan
55

Sambungan dengan tulangan menerus
Solusi untuk sambungan T :

BENAR
batang tulangan
menerus

batang tulangan
sambungan dibengkokan

Solusi untuk sambungan X :
batang
tulangan
menerus di
kedua arah.

BENAR

50 Ø

BENAR

56

sambungan
dengan batang
tulangan lurus
yang berlapis
dengan
tulangan
utama pada
satu arah ...

... dan batang
tulangan
menerus pada
arah lainnya.

Sambungan Balok pengikat
dan Kolom pengikat
Pada lantai
terakhir,
bengkokkan
tulangan tegak
ke arah balok
pengikat dan ke
dalam sengkang.

90 cm

90 cm

Jika lantai ke dua akan ditambahkan kedepannya,
sisakan tulangan overstek tegak setinggi 90 cm.

57

Perlindungan tulangan overstek
Hanya diizinkan pada atas lantai pertama.
Lindungi tulangan overstek
dengan rabat beton.
Kolom-kolom kecil ini bisa

berguna sebagai pengaman.
Tulangan overstek yang tak
dilindungi akan berkarat dan
tidak bisa digunakan lagi.

BENAR

SALAH

tulangan
overstek
dilindungi

BENAR

SALAH

tulangan
overstek tak
dilindungi
58

BEKISTING
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Bekisting untuk kolom pengikat - 1
Ketebalan dinding 20 cm,
Dimensi kolom 20x20 cm :
20 cm

tempatkan
panel bekisting
pada kedua sisi.

panel
bekisting

papan
penjepit
bekisting

papan
penjepit
bekisting

min 15 cm

20 cm

tebal dinding 15 cm,
dengan tebal kolom 20x20 cm :
Tempatkan 25 mm papan dibawah panel bekisting.

panel bekisting

tebal dinding 15 cm,
dengan tebal kolom 15x25 cm :
Kolom dengan lebar 15 cm harus memiliki panjang minimal
25 cm, untuk memungkinkan vibrator semen masuk.

15 cm

25 cm

60

Bekisting untuk kolom pengikat - 2
Bekisting dengan kawat pengikat

Peringatan : tunggu hingga pasangan bata dan mortar telah
mengeras sebelum menempatkan bekisting jenis ini. Jika tidak
kawat pengikat akan memindahkan batu bata atau blok beton.

Bekisting dengan penyangga dan patok.
61

Bekisting untuk balok pengikat
BENAR

SALAH

Gunakan papan
kayu untuk
menghubungkan
bekisting.

Jangan
gunakan kawat
pengikat untuk
menjaga jarak.

Bekisting harus
diikat dengan
kencang.
Papan kayu memberikan akurasi dan
stabilitas yang lebih daripada kawat pengikat.

Bekisting harus
disanggah
dengan baik !

62

Beton tahu - cara membuatnya
Beton tahu sangat penting :
mereka memastikan tulangan tetap berada di tempat
yang benar dan tertutup dengan baik oleh beton.

3 cm

3

cm

3 cm

3 cm

Jangan gunakan batu untuk memperbaiki tulangan.
Gunakan beton tahu dengan kawat lingkar !

kawat lingkar
cetakan untuk
beton tahu
3 cm

3 cm
63

Beton tahu - cara menggunakannya
Tambahkan beton tahu pada semua sisi
untuk menghindari tulangan menyentuh bekisting

kolom pengikat

balok pengikat

SALAH

Menempatkan beton tahu :
- setiap 50 cm
- selang-selingkan posisinya
- pada tulangan paling luar
(sengkang pada
bagian pengekang)

BENAR

SALAH
BENAR

plat beton bertulang

balok dan pelat berusuk

64

BETON
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Campuran beton (1 : 2 : 3)
Campuran yang paling umum
dan disukai adalah = 1 : 2 : 3
1 takar
semen

3 takar
kerikil (bulat
dan maks.
diameter
18-20 mm)

2 takar
pasir yang
bersih
(dicuci dan
kering)

3/4 takar
air yang
bersih

Tabel variasi campuran beton (sesuai volume) :
Penggunaan
pondasi siklop
kolom & balok pengikat
kolom & balok bebas
rabat beton

semen pasir kerikil campuran
1
2
4
200 kg/m3
1
2
3
250 kg/m3
1.5
2
3
350 kg/m3
1
3
5

Catatan :
Beton 250 kg/m3 mengandung 250kg semen
per meter kubik beton.
66

Mencampur beton
Mencampur beton dengan tangan :

1. Buat
tumpukan
dengan kerikil,
pasir dan
semen tetapi
tanpa air.

2. Campur
tumpukan tanpa
air dan lakukan
dua kali dengan
sekop.

3. Tambahkan
air sekarang dan
campur lagi.

Mencampur dengan mesin pencampur beton :
1. Tambahkan air 1/2
dan semen,
campur 1 mnt.
2. Tambahkan agregat,
campur 1 mnt.
3. Tambahkan sisa air
secara perlahan,
campur 3-4 mnt.
Selalu gunakan campuran beton dalam waktu
1 jam setelah dicampur.
67

Pengujian beton
PENGUJIAN CEPAT :
Ambil segenggam campuran beton. Jika adukan beton bocor
melalui jari-jarimu, maka terlalu basah!

bulat

BENAR

SALAH

Campuran beton harus
digunakan dalam waktu kurang dari 1 jam.
Jangan “menyegarkan” beton kering dengan menambahkan air.
Jangan terlalu banyak mencampur beton dalam sekali campur.

68

Uji slump
10 cm

PROSEDUR UJI SLUMP :

30 cm

Gunakan kerucut baja standar Abram :

20 cm

1. Isi
kerucut
dalam 3
lapisan yang
sama.

2. Padatkan dengan 3. Angkat kerucut
menusuk setiap
secara tegak ke
lapisan 25 kali
atas dan letakkan
dengan batang
di sebelah hasil
besi (besi tulangan). slump.

3 - 13 cm

lebih dari 13 cm

SALAH

BENAR

Rekomendasi 3 - 10 cm
Penjelasan dari hasil :
kemudahan
mm
sangat rendah 0 - 30
rendah
30 - 50
sedang
50 - 100
tinggi
100 - 130

Penggunaan pekerjaan
(Kering) Hanya untuk pekerjaan jalan.
Pondasi dengan sedikit tulangan.
Beton yang dipadatkan dan digetarkan.
Bagian dengan banyak tulangan dan/
atau bagian struktur yang tipis.
69

Pengecoran beton

Cor beton dalam lapisan 30 - 50 cm dan padatkan dengan
tongkat (tulangan) dan palu untuk menghindari rongga udara,
atau lebih baik : gunakan vibrator semen jika tersedia.
Jangan pernah menambahkan air untuk membuat
beton lebih cair dan “mengalir lebih cepat”.

Kasarkan permukaan atas
sloof untuk meningkatkan
ikatan mortar dinding.
70

Memadatkan dengan vibrator semen
Beton harus di padatkan untuk menghilangkan rongga udara,
vibrator semen akan menyebabkan udara bergerak keatas.
1. Masukkan jarum secara tegak hingga 10 cm pada lapisan
sebelumnya.
2. Biarkan 10 sampai 20 detik untuk beton
standar. Tidak lebih atau beton akan
tersegregasi! Dengan beton sangat cair (tidak
direkomendasikan) getarkan 5 sampai 10 detik.
3. Angkat jarum secara perlahan
(udara bergerak naik 2.5 hingga
7.2 cm per detik).
4. Beton tidak akan digetarkan
hanya dengan menyentuh
tulangan dengan jarum.

10 cm

5. Jangan menggunakan
jarum untuk memindahkan
beton ke samping.

Lakukan secara teratur
dalam satu arah, perlu diingat
bahwa jarak jarum adalah
8 - 10 kali diameternya.

BENAR

SALAH

71

Perawatan beton
Beton harus tidak “kering”, jika tidak itu akan lemah.
Beton butuh air untuk mengeras!

Setelah mengecor beton,
rawat beton dengan
membasahi bekisting 3
kali sehari selama 3 hari.
Lepaskan bekisting hanya
setelah tiga hari.

Setelah bekisting
dilepaskan, rawat beton
selama 7 hari, dan lapisi
dengan lembar plastik.
72

Memastikan kualitas beton yang baik
Lindungi besi tulangan
overstek dengan
mengecor kolom kecil
dengan rabat beton.

Lindungi besi
tulangan terbuka
dari karat dengan
cepat menutupinya
dengan mortar yang
diperbaiki (dengan
semen lebih).

Rongga pada beton disebabkan karena kurangnya
pemadatan dan juga karena mesin vibrator
semen diangkat terlalu cepat
73

74

BATU BATA & BLOK BETON
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Batu bata yang digunakan

BENAR
Batu bata paling baik :
batu bata bakar padat.

BENAR
Batu bata baik :
lubang tegak kurang dari
50% luas permukaan.

SALAH
Batu bata buruk:
lubang tegak lebih dari
50% luas permukaan.

SALAH
Batu bata buruk:
dengan lubang datar (tidak
dapat mengangkat beban).

Batu bata pada lebih baik dari
pada yang berlubang banyak.

min. 11 cm
(direkomendasikan 15 cm
atau lebih)
Dengan tebal kurang dari 12,5 cm bata
buat dinding dua lapis!
Catatan:kami merekomendasikan bata 10 MPa.
76

Pengujian bata
Uji visual :

Bata harus :
1. seragam bentuknya
2. seragam warnanya

SALAH

SALAH

SALAH

SALAH

3. tidak melengkung
4. tidak ada cacat atau
benjolan yang terlihat
Uji fisik :

1. Bata tidak mudah tergores dengan pisau.

2. Tahan dari “uji 3 titik”:
Seorang berdiri di atas
batu bata yang membentang
di antara dua bata lainnya.
77

3. Bata harus mengeluarkan
bunyi nyaring ketika
dipukul kan satu sama
lain.

Blok beton yang digunakan
Gunakan blok beton yang berat dan
jangan pernah gunakan blok beton yang ringan.

BENAR

BENAR

Blok beton terbaik :
tebal 15-20 cm,
blok beton padat.

Blok beton baik :
tebal 15-20 cm,
dengan 4 lubang.

TIDAK
DIREKOMENDASIKAN

BENAR
Blok beton memuaskan :
tebal 18-20 cm,
dengan 3 lubang.
tebal dinding :
min 25 cm

Blok beton dengan 2 lubang
terlalu lemah untuk pasangan
bata terkekang. 20 cm dan
hanya kualitas terbaik!

rongga permukaan :
kurang dari 50%

min. 15 cm
direkomendasikan 20 cm

min. 18 cm

tebal badan blok beton :
minimum 25mm

Catatan:kami merekomendasikan bata 10 MPa.
78

Uji blok beton
Uji blok beton sebelum membelinya !

Jatuhkan 5 blok
dari ketinggian
1,5 meter ke
permukaan yang
keras
(permukaan beton).

BENAR

SALAH

Kualitas dapat diterima :
(kurang dari 1 yang rusak)

Kualitas buruk : jangan beli!
(lebih dari 1 yang rusak)

Periksa apakah blok beton
dikeringkan di tempat teduh!

SALAH

BENAR

Disimpan di tempat teduh : bagus.

BENAR

Blok beton yang mengering
di bawah sinar matahari
langsung
: sangat buruk!
Disimpan di bawah plastik : bagus!
79

Campuran untuk blok beton ( 1 : 4 : 3 )

+
1 takar
semen

+
4 takar
pasir bersih

+

3 takar
kerikil (5 -10mm )

3/4 takar
air bersih

Pasir harus dihancurkan, dicuci dan dikeringkan.
Jangan menggunakan pasir pantai !

1. Buat tumpukan dengan
kerikil, pasir dan
semen tetapi tanpa air!

2. Campur tumpukan
tanpa air lakukan dua
kali dengan sekop.

3. Tambahkan air
dan campur lagi

Tambahkan air hanya
pada bagian akhir !

80

Membuat blok beton
Tunggu hingga 18 hari sebelum menggunakan blok !
Isi cetakan
dengan campuran.

Jika memungkinkan
gunakan mesin getar.
Padatkan campuran
dengan memukul cetakan
dengan sekop dan palu.

Segera tutup blok beton
dengan lembar plastik!

Simpan blok beton di
tempat teduh selama
10 hari.

Siram blok beton 3 kali sehari
selama minimum 7 hari dan
tutupi dengan lembar plastik.
81
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DINDING PASANGAN BATA
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Campuran semen mortar ( 1 : 4 )

+
1 takar
semen

+
4 takar
pasir yang bersih
(dicuci dan kering)

3/4 takar
air yang bersih

Untuk dinding tebal 15 cm atau
kurang gunakan campuran 1:3.

1. Membuat tumpukan
dengan pasir dan
semen tetapi tanpa air!
2. Campur tumpukan
tanpa air dan lakukan
dua kali

3. Tambahkan air
dan campur lagi.

Tambahkan air hanya di akhir!

84

Mortar-semen kapur
Mortar-Semen kapur
mempunyai kuat tekan yang rendah
daripada mortar semen biasa,
tapi memberikan kemudahan dalam pemasangan,
elastisitas yang tinggi, dan lebih ekonomis!

1 takar
semen

+
1/2 takar
kapur

Campuran mortar yang dianjurkan :
1 : 1/2 : 4.5

+
+
4.5 takar
pasir bersih
3/4 takar
air bersih

Campur tanpa air lebih dahulu,
tambahkan air hanya di akhir.
85

Tinggi pasangan bata dinding
Dua syarat untuk diperhatikan :
1. Tinggi dinding harus lebih kecil dari
22 x lebar blok beton atau bata (A).
2. Tinggi (H) maksimum semua jenis dinding adalah 3 m
(atau konsultasi dengan insinyur sipil yang berpengelaman
untuk konstruksi yang lebih tinggi).
H = maks. 22 x A

H = maks. 3 m

A

tebal dinding
12,5 cm

maks. 300 cm

maks. 275 cm

H

tebal dinding
15cm / 20 cm / 24 cm
86

Pelekat pasangan bata
BENAR

SALAH

1/3 hingga 1/2
dari blok beton
/ batu bata

Dinding kokoh =
Lajur pelekat
sambungan tegak
tidak menerus.

Dinding lemah =
Pelekat bersusun
sambungan tegak
menerus.

Jika menggunakan bata dengan lebar 12,5 cm, buat dinding bata
dua lapis, gunakan pola pelekat Inggris atau pelekat Flemish :
Pola pelekat
Inggris

Pola pelekat
Flemish

A

2A

Pada kedua kasus
panjangnya harus dua
kali lebarnya.
87

Gerigi bata
gerigi bata : 5 cm
Jarak dari blok
beton atau bata :
minimum 3 cm!
(panjangnya sama
dengan ruas
terakhir ibu jari).

BENAR

kurang dari 4 cm
lebih dari 7 cm

SALAH

Jika gerigi bata lebih dari
7 cm, beton tidak dapat
menekan dan mengisi
lubang dengan benar.

SALAH

Jika lebih kecil dari 4 cm,
gerigi bata tidak berguna,
dan tidak dapat
memberikan pengangkuran
yang baik bagi dinding
pasangan bata.

88

Menyiapkan pasangan dinding
Blok beton dan bata kering akan menyerap air dari mortar.
Karena itu penting untuk menyiraminya
sebelum menggunakannya.
Ada berbagai cara untuk
melembabkan. Hati-hati
jangan sampai terlalu basah.

Sirami dengan
menggunakan sikat
sebelum digunakan.
Rendam blok beton
dalam air sebentar.

Sirami semua
blok beton secara
bersamaan.
Sirami dengan baik, setengah jam sebelum menggunakannya.
89

Praktek pasangan dinding yang baik - 1
Kerjakan satu jalur
pada satu waktu.

Gunakan papan
sebagai panduan
untuk memastikan
dindingnya tegak dan
lurus. (papan 5x10).

benang pemandu

Siram beton
dengan air sebelum
meletakkan blok beton.

Penting : isi sambungan
tegak dengan mortar.

Tempatkan blok
beton dengan
lubang ke bawah.

Sambungan :
10 - 15 mm = lebar
90

Praktek pasangan dinding yang baik - 2
Jangan membangun pasangan bata dengan tinggi
lebih dari 120 cm per hari.

100 - 120 cm
(5 - 6 blok beton)
(10 - 13 batu bata)

1 jalur
sloof
(balok
pengikat)
pondasi

Lindungi dinding dalam cuaca hangat :
mortar tidak boleh mengering di bawah sinar matahari.

Jagalah agar dinding tetap lembab dengan menyiram air
3 kali sehari selama 7 hari dan/atau
dengan menutupinya dengan lembar plastik selama 7 hari.
91

Mengintegrasikan pipa dan tabung
BENAR
Tempatkan pipa
pada lubang
blok beton.

BENAR

Tempatkan pipa
pada lubang duct.

Jangan menghancurkan
dinding untuk
menempatkan pipa.

SALAH

Jangan tempatkan
pipa dalam dinding
atau dalam pengikat.

Cara terbaik untuk menempatkan
tabung listrik adalah dengan
memasangnya di
plesteran.

SALAH

BENAR
BENAR

Sisakan ruang dalam pasangan dinding untuk pipa listrik,
yang nantinya bisa diisi mortar.
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Menutupi celah dilatasi
Celah dilatasi diperlukan untuk mencegah dinding pada
bangunan dari bertabrakan selama gempa bumi dan
karena itu mempengaruhi stabilitas seluruh bangunan.

SALAH

BENAR

tanpa celah dilatasi

dengan celah dilatasi

celah seismik dapat ditutupi dengan bata atau blok beton
yang ditempatkan di atas celah dan dilapisi dengan mortar.
Cara menutupi
celah pada plat.

6 cm

93
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PERKUATAN SEISMIK

11

95

Pengikat seismik
Tempatkan pengikat seismik dibawah dan diatas bukaan.
Jangan lebih tinggi dari 6 lapis blok beton,
jangan melebihi 1.2 m.

m ak

s. 4
.5

m

m ak

s. 4
.5

maks. 3m

ma

.5 m
.4
s
k

m m
ak s
. 4.5
m

lintel
pengikat

maks. 1.2m
maks. 1.2m

contoh dengan
2 pengikat seismik

m ak

s. 4
.5

m

m ak

maks. 3m

ma

.5 m
.4
s
k

ambang
pengikat

s. 4
.5

m

m ak

s. 4
.5

m

ambang
pengikat

maks. 1.2m
contoh dengan
1 pengikat seismik
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Detail pengikat seismik
2 tulangan @ 10 mm
gunakan beton tahu
sengkang @ 15 cm
Ø 6 mm atau Ø 8 mm

7,5 - 10 cm

Pengikat seismik :

15 cm

Tinggi (bata) : 7.5 cm
Tinggi (blok) : 10 cm
2 tulangan : 10 mm
sengkang : 6 mm @ 15 cm

Kasarkan permukaan
pengikat untuk
meningkatkan
ikatan pada mortar
pasangan dinding.
Beton tahu harus dipasang
pada sengkang,
bukan pada tulangan.
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Menghubungkan pengikat seismik
dengan kolom pengikat

50

50
Ø

Ø
30 cm

Pada kasus overlap di kolom
pengikat : gunakan panjang
minimum lewatan.

Kaitkan penguat seismik
dan lapiskan dengan
tulangan kolom pengikat.
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Perkuatan bukaan
Semua sisi yang terbuka harus dibingkai dengan perkuatan
tegak dan pengikat seismik atau balok pengikat.

Perkuatan untuk dinding
dengan 2 pengikat seismik :
lihat hal. 100-102.

Perkuatan untuk dinding
dengan 1 pengikat
seismik :
lihat hal. 103.
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Perkuatan pintu
Kasus dengan 2 pengikat seismik :
Kaitkan tulangan tegak pintu dan lebihkan panjang 30cm ke
balok sloof dan ikatan seismik atas (lintel), di bawah sengkang.
Lakukan hal yang sama pada pengikat bawah (ambang).

30 cm

30 cm

balok pengikat

30 cm

pengikat
seismik

pengikat
ambang

maks 90cm

pengikat
pintu
tegak
30 cm
m
30 c

balok sloof
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Perkuatan jendela kecil
Kasus dengan 2 pengikat seismik :
Untuk jendela lebih kecil dari 90 cm.
30 cm

pengikat
seismik

max 90 cm

maks 1.2m

perkuatan
tegak jendela

30 cm

Kaitkan tulangan tegak jendela dan lewatkan 30 cm
ke tulangan pengikat seismik, didalam sengkang.

15 cm

30

perkuatan
tegak jendela
pengikat
seismik

cm
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Perkuatan jendela besar
Kasus dengan 2 pengikat seismik :
Untuk jendela lebih lebar dari 90 cm.
lintel jendela :
tinggi min. 15 cm

pengikat
seismik

90-150 cm

tumpuan
30 cm

30 cm

pengikat seismik
(pengikat lintel)
30 c
m

sengkang
jarak 15 cm

lintel jendela :
tulangan
pengikat seismik.
min. 15 cm

tulangan tegak
jendela

bekisting
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Bukaan hingga balok pengikat
Kasus dengan 1 pengikat seismik :
30 cm

30 cm
balok pengikat

< 90 cm
pengikat
seismik

Kaitkan tulangan tegak
dan lewatkan
30 cm ke pengikat dan
balok sloof,
didalam sengkang.

balok sloof
30 cm

30 cm
30 cm

30 cm

< 150 cm

Kaitkan tulangan tegak
dan lewatkan
30 cm ke balok pengikat dan
tulangan pengikat seismik,
didalam sengkang.

30 cm
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pengikat
seismik
30 cm

Perkuatan tegak
Ini adalah solusi alternatif dengan perkuatan tegak.
Kami tidak merekomendasikannya, karena lebih rumit
untuk dibangun, dan dinding tanpa bukaan akan
memiliki perkuatan seismik yang lebih buruk.
Tempatkan pengikat tegak di setiap sisi pada setiap bukaan.
Tambahkan perkuatan pengikat datar
di bawah dan di atas semua bukaan.

ma

maks. 3m

m

.5 m
4
.
ak s

ma

maks. 3m

m

.5 m
4
.
ak s
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ks

4.5
m

ks

4.5
m

Perkuatan tegak : pintu
Kaitkan tulangan tegak dan lewatkan 30 cm ke tulangan
pengikat dan balok sloof, di bawah sengkang.
Lakukan hal yang sama untuk pengikat lintel.
balok
pengikat

30 cm

pengikat
tegak pintu

pengikat
lintel
pintu

< 90 cm

30 cm

balok
sloof

perkuatan
tegak
pintu

pengikat
tegak
pintu

30 cm

perkuatan
datar pintu

30

balok sloof
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cm

Perkuatan tegak: jendela 1
Untuk jendela kurang dari 90 cm.
balok
pengikat
30 cm
perkuatan
datar jendela

< 90 cm
30 cm

balok sloof
30 cm

Kaitkan tulangan tegak
jendela dan lewatkan
30 cm ke tulangan
pengikat dan balok sloof,
di dalam sengkang.

perkuatan
tegak jendela

balok sloof

m
30 c

Lakukan hal yang sama
dengan tulangan datar
dan pengikat tegak.
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Perkuatan tegak : jendela 2
Untuk jendela lebih lebar dari 90 cm.
balok
pengikat
min. 15 cm
perkuatan
datar
jendela

90-150 cm
30 cm

balok sloof
perkuatan
tegak jendela

sengkang
jarak 15 cm
tulangan
ikatan seismik
lintel jendela

30

cm

bekisting
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Perkuatan dinding geser - 1
Pada beberapa kasus, kebutuhan akan bukaan membuat tidak
mungkin untuk membuat dinding geser di setiap fasad.

Benar,
dinding geser

Salah,
tidak ada dinding geser

Pada beberapa kasus, dinding geser dapat dibuat
dengan menambah kolom pengikat disebelah bukaan
(4 tulangan sebagai ganti 2, dari balok sloof hingga ring balok).
dinding geser

H

min
2/3 .
H
Dengan melakukan ini, perkuatan
tegak bukaan menjadi kolom pengikat.
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n.
mi
3H
2/

Perkuatan dinding geser - 2
Perkuatan bukaan tegak (2 tulangan)
dapat diubah menjadi kolom pengikat, menggunakan
4 tulangan dihubungkan dengan balok pengikat.
Perkuatan bukaan dengan
2 tulangan

Kolom pengikat dengan
4 tulangan

SALAH

Perkuatan dapat diubah menjadi kolom
pengikat, dengan menggunakan 4 tulangan.

BENAR

H

min. 2/3 H
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PLAT

12
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Plat blok berongga
Plat satu arah
Pada plat satu arah, tulangan utama hanya membentang
satu arah : yakni pada bentangan terpendek.

Plat dua arah
Pada pelat dua arah, tulangan utama membentang dua arah
secara bersamaan. Tipe pelat ini digunakan pada ruang
berbentuk menyerupai persegi.
L

,5L
1
<
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Plat satu arah - 1
Tulangan utama

Tulangan sekunder
ditempatkan di atas
dan tegak lurus dengan
tulangan utama.

Tulangan sekunder
Tulangan sekunder
ditempatkan di atas
dan tegak lurus dengan
tulangan utama.
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Plat satu arah - 2
Tulangan utama (Ø 12 mm)

Ø 10 mm

Ø 12 mm
Tulangan utama
(warna merah) pada
arah terpendek.
Untuk memastikan pengangkuran baik,
sangat penting untuk memasukkan kaitan
tulangan plat sampai ke dalam balok pengikat.

BENAR

tulangan utama

SALAH

balok pengikat

beton tahu
kaitan

dinding blok
beton
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Plat satu arah - 3
Tulangan sekunder (Ø 10 mm)

Ø 10 mm
@ 50 cm

Ø 12 mm
kaitan

tulangan sekunder

tulangan sekunder
Tulangan sekunder harus
ditempatkan, menggunakan
beton tahu, diantara selimut
beton blok beton.
beton tahu

BENAR

SALAH

tanpa beton tahu !

beton tahu
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Plat dua arah - 1
Tulangan utama

Tulangan dari tulangan
utama ditempatkan
dalam dua arah.

Diameter tulangan berdasarkan pada bentang :
Bentang 0-3 m : 		 Ø 10 mm setiap 40-50 cm
Bentang 3-4,5 m : 		 Ø 12 mm setiap 40-50 cm

Tulangan utama bawah
ditempatkan pada
ruang di antara blok
beton.

Ø 12 mm

Ujung tulangan
dikaitkan pada
balok pengikat.
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Plat dua arah - 2
Tulangan utama atas

Tulangan atas terdiri dari
tulangan dengan angkur
pendek yang ditempatkan
pada tepi plat dengan
panjang sepertiga
bentangan pelat.

1/3

Ø 10 mm
1/3

1/3

3
1/

3
1/
3
1/
Kaitan harus dimasukkan
ke dalam tulangan balok
pengikat.
1/3 dari lebar pelat

tulangan atas

tulangan bawah
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Plat blok berongga : bekisting
BEKISTING YANG BENAR
tebal papan
kayu atau
plywood
2 - 2.5 cm
5 x 10 cm
minimum
8 x 10 cm

ma

ks

90

cm

ma

pengaku diagonal

k

m
5c
7
s

papan

BEKISTING YANG SALAH

tiang miring

tiang tidak
beraturan
Jangan tempatkan
tiang di atas blok beton.

Jangan gunakan tiang
yang disambung.
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Plat blok berlubang : pipa
Hindari tabung mendatar : gunakan teknik saluran
tegak untuk ruang basah (dapur, kamar mandi).

BENAR

blok-blok
berlubang

Jalur pipa
melalui blok
berlubang

beton

BENAR
Bor menembus
blok-blok berlubang.

HINDARI

Jalur pipa melalui blok-blok
berlubang dan melintang melalui
satu balok beton. Perkuatan rusuk
dengan penambahan tulangan.

SALAH

SALAH

Jangan bor menembus
balok beton.

Jangan melintasi lebih
dari satu balok beton.
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Plat blok berlubang :
sebelum pengecoran

Tes kekedapan air beton dari pipa sebelum pengecoran beton,
dengan mengisinya dengan air dan menunggu 4 jam untuk
memastikan sambungan pipa tetap masih kedap air.

Basahi bekisting sebelum pengecoran beton.
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Plat blok berlubang : pengecoran

Gunakan vibrator semen untuk memadatkan
beton dan menghindari rongga udara.

Sangat penting untuk menjaga kelembapan plat selama 1-2
minggu pertama. Cara termudah untuk perawatan plat adalah
dengan membuat genangan dengan pasir atau lumpur dan
mengisinya dengan air selama minimal 7 hari.
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Plat beton penuh - 1
Plat beton penuh dibuat tanpa blok berlubang.
Tempatkan tulangan bawah pada beton tahu sepanjang arah
(bentang) terpendek. Tempatkan tulangan atas tegak lurus
pada tulangan bawah dan kaitkan keduanya ke dalam
tulangan balok pengikat.
Untuk bentang lebih dari 3m:
balok
pengikat

kaitan

tulangan

bentang L < 3m
Pemilihan kaitan :

SALAH

BENAR

bekisting
beton tahu

tulangan bawah

BENAR

BENAR

Untuk bentang lebih besar dari 3m:
1/6 dari bentang

L/6

L/6

bentang L > 3m
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Plat beton penuh - 2
Beban akan menyebabkan plat berubah bentuk.
Untuk menghindari munculnya retak, tulangan harus di
tempatkan pada sisi luar dari kurva.
retak

retak

retak

retak

retak
tulangan

tulangan

tulangan

tulangan

tulangan

Penambahan tulangan atas pada pelat menerus :
L/3

L/3

bentang L

L/3

L/3

maks 60 cm

bentang L

Tempatkan tulangan di atas penumpu dan buatlah tetes air :
penumpu

tetes air
kayu pengisi
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Plat beton penuh - 3
Tulangan pada plat beton penuh :
mutu tulangan baja min. : Bj.TD
bentang L		 tebal 			
tulangan 			 tulangan
					 plat			 utama				sekunder
sampai 3,0m		

15cm		

Ø 10mm @ 12cm

Ø 8mm @ 15cm

3,0m-3,6m		

18cm		

Ø 12mm @ 15cm

Ø 8mm @ 20cm

3,6m-4,2m		

20cm		

Ø 12mm @ 15cm

Ø 8mm @ 20cm

4,2m-4,5m		

22cm		

Ø 12mm @ 15cm

Ø 8mm @ 20cm

Merawat beton adalah hal yang penting. Buatlah kolam dengan
pasir atau lumpur dan isilah dengan air 7 sampai 14 hari.
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ATAP RINGAN
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Bentuk atap
Atap 4 sisi paling cocok untuk daerah
dengan angin yang kuat dan siklon.

Baik

BENAR
Lebih baik

BENAR

Lebih baik

BENAR

Tidak begitu baik

HINDARI

Atap 1 sisi tidak begitu baik menahan angin kuat.
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Dinding ampig

Ikatan beton
pada dinding
ampig.

BENAR

BENAR
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Struktur atap - kuda-kuda
Jangan membangun kuda-kuda dengan papan :
tidak cukup ruang untuk kebutuhan paku.
Bahkan papan akan terbelah.
Lebih baik menggunakan sekrup sebagai pengganti paku.

SALAH
BENAR

tidak cukup ruang untuk paku

Gunakan papan plywood
untuk memberikan ruang
yang cukup untuk paku…

…atau pelat
logam dan
sabuk baja
berlubang.

sama dengan panjang paku
Sambungan kayu :
Tempatkan sedikitnya
3 paku pada setiap arah.
Panjang paku sebaiknya
sama dengan tebal
keseluruhan bagian-bagian
kayu.

3
min

cm

30

128

sa m

4
pai

m
0c

Siklon

Jaga agar beranda berdiri
sendiri dari atap utama:
BENAR
sehingga jika angin
merusaknya, atap utama tetap
pada tempatnya.

Dinding ampig
tertutup

BENAR

BENAR

SALAH

SALAH

Dinding ampig
terbuka.

Atap utama berdiri
diatas beranda.
129

Pengikatan rangka beranda

sabuk
pengikat

pengaku

pengikatan penuh
(pelat baja dan rumah kolom)
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sloof < 40 cm

Pengikatan struktur atap
besi,
angkur
atau
sabuk pengikat

Kencangkan angkur atau
sabuk pengikat pada
rangka kayu.

Tutup ruang antar rangka
dengan papan atau pembatas
untuk menghindari serangga.
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Pengaku

m

m ak

m
3.0
s
ak

BENAR

s4
.5 m

Pengaku :
Papan kayu dipaku
pada kuda-kuda.

m

ma

ks

ak s

m
3.0

BENAR

4.5
m
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PENAMBAHAN KEDEPAN
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Persiapan

Buka semua sudut,
semua sambungan
tulangan.

Buat pondasi
baru untuk
ruang baru.
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Menambahkan tulangan angkur

15 cm
min. 50 cm
Tambahkan kaitan : tulangan 10 mm.

Tempatkan kaitan mengelillingi tulangan tegak :
satu di atas dan satu di bawah setiap sengkang.
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Menempatkan tulangan
Sambungkan balok
sloof yang baru ke
eksisting dengan
kaitan mengelilingi
tulangan eksisting.
Tambahkan 2 tulangan
tegak ke setiap
kolom eksisting untuk
mengekang dinding
baru.
Tempatkan kaitan 10 mm dan kemudian tempatkan
keduan tulangan balok sloof dan kolom pengiikat.

Balok sloof baru

2 tulangan
tegak

Kolom pengikat
4 tulangan baru

Sambungkan setiap sudut
dengan cara yang sama!
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Penambahan struktur - 1
Cor beton untuk
balok sloof dan
isi penuh semua
sudut-sudut
yang terbuka
(tahap 1).
Bangun dinding pasangan terlebih dahulu
sampai ikatan seismik (tahap 2),
dan hanya setelah mengecor beton kolom pengikat
dan tulangan tegak (tahap 3).

Tahap 3
Tahap 2
Tahap 1
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Penambahan struktur - 2
Buat ikatan seismik
pada tinggi yang
sama dengan
bangunan eksisting
(min. Setiap 1,2 m).

Dinding dan bagian pengikat untuk penambahan harus sejajar
dengan struktur eksisting (bagian pengikat eksisting).
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DINDING PENAHAN
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Dimana membangun dinding penahan
Dinding penahan tidak memikul rumah.
Dinding penahan menahan tanah di belakangnya !
min. setara H

BENAR

H

min. 1 m

Jangan bangun rumah terlalu dekat dengan dinding penahan.

SALAH
Jangan bangun rumah di atas dinding penahan.

kelembaban
dan
stabilitas

SALAH
Jangan bangun rumah berdempetan dengan dinding penahan.
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Syarat 1 - Pondasi dinding

30-90 cm

BENAR

Tinggi : tergantung jenis tanah.
(dasar dinding ke tanah keras)
- batuan : 		
- tanah keras :
- tanah sedang :
- tanah lunak : 			
- tanah beku : 			

SALAH
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30 cm
30 cm - 60 cm
60 cm
60 cm - 90 cm
60 cm - 90 cm

Syarat 2 - Kemiringan dinding ( 5 : 1 )
1

BENAR

Grafik		
H : L = 5 : 1
L

5
H

H
100
125
150
175
200
250

Kemiringan 5:1
Setiap kali naik 5 cm, mundur 1 cm.
Setiap kali naik 1 m, mundur 20 cm.

SALAH
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L
20
25
30
35
40
50

Syarat 3 - Dimensi dinding
L

A

C

Tinggi di atas tanah (H) :
H maks = 2.50 m
Atas (C) : min 50cm
50 cm : H ≤ 150 cm
55 cm : H > 150 < 250 cm
60 cm : H ≥ 250 cm

H

B

Tinggi total (A) :
A=H+B
(-> B = 30-90 cm)

D

Perhitungan lebar (D) dasar dinding :
Dasar (D) dinding sama dengan tinggi total (A)
dibagi 5, ditambahkan dengan lebar atas (C) :
D = A/5 + C
						Tabel
H		
100
125
150
175
200
250

C		
50
50
50
55
55
60

B		
30-80
30-80
30-80
30-80
30-80
30-80

A 		
130-190
155-215
180-240
205-265
230-290
280-340
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D
75-90
80-95
85-100
95-110
100-115
115-130

Syarat 4 - Menempatkan batu

BENAR
Berlawanan
dengan kemiringan
(sudut yang tepat)

Tempatkan batu pada permukaan datar dan
kemudian miringkan berlawanan dengan sisi belakang.
Tempatkan batu pada dengan yang tepat pada sisi luar dinding.

SALAH

SALAH

Jangan letakkan batu
dengan posisi tegak!

Jangan letakkan batu
sejajar !
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Syarat 5 - Batu-besar (atau pengikat)

balok kepala
(pengikat)
ikatan tengah
(pengikat)

batu besar

balok dasar
(pengikat)

BENAR

BENAR

Dinding tanpa batu
besar ataupun
pengikat beton.

SALAH
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Syarat 6 : Saluran
BENAR

pipa saluran

Dasar saluran :
kerikil dan batu.
Lebar = 30 cm.
30 cm

Letakkan pipa saluran setiap 1.50 m.
(secara horisontal dan vertikal)

SALAH
Dinding dengan
tanpa pipa
saluran dan
dasar saluran.
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Dinding penahan - Bagian pengikat
Jika tidak ada cara lain selain membangun di atas
dinding penahan, maka gunakan rekomendasi ini.

Kolom pengikat
Setiap 3 - 4.50 m
Balok pengikat
Harus mengelilingi
pondasi.
Setiap ketinggian 1 m
tambahkan balok
pengikat lagi di atasnya.

50 Ø

Jika memungkinkan :
hindari membangun
rumah di atas
dinding penahan!

50 Ø
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Dinding bronjong - 1
Dinding bronjong dibuat dari pembungkus
jaring kawat galvanis yang diisi batu.
Batu-batunya harus
diletakkan dengan tangan,
dengan kondisi saling
mengunci. Jangan hanya
sekedar dicurah!
Ada beberapa cara untuk menumpukkan bronjong.
Semuanya valid.
Metode 1 : permukaan bertingkat

100
100
50

100
150

2m
150
200
min. 50 cm,
sampai tanah keras

100
100
100

100
100

1.5 m

100
150
200
148

2.5 m

Dinding bronjong - 2

Metode 2 :
permukaan tegak lurus

Metode 3 :
permukaan miring

1.5 m

Diisi tanah
dengan lapisan
50 cm dan
dipadatkan
setiap lapis

2m

1
2.5 m

5

kemiringan
dinding 5 : 1
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150

GAMBAR KERJA
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Membaca tampak atas

Tampak atas memperlihatkan rumah, terlihat dari atas,
seolah-olah dipotong pada ketinggian jendela.
Simbol pintu :
memperlihatkan arah
membuka pintu.

Tampak atas rumah (terlihat dari atas).
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Membaca potongan

Jika kau
memotong
rumah secara
tegak pada
garis AA’ ...
jendela
yang sama :
terlihat dari
atas,
Tampak atas
... ini yang akan
kau lihat!

Potongan AA’
153

dan terlihat
dari
samping

Dimensi tampak atas
Jumlah total dari dimensi parsial
harus sama dengan dimensi total.

Dimensi
parsial

450
100
20
330

100

130

100

20

20

20

105
100
105
20
330
20

1050

20

Dimensi
total
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130

180

20

Dimensi potongan

Dimensi
parsial

+ 2.9m

20

+/- 0.00
+/-
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90

290

120

60

20

150

Dimensi
total

Panduan ini awalnya dikembangkan oleh Pusat Kompetensi
Rekonstruksi dari Badan Pengembangan dan Kerjasama Swiss
(SDC) setelah gempa Haiti yang menghancurkan pada Januari
2010.
Panduan ini dikembangkan sebagai bahan pelatihan tukang batu
pada program pelatihan konstruksi pasangan bata terkekang,
yang diluncurkan sebagai tanggapan karena pentingnya
kebutuhan untuk mendirikan konstruksi rumah tahan gempa
di Haiti. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan praktik
konstruksi dimana konstruksi perumahan tidak memiliki
masukan teknis.
Panduan ini telah digunakan di lokasi konstruksi dan sebagai
bahan pada program pelatihan tukang batu. Panduan ini
menawarkan saran-saran sederhana tapi penting untuk
membangun rumah dengan menggunakan teknologi konstruksi
pasangan bata terkekang.
Panduan versi ini diadaptasi oleh SDC dan anggota Jaringan
Pasangan Bata Terkekang dari Institut Riset Teknik Gempa
(EERI) untuk digunakan bermacam negara dan daerah di
dunia.
Diharapkan bahan materi yang pertama kali dikembangkan
di Haiti ini akan bermanfaat di negara lain yang menghadapi
tantangan yang sama. Penggunanya bisa saja pemerintah
lokal dan organisasi non pemerintah, badan kemanusiaan dan
pengembangan internasional, dan yang paling penting tukang
batu terlatih dan tak terlatih di seluruh dunia.

Versi khusus non negara, direvisi Juni 2018.
Ditranslasi ke Bahasa Indonesia, November 2019.

