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SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Spesifikasi Teknis dalam uraian dibawah ini dan Gambar Teknis tersendiri terdiri dari gambar
Arsitektur, Struktur dan Mekanikal Elektrikal.

SPESIFIKASI TEKNIS
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.

2.2.

URAIAN
Keterangan Umum.
a. Pekerjaan : Pembagunan Gedung Student Center Universitas Nusa Cendana
Kupang,
b. Lokasi Pekerjaan : Jl. Adisucipto, Penfui Kupang.
Pekerjaan yang akan dilaksanakan :
Sesuai dengan BQ ( Bill of Quantity) yang terlampir
Pada akhir kerja, Penyedia Jasa Pemborongan diharuskan membersihkan sisa bahan
dari segala kotoran akibat kegiatan pembangunan, termasuk sisa-sisa material
bangunan serta gundukan tanah, bekas tanah dan lain sebagainya.
Menyediakan Direksi Keet yang berupa Ruang Rapat dengan kapasitas 20 orang,
ruang kerja Penyedia Jasa Konsultan Pengawas dan Los Kerja untuk menyimpan
bahan-bahan bangunan yang akan digunakan.
Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di atas termasuk juga mendatangkan
bahan-bahan bangunan dan peralatan dalam jumlah yang cukup untuk
pelaksanaan pekerjaan.
PEKERJAAN YANG HARUS DILAKSANAKAN
Menurut Dokumen Pengadaan Barang/Jasa antara lain :
a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat
b. Gambar Kerja/Gambar Rencana (Bestek)
c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanvoelling)
d. Perubahan-perubahan dalam pelaksanaan (bila ada).
Yang telah disyahkan oleh Pembuat Komitmen dan instansi yang
berwenang/ ngina terkait.
Menurut syarat dan ketentuan sebagai berikut :
a. Algement Voorwarden AV 1941 Persyaratan Pembangunan di Indonesia yang
disyahkan oleh Pemerintah. (Khususnya pasal-pasal yang masih
berlaku/relevan)
b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 9/KPTS/M/2006 tentang
Persyaratan Teknis dan Bangunan.
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1999, Tanggal 7 Mei
1999, tentang Undang-undang Jasa Konstruksi.
d. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 T ahun 2000, tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi;
e. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi;
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2.3.

3.
3.1.

f. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi;
g. Standar Konstruksi dan Bangunan :
1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2) PUPI (Peraturan Umum Pembebanan Indonesia) tahun 1987.
3) SNI Nomor : 03-0106-1987 tentang : Penggunaan ubin lantai keramik
marmer dan cara uji.
4) SNI Nomor : 03-3527-1994 tentang : Mutu Kayu bangunan.
5) SNI Nomor : 03-1726-1984 tentang Pedoman Perencanaan Tahan Gempa
untuk Rumah dan Gedung.
6) SNI Nomor : 03-1734-1989 tentang : Pedoman Perencanaan Beton
Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung.
7) SNI Nomor : 03-1736-1989 tentang : Tata Cara Perencanaan Struktur
bangunan untuk penanggulangan bahaya kebakaran.
8) SNI Nomor : 03-2407-1991 tentang : Tata cara pengecatan kayu untuk
Rumah dan Gedung.
9) SNI Nomor : 03-2834-1992 tentang: Tata cara pembuatan rencana
Campuran Beton Normal.
10) SNI Nomor : 0255-1987.D. tentang: Persyaratan Instalasi Listrik.
11) SNI Nomor : 03-1727-1989 tentang Perencanaan Pembebanan untuk
rumah dan Gedung.
12) SNI Nomor : 03-2847-1992 tentang : Perhitungan Struktur Beton untuk
Bangunan Gedung.
13) Keputusan Menteri PU Nomor : 468/KPTS/1998 tanggal 1 Maret 1998
tentang: Persyaratan Teknis Aksesbilitas pada Bangunan Umum dan
Lingkungan.
14) Keputusan Menteri PU Nomor : 10/KPTS/2000 tentang: Ketentuan Teknis
Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungannya.
15) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor:
45/PRT/M/2007 tanggal 20 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
16) Peraturan tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kupang.
h. Menurut peraturan setempat yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pembangunan dari instansi yang berwenang.
Pekerjaan tersebut harus diserahkan kepada Pembuat Komitmen dalam keadaan
selesai 100 (seratus Persen), sesuai dengan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,
Surat Perjanjian Pemborongan dan Berita Acara Perubahan Pekerjaan (bila ada)
yang telah disahkan oleh Pembuat Komitmen.
KUASA PENYEDIA JASA PEMBORONGAN DAN KEAMANAN DILAPANGAN
Di lokasi pekerjaan, Penyedia Jasa Pemborongan wajib menunjuk seorang kuasa
Penyedia Jasa Pemborongan atau biasa disebut Pelaksana Kepala yang cakap untuk
memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari
Penyedia Jasa Pemborongan, berpendidikan minimum :
a. Site Manajer, Pendidikan S1 Sipil/Arsitektur, pengalaman 5 tahun, 1 orang
b. Tenaga Ahli Struktur, pendidikan S1 Teknik Sipil, pengalaman 4 tahun, 1
orang
c. Tenaga Ahli Arsitektur, pendidikan S1 Teknik Arsitektur, Pengalaman 4
tahun, 1 orang
d. Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal, pendidikan S1 Mesin/ Elektro,
pengalaman 4 tahun, 1 orang
e. Tenaga Ahli K3, Pendidikan D3/S1, Pengalaman 4 tahun, 1 orang
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3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

f. Tenaga Pelaksana Lapangan, pengalaman 5 th, pendidikan STM/D3/S1, 2
orang
g. Drafter, Pendidikan D3 pengalaman 2 tahun atau pendidikan STM
pengalaman 5 tahun, 1 orang
h. Tenaga Logistik, pendidikan D3/STM, pengalaman 3 tahun, 1 orang
i. Tenaga Administrasi, pendidikan D3 pengalaman 3 tahun atau pendidikan
STM pengalaman 5 tahun, 1 orang
Meskipun demikian tanggung jawab sepenuhnya tetap pada Penyedia Jasa
Pemborongan.
Apabila pelaksana yang ada kurang mampu atau tidak cukup cakap dalam
memimpin jalannya pelaksanaan pekerjaan, maka Penyedia Jasa Konsultan
Pengawas dan Tim Pengawas Teknik Proyek ( PTP ) berhak mengusulkan untuk
disediakan penggantinya.
Penyedia Jasa Pemborongan bertanggung jawab penuh atas keamanan di lokasi
pekerjaan yang antara lain kehilangan, kebakaran, kecelakaan (baik barang
maupun jiwa).
Peralatan yang di butuhkan dalam pekerjaan ini adalah :
No.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

Jenis Alat / Type

Jumlah

1.

Concrete Mixer/Molen

2

2.

Bars Cutting

1

3.
4.
5.
6.
7.

Bar Bending
Hand Stamper
Waterpass
Theodolite
Pompa Air

1
2
1
1
1

8.
9.

Scafolding
Mobile Crane

500 pcs
1

Kapasitas
Minimal
0,8 m3
41 mm / 7
KW
40mm/7 KW
80 Kg

30 m3/Hr
30 m3/Hr
5 ton

Kondisi
(%)

Status
Kepimilikan
Milik / Sewa
Milik / Sewa
Milik / Sewa
Milik / Sewa
Milik / Sewa
Milik / Sewa
Milik / Sewa
Milik / Sewa
Milik / Sewa

JAMINAN KESELAMATAN KERJA
Penyedia Jasa Pemborongan wajib menyediakan obat-obatan sesuai dengan
ketentuan dan syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu
dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk musibah yang terjadi.
Penyedia Jasa Pemborongan wajib menyediakan air minum yang bersih dan
memenuhi syarat kesehatan bagi semua petugas yang terkait dan pekerja yang ada
dibawah tanggung jawabnya.
Penyedia Jasa Pemborongan wajib mengasuransikan semua petugas yang terkait dan
pekerja pada Asuransi Tenaga Kerja.
TIMBANGAN DUGA ( PEILHOOTGE )
Timbangan Duga (Peilhootge) ditentukan sesuai gambar rencana atau pada saat
peninjauan ke lokasi pekerjaan (dalam rangka uitzet).
Penyedia Jasa Pemborongan harus membuat patok duga, letak patok ditentukan
kemudian.
UKURAN POKOK DAN BATAS DAERAH KERJA
Ukuran pokok dicantumkan dalam gambar bestek, ukuran yang belum tercantum
dalam gambar bestek dapat ditanyakan pada Penyedia Jasa Konsultan Perencana dan
atau Penyedia Jasa Konsultan Pengawas.
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6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.
7.1.

7.2.

Penyedia Jasa Pemborongan harus memeriksa kecocokan semua ukuran di dalam
gambar, apabila terjadi ketidakcocokan wajib segera memberitahukan kepada
Penyedia Jasa Konsultan Pengawas atau Penyedia Jasa Konsultan Perencana untuk
minta pertimbangan. Apabila terjadi kesalahan pelaksanaan di luar ijin atau
pertimbangan Penyedia Jasa Konsultan Pengawas atau Penyedia Jasa Konsultan
Perencana, maka menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa Pemborongan.
Apabila dalam gambar Bestek tergambar, sedang pada SDP/Spesifikasi Teknis dan
BQ tidak tertulis,maka Gambar Bestek yang mengikat.
Apabila dalam SDP dan Spesifikasi Teknis tertulis sedangkan didalam Gambar Bestek
dan BQ tidak tergambar/tidak tertulis,maka SDP/Spesifikasi Teknis yang mengikat.
Apabila dalam BQ tertulis sedangkan didalam Gambar Bestek dan SDP/Spesifikasi
Teknis tidak tergambar/tidak tertulis,maka BQ yang mengikat.
Jika ada perbedaan pada Gambar Bestek maka gambar detail (gambar besar) yang
mengikat.
Batas daerah kerja adalah batas lahan yang dikerjakan melingkupi Kampus Undana
Kupang
PEKERJAAN PERSIAPAN
Pengukuran
a. Lingkup pekerjaan
Pekerjaan pengukuran adalah pekerjaan pengukuran lokasi proyek untuk
menentukan luasan, batas-batas lokasi, ketinggian dan level eksisting lokasi
proyek hingga menghasilkan data berupa gambar yang lengkap.
b. Pelaksanaan pekerjaan
1). Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan mengadakan pengukuran dan
penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi
keterangan-keterangan mengenai peil, ketinggian tanah, letak pohon, letak
batas-batas tanah dengan alat-alat yang sudah ditera kebenarannya.
2). Ketidak-cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan
lapangan yang sebenamya harus segera dilaporkan kepada Tim Teknis dan
Konsultan Pengawas untuk dimintakan keputusannya.
3). Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan
alat-alat waterpass/Theodolith yang ketepatannya dapat dipertanggung
jawabkan.
4). Penyedia Jasa konstruksi harus menyediakan Theodolith/waterpass beserta
petugas yang melayaninya untuk kepentingan pemeriksaan Tim Teknis dan
Konsultan Pengawas selama pelaksanaan proyek.
5). Pengukuran sudut siku dengan prisma atau barang secara azas Segitiga
Phytagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang disetujui
Tim Teknis dan Konsultan Pengawas.
Pekerjaan Papan Dasar Pengukuran/Bowplank.
a. Lingkup pekerjaan
Pekerjaan papan dasar pengukuran adalah pekerjaan pembuatan papan dasar
pengukuran di lokasi proyek meliputi pekerjaan pengukuran dan pemasangan
papan-papan untuk menentukan tinggi acuan bangunan dan letak as-as
bangunan.
b. Pelaksanaan pekerjaan merupakan kewajiban penyedia jasa
1). Papan dasar pelaksanaan dipasang pada patok kayu kasau Meranti 5/7,
tertancap di tanah sehingga tidak bisa digerak-gerakkan atau diubah-ubah,
berjarak maksimum 2 m satu sama lain.
2). Papan patok ukur dibuat dari kayu Meranti, dengan ukuran tebal 3 cm, lebar
20 cm, lurus dan diserut rata pada sisi sebelah atasnya (waterpass).
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3).
4).

Tinggi sisi atas papan patok ukur harus sama satu dengan lainnya, kecuali
dikehendaki lain oleh Tim Teknis dan Konsultan Pengawas.
Papan dasar pelaksanaan dipasang sejauh 200 cm dari as pondasi terluar,
Bila mana Lokasi tidak memungkinkan maka dipasang pada bagian terluar
yang paling aman, dan harus mendapat persetujuan Tim Teknis dan
Konsultan Pengawas.

7.3.

Kantor Sementara/Direksi Keet
a. Lingkup pekerjaan
Pekerjaan pembuatan kantor sementara/Direksi Keet adalah pekerjaan penyediaan
kantor di lokasi proyek sebagai sarana untuk pengawasan, evaluasi dan koordinasi
proyek.
b. Pelaksanaan pekerjaan
1). Kantor sementara/Direksi Keet merupakan bangunan dengan konstruksi
rangka kayu, lantai diplester, penutup pintu/jendela secukupnya untuk
penghawaan/pencahayaan. Ukuran luas kantor disesuaikan dengan
kebutuhan dengan tidak mengabaikan keamanan dan kebersihan serta
dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
2). Perlengkapan-perlengkapan kantor yang harus disediakan Penyedia Jasa
konstruksi berupa:,Meja kursi tamu, Meja Kursi Rapat,Meja Kursi
Rapat,Papan Tulis (white board) dan Alat tulis ,Helm Pengaman ,P3K, Satu
Unit Komputer dan Alat pemadam Api ringan (APAR)
3). Setelah proyek selesai barang tersebut menjadi milik penyedia Jasa
konstruksi.
7.4. Pekerjaan Pembersihan Lokasi
a. Lingkup pekerjaan
Pekerjaan pembersihan lokasi adalah pekerjaan pembersihan lokasi proyek yang
ditunjukkan pada gambar rencana hingga lokasi proyek siap untuk pekerjaan
selanjutnya.
b. Pelaksanaan pekerjaan :
1). Lokasi proyek harus dibersihkan dari rumput, semak, akar-akar pohon.
2). Segala macam sampah-sampah dan barang-barang bekas bongkaran harus
dikeluarkan dari lokasi proyek, dan tidak dibenarkan untuk ditimbun di luar
pagar proyek meskipun untuk sementara.
7.5. Penyediaan Alat-alat Pemadam Kebakaran, Keselamatan Kerja
Selama pembangunan berlangsung, penyedia Jasa konstruksi wajib menyediakan
tabung alat pemadam kebakaran (fire extinguisher) lengkap dengan isinya, dengan
jumlah minimal 4 (empat) tabung, masing-masing tabung berkapasitas 15 kg.
Penyedia Jasa konstruksi harus menyediakan Peralatan P3K, helm pengaman, sabuk
pengaman, masker, sepatu lapangan dan alat-alat keselamatan kerja lainnya yang
dipandang perlu selama proses pekerjaan.
7.6. Membuat / Mendirikan Papan Nama Proyek
8.

STANDART BAHAN
Dalam menggunakan bahan-bahan bangunan berdasarkan PUBI 1982 dan standar
yang dipakai di Indonesia seperti dibawah ini:

8.1.

Semen Portland (PC).
Semen portland (PC) yang digunakan adalah semen jenis I dengan standar mutu SII
0013-81 dan sesuai dengan SNI 15.2049.1994 serta memenuhi persyaratan kimia
dan fisik sesuai tabel 1-1 dan 1-2 PUBI tahun 1982.
Semen harus sampai di tempat kerja dalam kondisi baik serta dalam kantongkantong semen asli dari pabrik.
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8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

Semen harus disimpan dalam gudang yang kedap air, berventilasi baik, di atas lantai
setinggi 30 cm. Kantong semen tidak boleh ditumpuk lebih dari 10 lapis.
Air.
Air yang digunakan harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak, benda
terapung yang dapat dilihat secara visual, asam-asam, zat organik dan sebagainya.
Pasir Pasang.
Pasir harus dari butiran mineral keras, bersih, kadar lumpur maksimum 5 %, pasir
harus tidak mengandung zat-zat organik dan angka kehalusan yang lolos ayakan
0,3 mm minimal 15%, untuk pasir beton sesuai dengan ketentuan pasal 11 PUBI
tahun 1982 dan SNI-03-1756-1990.
Cat.
a. Cat kayu dan cat meni, cat besi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam PUBI tahun 1982 tabel 53-1 dengan referensi NI 4 (empat) Peraturan Cat
Indonesia dan juga SNI 03-2407-1991.
b. Cat tembok yang digunakan adalah cat emulsion dengan persyaratan sesuai
tabel 54-2 PUBI tahun 1982 dan juga SNI 03-2410-1991.
Telah memperhatikan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri dan juga
kandungan lokal.

PEKERJAAN ARSITEKTURAL
9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

PEKERJAAN TANAH (GALIAN DAN URUGAN)
Pekerjaan Galian.
a. Segala pekerjaan galian dilaksanakan sesuai dengan panjang, dalam, pemiringan
dan lengkungan sesuai dengan kebutuhan konstruksinya atau sebagaimana
ditunjukkan dalam gambar.
b. Bilamana tanah yang digali ternyata baik untuk digunakan sebagai lapisan
permukaan atau pembatas maka tanah ini perlu diamankan dahulu untuk
penggunaan tersebut di atas.
c. Tanah/galian yang tidak berguna harus disingkirkan dan diangkut ke luar dari
halaman. Penyingkiran dan pengangkutan di atas merupakan tanggung jawab
Penyedia Jasa atau bilamana perlu memindahkan tanah-tanah atau bahan yang
tidak dipakai atau kelebihan-kelebihan tanah yang digunakan untuk urugan
atau sebagaimana yang diinstruksikan oleh Pengawas.
Persiapan Untuk Urugan
a. Permukaan tanah yang sudah diambil lapisan atasnya, harus digilas sehingga
kepadatannya mencapai 90% dari kepadatan maksimum sampai kedalaman 15
cm.
b. Di atas permukaan tanah yang telah dipadatkan tersebut, baru dapat dilakukan
pengurugan tanah.
Pengurugan
a. Semua bahan-bahan yang akan digunakan untuk urugan atau urugan kembali
dengan sirtu harus dengan persetujuan Pengawas.
b. Pengurugan harus dilakukan sampai diperoleh peil-peil yang dikehendaki,
sebagaimana dibutuhkan konstruksi atau sesuai dengan yang tertera dalam
gambar kerja.
Pemadatan
a. Hanya bahan-bahan yang telah disetujui yang dapat digunakan untuk
pengurugan dan harus dilakukan lapis demi lapis dengan tebal sebesar-besarnya
20 cm.
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9.5.

9.6.

10.

b. Setiap lapis harus ditimbris dan dipadatkan, dan sedapat-dapatnya dilakukan
dengan mesin giling (tumbuk) atau stamper dengan menambahkan air dan
disetujui Pengawas.
Pemiringan tanah
Penyedia Jasa diharuskan memelihara segala tanggul-tanggul dan
pemiringan-pemiringan tanah yang ada dan bertanggung jawab atas segala
stabilitas dari tanggul-tanggul ini sampai batas periode kestabilan dan harus
mempersiapkan segala sesuatunya atas tanggungan sendiri untuk menjaga terhadap
hal tersebut di atas.
Pemeriksaan Penggalian dan Pengurugan
a. Galian dan urugan harus terlebih dahulu diperiksa oleh Manajer Konstruksi
sebelum memulai dengan tahap selanjutnya. Dalam hal pengurugan, Manajer
Konstruksi akan segera menunjukkan bagian-bagian tanah mana yang
dipadatkan yang harus siap dilaksanakan pengujian pemadatannya.
b. Pengurugan bagi pondasi atau struktur lainnya yang tercakup atau tersembunyi
oleh tanah tidak boleh dilaksanakan sebelum diadakan pemeriksaan oleh
Pengawas.
PEKERJAAN PONDASI BATU KARANG

10.1. Lingkup pekerjaan
Pekerjaan pondasi batu merupakan pasangan batu karang meliputi pekerjaan
pemasangan pondasi batu karang sesuai dengan ukuran dan profil pada gambar
rencana hingga pekerjaan selanjutnya bisa dilaksanakan.
10.2. Pekerjaan pasangan batu karang
a. Pelaksanaan pekerjaan :
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan pondasi batu karang
meliputi volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan
dan alur pekerjaan, serta contoh material yang akan dipakai disertai hasil
pengujian material untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan
Konsultan Pengawas, di sertai gambar shop drawing.
2). Pekerjaan pasangan harus dimulai dengan membuat profil-frofil pondasi
dari kayu/bambu pada ujung galian dengan bentuk dan ukuran sesuai
dengan penampang pondasi.
3). Permukaan dasar pondasi harus ditimbun dengan pasir setebal 5 cm dan
dipadatkan.
4). Spesi pasangan batu belah hitam menggunakan campuran dengan
perbandingan 1 PC : 4 pasir.
5). Pasangan batu dipasang lurus mengikuti benang yang diikatkan pada profil
yang sudah dibuat, sehingga menghasilkan pasangan batu yang lurus dan
rapi.
6). Untuk pembesian sloof, dibuat stek-stek per jarak 1M sedalam 30 cm ke
dalam pasangan pondasi batu kali untuk memberikan ikatan pada sloof dan
pasangan batu kali.
10.3. Material :
a. Semen :
1). Semen yang dipakai adalah semen jenis Portland Cement (PC) sekualitas
“Tiga Roda/Bosowa/Kupang”.
2). Harus dipakai 1 (satu) merk semen untuk seluruh pekerjaan.
3). Semen harus didatangkan dalam zak yang tidak pecah/utuh, tidak terdapat
kekurangan berat dari apa yang tercantum pada zak.
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4).
5).

Semen masih harus dalam keadaan fresh (belum mulai mengeras).
Penyimpanan semen tidak akan segera digunakan harus menjamin mutu
semen, dengan menyediakan tempat penyimpanan yang kedap air dan
tetutup rapat.
6). Semen yang sudah disimpan lebih dari 6 bulan sejak dibuat perlu diuji
sebelum digunakan, jika sudah rusak harus ditolak.
b. Batu karang
1). Batu karang yang digunakan adalah tidak retak
2). Ukuran batu karang belah maksimal 20 cm.
c. Agregat halus
1). Pasir harus terdiri dari butir-butir yang tajam, kuat dan bersudut.
2). Bebas dari bahan-bahan organis, lumpur, tanah lempung dan sebagainya,
jumlah kandungan bahan ini maksimal 5% dan tidak mengandung garam.
3). Mempunyai variasi besar butir (gradasi ) yang baik dengan ditunjukan
dengan nilai Modulus halus butir antara 1,50-3,80.
4). Pasir harus dalam keadaan jenuh kering muka.
11.

PEKERJAAN BETON PRAKTIS

11.1. Lingkup Pekerjaan
Bagian ini meliputi pengadaan bahan-bahan, peralatan, tenaga kerja dan jasa-jasa
lain sehubungan dengan pekerjaan kolom praktis dan bagian lain sesuai dengan
gambar-gambar dan persyaratan teknis ini.
11.2. Pengendalian Pekerjaan
Kecuali ditentukan lain, maka semua pekerjaan beton harus mengikuti ketentuanketentuan seperti tertera dalam: ASTM C150, ASTM C 33, SII – 0051 – 74, SII – 0013
– 81, dan SII – 0136 – 84.
11.3. Bahan-bahan
Bahan-bahan / material yang digunakan berupa agregat kasar, agregat halus, PC, dan
sebagainya sesuai dengan yang dipakai pada beton konstruksi. Demikian juga
mengenai cara penyimpanan.
11.4. Ukuran
 Sloof praktis dengan ukuran 15/20 dengan dengan penulangan pokok 4
diameter 10 mm sedangkan sengkang menggunakan tulangan diameter 8
mm jarak 15 cm
 Kolom praktis dengan ukuran 12/12 cm dengan penulangan pokok 4
diameter 10 mm sedangkan sengkang menggunakan tulangan diameter 8
mm jarak 10 cm
 Balok Latei dengan ukuran 12/12 cm dengan penulangan pokok 4 diameter
10 mm sedangkan sengkang menggunakan tulangan diameter 8 mm jarak
10 cm
 Ring balk praktis dengan ukuran 12/12 cm dengan penulangan pokok 4
diameter 10 mm sedangkan sengkang menggunakan tulangan diameter 8
mm jarak 15 cm
11.5. Mutu Beton Praktis adalah K175
12.

PEMASANGAN PIPA DAN LAIN-LAIN DALAM BETON

12.1. Penempatan saluran/pemipaan harus sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi
kekuatan struktur dengan memperhatikan persyaratan SK-SNI T-15-1991-03.
12.2. Tidak diperkenankan untuk menanam pipa dan lain-lain dalam bagian struktur
beton bila tidak ditunjukkan secara detail dalam gambar. Dalam beton perlu
dipasang selongsong pada tempat-tempat yang dilewati pipa.
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12.3. Bila tidak ditentukan secara detail atau ditunjukkan dalam gambar, tidak
dibenarkan untuk menanam saluran listrik dalam struktur beton.
12.4. Apabila dalam pemasangan pipa-pipa, saluran listrik, bagian-bagian yang tertanam
dalam beton dan lain-lain terhalang oleh adanya baja tulangan yang terpasang,
maka Penyedia Jasa harus mengkonsultasikan hal ini dengan Konsultan Pengawas
12.5. Tidak dibenarkan untuk membengkokkan atau menggeser atau memindahkan baja
tulangan tersebut dari posisinya untuk memudahkan dalam melewatkan pipa-pipa
saluran tersebut tanpa ijin tertulis dari Konsultan Pengawas
12.6. Semua bagian atau peralatan yang ditanam dalam beton seperti angkur-angkur, kait
dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan beton, harus sudah
dipasang sebelum pengecoran dilaksanakan.
12.7. Bagian-bagian atau peralatan tersebut harus dipasang dengan tepat pada posisinya
dan diusahakan agar tidak bergeser selama pengecoran beton dilakukan.
12.8. Penyedia Jasa utama harus memberitahukan serta memberi kesempatan kepada
pihak lain untuk memasang bagian/peralatan tersebut sebelum pengecoran beton
dilaksanakan.
12.9. Rongga-rongga kosong atau bagian-bagian yang harus tetap kosong pada benda
atau peralatan yang akan ditanam dalam beton, yang mana rongga tersebut harus
tidak terisi beton, harus ditutupi dengan bahan lain yang mudah dilepas nantinya
setelah pelaksanaan pengecoran beton.
13.

PEKERJAAN WATERPROOFING

13.1. Lingkup pekerjaan
Pekerjaan waterproofing meliputi pekerjaan kedap air pada plat lantai dan plat talang
beton
13.2. Pelaksanaan pekerjaan :
a. Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan water proofing meliputi
volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan dan alur
pekerjaan, serta contoh material yang akan dipakai untuk mendapat persetujuan
dari Tim Teknis dan Konsultan Pengawas.
b. Tipe Waterproofing Bahan waterproofing adalah COATING produk sekualitas
“Fosroc atau Delta Create”
Pelaksanaan pekerjaan :
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia
Jasa konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan water
proofing meliputi volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat,
jadwal pelaksanaan dan alur pekerjaan, serta contoh material yang
akan dipakai untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan
Konsultan Manajemen Konstruksi.
2). Permukaan bidang yang akan di waterproofing harus bersih dari
material lain dan sisa-sisa adukan, dan telah dilakukan uji genangan
air selama 24 jam.
3). Semua lubang, sambungan dan retak telah di-grouting.
4). Pada bagian tepi, sudut dan sambungan dibuat fillet dengan lebar 30
cm susut 45 derajat dan ketinggian minimal 30 cm dari permukaan
lantai.
5). Semua permukaan dilapisi dengan primecoating secara merata
dengan roll atau kuas, pemasangan sesuai, ketentuan pemasangan
membran diatur pada manual produk waterproofing.
c. Bahan Waterproofing setara produk Sikka atau Delta Craete
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14.

PEKERJAAN PASANGAN BATA TELA (BATA LOKAL)

14.1. Lingkup pekerjaan
Pekerjaan pasangan bata adalah pekerjaan pasangan bata seperti ditunjukkan gambar
rencana yang berfungsi sebagai dinding, pagar dan penebalan kolom hingga
terbentuk pasangan bata yang sempurna untuk difinishing lebih lanjut, juga meliputi
pekerjaan pasangan bata yang lain seperti pasangan bata rollag, dan pasangan bata
lainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar rencana.
14.2. Standar :
a. SK SNI S-03-1994-03 (Spesifikasi Peralatan Pemasangan Dinding Bata dan
Plasteran). Atau Produk Lokal yang telah memenuhi standar uji material.
b. Pt T-03-2000-C ( Tata Cara Pengerjaan Pasangan dan Plasteran Dinding ).
c. SK SNI S-04-1989-F ( Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan
Bukan Logam)).
d. SK SNI S-02-1994-04 (Spesifikasi Agregat Halus Untuk Pekerjaan Adukan dan
Plesteran Dengan Bahan Dasar Semen )
14.3. Pelaksanaan pekerjaan
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan pasangan bata
meliputi volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan
dan alur pekerjaan, serta contoh material yang akan dipakai untuk mendapat
persetujuan dari Tim Teknis dan Konsultan Pengawas, di sertai gambar shop
drawing.
2). Penyedia Jasa konstruksi harus memeriksa detil-detil denah ,ketinggian
dinding, dikoordinasikan dengan gambar pekerjaan–pekerjaan ME.
3). Sebelum melaksanakan pekerjaan harus jelas terlebih dahulu mengenai
bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan.
4). Pasangan bata yang digunakan adalah pasangan ½ bata dan pasangan 1
bata.
5). Campuran spesi yang dipakai 1PC : 4 Pasir, untuk dinding biasa.
6). Campuran untuk dinding trasram 1PC : 3 Pasir.
7). Campuran untuk rollag 1PC : 3 Pasir.
8). Pengadukan spesi harus dilakukan dengan molen pengaduk spesi.
9). Bata harus di rendam agar jenuh air agar tidak menyerap air dari campuran.
10). Penyedia Jasa konstruksi harus menjamin pasangan bata horizontal dengan
alat bantu profil kayu lot pengukur ketegakan pasangan dan benang.
11). Ketebalan spesi diusahakan sama pada arah vertikal dan horisontal.
12). Pemasangan dinding batu bata dilakukan bertahap, setiap tahap terdiri
maksimum 24 lapis setiap harinya, diikuti dengan cor kolom praktis.
13). Bidang dinding yang luasnya lebih besar dari 12 m2 ditambahkan kolom dan
balok penguat (kolom praktis) dengan ukuran 12x12 cm, dengan tulangan
pokok 4 diameter 10 mm, beugel diameter 8 mm jarak 15 cm.
14). Pada tiap 30-50 cm tinggi kolom harus diberi tulangan diameter 8 mm
panjang 30 cm tiap sisinya untuk menjamin bahwa kolom menyatu dengan
dinding batanya.
15). Kolom praktis di cor pada setiap ketinggian 1 m (untuk pasangan bata yang
luasan nya lebih dari 12 m2 harus ada pasangankolom praktis).
16). Tidak diperkenankan memasang bata merah yang patah dua melebihi dari 5
%. Bata yang patah lebih dari 2 tidak boleh digunakan.
17). Pasangan batu bata untuk dinding harus menghasilkan dinding finish setebal
15 cm.
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18). Setelah bata terpasang, nad/siar-siar harus dikerok sedalam 1 cm dan
dibersihkan dengan sapu lidi dan kemudian disiram air.
14.4. Material :
a. Semen
1). Semen yang dipakai adalah semen jenis Portland Cement (PC) sekualitas
“Tiga Roda/Bosowa/Kupang”
2). 1 (satu) merk semen untuk seluruh pekerjaan.
3). Semen harus didatangkan dalam zak yang tidak pecah/utuh, tidak terdapat
kekurangan berat dari apa yang tercantum pada zak.
4). Semen masih harus dalam keadaan fresh (belum mulai mengeras).
5). Penyimpanan semen tidak akan segera digunakan harus menjamin mutu
semen, dengan menyediakan tempat penyimpanan yang kedap air dan
tetutup rapat.
6). Semen yang sudah disimpan lebih dari 6 bulan sejak dibuat perlu diuji
sebelum digunakan, jika sudah rusak harus ditolak.
b. Batu bata :
1). Batu bata Tela/lokal yang digunakan batu bata yang mempunyai warna
merah menyala yang menunjukkan kesempurnaan pada waktu pembakaran.
2). Batu bata tidak boleh retak diuji dengan memukulkan dua buah batu bata,
suara yang nyaring menunjukkan batu bata tidak retak.
3). Batu bata harus keras, tidak mudah tergores, dan padat (tidak banyak poripori)
c. Pasir :
1). Pasir harus terdiri dari butir-butir yang tajam, kuat dan bersudut.
2). Bebas dari bahan-bahan organis, lumpur, tanah lempung dan sebagainya,
jumlah kandungan bahan ini maksimal 5% dan tidak mengandung garam.
15.

PEKERJAAN PLESTERAN, ACIAN DAN SPONENGAN

15.1. Lingkup pekerjaan :
Pekerjaan plesteran meliputi pekerjaan :plesteran, acian, dan sponengan adalah semua
pekerjaan plesteran, acian, dan sponengan pada semua permukaan bata dan beton
atau yang ditunjukkan pada gambar seperti plesteran baru kali, plesteran ciprat,
profilan semen, dan tali air hingga terbentuk permukaan yang siap difinishing lebih
lanjut.
15.2. Standar :
a. SK SNI S-03-1994-03 (Spesifikasi Peralatan Pemasangan Dinding Bata dan
Plesteran).
b. Pt T-03-2000-C ( Tata Cara Pengerjaan Pasangan dan Plesteran Dinding )
c. SK SNI S-04-1989-F ( Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan
Bukan Logam)).
d. SK SNI S-02-1994-04 (Spesifikasi Agregat Halus Untuk Pekerjaan Adukan dan
Plesteran Dengan Bahan Dasar Semen ).
15.3. Material
a. Semen
1). Semen yang dipakai adalah semen jenis Portland Cement (PC) sekualitas
“Tiga Roda/Bosowa/Kupang”.
2). 1 (satu) merk semen untuk seluruh pekerjaan.
3). Semen harus didatangkan dalam zak yang tidak pecah/utuh, tidak terdapat
kekurangan berat dari apa yang tercantum pada zak.
4). Semen masih harus dalam keadaan fresh (belum mulai mengeras).
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5).
6).

Penyimpanan semen tidak akan segera digunakan harus menjamin mutu
semen, dengan menyediakan tempat penyimpanan yang kedap air dan
tetutup rapat.
Semen yang sudah disimpan lebih dari 6 bulan sejak dibuat perlu diuji
sebelum digunakan, jika sudah rusak harus ditolak.

b. Pasir
1). Pasir harus terdiri dari butir-butir yang tajam, kuat dan bersudut.
2). Bebas dari bahan-bahan organis, lumpur, tanah lempung dan sebagainya,
jumlah kandungan bahan ini maksimal 5% dan tidak mengandung garam.
15.4. Pelaksanaan:
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan plesteran, acian, dan
sponengan meliputi volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal
pelaksanaan dan alur pekerjaan, serta contoh material yang akan dipakai
untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan Konsultan Pengawas, di
sertai gambar shop drawing.
2). Sebelum memulai pekerjaan, pekerjaan pipa-pipa dan conduit mekanikal
dan elektrikal harus sudah selesai.
3). Pemasangan pipa-pipa dan conduit harus cukup dalam dan kuat tertanam
sehingga tidak menimbulkan retak pada plesteran yg sudah jadi.
4). Campuran/bahan dibuat menggunakan mixer selama 3 menit dan
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 Untuk bidang kedap air, beton, pasangan dinding batu bata yang
berhubungan dengan udara luar, dan semua pasangan batu bata di
bawah permukan tanah sampai ketinggian 30 cm dari permukaan lantai
dan 150 cm dari permukaan lantai toilet dan daerah basah lainnya
dipakai adukan plesteran 1 pc : 3 pasir.
 Untuk bidang lainnya diperlukan plesteran campuran 1 PC : 4 pasir.
 Untuk plesteran beton menggunakan campuran 1 pc : 3 pasir.
 Untuk plesteran trasraam menggunakan campuran 1 pc : 3 pasir
 Untuk plesteran ciprat menggunakan campuran 1 pc : 2 pasir.
 Untuk plesteran pada batu kali menggunakan campuran 1 PC : 4 pasir,
dengan ketebalan 10 mm.
 Plesteran halus (acian) dipakai campuran PC dan air sampai
mendapatkan campuran yang homogen, acian dapat dikerjakan sesudah
plesteran berumur 8 hari (kering benar).
 Semua jenis adukan perekat tersebut di atas harus disiapkan sedemikian
rupa sehingga selalu dalarn keadaan baik dan belum mengering,
diusahakan agar jarak waktu pencampuran aduk perekat tersebut
dengan pemasangannya tidak melebihi 30 menit terutama untuk adukan
kedap air.
 Untuk dinding tertanam di dalam tanah harus diplaster dengan memakai
spesi kedap air.
 Plasteran pada sambungan antara beton dan bata harus diberi kawat
ayam.
 Pasangan kepala plesteran dibuat pada jarak 1 m, dipasang tegak dan
menggunakan keping-keping plywood setebal 9 mm untuk patokan
kerataan bidang, pelaksanaan plesteran tidak boleh melebihi 2 hari
setelah dibuat kepalaan.
 Untuk beton sebelum diplaster permukannya harus dibersihkan dari
sisa-sisa bekisting dan kemudian dikretek (scrath) terlebih dahulu dan
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16.

semua lubang-lubang bekas pengikat bekisting atau form tie harus
tertutup aduk plaster.
Ketebalan
plasteran
harus
mencapai
ketebalan
permukaan
dinding/kolom yang dinyatakan dalam gambar, atau sesuai peil-peil
yang diminta gambar. Tebal plasteran minimum 1.5 cm, jika ketebalan
melebihi 2,5 cm harus diberi kawat ayam untuk membantu dan
memperkuat daya lekat dari plasterannya pada bagian pekerjaan yang
diizinkan .
Untuk permukaan yang datar, harus mempunyai toleransi lengkung atau
cembung bidang tidak melebihi 5 mm untuk setiap jarak 2 m. Jika
melebihi, Penyedia Jasa konstruksi berkewajiban memperbaikinya
dengan biaya atas tanggungan Penyedia Jasa konstruksi.
Tidak diperbolehkan adanya pertemuan antar dinding atau dengan lantai
yang membentuk sudut.
Semua bidang yang akan menerima bahan (finishing) pada
permukaannya diberi alur-alur garis horizontal atau dikretek (scrath)
untuk memberi ikatan yang lebih baik terhadap bahan finishingnya,
kecuali untuk menerima cat.
Untuk setiap permukaan bahan yang berbeda jenisnya yang bertemu
dalam satu bidang datar, harus diberi naat (tali air) dengan ukuran lebar
0,7 cm dalamnya 05 cm, kecuali bila ada petunjuk lain di dalam gambar.
Kelembaban plasteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung
wajar/tidak terlalu tiba-tiba dengan membasahi permukaan plasteran
setiap kali terlihat kering dan melindungi dari terik panas matahari
langsung dengan bahan-bahan penutup yang bisa mencegah penguapan
air secara cepat.
Plasteran harus mendapatkan curing minimal 1x sehari selama 3 hari.
Untuk bidang pasangan dinding batu bata dan beton bertulang yang
akan difinish dengan cat dipakai plesteran halus (acian di atas
permukaan plasterannya).
Plasteran harus sudah berumur 3 hari sebelum di-aci.
Acian harus rata/tdk bergelombang dengan ketebalan acian 2mm atau
maksimal 3mm.
Bahan acian menggunakan bahan PC.
Acian harus di curring minimal 1x sehariselama 7 hari.
Jika terjadi keretakan sebagai akibat pengeringan yang tidak baik,
plasteran harus dibongkar kembali dan diperbaiki sampai dinyatakan
dapat diterima oleh Konsultan Pengawas dengan biaya atas tanggungan
penyedia Jasa konstruksi. Selama 7 (tujuh) hari setelah pengacian selesai
penyedia Jasa konstruksi harus selalu menyiram dengan air, sampai
jenuh sekurang-kurangnya 2 kali setiap hari.

PEKERJAAN KERAMIK (PELAPIS LANTAI)

16.1. Lingkup Pekerjaan
Pekerjaan Keramik meliputi pekerjaan pemasangan keramik, sesuai dengan gambar
rencana.
16.2. Material
 Keramik lantai Tile 50 x 50 cm Cutting Polish setara Roman
 Keramik lantai Tile 30 x 30 cm Roman Grass
 Keramik tangga 30x30 cm unpolish dan stepnose 5x30 cm
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Keramik lantai 50x50 cm Type Rock Tile
Keramik Kamar mandi dengan ukuran 30x30 cm
Keramik dinding KM dengan ukuran 30x45 cm
Plin keramik 10/40 cm
Semua menggunakan merk sekualitas “Roman”.

16.3. Pelaksanaan
a. Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan keramik meliputi volume
pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan dan alur pekerjaan,
serta contoh material yang akan dipakai untuk mendapat persetujuan dari
Konsultan Pengawas disertai gambar shop drawing.
b. Keramik yang masuk ke tapak harus diseleksi, agar sesuai dengan ukuran, bentuk
dan warna yang telah ditentukan. Dus keramik harus dalam keadaan tersegel
dengan spesifikasi yang ditentukan. Warna, ukuran, tekstur, dan bentuk harus
seragam . Keramik yang tidak sesuai dengan spesifikasi tidak boleh dipasang.
c. Pemasangan keramik boleh dilakukan bila Instalasi M&E pada lantai sudah selesai.
d. Untuk keramik jenis acian semen, keramik harus direndam air hingga jenuh air
terlebih dahulu sebelum dipasang, untuk keramik jenis addesive keramik ,
keramik tidak boleh direndam air.
e. Kecuali ditentukan lain pada spesifikasi ini atau pada gambar, level yang
tercantum pada gambar adalah level finish lantai, karenanya screeding dasar
harus diatur hingga memungkinkan pada keramik dengan ketebalan yang berbeda
permukaan finishnya terpasang rata.
f. Header/kepalaan keramik harus dibuat pada dua arah dengan bantuan alat ukur
(theodolit atau waterpass)
g. Adukan semen untuk screeding dibuat dengan pebandingan 1 pc : 3 pasir. Adukan
perekat dengan perbandingan 4,5 kg adesive dengan 1 liter air.
h. Lantai harus benar-benar terpasang rata, baik yang ditentukan datar maupun
yang ditentukan mempunyai kemiringan.
i. Kemiringan tidak boleh kurang dari 25 mm pada jarak 10 m untuk area toilet.
Sedangkan untuk area lain, tidak boleh kurang dari 12 mm pada jarak 10 m.
Kemiringan harus lurus hingga air bisa mengalir semua tanpa meninggalkan
genangan.
j. Pemotongan keramik harus menggunakan alat yang sesuai agar menghasilkan
hasil potongan yang rata, tidak bergerigi.
k. Keramik harus dilindungi dari pergerakan selama 48 jam setelah pemasangan
dengan menempatkan rambu atau tanda.
l. Pasangan keramik harus diperiksa jarak dan kelurusan nat-nya, tidak kosong
aciannya, tidak retak dan gores, beda tinggi keramik (plint) maksimal 1 mm.
m. Keramik boleh di-grouting atau kolot setelah berumur 24 jam. Warna grouting
harus seragam, halus dan tanpa celah, bila perlu gunakan alat bantu untuk
meratakan grouting. Tepi dinding diberi sealant atau dibiarkan saja tanpa
grouting untuk ruang muai-susut.
17.

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

17.1. Lingkup Pekerjaan :
Pekerjaan pintu jendela meliputi seluruh pekerjaan pemasangan pintu dan
jendela/boven pada gambar perencanaan.
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17.2. Material :
a. Pintu PJ 1
Kusen Aluminium 4 “ warna brown setara Alexindo
Daun pintu dari kaca tempered 12 mm di lapis sticker sunblasting
Penjepit pitu (glass fitting) dari “Dekkson”
Engsel Floor hinge
Kaca bening 8 mm
b. Pintu dan Jendela
menggunakan Almunium tebal 4” warna brown.
Panil mutlipleks Lapis HPL serata Gressmerino
Panil dari kaca bening 5 mm
Hardwere serata “Dekkson”
c. Partisi
menggunakan rangka baja ringn profil c 75.
Partisi Kalsiboard dobel/rangkap 2 sisi tebal masing-masing 8 mm
Plint Aluminium
Kusen rangka Almunium tebal 4” warna brown
Panil mutlipleks Lapis HPL serata Gressmerino
Panil dari kaca bening 5 mm
Hardwere serata “Dekkson”
d. Engsel, Handle dan door closer, pengunci sekualitas “Dekkson”.
 Selot tanam untuk pintu produk setara “Dekkson”
 Grendel putar (kosong-isi) dipakai untuk pintu-pintu W.C./lavatory.
 Grendel pegas untuk jendela jungkit/BV
 Tipe kunci harus sesuai dengan fungsi ruang, dipasang setinggi 100 cm dari
lantai atau sesuai petunjuk Konsultan Pengawas.
 Engsel pintu menggunakan 3 engsel dan jendela menggunakan 2 engsel
 Untuk jendela BV jungkit dipakai engsel khusus untuk maksud itu (engsel
pivot) dengan ukuran yang sesuai untuk masing-masing ukuran jendela.
e. Material-material lain yang akan digunakan ukuran dan pemasangannya
menyesuaikan dengan gambar rencana, meliputi antara lain:
 Kaca bening tebal 5 mm.
1.1. Untuk kusen dan daun pintu Kamar mandi menggunakan bahan Multiplek 6mm
Finish Laminating.
1.2. Posisi dan ketinggian kusen harus sesuai dengan gambar rencana.
1.3. Kusen pintu jendela harus siku pada semua sudutnya dan rapat pada setiap
sambungannya.
1.4. Instalasi daun pintu jendela harus sempurna sehingga daun pintu atau jendela ngi
dibuka dengan ngina dan ditutup dengan rapat, tanpa menggesek bagian lain dari
kusen atau lantai.
1.5. Sampai pekerjaan selesai dilaksanakan kusen pintu dan jendela harus dilindungi dari
gesekan dengan benda lain,
1.6. Penyedia Jasa konstruksi harus menyediakan sempel material yang harus disetujui
oleh Tim Teknis dan Konsultan Pengawas, sekurang – kurang nya 2 hari sebelum
pekerjaan dilaksanakan.
1.7. Apabila pekerjaan ini di sub kontrakkan maka penyedia Jasa konstruksi harus
memberitahukan pada Konsultan Pengawas dan Tim Teknis serta harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu.
18.

PEKERJAAN KACA

18.1. Lingkup Pekerjaan :
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Pekerjaan kaca meliputi pemotongan dan pemasangan material kaca yang ada
pada jendela, pintu dan boven.
18.2. Material :
a. Kaca Sekualitas Asahimas, berupa kaca bening, kaca riben, dan kaca es, dengan
bentuk dan ukuran sesuai gambar kerja, Pada pasangan yang ada celah harus
tertutup dengan sealing dan atau karet penjepit kaca, sekualitas silicons sealant
warna menyesuaikan dengan warna kaca.
b. Kaca adalah benda terbuat dari bahan glass yang pipih pada umumnya
mempunyai ketebalan yang sama, mempunyai sifat tembus cahaya,dapat diperoleh
dari proses-proses tarik, gilas dan pengembangan (Float glass)
c. Kaca lembaran yang berbentuk segi empat harus mempunyai sudut serta tepi
potongan yang rata dan lurus, toleransi kesikuan maximum yang diperkenankan
adalah 1,5 mm per meter. Kaca yang digunakan harus bebas dari gelembung
(ruang-ruang yang berisi gas yang terdapat pada kaca)
d. Kaca harus bebas dari keretakan (garis-garis pecah pada kaca baik sebagian atau
seluruh tebal kaca).
e. Ketebalan Kaca sesuai dengan gambar kerja.
f. Penyedia Jasa konstruksi harus menyediakan sempel material yang harus disetujui
oleh Tim Teknis dan Konsultan Pengawas, sekurang – kurang nya 2 hari sebelum
pekerjaan dilaksanakan.
19.

PEKERJAAN PLAFOND

19.1. Lingkup pekerjaan :
Pekerjaan Plafond meliputi pemasangan rangka dan plafond Gipsump Board tebal 9
mm produk sekualitas “Jaya board atau Elephant”dan sesuai dengan yang
ditunjukkan pada gambar rencana.
19.2. Standar :
a. PKKI ( Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia )
b. SKBI 4362-1986 (Spesifikasi Kayu Awet Untuk Perumahan dan Gedung)
19.3. Material :
a. Kawat penggantung dengan diameter minimal 4 mm.
b. Rangka menggunakan pipa hollow 4 x 4 cm, 2 x 4 cm tebal 0,6 mm
c. Rangka Cross tee main tee modul 60 x 120 cm
d. Gipsum Board tebal 9 mm
e. kasiboard tebal 6 mm
f. List profil gypsum lebar 7 sampai 10 cm
19.4. Pelaksanaan pekerjaan :
a. Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan plafond meliputi volume
pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan dan alur pekerjaan,
serta contoh material yang akan dipakai untuk mendapat persetujuan dari Tim
Teknis dan Konsultan Pengawas, di sertai gambar shop drawing.
b. Arah dan jarak seperti yang di tunjukkan pada gambar.
c. Pola plafond harus sesuai dengan gambar rencana.
d. Batas antara plafond dan tembok harus membentuk sudut yang rapi dengan sudut
dan ukuran seperti pada gambar, dengan menggunakan list profil gypsum dengan
lebar sampai 5 cm.
e. Opening untuk pekerjaan M&E harus sesuai dengan gambar rencana.
f. Penyambungan antar Gipsum harus rapat tidak menimbulkan goresan bekas
sambungan.
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g. Penggantung antara rangka hollow dengan penggantung atas menggunakan
kawat penggantung dengan diameter minimal 4 mm.
20.

PEKERJAAN CAT

20.1. Lingkup kerja :
Pekerjaan cat meliputi pekerjaan cat dinding, kayu, beton, dan besi sesuai dengan
gambar rencana. Sebelum pengecatan dimulai, penyedia Jasa konstruksi harus
melakukan pengecatan pada satu bidang untuk tiap warna dan jenis cat yang
diperlukan. Bidang-bidang tersebut akan dijadikan contoh pilihan warna, texture,
material dan cara pengerjaan. Bidang-bidang yang akan dipakai sebagai mock up ini
akan ditentukan oleh Tim Teknis dan Konsultan Pengawas. Jika masing-masing
bidang tersebut telah disetujui oleh Tim Teknis dan Konsultan Pengawas,
bidang-bidang ini akan dipakai sebagai standard minimal keseluruhan pekerjaan
pengecatan.
20.2. Standar :
a. SNI 03-2407-1991 (Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah dan Gedung)
b. SNI 03-2408-1991 (Tata Cara Pengecatan Logam )
20.3. Cat dinding
a. Lingkup Pekerjaan
Yang termasuk pekerjaan cat dinding adalah pengecatan seluruh plesteran
bangunan dan/atau bagian-bagian lain yang ditentukan gambar.
b. Material :
Cat dinding type“Weather Shiled” setara Dulux atau Mowilex
warna ditentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah mengadakan
percobaan pengecatan (mock up)
c. Pelaksanaan Pekerjaan :
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan pengecatan meliputi
volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan dan
alur pekerjaan, serta contoh material yang akan dipakai disertai sertifikat
hasil pengujian material untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan
Konsultan Pengawas.
2). Sebelum pengecatan dimulai plasteran telah berumur 14 hari, dinding harus
diamplas halus, bersih dari debu, lubang-lubang yang mungkin ada sudah
diisi, celah dan retak sudah diperbaiki
3). Permukaan dinding harus kering (periksa dengan higrometer, kelembaban
maksimal 15 %), kadar alkali rendah (periksa dengan kertas lakmus setelah
kurang lebih 10 menit berubah hijau).
4). Plamur digunakan untuk bekas bobokan, retak, dinding luar tidak boleh
menggunakan plamur.
5). Pekerjaan plamur dilaksanakan dengan pisau plamur dari plat baja tipis dan
lapisan plamur dibuat setipis mungkin sampai membentuk bidang yang rata..
6). Untuk warna-warna yang sejenis, penyedia Jasa konstruksi diharuskan
menggunakan kaleng-kaleng dengan nomor percampuran (batch number)
yang sama.
7). Setelah pekerjaan cat selesai, bidang dinding merupakan bidang yang utuh,
rata, licin, tidak ada bagian yang belang.
20.4. Pekerjaan Menie Kayu dan cat
a. Lingkup Pekerjaan
Yang termasuk pekerjaan ini adalah pengecatan bidang kayu dan atau
bagian-bagian lain yang ditentukan gambar.
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b. Material
Manie yang digunakan adalah manie kayu sekualitas “Emco” warna merah, dan
cat kayu sekualitas emco.
c. Pelaksanaan Pekerjaan
1). Semua kayu hanya boleh dimanie dan di cat di lokasi proyek dan mendapat
persetujuan Konsultan Pengawas.
2). Sebelum pekerjaan manie dan cat dillakukan, bidang kayu kasar harus
diamplas dengan amplas kayu kasar dan dilanjutkan dengan amplas kayu
halus sampai permukaan bidang licin dan rata.
3). Pekerjaan manie dan cat dilakukan dengan menggunakan kuas, dilakukan
berlapis, sedemikian rupa sehingga bidang kayu tertutup sempurna dengan
lapisan manie dan cat.
20.5. Pekerjaan Cat Besi
a. Lingkup Pekerjaan
Yang termasuk pekerjaan ini adalah pengecatan seluruh permukaan besi meliputi
besi atap teras dan void, kuda kuda, dan atau bagian-bagian lain yang ditentukan
gambar, untuk cat kuda-kuda pembiayaan sudah termasuk pada besi baja nya.
b. Material
Cat yang digunakan pada bagian besi menggunakan cat besi sekualitas Emco,
sedangkan untuk cat pada rangka baja penutup atap menggunakan cat sekualitas
zinkcromet.
c. Pelaksanaan Pekerjaan
1). Semua bahan yang akan dicat harus terhindar dari bahan bahan kimia
minyak dan juga kotoran.
2). Pengecatan pada bidang besi yang menggunakan cat sekualitas emco, di cat
dua kali pengecatan ( dua lapis pengecatan).
3). Pengecatan bada bidang baja yang menggunakan cat sekualitas singcromet,
di cat satu kali pengecatan ( satu lapis pengecatan).
21.

PEKERJAAN RAILLING TANGGA

1. Lingkup Pekerjaan :
Pekerjaan railling tangga terbuat dari pipa stainlessteel, railling tangga utama dan
samping dari stanlesstel dengan spesifikasi material seperti yang tercantum pada
gambar kerja
2. Material :
a. Tiang Plat Besil tebal 3 mm
b. Besi hollow 2 x 3 tabal 3 mm
c.
d. Hand railling solid wood 5/3 cm
22.

PEKERJAAN PARTISI

22.1. U M U M
1. Lingkup Pekerjaan
a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan
alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud sehingga
dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.
b. Meliputi seluruh pekerjaan dinding partisi gypsum board rangka aluminium
sesuai yang ditunjukkan dalam detail gambar.
2. Pekerjaan yang berhubungan
a. Pekerjaan Misscelaneous Metal
b. Pekerjaan Pengecatan
3. Standard
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a. ANSI : A42,2 – Interior Lighting and Furing.
b. ASTM : C126 – Aplication and Finishing of Gypsum Board.
4. Persetujuan
a. Kontraktor perlu menyerahkan contoh bahan dan shop drawing untuk
disetujui Perencana/Direksi.
22.2. BAHAN/PRODUK
1. Kalsi Board tebal 6 mm dipasang rangkap
2. Gypsum Board :
a. Jayaboard Elephant, atau setara. Tebal 9 mm
3. Bahan rangka :
a. Profil Galfalum C-75.
b. Aluminium 4” warna brown.
c. Tebal bahan minimum 0,8 mm, masing-masing dipasang muka dan
belakang.
d. Nilai batas deformasi yang diizinkan 2 mm.
e. Bahan yang diproses pabrikan harus diseleksi terlebih dahulu dengan
seksama sesuai bentuk toleransi, ukuran, ketebalan, kesikuan, kelengkungan
dan pewarnaan yang disyaratkan.
f. Persyaratan bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan/
persyaratan dari pabrik yang bersangkutan.
4. Bahan Pelapis :
a. Dari bahan gypsum board produk yang disetujui Perencana/Konsultan
Pengawas, tebal bahan 9 mm sesuai yang ditunjukkan dalam detail gambar.
Pemasangan pada bagian luar/dalam difinish, ketebalan dinding partisi 2 sisi
10,4 cm.
b. Accessories
1. Angkur, sekrup, pelat, baut jika ada harus digalvanis.
2. Untuk rangka induk/pokok, angker dipakai galvanis steel plate
ketebalan 2 mm.
3. Bahan pelengkap lain harus sesuai persyaratan, dan sesuai dengan
ukuran panel dan material rangka panel yang dipasang.
c.
Bahan finishing
1. Finishing gypsum board dicat dengan Emulsi Acrylic.
22.3. PELAKSANAAN
1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambargambar yang ada dan kondisi dilapangaan (ukuran dan lubang), termasuk
mempelajari bentuk, pola lay-out/penempatan, cara pemasangan, mekanisme
dan detail-detail sesuai gambar.
2. Diwajibkan Kontraktor untuk membuat shop drawing sesuai ukuran / bentuk /
mekanisme kerja yang telah ditentukan oleh Perencana.
3. Bilamana diinginkan, Kontraktor wajib membuat mock-up sebelum pekerjaan
dimulai dan dipasang.
4. Sebelum pemasangan, penimbunan bahan/material yang lain ditempat pekerjaan
harus diletakkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak
terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
5. Harus diperhatikan semua sambungan dalam pemasangan klos-klos, baut,
angker-angker dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya
dengan memperhatikan/menjaga kerapihan terutama untuk bidang-bidang
tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetelan.
6. Desain dan produksi dari ngina partisi harus mendapat persetujuan dari
Perencana/Konsultan Pengawas.
7. Pemasangan partisi tidak boleh menyimpang dari ketentuan gambar rencana
untuk itu.
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8. Urutan dan cara kerja harus mengikuti persyaratan dan ketentuan Perencana /
Konsultan Pengawas.
9. Semua rangka harus terpasang siku, tegak, rata sesuai peil dalam gambar dan
lurus tidak melebihi batas toleransi kemiringan yang diizinkan dari masingmasing bahan yang digunakan.
10. Perhatikan semua sambungan dengan material lain, sudut-sudut pertemuan
dengan bidang lain. Bilamana tidak ada kejelasan dalam gambar, Kontraktor
wajib menanyakan hal ini kepada Perencana/Konsultan Pengawas.
11. Semua ukuran modul yang dianut berkaitan dengan modul lantai dan langitlangit.
12. Semua partisi yang terpasang sesuai dengan dalam hal ini type dan lay out.
13. Setelah pemasangan, Kontraktor wajib memberikan perlindungan terhadap
benturan-benturan, benda-benda lain dan kerusakan akibat kelalaian pekerjaan,
semua kerusakan yang timbul adalah tanggung jawab Kontraktor
23.

PEKERJAAN CURTAIN WALL (CLADDING)

23.1. U M U M
1. Lingkup Pekerjaan
a. Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, biaya,
peralatan dan alat-alat bantu yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan
ini, sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan
sempurna.
b. Pekerjaan Curtain Wall ini yaitu, alluminium (rangka, dinding / cladding),
finishing, assories dan seluruh perlengkapannya seperti yang dinyatakan /
ditunjukkan dalam gambar serta sesuai dengan shop drawing dari
Kontraktor yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas / Manajemen
Konstruksi.
Pekerjaan ini dilakukan berdasarkan penentuan sistem, perhitungan struktur,
dan hasil pengetesan atau mock up terhadap kekuatan dan kebocoran serta
kehandalan sistem curtain wall, sesuai dengan standard-standard yang
berlaku, yang menjadi tanggung jawab Kontraktor.
c. Jika hasil mock up test tidak memenuhi spesifikasi yang sudah disyaratkan,
Kontraktor harus mengulang kembali mock up terst tersebut dengan sistem
window wall yang sudah diperbaiki sampai dapat hasil yang memenuhi
spesifikasi.
d. Pekerjaan ini memperhatikan pekerjaan kosen, pintu dan jendela, serta
pekerjaan kaca.
23.2.

BAHAN/PRODUK
a. Alluminium Cladding :
Bahan adalah Alluminium Composite Panel, merk SEVEN atau ALUCLAD
atau produk setara, tebal 4 mm, dengan warna ditentukan kemudian
Penggunaan panel pada bangunan denga warna berbeda harus sesuai
dengan komposisi warna swbagaimana yang ditunjukkan pada gambar,
dengan didahului pembuatan shop drawing yang disetujui Konsultan
Pengawas / Manajemen Konstruksi, angkur-angkur untuk pemasangan
Rangka Alluminium pemegang panel (cladding) Harus terbuat dari
alluminium angle (siku) ukuran min. L.50.50.4 clear andize dengan
lapisan minimum 20 mm dan disesuaikan dengan gqambar rencana.

23.3.

PELAKSANAAN
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1. Sebelum memulai pekerjaan Kontraktor wajib meneliti gambar-gambar dan
kondisi lapangan (ukuran dan peil lobang) dan membuat contoh jadi untuk
semua detail sambungan dan profil alluminium yang berhubungan dengan
sistem konstruksi bahan lain, serta melakukan pengukuran kembali, untuk
mendapatkan ukuran yang tepat dalam pembuatan shop drawing.
2. Sebelum pembuatan / penyetelan frame alluminium dimulai harus dibuat
dahulu shpo drawing lengkap, yang meliputi gambar denah, lokasi, bentuk, dan
ukuran, serta perhitungan struktur seluruh komponen dan pperkuatannya,
yang semuanya harus disetujui terlebih dahulu perencana dan Kosultan
Pengawas / manajemen konstruksi.
3. Pihak kontraktor harus menyerahkan contoh material yang akan digunakan
disertai dengan laporan pengujian material untuk disetujui oleh Konsultan
Perencana dan Konsultan Pengawas / Manajemen Konstruksi.
4. Semua frame dan panel, baik untuk dinding masif (alluminium cladding),
dinding kaca, granit (curtain wall) maupun jendela, dibuat / distel dipabrik
(work shop) secara maksimal dengan teliti, sesuai dengan ukuran dan kondisi
lapangan, agar hasil dapat dipertanggung jawabkan.
5. Pekerjaan yang dilakukan dilapangan hanya pekerjaan pemasangan saja.
6. Pemotongan alluminium hendaknya dilakukan di pbrik /work shop tidak
dilapangan, jauhkan dari material besi untuk menghindarkan penempelan debu
besi pada permukaannya. Disarankan untuk mengerjakan pada tempat yang
aman dengan hati-hati tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaan
material.
7. Sebelum pekerjaan pembuatan / penyetelan dan pemasangan dilakukan, harus
ada persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas / Manajemen
Konsultan.
8. Pengelasan tidak diperkenankan pada seluruh sisi panel.
9. Penyekrupan harus dipasang tidak terlihat dari luar dengan sekrup stainlessteel,
sedemikian rupa sehingga hair line dari tiap sambungan harus kedap air dan
memenuhi sayarat kekuatan kedap air.
10. Untuk fitting, hardware dan reinforcing material dengan cladding kaca maupun
garanit yang akan kontak langsung, maka permukaan metal yang bersangkutan
harus menggunakan rangka alluminium untuk menghindari korosi.
11. Sekeliling tepi frame yang pertelasan dengan dinding atau garanit agar diberi
silicone sealant supaya kedap air dan suara.
12. Tepi bawah ambang glass curtain wall agar dilengkapi top dan battom coping
untuk penehan air hujan.
13. Sambungan vertikal maupun horizontal, sambungan sudut maupun silang,
harus dilakukan sedemikian rupa sehingga profil-profil alluminium harus
terpasang sempurna. Bila perlu dapat dilakukan dengan mengunakan skrupskrup pengaku yang tidak boleh terlihat dari luar.
14. Kontraktor diwajibkan untuk mengamankan frame alluminium, kaca dan panel
dari curtain wall yang sudah terpasang dari kotoran, air, cat dan benda-benda
lain yang dapat merusak, seperti benturan dengan benda-benda keras lainnya.
15. Pemasangan Granit dilakukan setelah rangka dinding sudah selesai dengan baik
dan sempurna serta disetujui Konsultan Pengawas / Manajemen Konstruksi
setelah berkonsultasi dengan Perencana & Pemilik Proyek, baru pemasangan
Granit dapat dilaksanakan.
16. Pada rangka yang ada, granit dapat langsung diikatkan, dengan menggunakan
las, sehingga mendapatkan ketebalan dinding seperti tertera pada gambar.
17. Siar-siar Granit diisi dengan produk pengisi siar tersebut di atas atau yang
setara, yang warnanya akan ditentukan kemudian.
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18. Bahan Granit yang digunakan sebelum dipasang terlebih dahulu diserahkan
contoh-contohnya (minimum 3 contoh bahan dari 3 jenis produk yang lain
yang setara) kepada Konsultan Pengawas / Manajemen Konstruksi dan
Perencana untuk memperoleh persetujuan.
19. Sebelum pekerjaan dimulai Kontraktor diwajibkan membuat shop drawing dari
pola pemasangan bahan yang disetujui oleh Konsultan Pengawas / Manajemen
Konstruksi setelah berkonsultasi dengan dan Perencana.
20. Pemotongan harus menggunakan alat potong khusus untuk itu, sesuai petunjuk
pabrik.
21. Pemasangan harus dilakukan oleh seorang ahli yang berpengalaman dalam
pemasangan granit.
22. Bidang dinding garnit harus benar-benar rata, dan garis-garis siar-siar harus
benar-benar lurus.
23. Awal pemasangan Granit pada dinding dan kemana sisa ukuran harus
diadakan, harus digambarkan dengan jelas pada shop drawing. Dan terlebih
dahulu harus memperoleh persetujuan Konsultan Pengawas / Manajemen
Konstruksi sebelum pekerjaan pemasangan dimulai.
24. Granit yang sudah terpasang harus segera dibersihkan dari segala macam
noda-noda yang melekat, jangan ditunggu sampai kotoran tersebut mengeras.
25. perhatikan adanya pola tali air yang dijumpai pada permukaan pasangan atau
hal hal lain seperti yang ditunjukkan dalam gambar.
26. Sebelum pemesangan granit sebagai finishing dinding, unit-unit dari granit
harus di beberkan terlebih dahulu supaya granit dapat disusun sedemikian rupa
sehingga pola dan warna dapat teratur / serasi.
27. Pada setiap lembar granit dipasang ankur sebagai pengait, dari bahan kuningan
dengan diameter min. 10 mm, hasil pemasangan angkur / pengait harus kuat
dan kokoh.
28. Untuk Exterior, bagian belakang lembaran granit diberi lapisan waterproofing
liquid yang mengandung epoxy (ekapox). Sebelum Ekapox dikuaskan
permukaan samping dan belakang granit harus dibersihkan dari debu / kotoran
dan dalam keadaan kering. Ekapox dapat diencerkan dengan Xylene atau Thiner
dengan mutu baik sebanyak 10 %, campuran ini akan mengeras dalam waktu ±
1 jam (jangan dijemur). Bagian muka granit tidak boleh terkena Ekapox, jika
terkena segera dibersihkan dengan lap dibasahi Xylene atau Thiner. Ekapox
dikuaskan setebal ± 400 micron.
29. Pemasangan Granit harus diperhatikan jarak antara masing-masing unitnya
harus sama lebar dan membentuk garis lurus yang sejajar. Pada perpotongan
siar-siarnya harus saling berbentuk sudut siku antar sesama, bidang permukaan
dinding harus rata / waterpass tidak ada permukaan yang cembung / cekung.
Semua unit=unitnya harus terpasang dengan adukan yang padat tanpa rongga,
dan sisi-sisinya utuh tanpa cacat (tanpa retak dan gompal).
30. Sudut atau garis pertemuan dengan material lain harus diperhatikan, sesuai
dengan detail gambar.
31. Siar-siar granit harus diisi dengan bahan khusus, seperti yang disebutkan diatas.
Pengisian siar-siar dilakukan setelah pasangan granit cukup kuat.
32. Sesudah pemasangan selaesai, permukaan granit harus dibersihkan dan dipolish
dengan mesin wool. Pinggulan granit bila diperlukan harus dipolish kembali
sampai licin dan mengkilap.
33. Dinding granit yang telah terpasang harus dihindarkan dari sentuhan / beban
selama 3x24 jam dan dilindungi dari kemungkinan cacat akibat dari pekerjaan
lain.
34. Finishing dinding / kolom granit adalah polish.
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24.

PEKERJAAN SANITAIR

24.1. U M U M
1. Lingkup Pekerjaan
a.
Termasuk dalam pekerjaan pemasangan sanitair ini adalah penyediaan
tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang
digunakan dalam pekerjaan ini hingga tercapai hasil pekerjaan yang
bermutu dan sempurna dalam pemakaiannya/ operasinya.
b.
Pekerjaan pemasangan wastafel, urinal dan penyekatnya, klosed, keran,
perlengkapan kloset, shower, floor drain, clean out dan metal sink.
2. Pekerjaan yang berhubungan
a.
Pekerjaan Waterproofing
b.
Pekerjaan Plumbing
3. Persetujuan
a.
Semua bahan sebelum dipasang harus ditunjukkan kepada Perencana/
Konsultan Management Konstruksi beserta persyaratan/ketentuan pabrik
untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti
tanpa biaya tambahan.
b.
Jika dipandang perlu diadakan penukaran/ penggantian bahan, pengganti
harus disetujui Perencana/Konsultan Management Konstruksi berdasarkan
contoh yaang dilakukan Kontraktor.
24.2. BAHAN / PRODUK
1. Untuk wastafel, urinal, kloset dan keran setara merk TOTO atau American
Standard dalam negeri atau Toto.
2. Floor drain dan clean out : TOTO atau American Standard
24.3. PELAKSANAAN
1. Sebelum pemasangan dimulai, Kontraktor harus meneliti gambar-gambar yang
ada dan kondisi dilapangan, termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan,
pemasangan sparing-sparing, cara pemasangan dan detail-detail sesuai gambar.
2. Bila ada kelainan dalam hal ini apapun antara gambar dengan gambar, gambar
dengan spesifikasi dan sebagainya, maka Kontraktor harus segera
melaporkannya kepada Perencana/Konsultan Management Konstruksi.
3. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan disuatu tempat bila ada
kelainan/berbedaan ditempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan.
4. Selama pelaksanaan harus selalu diadakan pengujian/pemeriksaan untuk
kesempurnaan hasil pekerjaan dan fungsinya.
5. Kontraktor wajib memperbaiki/mengulangi/mengganti bila ada kerusakan yang
terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas biaya Kontraktor,
selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemilik.
6. Pekerjaan Wastafel
a. Wastafel yang digunakan adalah merk TOTO atau American Standard ex
dalam negeri atau setara lengkap dengan segala accessoriesnya seperti
tercantum dalam brosurnya. Type-type yang dipakai dapat dilihat pada
skedul sanitair terlampir.
b. Wastafel dan perlengkapannya yang dipasang adalah yang telah diseleksi
baik tidak ada bagian yang gompal, retak atau cacat-cacat lainnya dan telah
disetujui oleh Konsultan Management Konstruksi.
c. Ketinggian dan konstruksi pemasangan harus disesuaikan gambar untuk itu
serta petunjuk-petunjuk dari produksennya dalama brosur. Pemasangan
harus baik, rapi, waterpass dan dibersihkan dari semua kotoran dan noda
dan penyambungan instalasi plumbingnya tidak boleh ada kebocorankebocoran.
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7.

Pekerjaan Urinal
a. Urinal berikut kelengkapannya yang digunakan adalah merk TOTO atau
American Standard type yang dipakai adalah : dengan fitting standard.
b. Urinal yang dipasang adalah urinal yang telah diseleksi dengan baik, tidak
ada bagian-bagian yang gompal, retak dan cacaat lainnya dan telah
disetujui Konsultan Management Konstruksi.
c. Pemasangan urinal pada tembok menggunakan Baut Ficher atau stainless
steel dengan ukuran yang cukup untuk menahan beban seberat 20 kg tiap
baut.
d. Setelah urinal terpasang, letak dan ketinggian pemasangan harus sesuai
gambar untuk itu, baik waterpassnya. Semua celah-celah yang mungkin ada
antara dinding dengan urinal ditutup dengan semen berwarna sama dengan
urinal sempurna.
Sambungan instalasi plumbingnya harus baik tidak ada kebocorankebocoran air.
8. Pekerjaan Kloset
a. Kloset duduk berikut segala kelengkapannya yang dipakai adalah TOTO atau
American Standard ex dalam negeri, type yang dipakai dapat dilihat pada
skedule sanitair terlampir.
b. Kloset jongkok berikut kelengkapannya dipakai merk TOTO atau American
Standard ex dalam negeri. Type-type yang dipakai termasuk kran tekan,
warna akan ditentukan Perencana.
c. Kloset beserta kelengkapannya yang dipasang adalah yang telah diseleksi
dengan baik, tidak ada bagian yang gompal, retak atau cacat-cacat lainnya
dan telah disetujui Konsultan Management Konstruksi.
d. Closet harus terpasang dengan kokoh letak dan ketinggian sesuai gambar,
waterpass. Semua noda-noda harus dibersihkan, sambungan-sambungan
pipa tidak boleh ada kebocoran-kebocoran.
9. Pekerjaan Keran
a. Semua keran yang dipakai, kecuali kran dinding adalah merk San Ei dengan
chromed finish. Ukuran disesuaikan keperluan masing-masing sesuai
gambar plumbing dan brosur alat-alat sanitair. Keran-keran tembok dipakai
yang berleher panjang dan mempunyaai ring dudukan yang harus dipasang
menempel pada dinding .
b. Keran-keran harus dipasang pada pipaa air bersih dengan kuat, siku,
penempatannya harus sesuai dengan gambar-gambar untuk itu.
10. Floor Drain dan Clean Out
a. Floor drain dan Clean out yang digunakan adalah, lobang dia. 2” merk
setara San Ei
b. Floor drain dipasang ditempat-tempat sesuai gambar untuk itu.
c. Floor drain yang dipasang telah diseleksi baik, tanpa cacat dan disetujui
Konsultan Management Konstruksi.
d. Pada tempat-tempat yang akan dipasang floor drain, penutup lantai harus
dilobangi dengan rapih, menggunakan pahat kecil dengan bentuk dan
ukuran sesuai ukuran floor drain tersebut.
e. Setelah floor drain dan clean out terpasang, pasangan harus rapih waterpass,
dibersihkan dari noda-noda semen dan tidak ada kebocoran.

25.

PEKERJAAN SALURAN AIR (DRAINASE)
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2.

3.

4.

5.
6.

26.
1.

Lingkup Pekerjaan
Meliputi pekerjaan pengukuran, penyiapan saluran-saluran dan bak kontrol sesuai
dengan gambar rencana mengenai batas-batas kedudukan, kemiringan dan
dimensinya, serta pembuatan dan pemasangan penutup saluran, termasuk
pengadaan bahan, peralatan pembantu serta pembongkaran saluran / selokan yang
sudah ada sebelumnya.
Ketentuan Umum
a. Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi harus meneliti semua
gambar rencana untuk disesuaikan dengan (shop drawing) dengan persetujuan
Pengawas, Penyedia Jasa Konstruksi harus mengatur pekerjaan drainase
sedemikian rupa, sehingga aliran hujan, air bekas beberapa sumber tetap
berjalan baik, lancar selama dan sesudah pekerjaan selesai.
b. Pekerjaan saluran drainase Tertutup dilakukan dengan pemasangan pipa PVC
AW Ø 4”sekualitas WAVIN , sedangkan saluran drainase terbuka menggunakan
½ Buis beton dia. 30 cm dengan pasangan bata dan diberi plat beton penutup
berlubang. sesuai petunjuk gambar rencana. Dalam pelaksanaan di lapangan
harus dikerjakan menyesuaikan kondisi lapangan ataupun petunjuk dari
Pengawas Lapangan terutama mengenai Lay out buangan.
c. Penyedia Jasa Konstruksi harus mengikuti gambar - gambar rencana
mengenai ukuran, letak perlengkapan-perlengkapan drainase, elevasi arah
pengaliran dan hal-hal lain yang disyaratkan dalam gambar rencana dan atau
persyaratan teknis ini.
Cara Pelaksanaan
a. Penyedia Jasa Konstruksi harus melakukan pengukuran dan pematokan letak
kedudukan saluran dan bak kontrol sesuai dengan gambar rencana dan
disetujui oleh Pengawas.
b. Pemasangan dengan Pasangan Batu bata untuk saluran air, menggunakan
adukan 1 pc : 3 kpr : 10 psr dan diaci.
Toleransi Dimensi Saluran
a. Ketinggian akhir dari dasar selokan harus tidak boleh berbeda lebih dari 1 cm
dari yang dipersyaratkan atau yang disetujui pada tiap titik, dan harus cukup
halus dan merata untuk menjamin aliran yang bebas dari air tanpa tergenang
pada saat aliran yang terkecil.
b. Kedudukan air alinyemen dan profil penampang melintang tidak boleh berbeda
dengan apa yang dipersyaratkan atau dari yang telah disetujui pada setiap titik
melebihi 5 cm.
Kondisi Lapangan
Ketentuan yang menyangkut cara mengeringkan lapangan dan pemeliharaan
sanitasi lapangan, harus berlaku.
Perbaikan dari Pekerjaan yang tidak Memuaskan
a. Pekerjaan pengukuran profil permukaan yang ada atau yang dibangun kalau
dianggap perlu harus diulang untuk mendapatkan catatan yang teliti dari
keadaan fisik, sampai disetujui pihak Pengawas.
b. Pekerjaan pelaksanaan selokan yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang
atau jika tidak dapat diterima oleh Pengawas, harus diperbaiki oleh Penyedia
barang dan jasa seperti yang diperintahkan oleh Pengawas.
PEKERJAAN PAVING
Umum
Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa
Konstruksi harus melakukan
pengukuran dan pematokan bagian-bagian yang akan dipasangi paving block
sesuai dengan gambar rencana kerja yang ada, dan disetujui Manajemen Konstruksi.
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3.

4.
5.
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7.

Penyedia Jasa Konstruksi harus menentukan "Bench Mark" terlebih dulu, sebagai
pedoman peil ketinggian jalan dan Penyedia Jasa Konstruksi harus meneliti
kemiringan jalan sesuai gambar rencana dan meminta persetujuan Manajemen
Konstruksi sebelum memulai pekerjaan.
Bahan
1. Paving block tipe Holland atau segi empat dengan ukuran 10x20 cm
setaraf/sekualitas mempunyai kualitas baik dengan ketebalan 6 cm mempunyai
kekuatan tekan rata-rata tidak kurang dari 250 kg/cm2. Bentuk mempunyai
sisi vertikal yang tegak lurus dengan sisi permukaan atas dan mempunyai sudutsudut yang tepat dan berukuran sama satu dengan yang lain serta dapat saling
mengunci dengan baik
Pelaksanaan Pekerjaan
Sebelum pemasangan Paving Block dilaksanakan, maka dipasang lapisan "laying
course" yang dipadatkan, mempunyai ketebalan 10 cm serta mempunyai profil
permukaan pasir yang mengikuti kemiringan yang disyaratkan pada kepadatan
maksimum. Paving Block dipasang di atas permukaan pasir yang sudah diratakan
tetapi belum dipadatkan.
Pasangan tersebut kemudian dipadatkan dengan menggunakan Vibrator Plate
Compactor minimal 3 (tiga) kali jalan sebelum pengisian celah-celah dengan pasir
dilakukan. Tidak diijinkan adanya block yang cacat pecah / retak pada pasangan.
Pemotongan di daerah pinggir harus menggunakan mesin potong khusus dengan
hasil yang rata dan rapi. Celah / nat (jint spacing) yang terjadi tidak boleh lebih dari
4 mm, dan bila hal tersebut terjadi, maka pasangan harus dibongkar dan diperbaiki
lagi.
Apabila tidak disebutkan lain dalam gambar rencana, maka profil melintang
permukaan Paving block harus mempunyai kemiringan minimal 2 %. Perbedaan
maksimal antara level (ketinggian) sebuah Paving Block dengan yang lainnya tidak
lebih dari 2 mm. Pada jarak 1 (satu) meter dari tempat-tempat yang belum diberi
tahanan atau tanggul (kerb), pasangan tidak boleh dipadatkan terlebih dulu, dan
bila terjadi pemberhentian pasangan baris terakhir dari Interlocking Block harus
dibongkar dahulu pada saat pekerjaan akan dilanjutkan.
Untuk mendapatkan kansteen harus tegak lurus dan saling mengikat, berdiri di atas
beton cor, rapi tanpa cacat / pecah. Kansteen yang pecah / retak tidak diijinkan
untuk dipasang.

PEKERJAAN STRUKTURAL
27.

PEKERJAAN BETON KONSTRUKSI

27.1. Ketentuan Umum
a. Persyaratan-persyaratan Konstruksi beton, istilah teknik dan atau syarat-syarat
pelaksanaan pekerjaan beton secara umum menjadi satu kesatuan dalam
persyaratan teknis ini. Di dalam segala hal yang menyangkut pekerjaan beton dan
struktur beton harus sesuai dengan standard-standard yang berlaku, yaitu:
a). Tata-cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung (SK SNI 032847-2002).
b). Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI, 1982),
c). Standard Industri Indonesia (SII),
d). Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung, 1987.
e). Standart perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung (SNI 17262002),
f). American Society of Testing Material (ASTM).
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B Pelaksana wajib melaksanakan pekerjaan ini dengan ketepatan dan presisi tinggi,
sebagaimana tercantum di dalam persyaratan teknis ini, gambar-gambar rencana,
dan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas.
c. Semua material yang digunakan di dalam pekerjaan ini harus merupakan material
yang kualitasnya teruji dan atau dapat dibuktikan memenuhi ketentuan yang
disyaratkan.
d. Penyedia Jasa Konstruksi wajib melakukan pengujian beton yang akan digunakan
di dalam pekerjaan ini.
e. Seluruh material yang oleh Konsultan Pengawas dinyatakan tidak memenuhi
syarat harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek dan tidak diperkenankan
menggunakan kembali.
27.2. Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan yang diatur di dalam persyaratan teknis ini meliputi seluruh
pekerjaan beton/struktur beton yang sesuai dengan gambar rencana :
a. Pekerjaan beton/struktur beton (Pondasi Foot Plat, Pondasi menerus, kolom, balok,
pelat) yang sesuai dengan gambar rencana, termasuk di dalamnya pengadaan
bahan, upah, pengujian dan peralatan-bantu yang berhubungan dengan
pekerjaan tersebut.
b. Pengadaan, detail, fabrikasi dan pemasangan semua penulangan (reinforcement)
dan bagian-bagian dari pekerjaan lain yang tertanam di dalam beton.
c. Perancangan, pelaksanaan dan pembongkaran acuan beton, penyelesaian dan
perawatan beton, dan semua jenis pekerjaan lain yang menunjang pekerjaan
beton.
27.3. Standar :
a SNI M-26-1990-F (Metode Pengujian dan Pengambilan Contoh untuk Campuran
Beton Segar)
b SNI M-62-1990-03 (Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di
Laboratorium)
c SNI-T-15-1990-03 ( Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal)
d SNI T-28-1991-03 (Tata Cara Pengadukan Pengecoran Beton)
e SNI S-18-1990-03 ( Spesifikasi Bahan Tambahan Untuk Beton )
f SNI 03-4146-1996 (Metode Pengujian Slump Beton)
g SNI 03 – 1974-1990 (Metode Pengujian Kuat Tekan Beton)
h Pd- T- 27-1999-03 (Tata Cara Pendetailan Penulangan Beton)
i Pd-M-33-2000-03 (Metode Pengujian Mutu Air Untuk Digunakan dalam Beton)
j SNI 07- 2529-1991 ( Metode Pengujian Kuat Tarik Baja Beton)
k SK SNI S-04-1989-F ( Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan
Bukan Logam))
l SK SNI S-05-1989-F ( Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian B (Bahan Bangunan
dari Besi/Baja)

27.4. Bahan-bahan
a.
Semen
Semen yang digunakan adalah Semen Portland Tipe I dan merupakan
hasil produksi dalam negeri satu merk. Semen harus disimpan sedemikian rupa
hengga mencegah terjadinya kerusakan bahan atau pengotoran oleh bahan lain.
Penyimpanan semen harus dilakukan di dalam gudang tertutup, sedemikian
rupa sehingga semen terhindar dari basah atau kemungkinan lembab, terjamin
tidak tercampur dengan bahan lain.
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b.

c.

d.

e.

Urutan penggunaan semen harus sesuai dengan urutan kedatangan semen
tersebut di lokasi pekerjan.
Agregat Kasar
Agregat untuk beton harus memenuhi seluruh ketentuan berikut ini :
1. Agregat beton harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dari SII 005280 tentang ”Mutu dan Cara Uji Agregat Beton”. Bila tidak tercakup di
dalam SII 0052-80, maka agregat tersebut harus memenuhi ketentuan
ASTM C23 “Specification for Concrete Aggregates”.
2. Atas persetujuan Konsultan Pengawas, agregat yang tidak memenuhi
persyaratan butir a.,
dapat digunakan asal disertai bukti bahwa
berdasarkan pengujian khusus dan atau pemakaian nyata, agregat tersebut
dapat menghasilkan beton yang kekuatan, keawetan, dan ketahanannya
memenuhi syarat.
3. Di dalam segala hal, ukuran besar butir nominal maksimum agregat kasar
harus tidak melebihi syarat – syarat berikut :
• seperlima jarak terkecil antara bidang samping dari cetakan beton.
• sepertiga dari tebal pelat.
• ¾ jarak bersih minimum antar batang tulangan, atau berkas batang
tulangan.
Penyimpangan dari batasan-batasan ini diijinkan jika menurut penilaian
Tenaga Ahli, kemudahan pekerjaan, dan metoda konsolidasi beton adalah
sedemikian hingga dijamin tidak akan terjadi sarang kerikil atau rongga.
Agregat halus
1. Pasir harus terdiri dari butir-butir yang tajam, kuat dan bersudut.
2. Bebas dari bahan-bahan organis, lumpur, tanah lempung dan sebagainya,
jumlah kandungan bahan ini maksimal 5% dan tidak mengandung garam.
3. Mempunyai variasi besar butir (gradasi ) yang baik dengan ditunjukan
dengan nilai Modulus halus butir antara 1,50-3,80.
4. Pasir harus dalam keadaan jenuh kering muka
AIr
Air yang digunakan untuk campuran beton harus memenuhi ketentuanketentuan berikut ini:
1. Jika mutunya meragukan harus dianalisis secara kimia dan dievaluasi
mutunya menurut tujuan pemakaiannya.
2. Harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak dan benda terapung
lainnya, yang dapat dilihat secara visual.
3. Tidak mengandung benda-benda tersuspensi lebih dari 2 gram/liter.
4. Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak
beton (asam-asam, zat organik, dan sebagainya) lebih dari 15 gram/liter.
Kandungan clorida (Cl) tidak lebih dari 500 ppm dan senyawa sulfat
(sebagai SO3) tidak lebih dari 100 ppm.
5. Jika dibandingkan dengan kuat tekan adukan yang menggunakan air
suling, maka penurunan kekuatan adukan beton dengan air yang
digunakan tidak lebih dari 10 %.
Baja Tulangan
Baja tulangan yang digunakan harus memenuhi ketentuan- ketentuan berikut

ini.
1.

Tidak boleh mengandung serpih-serpih, lipatan-lipatan, retak-retak,
gelombang-gelombang, cerna-cerna yang dalam, atau berlapis-lapis.
2. Hanya diperkenankan berkarat ringan pada permukaan saja .
3. Untuk tulangan utama (tarik/tekan lentur) harus digunakan baja tulangan
deform (BJTD), dengan jarak antara dua sirip melintang tidak boleh lebih
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dari 70 % diameter nominalnya, dan tinggi siripnya tidak boleh kurang dari
5 % diameter nominalnya.
4. Tulangan dengan Ø < 13 mm dipakai BJTP 24 (polos), dan untuk tulangan
dengan Ø>=13 mm memakai BJTD 40 (deform) bentuk ulir. Semua baja
tulangan dengan diameter yang berbeda yang akan digunakan harus dites
di Laboratarium untuk mengetahui tegangan luluhnya masing-masing 3
sempel.
5. Kualitas dan diameter nominal dari baja tulangan yang digunakan harus
dibuktikan dengan sertifikat pengujian laboratorium, yang pada prinsipnya
menyatakan nilai kuat – leleh dan berat per meter panjang dari baja
tulangan dimaksud.
6. Diameter nominal baja tulangan (baik deform/BJTD) yang digunakan
harus ditentukan dari sertifikat pengujian tersebut dan harus ditentukan
dari rumus :
d = 4.029  B , atau d = 12.47 G
dimana :
d = diameter nominal dalam mm,
B = berat baja tulangan (N/mm)
G = berat baja tulangan (kg/m)
7.

Toleransi berat batang contoh yang diijinkan di dalam pasal ini sebagai
berikut :
DIAMETER TULANGAN
TOLERANSI BERAT
BAJA TULANGAN
YANG DI IJINKAN
±7%
 < 10 mm
±6%
10 mm <  <16 mm
±5%
16 mm <  < 28 mm
±4%
 > 28 mm

8.

Toleransi diameter baja tulangan beton bentuk gulung sesuai dengan Tabel
2 contoh yang diijinkan di dalam pasal ini sebagai berikut :
No

Diameter (d)
(mm)

Toleransi
(mm)

1

6

± 0,3

2

8 ≤ d ≤ 14

± 0,4

3

16 ≤ d ≤ 25

± 0,5

Penyimpangan
kebundaran (%)
Maksium 70 % dari
batas toleransi

27.5. Beton dan Adukan Beton Struktur
a. Sebelum memulai pekerjaan beton struktur, Penyedia Jasa Konstruksi harus
membuat trial mix design dengan tujuan untuk mendapatkan proporsi campuran
yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan.
b. Kuat tekan target beton yang disyaratkan di dalam pekerjaan ini (f’c) tidak boleh
kurang dari 20 Mpa. Kuat tekan ini harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian
dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Konsultan Pengawas.
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c. Beton harus dirancang proporsi campurannya agar menghasilkan kuat tekan ratarata (f’cr) minimal sebesar : f’cr = f’c + 1,64 Sr, dengan Sr adalah standar deviasi
rencana dari benda uji yang nilainya setara dengan nilai standar deviasi statistik
dikalikan dengan faktor berikut:
JUMLAH BENDA
UJI
< 15
15
20
25
> 30

FAKTOR PENGALI
dikonsultasikan dengan
Konsultan Pengawas
1.16
1.08
1.03
1

d. Benda uji yang dimaksud adalah silinder beton dengan diameter 150 mm dan
tinggi 300 mm, yang untuk setiap 10 m3 produksi adukan beton harus diwakili
minimal dua buah benda uji. Tata cara pembuatan benda uji tersebut harus
mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam standar Metoda Pembuatan dan
Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03).
e. Jika hasil uji kuat tekan beton menunjukkan bahwa kuat tekan target beton yang
dihasilkan tidak memenuhi syarat, maka proporsi campuran adukan beton
tersebut tidak dapat digunakan, dan Penyedia Jasa
Konstruksi (dengan
persetujuan Konsultan Pengawas) harus membuat proporsi campuran yang baru,
sedemikian hingga kuat tekan target beton yang disyaratkan dapat dicapai.
f. Setiap ada perubahan jenis bahan yang digunakan, Pelaksana wajib melakukan
trial mix design dengan bahan-bahan tersebut, dan melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa kuat tekan beton yang di hasilkan memenuhi
kuat tekan yang disyaratkan.
g. Untuk kekentalan adukan, setiap 5 m3 adukan beton harus dibuat pengujian
slump, dengan ketentuan sebagai berikut:
Bagian Konstruksi
a.Pelat Fondasi/Poer
b. Kolom Struktur
c. Balok-balok
d. Pelat Lantai
a.

Nilai Slump (mm)
10 - 12
10 - 12
10 - 12
10 - 12

Apabila ada hal-hal yang belum tercakup di dalam persyaratan teknis ini, Pelaksana
harus mengacu pada seluruh ketentuan yang tercakup di dalam Bab 5, Tata Cara
Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SK SNI T-15-1990-03).

27.6. Pengadukan dan Alat-aduk
a. Pelaksana wajib menyediakan peralatan dan perlengkapan yang memiliki
ketelitian cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah takaran masingmasing bahan beton. Seluruh peralatan, perlengkapan dan tata cara pengadukan
harus mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas
b. Pengaturan pengangkutan dan cara penakaran yang dilakukan, harus
mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas Seluruh operasi harus
dikontrol/diawasi secara kontinyu oleh Konsultan Pengawas
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c. Pengadukan harus dilakukan dengan mesin aduk beton (batch mixer atau portable
continous mixer). Sebelum digunakan, mesin aduk ini harus benar-benar kosong,
dan harus dicuci terlebih dahulu bila tidak digunakan lebih dari 30 menit.
d. Selain ketentuan tersebut di dalam butir 5.c. di atas, maka pengadukan beton di
lapangan harus mengikuti ketentuan berikut ini :
 Harus dilakukan di dalam suatu mesin-aduk dari tipe yang telah disetujui
Konsultan Pengawas
 Mesin-aduk harus berputar pada suatu kecepatan yang direkomendasikan
oleh pabrik pembuat mesin-aduk tersebut.
 Pengadukan harus diteruskan sedikitnya 1,5 menit setelah semua material
dimasukkan ke dalam drum aduk, kecuali jika dapat dibuktikan/ditunjukkan
bahwa dengan waktu pengadukan yang menyimpang dari ketentuan ini masih
dapat dihasilkan beton yang memenuhi syarat.
27.7. Pengangkutan Adukan
a. Pengangkutan beton dari tempat pengadukan ke tempat penyimpanan akhir
(sebelum di tuang), harus sedemikian hingga tercegah terjadinya pemisahan
(segregasi) atau kehilangan material.
b. Alat angkut yang digunakan harus mampu menyediakan beton di tempat
penyimpanan akhir dengan lancar, tanpa mengakibatkan pemisahan bahan yang
telah dicampur dan tanpa hambatan yang dapat mengakibatkan hilangnya
plastisitas beton antara pengangkutan yang berurutan .
27.8. Penempatan beton yang akan dituang
a. Beton yang akan dituang harus ditempatkan sedekat mungkin ke cetakan akhir
untuk mencegah terjadinya segregasi karena penanganan kembali atau pengaliran
adukan.
b. Pelaksanaan penuangan beton harus dilaksanakan dengan suatu kecepatan
penuangan sedemikian hingga beton selalu dalam keadaan plastis dan dapat
mengalir dengan mudah ke dalam rongga di antara tulangan.
c. Beton yang telah mengeras sebagian dan/atau telah dikotori oleh material asing,
tidak boleh dituang ke dalam cetakan.
d. Beton setengah mengeras yang ditambah air atau beton yang diaduk kembali
setelah mengalami pengerasan tidak boleh dipergunakan kembali.
e. Beton yang dituang harus dipadatkan dengan alat yang tepat secara sempurna dan
harus diusahakan secara maksimal agar dapat mengisi sepenuhnya daerah sekitar
tulangan dan barang yang tertanam dan ke daerah pojok acuan.
27.9. Perawatan Beton
a. Jika digunakan dengan kekuatan awal yang tinggi, maka beton tersebut harus
dipertahankan di dalam kondisi lembab paling sedikit 72 jam, kecuali jika
dilakukan perawatan yang dipercepat.
b. Jika tidak digunakan semen dengan kekuatan awal yang tinggi, maka beton harus
dipertahankan dalam kondisi lembab paling sedikit 168 jam setelah penuangan,
kecuali jika dilakukan perawatan dipercepat sebagaimana disebutkan di dalam
pasal 5., Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SK SNI T-151990-03).
27.10. Cetakan Beton
a. Di dalam segala hal, cetakan beton (termasuk penyangganya) harus direncanakan
sedemikian rupa hingga dapat dibuktikan bahwa penyangga dan cetakan tersebut
mampu menerima gaya-gaya yang diakibatkan oleh penuangan dan pemadatan
adukan beton.
b. Cetakan harus sesuai dengan bentuk, ukuran dan batas-batas bidang dari hasil
beton yang direncanakan, serta tidak bocor dan harus cukup kaku untuk
mencegah terjadinya perpindahan tempat atau kelongsoran dari penyangga.
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c. Permukaan cetakan harus cukup rata dan halus serta tidak boleh ada lekukan,
lubang-lubang atau terjadi lendutan. Sambungan pada cetakan diusahakan lurus
dan rata dalam arah horisontal maupun vertikal; terutama untuk permukaan
beton yang tidak difinish (expossed concrete).
d. Kecuali beton fondasi, cetakan dibuat dari multipleks dengan ketebalan minimal
12 mm.
e. Penyedia Jasa Konstruksi harus melakukan upaya-upaya sedemikian hingga
penyerapan air adukan oleh cetakan dapat dicegah.
f. Tiang-tiang penyangga harus direncanakan sedemikian rupa agar dapat
memberikan penunjang seperti yang dibutuhkan tanpa adanya ”overstress” atau
perpindahan tempat pada beberapa bagian konstruksi yang dibebani. Struktur
dari tiang penyangga harus cukup kuat dan kaku untuk menunjang berat sendiri
dan beban-beban yang ada di atasnya selama pelaksanaan.
g. Sebelum penulangan, cetakan harus diteliti untuk memastikan kebenaran
letaknya, kekuatannya dan tidak akan terjadi penurunan dan pengembangan pada
saat beton dituang, permukaan cetakan harus bersih terhadap segala kotoran, dan
diberi form oil unuk mencegah lekatnya beton pada cetakan. Untuk menghindari
lekatnya form oil pada bajatulangan, maka pemberian form oil pada cetakan
harus dilakukan sebelum tulangan terpasang.
h. Cetakan beton dapat dibongkar dengan persetujuan tertulis dari Konsultan
Pengawas, atau jika umur beton telah melampaui waktu sebagai berikut :
· Bagian sisi balok
48 jam (setara dengan 35 % f’c)
· Balok tanpa beban konstruksi
7 hari (setara dengan 70 % f’c)
· Balok dengan beban konstruksi 21 hari (setara dengan 95 % f’c)
· Pelat lantai/atap/tangga
21 hari (setara dengan 95 % f’c)
g Pada bagian konstruksi yang terletak di dalam tanah, cetakan harus dicabut
sebelum pengurugan dilakukan.
27.11. Pengangkutan dan Pengecoran
a. Perletakan pengadukan dan pengecoran harus diatur sedemikian rupa hingga
memudahkan dalam pelaksanaan pengecoran .
b. Waktu antara pengadukan dan pengecoran tidak boleh lebih dari 1 jam.
Pengecoran harus dilakukan sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya
pemisahan material dan perubahan letak tulangan.
c. Adukan tidak boleh dijatuhkan secara bebas dari ketinggian lebih dari 1,5 m, cara
penuangan dengan alat-alat bantu seperti talang, pipa, chute, dan sebagainya
harus mendapat persetujuan Konsultan Pengawas
d. Pelaksana harus memberitahukan Konsultan Pengawas selambat-lambatnya 2 hari
sebelum pengecoran beton dilaksanakan.
27.12. Pemadatan Beton
a. Pemadatan beton harus dilakukan dengan penggetar mekanis/mechanical
vibrator dan tidak diperkenankan melakukan penggetaran dengan maksud untuk
mengalirkan beton.
b. Pemadatan ini harus dilakukan sedemikian rupa hingga beton yang dihasilkan
merupakan massa yang utuh, bebas dari lubang-lubang, segregasi atau keropos
c. Pada daerah penulangan yang rapat, penggetaran dilakukan dengan alat
penggetar yang mempunyai frekuensi tinggi untuk menjamin pengisian beton dan
pemadatan yang baik.
d. Alat penggetar tidak boleh disentuhkan pada tulangan terutama pada tulangan
yang telah masuk pada beton yang telah mulai mengeras.
27.13. Beton Siap Pakai (Ready Mix Concrete)
Penyedia Jasa boleh menggunakan beton siap pakai (ready mix concrete) dengan
ketentuan sebagai berikut:
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a. Volume penggunaan ready mix concrete harus disetujui oleh Konsultan
Pengawas dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan teknis yang
diberlakukan bagi pekerjaan beton.
b. Apabila di dalam ready mix concrete tersebut diberikan zat tambah (additive)
maka selain harus mengikuti ketentuan di dalam Spesifikasi Bahan Tambahan
untuk Beton SK SNI S-18-1990-03, pabrik pembuatnya harus menyertakan
sertifikat/surat keterangan yang menyatakan jenis dan konsentrasi bahan tambah
tersebut per m3 adukan beton. Selain itu, di dalam hal penggunaan bahan
tambah ini, harus disebutkan pula di dalam sertifikat tersebut batas waktu
toleransi beton tersebut masih dapat digunakan, dan ketentuan ini mengikat bagi
Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultan Pengawas, khususnya di dalam
penentuan boleh atau tidaknya ready mix concrete tersebut digunakan.
c. Kecuali jika disebutkan secara khusus di dalam RKS ini, maka terhadap ready mix
concrete harus selalu diadakan pengujian kualitas, yaitu:
c.1 Pengujian kekentalan adukan (slump), yang dilakukan 3 kali setiap 5 m3
adukan, yaitu: di awal kedatangan, di tengah-tengah, dan di akhir
penuangan. Nilai slump yang digunakan untuk evaluasi adalah nilai slump
rata-ratanya. Jika nilai slump yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan
yang terdapat di dalam butir 4.e., maka adukan yang digunakan dianggap
tidak memenuhi syarat, dan tidak boleh digunakan.
c.2 Pengujian kuat tekan beton, yang dilakukan secara acak dengan ketentuan
sebagai berikut:
c.2.1 Untuk setiap 10 m3 adukan beton, minimal harus dibuat 2 buah
benda uji berupa silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi
300 mm, seperti ketentuan yang tercantum di dalam butir 4.d.
Di dalam segala hal, pembuatan benda uji ini harus dilakukan dengan
sepengetahuan Konsultan Pengawas
c.2.2 Terhadap kedua benda uji tersebut harus dilakukan pengujian kuat
tekan. Jadi, untuk setiap 10 m3 adukan beton harus diwakili oleh
satu nilai kuat tekan beton yang diperoleh dari kuat tekan rata-rata
kedua benda uji tersebut di dalam butir c.2.1., setelah dikonversikan
kekuatannya ke kuat tekan beton umur 28 hari.
c.2.3 Konsultan Pengawas harus selalu melakukan evaluasi statistik secara
periodik terhadap kuat tekan beton ini, berdasarkan ketentuan yang
berlaku di dalam Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton
Normal (SK SNI T-15-1990-03).
c.2.4 Jika hasil evaluasi statistik tersebut di dalam pasal c.2.3.
memperlihatkan kuat tekan beton yang lebih rendah dari yang
disyaratkan, maka Konsultan Pengawas harus menghentikan
pekerjaan beton yang sedang dilaksanakan. Di dalam hal ini
Konsultan Pengawas harus segera melakukan koordinasi dengan
pihak yang terkait.
d. Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi site mix concrete seperti: tata cara evaluasi
kuat tekan beton, pengangkutan adukan, perawatan beton, cetakan beton, pengecoran,
pemadatan beton, dan sambungan konstruksi, tetap berlaku untuk penggunaan ready
mix concrete.
28.

PEKERJAAN PONDASI FOOT PLAT

28.1. Lingkup kerja
Pekerjaan pondasi foot plat meliputi semua pekerjaan pekerjaan pembuatan pondasi
foot plat beton bertulang, yang ditunjukan gambar rencana mulai dari pekerjaan
galian, lantai kerja, pekerjaan pembesian, pekerjaan beton, serta pengurugan kembali.
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28.2. Pelaksanaan pekerjaan :
a Pekerjaan galian tanah pondasi
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan galian tanah meliputi
volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan dan
alur pekerjaan untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan Konsultan
Pengawas, di sertai gambar shop drawing.
2). Kedalaman dan bentuk galian harus sesuai dengan gambar perencanaan.
3). Penempatan tanah bekas galian tidak boleh mengganggu pekerjaan lain.
b Pekerjaan lantai kerja
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan lantai kerja meliputi
volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan dan
alur pekerjaan, serta contoh material yang akan dipakai disertai sertifikat
hasil pengujian material untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan
Konsultan Pengawas, di sertai gambar shop drawing.
2). Lantai kerja dibuat dengan beton dengan campuran 1 PC:3 Ps:5 Split.
3). Tebal lantai kerja harus sesuai dengan gambar rencana.
4). Lantai kerja harus rata permukaannya dan diperiksa kemiringannya dengan
waterpass.
c Pekerjaan Pembesian.
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja meliputi alat, tenaga, alur kerja,
jadwal dan shop drawing yang menunjukkan diameter besi, jumlah besi dan
jarak pembesian pada area yang akan dicor.
2). Jarak bersih antara besi terluas dan Begisting 25 mm.
3). Ikatan bendrat harus kuat, tidak bergeser bila diketok..
4). Besi harus bersih dari karat, beton kering, oli dan material lain yang
mengurangi lekatan (bonding) antara besi dan beton
5). Pembengkokan besi (bending slope) dengan kemiringan 1 : 6
6). Panjang sambungan minimum 40 diameter tulangan pokok.
d Pekerjaan Begisting :
1). Bahan begisiting kontak menggunakan papan kayu ukuran 2X20X200 cm.
2). Pelaksanaan pekerjaan :
 Sebelum memulai pekerjaan, penyedia Jasa konstruksi harus menyiapkan
rencana kerja meliputi alat, tenaga, alur kerja, jadwal pekerjaan dan
shoop drawing.
 Panel Begisting diperiksa sesuai dengan shop drawing.
 Sambungan panel begisiting harus rapat dengan ditutup sealtape atau
sejenisnya.
 Begisting harus di periksa kevertikalan dan kelurusaannya dengan lot dan
tarikan benang.
 Level lantai Begisting harus diperiksa dengan alat ukur terhadap level
finish.
e Pelaksanaan Cor Beton :
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pelaksanaan cor beton, volume
pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan dan alur
pekerjaan, serta contoh material yang akan dipakai disertai sertifikat hasil
pengujian material untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan
Konsultan Pengawas, di sertai gambar shop drawing.
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2).
3).
4).
5).
6).
7).
8).
9).

10).
11).

12).

13).
14).

15).
f

Kuat desak beton : 22,5 Mpa (Beton Ready Mix)
Sebelum di cor, lantai kerja harus bersih dari sisa-sisa pekerjaan sebelumnya
atau kotoran-kotoran.
Material Begisting sudah dilapisi dengan oli bekas (non ekspose) agar beton
tidak melekat pada cetakan dan mudah dibuka, untuk Begisting bekas yang
akan dipakai ulang harus dirawat sehingga layak digunakan.
Bila diperlukan stek untuk penulangan diatasnya, panjang stek minimal 40
kali Diameter tulangan pokok.
Pengatur jarak penutup beton harus terpasang pada tempatnya. Dan batas
ketinggian cor harus ditandai dengan jelas.
Alat kerja berupa mesin pengaduk, sekop, takaran material, dan alat
pengangkutan adukan beton harus dalam kondisi siap pakai dan telah
disiapkan cadangannya.
Bila dilakukan pengecoran beton pada malam hari harus disediakan
penerangan yang cukup dan dipersiapkan pelindung hujan.
Pengadukan dilakukan dengan mesin pengaduk, untuk mendapatkan beton
yang homogen. Adukan diangkut ke tempat penuangan sebelum semen
mulai berhidrasi dan selalu dijaga agar tidak ada bahan-bahan yang tumpah
atau memisah dari campuran.
Pengadukan beton, untuk beton struktur harus menggunakan campuran
beton dari ready mix, dan harus mendapatkan persetujuan dari Konsultan
Pengawas dan Tim Teknis.
Penuangan adukan beton harus terus menerus agar didapatkan beton yang
monolit. Selama penuangan beton, cetakan maupun tulangan dijaga agar
tidak berubah posisi, kevertikalan Begisting harus selalu periksa selama
pengecoran.
Pemadatan beton manual dengan ditusuk tidak boleh mencapai ketebalan 15
cm. Pemadatan dengan alat getar tidak boleh menyentuh Begisting dan atau
tulangan. Enggetaran yang terlalu lama tidak diperbolehkan karena akan
mengakibatkan segregasi.
Selama pengecoran harus dilakukan percobaan slump untuk mengukur
kelencakan atau kekentalan campuran beton. Nilai slump ditetapkan
maksimal 12,5 cm minimal 5 cm.
Untuk keperluan test kuat desak beton, diadakan pengambilan contoh beton
segar. Pengambilan contoh beton segar dilakukan langsung dari mesin aduk
setelah pengadukan selesai. Pengambilan dilaukukan di beberapa titik dan
dicampurkan. Bila pengambilan dilakukan dari truk aduk, dilakukan
sebanya 3 kali atau lebih dalam selang waktu ketika penuangan beton dari
dalam pengaduk (awal, tengah dan akhir) dengan volume Kurang lebih 5
m3. Pengujian silider percobaan harus dilakukan di laboratorium yang
disetujui oleh Konsultan Pengawas.
Beton yang baru di cor harus dilindungi dari lalu lintas orang dan meterial.

Pembongkaran Begisting dan perawatan beton
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan pembongkaran
Begisting dan perawatan beton meliputi volume pekerjaan, jumlah tenaga
kerja dan alat, jadwal pelaksanaan dan alur pekerjaan, serta contoh material
yang akan dipakai disertai sertifikat hasil pengujian material untuk
mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan Konsultan Pengawas.
2). Alat yang digunakan untuk membongkar Begisting tidak boleh merusak
permukaan beton.
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3).

Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, hingga tidak terjadi penguapan
cepat.
4). Beton harus dibasahi paling sedikit selama 10 hari setelah pengecoran.
g Material :
1). Besi beton dan bendrat
 Sesuai gambar kerja.
29.

PEKERJAAN BALOK SLOOF, KOLOM, BALOK, DAN PELAT BETON

29.1. Lingkup kerja
Pekerjaan BALOK SLOOF, KOLOM, BALOK, DAN PELAT BETON adalah pekerjaan
pembuatan beton bertulang sesuai dengan gambar perencanaan, baik dimensi
maupun besi yang akan di gunakan.
29.2. Pelaksanaan pekerjaan
a. Pekerjaan Pembesian.
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan pembesian, volume
pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan dan alur
pekerjaan, serta contoh material yang akan dipakai disertai sertifikat hasil
pengujian material untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan
Konsultan Pengawas, di sertai gambar shop drawing.
2). Diameter besi, jumlah besi dan jarak pembesian pada area yang akan dicor
harus sesuai dengan gambar kerja.
3). Panjang sambungan minimum 40 diameter tulangan pokok.
4). Jarak bersih antara besi terluar dan Begisting 25 mm.
5). Ikatan bendrat harus kuat, tidak bergeser bila diketok.
6). Besi harus bersih dari karat, beton kering, oli dan material lain yang
mengurangi lekatan (bonding) antara besi dan beton.
7). Sambungan besi atas harus terletak pada daerah lapangan.
8). Sambungan besi bawah harus terletak pada daerah tumpuan.
9). Pembengkokan besi (bending slope) dengan kemiringan 1 : 6.
b. Pekerjaan Begisting :
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan Begisting meliputi
volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan dan
alur pekerjaan, serta contoh material yang akan dipakai disertai sertifikat
hasil pengujian material untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan
Konsultan Pengawas, di sertai gambar shop drawing.
2). Penyedia Jasa konstruksi harus mengajukan ijin untuk memulai pekerjaan
yang di setujui Konsultan Pengawas dan Tim Teknis.
3). Bahan Begisting cetakan/Begisting sisi-sisinya siku.
4). Sambungan panel begisting harus rapat dengan ditutup sealtape atau
sejenisnya.
5). Begisting harus di periksa kevertikalan dan kelurusannya dengan lot dan
tarikan benang.
6). Level lantai Begisting harus diperiksa dengan alat ukur terhadap level finish.
7). Untuk kebutuhan instalasi M&E, lebar sparing pada Sloof maksimal 1/5.
8). Luas total sleeve/pipa maksimum 4%.
c. Pelaksanaan Cor Beton
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan sloof, volume
pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan dan alur
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pekerjaan, serta contoh material yang akan dipakai disertai sertifikat hasil
pengujian material untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan
Konsultan Pengawas, disertai gambar shop drawing untuk pengecekan.
2). Kuat desak beton rencana : 22,5 Mpa (Beton Ready Mix)
3). Sebelum di cor, lantai kerja harus bersih dari sisa-sisa pekerjaan sebelumnya
atau kotoran-kotoran.
4). Pengadukan beton, untuk beton struktur harus menggunakan campuran
beton dari ready mix, dan harus mendapatkan persetujuan dari Konsultan
Pengawas dan Tim Teknis.
5). Material Begisting sudah dilapisi dengan oli bekas (non ekspose) dan mold
oil/sika form oil (expose) agar beton tidak melekat pada cetakan dan mudah
dibuka, untuk Begisting bekas yang akan dipakai ulang harus dirawat
sehingga layak digunakan.
6). Bila diperlukan stek untuk penulangan diatasnya, panjang stek minimal 40
kali Diameter.
7). Pengatur jarak selimut beton harus terpasang pada tempatnya. Dan batas
ketinggian cor harus ditandai dengan jelas.
8). Pipa untuk instalasi mekanikal elektrikal dan angkur-angkur harus
terpasang sebelum pengecoran dan diperkuat agar tidak berubah posisi
selama pengecoran.
9). Alat kerja berupa mesin pengaduk, sekop, takaran material, dan alat
pengakutan adukan beton harus dalam kondisi siap pakai dan telah
disiapkan cadangannya.
10). Bila dilakukan pengecoran beton pada malam hari harus disediakan
penerangan yang cukup dan dipersiapkan pelindung hujan.
11). Pengadukan dilakukan dengan mesin pengaduk, untuk mendapatkan beton
yang homogen.
12). Adukan diangkut ke tempat penuangan sebelum semen mulai berhidrasi dan
selalu dijaga agar tidak ada bahan-bahan yang tumpah atau memisah dari
campuran.
13). Penulangan adukan beton harus terus menerus agar didapatkan beton yang
monolit. Selama penulangan beton, cetakan maupun tulangan dijaga agar
tidak berubah posisi.
14). Pemadatan beton manual dengan ditusuk tidak boleh mencapai ketebalan 15
cm. Pemadatan dengan alat getar tidak boleh menyentuh Begisting dan atau
tulangan. Penggetaran yang terlalu lama tidak diperbolehkan karena akan
mengakibatkan segregasi.
15). Selama pengecoran harus dilakukan percobaan slump untuk mengukur
kepekatan atau kekentalan campuran beton. Nilai slump ditetapkan
maksimal 12,5 cm minimal 5 cm.
16). Untuk keperluan test kuat desak beton, diadakan pengambilan contoh beton
segar. Pengambilan contoh beton segar dilakukan langsung dari mesin aduk
setelah pengadukan selesai. Pengambilan dilakukan di beberapa titik dan
dicampurkan. Bila pengambilan dilakukan dari truk aduk, dilakukan
sebanya 3 kali atau lebih dalam selang waktu ketika penuangan beton dari
dalam pengaduk (awal, tengah dan akhir).
17). Pengujian silinder percobaan harus dilakukan di laboratorium yang disetujui
oleh Konsultan Pengawas dan Tim Teknis.
18). Beton yang baru di cor harus dilindungi dari lalu lintas orang dan meterial.
d. Pembongkaran Begisting dan perawatan Beton
1). Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan pembongkaran
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Begisting dan perawatan beton volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan
alat, jadwal pelaksanaan dan alur pekerjaan.
2). Pembongkaran Begisting harus mendapatkan persetujuan dari Konsultan
Pengawas.
3). Alat yang digunakan untuk membongkar Begisting tidak boleh merusak
permukaan beton.
4). Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, hingga tidak terjadi penguapan
cepat.
5). Beton harus dibasahi paling sedikit selama 10 hari setelah pengecoran.
e. Material :
1). Besi beton dan bendrat
Sesuai gambar kerja.
30.

PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP

30.1. Lingkup pekerjaan :
Pekerjaan rangka atap meliputi pekerjaan kuda-kuda, nok, gording, jurai, reuter,
usuk, reng, dan pekerjaan atap lainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar kerja
hingga rangka atap tersebut siap diberi penutup atap.
30.2. Standar :
a. PKKI ( Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia ).
b. SKBI 4362-1986 ( Spesifikasi Kayu Awet Untuk Perumahan dan Gedung )
c. Pd S-25-2000-03 (Spesifikasi Baja Struktural ).
d. SNI 03-1729-1989 ( Tata Cara Perencanaan Bangunan Baja Untuk Gedung )
30.3. Material :
a. Gedung Perpustakaan
1). Kuda-kuda baja IWF
2). Goding baja C 150.65.20.3,2
3). Jurai 2 C 150.50.20.3,2
4). Plat buhul 10 mm
5). Baut dia. 16 mm
6). Plat Plendes 2 x 10 mm
7). Angkur Ø 16 mm
8). Trekstang besi Ø16mm.
9). Sagrot besi Ø13 mm.
10). Angkur Ø16mm.
11). Usuk baja ringan profil C
12). Reng baja ringan profil U
13). Atap Genteng Karang Pilang
14). Kalsiplang 8 mm
30.4. Pelaksanaan pekerjaan :
a. Sebelum memulai pekerjaan, selambat-lambatnya 2 hari, penyedia Jasa
konstruksi harus menyiapkan rencana kerja pekerjaan rangka atap dan penutup
atap meliputi volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan alat, jadwal pelaksanaan
dan alur pekerjaan, serta contoh material yang akan dipakai disertai sertifikat hasil
pengujian material untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan Konsultan
Pengawas, disertai gambar shop drawing.
b. Hubungan antara gording dan balok konsol menggunakan baut yang ditanam
pada beton konsol.
c. Antar kuda-kuda baja dihubungkan Track Stang diameter 16 mm dengan spanner,
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d. Usuk dipasang melintang di atas gording dengan menggunakan bantuan kait dari
plat yang mengkait pada gording.
e. Reng terletak melintang diatas usuk dengan dipaku, dipasang pada jarak tertentu
sesuai jenis genteng.
f. Las yang digunakan adalah las listrik dengan mutu FE 360 atau E 6013 sesuai
dengan JIS.
g. Material baja profil dab plat sambung minimum masuk BJ-37
h. Baut dan angkuur yang digunakan termasuk baja mutu tinggi
i. Semua kontruksi baja harus diberi coating dua kali dengan cat zinkcromat warna
hijau kemudian warna biru.
j. Detail pemasangan rangka dan penutup atap menyesuaikan dengan gambar kerja,
dengan spesifikasi material sesuai dengan yang telah ditentukan di atas.
k. Penyedia Jasa konstruksi harus menyerahkan contoh genteng yang akan
digunakan untuk mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas dan Tim Teknis.

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL
31.

PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN ELEKTRIKAL

1. Pemborong harus menawarkan seluruh lingkup pekerjaan yang dijelaskan baik dalam
spesifikasi ini ataupun yang tertera dalam gambar-gambar, dimana bahan-bahan dan
peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada spesifikasi ini.
Bila ternyata terdapat perbedaan antara spesifikasi bahan dan atau peralatan yang
dipakai dengan spesifikasi yang dipakai pada bab ini, merupakan kewajiban
Pemborong untuk mengganti bahan atau peralatan tersebut sehingga sesuai dengan
ketentuan pada BAB ini tanpa adanya ketentuan tambahan biaya.
2. Pada dasarnya semua bahan dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang
tertera pada peraturan-peraturan seperti :
a. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000.
b. SNI Nomor : 0255-1987.D. tentang: Persyaratan Instalasi Listrik.
c. Peraturan Instalasi Listrik (PIL),
d. Syarat-Syarat Penyambungan Listrik (SBL),
e. Standard Lain : AVE Belanda, VDE/DIN Jerman, IEC Standard, JIS Jepang, NFC
Perancis, NEMA USA.
f. Petunjuk dari pabrik pembuat peralatan,
g. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Telkom,
Dit.Jen.Bina Lindung, PLN dan Pemerintah Daerah setempat.
3. Pekerjaan instalasi ini harus dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki surat ijin
instalasi dari instalasi yang berwenang dan telah biasa mengerjakannya dan suatu
daftar referensi pemasangan harus dilampirkan dalam surat penawaran.
32.

PERSYARATAN TEKNIS PEKERJAAN ELEKTRIKAL

32.1. Gambar-gambar
a. Gambar-gambar rencana dan spesifikasi (persyaratan) ini merupakan suatu
kesatuan yang saling melengkapi dan sama mengikatnya.
b. Gambar-gambar sistim ini menunjukkan secara umum tata letak dari peralatan,
sedang pemasangan harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi dari
bangunan yang ada.
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32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

c. Gambar-gambar arsitek dan struktur/sipil harus dipakai sebagai referensi untuk
pelaksanaan dan detail "finishing" instalasi.
d. Sebelum pekerjaan dimulai, Pemborong harus mengajukan gambar kerja dan
detail kepada Konsultan Pengawas untuk dapat diperiksa dan disetujui terlebih
dahulu. Dengan mengajukan gambar-gambar tersebut, Pemborong dianggap
telah mempelajari situasi dari instalasi yang berhubungan dengan instalasi ini.
e. Pemborong instalasi ini harus membuat gambar-gambar instalasi terpasang
yang disertai dengan dokumen asli operating and Maintenance Instruction,
technical instruction, spare part instruction dan harus diserahkan kepada
Konsultan Pengawas pada saat penyerahaan pertama dalam rangkap 5 (lima).
(Construction detail, electrical wiring diagram, control diagram dll).
Koordinasi
a. Pemborong instalasi ini hendaknya bekerja sama dengan Pemborong instalasi
lainnya, agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan.
b. Koordinasi yang baik perlu ada, agar instalasi yang satu tidak menghalangi
kemajuan instalasi yang lain.
c. Apabila pelaksanaan instalasi ini menghalangi instalasi yang lain, maka semua
akibatnya menjadi tanggung jawab pemborong.
Pelaksanaan Pemasangan
a. Sebelum pelaksanaan pemasangan instalasi ini dimulai, pemborong harus
menyerahkan gambar kerja dan detailnya kepada Konsultan Pengawas dalam
rangkap 4 (empat) untuk disetujui.
b. Pemborong harus mengadakan pemeriksaan ulang atas segala ukuran dan
kapasitas peralatan yang akan dipasang, apabila ada sesuatu yang diragukan,
pemborong harus segera menghubungi Direksi. Pengambilan ukuran dan atau
pemilihan kapasitas peralatan yang salah akan menjadi tanggung jawab
pemborong.
Testing & Commissioning
a. Pemborong instalasi ini harus melakukan semua testing dan pengukuran yang
dianggap perlu untuk mengetahui apakah keseluruhan instalasi dapat berfungsi
dengan baik dan dapat memenuhi semua persyaratan yang ada.
b. Testing/pengujian meliputi : Uji tahanan Isolasi dan Uji Beban Penuh
c. Uji tahanan isolasi harus dilakukan pada kabel-kabel feeder sebelum dan
sesudah dipasang. Tahanan isolasi dari semua bagian yang tidak diketanahkan
baik antara hantaran dan hantaran maupun antara hantaran dan tanah,
sekurang-kurangnya 1000 ohm untuk setiap satu volt tegangan nominal.
d. Test elektrikal beban penuh selama 3 x 24 jam, harus disaksikan oleh
Direksi/Konsultan Pengawas dan bila terjadi kerusakan atau kesalahan harus
diperbaiki atas tanggungjawab Pemborong.
e. Semua bahan dan perlengkapannya yang diperlukan untuk mengadakan testing
tersebut merupakan tanggung jawab Pemborong.
f. Hasil Pengujian dituangkan dalam Berita Acara sebagai Syarat Penyerahan
Pertama.
Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Pekerjaan
a. Peralatan instalasi ini harus digaransi selama satu tahun terhitung sejak saat
penyerahan pertama.
b. Masa pemeliharaan untuk instalasi ini adalah selama enam bulan terhitung
sejak saat penyerahaan pertama.
c. Selama masa pemeliharaan, Pemborong instalasi ini diwajibkan mengatasi dan
mengganti segala kerusakan yang terjadi tanpa adanya tambahan biaya.
d. Selama masa pemeliharaan ini, seluruh instalasi yang telah selesai dilaksanakan
masih merupakan tanggung jawab Pemborong sepenuhnya.
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e.

Selama masa pemeliharaan ini, apabila Pemborong instalasi ini tidak
melaksanakan teguran dari Konsultan Pengawas atas perbaikan / penggantian /
penyetelan yang diperlukan, maka Konsultan Pengawas berhak menyerahkan
perbaikan / penggantian / penyetelan tersebut kepada pihak lain atas biaya
Pemborong instalasi ini.
f. Selama masa pemeliharaan ini, Pemborong instalasi ini harus melatih petugaspetugas yang ditunjuk oleh pemilik sehingga dapat mengenali sistem instalasi
dan dapat melaksanakan pemeliharaannya.
g. Serah terima pertama dari instalasi ini harus dapat dilaksanakan setelah ada
bukti pemeriksaan dengan hasil yang baik yang ditanda tangani oleh Pemborong
dan Konsultan Pengawas serta dilampir Surat Ijin Pemakaian dari Jawatan
Keselamatan Kerja.
h. Apabila diperlukan oleh Pemberi Tugas, Pemborong harus bersedia datang ke
lokasi Kegiatan untuk mengatasi dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang
terjadi. Petugas yang ditunjuk oleh Pemborong harus sudah hadir paling lambat
3 jam setelah dihubungi oleh Pemberi Tugas.
32.6. Penambahan/Pengurangan/Perubahan Instalasi
a. Pelaksanaan instalasi yang menyimpang dari rencana yang disesuaikan dengan
kondisi lapangan, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Direksi.
b. Pemborong instalasi ini harus menyerahkan setiap gambar perubahan yang ada
kepada pihak Konsultan Pengawas dalam rangkap 3 (tiga).
c. Perubahan material dan lain-lainnya, harus diajukan oleh Pemborong kepada
Konsultan Pengawas secara tertulis. Dan pekerjaan tambah/kurang/perubahan
yang ada harus disetujui oleh Konsultan Pengawas secara tertulis.
32.7. I j i n - I j i n
Pengurusan ijin-ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan instalasi ini serta seluruh
biaya yang diperlukannya menjadi tanggung jawab Pemborong.
32.8. Pembobokan, Pengelasan dan Pengeboran
a. Pembobokan tembok, lantai, dinding dan sebagainya yang diperlukan dalam
pelaksanaan instalasi ini serta mengembalikan seperti kondisi semula, menjadi
lingkup kerja instalasi ini.
b. Pembobokan/pengelasan/pengeboran hanya dapat dilaksanakan apabila ada
persetujuan dari pihak Konsultan Pengawas secara tertulis.
33.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN ELEKTRIKAL

Kontraktor melakukan pekerjaan instalasi listrik ini harus melakukan pengadaan dan
pemasangan serta menyerahkan dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan. Garis
besar scope pekerjaan instalasi listrik yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan dan pemasangan sambungan baru TR PLN.
b. Pengadaan dan pemasangan panel-panel elektrikal tegangan rendah.
c. Pengadaan dan pemasangan kabel toevoer dari KWH meter ke MDP (Main
Distribution Panel) bangunan, dari MDP ke Panel Penerangan Indoor & Outdoor
(Lighting Panel) maupun Panel AC, serta sparing-sparing saluran kabel sampai ±
2 m di luar power house.
d. Pengadaan dan pemasangan instalasi penerangan dan stop kontak bangunan.
e. Pengadaan dan pemasangan sistem telepon.
f. Pengadaan dan pemasangan sistem komunikasi data LAN.
g. Pengadaan dan pemasangan sistem Fire Alarm.
h. Pengadaan dan pemasangan penyalur petir sistem early streamers.
i. Mengurus ijin-ijin pekerjaan elektrikal sampai selesai hingga instalasi ini dapat
berfungsi dengan baik.
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33.1. Kabel Daya Tegangan Rendah
1. U m u m
Kabel daya tegangan rendah yang dipakai adalah bermacam-macam ukuran dan
type yang sesuai dengan gambar rencana (NYY, NYFGbY) kabel daya tegangan
rendah ini harus sesuai dengan standard SII atau SPLN.
a. Instalasi dan Pemasangan Kabel
a. Bahan
Semua kabel yang dipergunakan untuk instalasi listrik harus memenuhi
peraturan PUIL 2000/LMK. Semua kabel/ kawat harus baru dan harus jelas
ditandai dengan ukurannya, jenis kabelnya, nomor dan jenis pintalannya.
Semua kawat dengan panampang 6 mm² ke atas haruslah terbuat secara dipilin
(stranded). Instalasi ini tidak boleh memakai kabel dengan penampang lebih
kecil 2,5 mm² kecuali untuk pemakaian kabel kendali/kontrol.
Kecuali dipersyaratkan lain, konduktor yang dipakai ialah dari tipe :
 Untuk instalasi penerangan adalah NYY dengan conduit Hight Impact
uPVC
 Untuk kabel-kabel dari diesel genset menuju ke LVMDP menggunakan
kabel jenis NYY.
 Kabel yang digunakan harus setara dengan merk Kabelindo, Kabelmetal,
Tanka dan Supreme.
Semua kabel NYY yang ditanam di dalam perkerasan (tembok, beton, dll) harus
berada di dalam conduit Galvanis yang diameter dalamnya minimal 1,3 dari
diameter luar kabel.
b. "Splice" / Pencabangan
Tidak diperkenankan adanya "Splice" ataupun sambungan-sambungan baik
dalam feeder maupun cabang-cabang, kecuali pada outlet atau kotak-kotak
penghubung yang bisa dicapai (accessible).
Sambungan pada kabel circuit cabang harus dibuat secara mekanis dan harus
teguh secara electric, dengan cara-cara "Solderless Connector". Jenis kabel
tekanan, jenis compression atau soldered.
Dalam membuat "Splice" konector harus dihubungkan pada konductorkonduktor dengan baik, sehingga semua konductor tersambung, tidak ada
kabel-kabel telanjang yang kelihatan dan tidak bisa lepas oleh getaran.
Semua sambungan kabel baik di dalam junction box, panel ataupun tempat
lainnya harus mempergunakan connector yang terbuat dari tembaga yang
diisolasi dengan porselen atau bakelite ataupun PVC, yang diameternya
disesuaikan dengan diameter kabel.
c. Bahan Isolasi
Semua bahan isolasi untuk splice, connection dan lain-lain seperti karet, PVC,
asbes, tape sintetis, resin, splice case, compostion dan lain-lain harus dari type
yang disetujui, untuk penggunaan, lokasi, tegangan kerja dan lain-lainnya
harus dipasang memakai cara yang disetujui atau sesuai saran teknis dari
pabrik pembuat.
d. Penyambungan Kabel
 Semua penyambungan kabel harus dilakukan dalam kotak-kotak
penyambung yang khusus untuk itu (misalnya junction box dan lainlain). Pemborong harus memberikan brosur-brosur mengenai cara-cara
penyambungan yang dinyatakan oleh pabrik kepada Perencana.
 Kabel-kabel harus disambung sesuai dengan warna-warna atau namanamanya masing-masing, dan harus diadakan pengetesan tahanan isolasi
sebelum dan sesudah penyambungan dilakukan. Hasil pengetesan harus
tertulis dan disaksikan oleh Konsultan Pengawas.

Pembangunan Gedung Student Center Undana

43



Penyambungan kabel tembaga harus mempergunakan penyambunganpenyambungan tembaga yang dilapisi dengan timah putih dan kuat.
Penyambungan-penyambungan harus dari ukuran yang sesuai.
 Penyambungan kabel yang berisolasi PVC harus diisolasi dengan pipa
PVC / procelen yang khusus untuk listrik.
 Penyekat-penyekat khusus harus dipergunakan bila perlu untuk menjaga
nilai isolasi tertentu.
 Cara-cara pengecoran yang ditentukan oleh pabrik harus diikuti, misal
temperatur-temperatur pengecoran dan semua lobang-lobang udara
harus dibuka selama pengecoran.
 Bila kabel dipasang tegak lurus dipermukaan yang terbuka, maka harus
dilindungi dengan pipa baja dengan tebal minimal 2,5 mm.
e. Pemasangan Kabel dalam Tanah
 Kabel tegangan rendah harus ditanam minimal sedalam 80 cm.
 Kabel yang ditanam langsung dalam tanah harus dilindungi dengan bata
merah, dan diberi pasir, ditanam minimal sedalam 80 cm.
 Untuk yang lewat jalan raya ditanam sedalam 100 cm dan dilindungi
dengan pipa Galvanized dengan diameter minimum 2 kali. .
 Kabel-kabel yang menyeberang jalur selokan, dilindungi dengan pipa
galvanized atau pipa beton yang dilapisi dengan pipa PVC type AW, kabel
harus berjarak tidak kurang dari 30 cm dari pipa gas, air dan lain-lain.
 Galian untuk menempatkan kabel yang dipasang dalam tanah harus
bersih dari bahan-bahan yang dapat merusak isolasi kabel, seperti : batu,
abu, kotoran bahan kimia dan lain sebagainya. Alas galian (lubang)
dilapisi dengan pasir kali setebal 10 cm. kemudian kabel diletakkan,
diatasnya diberi bata dan akhirnya ditutup dengan tanah urug.
 Penyambungan kabel dalam tanah tidak diperkenankan.
 Penanaman dan penyambungan kabel harus diberikan marking yang
jelas pada jalur-jalur penanaman kabelnya. Agar memudahkan didalam
pengoperasian, pengurutan kabel dan menghindari kecelakaan akibat
tergali/tercangkul.
c. Pengujian & Testing
a. Factory Test
 Pengetesan Individual
Pengetesan ini dilakukan pada setiap potong kabel dan terdiri dari
pengetesan sebagai berikut :
- Pengetesan ukuran tahanan hantaran
- Pengetesan dielektrik
- Pengukuran loss factor
- Continuity
 Pengetesan Khusus
Pengetesan ini dilakukan terhadap sample dari kabel yang akan dipakai.
Pengetesan tersebut terdiri dari test sebagai berikut :
- Test tegangan impuls
- Mekanikal test
- Pengukuran loss factor pada bermacam-macam temperature
- Pengetesan dielektrik
- Pengetesan perambatan (Creep Test)
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b. Site Test
Pengetesan setelah penanaman kabel. Setelah kabel ditanam, penyambunganpenyambungan dan pemasangan kotak akhir, maka dilakukan pengetesan
dielektrik/insulation test.
33.2. Panel-Panel
a. Pemasangan Panel
Panel dipasang sedemikian rupa sehingga setiap peralatan/komponen dalam panel
masih mudah dijangkau. Tergantung pada macam/tipe panel, bila dibutuhkan
alas/pondasi/ penumpu/penggantung, maka pemborong harus menyediakan dan
memasangnya walaupun tidak tertera pada gambar.
b. Terminal dan Mur Baut.
Semua terminal cabang harus diberi lapis tembaga (Vertin) dan disekrup
menggunakan mur baut ring dari bahan tembaga atau yang diberi Nikel
(stainless).
c. Kabel Kontrol

Kabel kontrol panel harus diset di bengkel/pabrik secara lengkap serta
dibundel dan dilindungi dari kerusakan akibat tekanan mekanis.

Ukuran minimum kabel 2,5 mm2, 600 V, isolasi PVC.
33.3. Kabel Penerangan dan Conduit
a. Untuk penerangan dan stop kontak biasa, kabel yang dapat dipergunakan adalah
type NYM, penampang kabel minimum yang dapat dipakai adalah 2,5 mm², 3
core (NYM 3x2,5 mm²). Kabel-kabel ini harus dipasang di dalam pipa conduit 
20mm, atau disesuaikan dengan kabel yang dipakai.
b. Untuk penerangan outdoor, kabel yang dipergunakan adalah type NYY,
penampang kabel minimum yang dapat dipakai adalah 2,5 mm², 3 core (NYY
3x2,5 mm²). Kabel-kabel ini harus dipasang di dalam pipa conduit dengan
ukuran menyesuaikan dengan kabel yang dipakai.
c. Kabel-kabel yang turun dari plafond ke stop kontak dan saklar melalui dinding
dapat memakai pipa conduit PVC. Diameter pipa yang dipergunakan disesuaikan
dengan kabel yang dipakai.
d. Untuk penyambungan kabel-kabel harus menggunakan terminal box (dura doos,
tee doos) dari PVC. Terminal box tersebut tutupnya harus dapat dilepas dan
dipasang kembali dengan mudah, dengan memakai skrup. Sedang untuk
penyambungan di dalam beton harus memakai terminal box metal.
e. Pemasangan pipa kabel-kabel diatas plafond harus disusun rapih dan harus
diklem/ diikat dengan kawat pada rak-rak kabel (trunking) dan pada prinsipnya
kabel-kabel tidak diperkenankan langsung diklem pada konstruksi bangunan.
f. Kabel-kabel yang terpasang di dalam dak beton kolom beton, dinding beton harus
menggunakan pipa PVC.
g. Penyambungan kabel-kabel penerangan dan stop kontak di dalam doos harus
memakai las dop yang terbuat dari bakelit berwarna (buatan Legrand, 3M atau
equivalent yang dapat disetujui oleh Direksi). Las dop dari bahan poselin tidak
diperkenankan untuk dipergunakan.
h. Saluran cadangan (stop kontak dan penerangan) harus dipasang sampai di atas
plafond, dilengkapi kotak sambung.
i. Semua instalasi pengabelan harus dipasang di dalam conduit, baik yang dipasang
rak kabel (trunking) maupun yang menuju ke titik-titik lampu dan stop kontak.
33.4. Stop Kontak dan Saklar
a. Stop Kontak 1 phase yang dipakai untuk panggung adalah yang dipasang rata
(flush Mounting) 250 V, 10 A.
b. Stop Kontak area panggung dipasang 20 cm di atas lantai.
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c. Stop kontak harus mempunyai terminal phase, netral dan grounding
d. Saklar dinding yang dipakai adalah Flush mounting, rating 250 V, 10 Ampere,
single gang, double gangs, atau muliti gangs (grid switch), dipasang 150 cm di
atas lantai.
e. Stop Kontak dan saklar diruang basah/lembab harus jenis WD (Water Dich)
f. Kotak sambung (Junction Box) untuk saklar dan stop kontak harus dari Bahan
Metal yang mempunyai Terminal Grounding, dipasang pada kedalaman tidak
kurang dari 3,5 cm sehingga diperoleh pemasangan saklar atau stop kontak yang
rapi. Junction Box harus mempunyai Terminal Grounding.
33.5. Lampu dan Armatur
a. Lampu dan armaturnya harus sesuai dengan yang dimaksud dalam gambar
rencana.
b. Semua lampu flouresence dan lampu gas discharge harus dikompensasi dengan
power factor correction capasitor, sehingga faktor daya tidak kurang dari 0,85.
c. Ballast lampu harus dari jenis lost lass ballast dan harus digunakan satu ballast
untuk satu lampu.
d. Ballast lampu, capasitor dan tabung dengan merek Phillips atau yang setara,
dengan persetujuan perencana.
e. Tipe dan diskripsi lampu penerangan :
 Fixture lampu TL 2x36 watt, armatur Inbouw Metal Louvre ALML, sesuai
yang disebutkan di gambar, lampu setara Philips, armatur setara Artolite.
 Fixture CFL Tornado 23 watt, armatur Down light RD 150, sesuai yang
disebutkan di gambar, lampu setara Philips, armatur setara Artolite
 Fixture lampu TL-E 22 Watt armature armatur Baret Square, sesuai yang
disebutkan di gambar, lampu setara Philips, armatur setara Artolite
 Fixture lampu SON 150 Watt, armatur lampu jalan RL ARTO C, 1 cabang dan
2 cabang, termasuk tiang dan pondasi, sesuai yang disebutkan di gambar,
lampu setara Philips, armatur setara Artolite
 Fixture lampu CFL Essential 23 Watt, armatur lampu taman tipe GL-G,
termasuk tiang dan pondasi, sesuai yang disebutkan di gambar, lampu setara
Philips, armatur setara Artolite
33.6. Persyaratan Bahan/Material
 Semua material yang disuplai dan dipasang oleh Pemborong harus baru dan
cocok untuk dipasang di daerah tropis.
 Material harus dari produk dengan kualitas baik dari produksi baru.
33.7. Daftar Material
Untuk semua material yang ditawarkan, pemborong wajib mengisi daftar material
yang menyebutkan: Merk, Tipe, dan Kelas. Juga dilengkapi dengan brosur/katalog
yang dilampirkan pada waktu tender.
33.8. Penyebutan Merk/Produk Pabrik
Apabila pada spesifikasi Teknis atau pada gambar rencana disebutkan beberapa merk
tertentu atau kelas mutu dari material/komponen tertentu, maka pemborong wajib
melaksanakan/ menawar material yang dalam taraf mutu yang disebutkan.
Apabila nanti selama Kegiatan berjalan terjadi tidak dapat diadakan material yang
disebutkan dalam tabel Material, karena disebabkan oleh sesuatu alasan kuat dan
dapat diterima pemilik, Konsultan Pengawas dan perencana, maka dapat dipikirkan
penggantinya merk/tipe dengan suatu sanksi tertentu kepada pemborong.
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33.9. Daftar Merk/Produk Material
 Kabel TR.
: Supreme, Kabelindo, Kabel Metal
 Panel TR
: Lokal
 Komponen Panel : Siemens, MG, GAE, AEG.
 Peralatan Meter : H & B, Telemecanique.
 Komponen Lampu :
- Tube
: Phillips, Osram.
- Capasitor
: Phillips, Notocon, May&Christie.
- Fitting
: Phillips, B&J
- Starter
: Phillips
- Stop Kontak/Saklar
: Broco, Clipsal.
- Conduit Instalasi
: MK, EGA, Clipsal
- Armatur lampu
: Phillips, Artolite, Artoria, setara
33.10. G r o u n d i n g
a. Semua panel, ligthting fixtures, stop kontak, cable trunking , cable ladder dan
bagian-bagian metal lainnya yang berhubungan dengan instalasi listrik harus
digrounding.
b. Kawat grounding dapat dipergunakan kawat telanjang (BCC = Bare Copper
Conductor) atau kawat yang terisolasi yang diberi warna kuning strip hijau.
c. Besarnya kawat grounding yang dapat digunakan minimal berpenampang sama
dengan penampang kabel masuk (incoming feeder).
d. Nilai tahanan grounding sistem untuk panel-panel harus lebih kecil dari 2 (dua)
Ohm, diukur setelah tidak hujan selama 2 hari.
e. Elektrode pentanahan untuk grounding digunakan pipa galvanis yang ujungnya
dipasang copper rod sepanjang 0,5 m.
f. Elektrode pentanahan yang dipantek dalam tanah minimal sedalam 12 meter atau
sampai mencapai permukaan air.
g. Semua sambungan pada sistem grounding harus menggunakan baut dengan
bahan campuran Tembaga.
h. Pembumian peralatan elektronik; dilakukan secara terpisah, dengan
menyambungkan terminal pembumian khusus arus lemah.
34.

PEKERJAAN SISTEM TELEPHONE

34.1. LINGKUP PEKERJAAN
Pekerjaan ini meliputi penyediaan, pemasangan, pengujian dan pemeliharaan
peralatan-peralatan di bawah ini :
1. Kotak-kontak telepon/outlet telepon
2. Kabel dan pipa instalasi telepon
3. Pesawat telepon
4. PABX
34.2. GAMBAR-GAMBAR RENCANA
Gambar-gambar secara umum menunjukan tata letak, imstalasi dan lain-lain.
Penyesuaian harus dilakukan di lapangan, karena keadaan sebenarnya dari lokasi,
jarak-jarak dan ketinggian ditentukan oleh kondisi lapangan.
34.3. GAMBAR-GAMBAR SESUAI PELAKSANAAN
Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat catatan yang cermat dari pelaksanaan dan
penyesuaian di lapangan. Catatan-catatan tersebut harus dituangkan dalam satu set
gambar kalkir sebagai gambar sesuai pelaksanaan(as built drawing). As built
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drawing harus segera diserahkan kepada Manajemen Konstruksi setelah pekerjaan
selesai beserta blue printnya sebanyak 3 set.
34.4. STANDAR DAN PERATURAN
Seluruh pekerjaan instalasi telepon harus dilaksanakan mengikuti standar CCITT
dan PT. Telkom. Selain itu harus ditaati pula peraturan hukum setempat yang ada
hubunganya dengan pekerjaan tersebut di atas.
34.5. BAHAN-BAHAN, PERALATAN DAN TENAGA PELAKSANA
1.
Bahan-bahan dan peralatan yang dipasang harus dalam keadaan baru dan
baik sesuai dengan yang dimaksudkan.
2.
Contoh bahan, brosur dan gambar kerja (shop drawing) harus diserahkan
kepada Manajemen Konstruksi 2 (dua) minggu sebelum pemasangan.
3.
Penyedia Jasa Konstruksi harus menempatkan di lapangan secara penuh
(Life time) seorang koordinator yang ahli di bidangnya, berpengalaman
dalam pekerjaan yang serupa dan dapat mewakili Penyedia Jasa Konstruksi
dengan predikat baik. Curriculum vitae personil tersebut harus diserahkan
kepada Konsultan Pengawas.
4.
Tenaga pelaksana lainya harus dipilih yang sudah berpengalaman dan sudah
biasa menangani pekerjaan instalasi ini secara kuat, aman dan rapi.
5.
PABX
6.
PABX yang digunakan berkapasitas 3 line 16 extension.
7.
Pesawat telepon
8.
Pesawat telepon yang dipakai harus dari jenis digital, tipe meja dan dari jenis
push button dialing yang disetujui oleh PT.TELKOM.
9.
Kotak-kontak telepon
10. Kotak-kontak dibuat rata dinding, terbuat dari bahan baja yang dilapisi
bahan anti karat. Kotak-kontak telepon yang boleh digunakan adalah dari
merk : Panasonic, Clipsal.
11. Kabel
Kabel telepon harus dari jenis pasangan dalam berinsulasi PVC, diameter
konduktor 0,6 mm, kapasitas 2 pair. Pemasangan dalam PVC conduit.
Untuk jenis pasangan luar (under ground) berinsulasi Galvanizet Steel type
Armouredant Polyethylene Sheated, konduktor 0,6 mm, kapasitas sesuai
dengan yang ditunjukan dalam gambar perencanaan.
12. Pipa pelindung instalasi kabel
Pipa instalasi pelindung kabel yang dipakai adalah PVC conduit khusus untuk
instalasi listrik. Pipa, elbow, junction box dan kelengkapan lainya harus
sesuai antara satu dan lainya. Diameter yang dipakai adalah 20 mm dan 25
mm.
PVC conduit harus dari merk: EGA, Clipsal.
13. Tambahan
Penyedia Jasa Konstruksi harus menambahkan peralatan pembantu yang
diperlukan untuk pekerjaan ini (meskipun tidak disebutkan dalam
persyaratan teknis) untuk memberikan performance yang dikehendaki.
34.6. PENGUJIAN
Penyedia Jasa
Konstruksi harus melakukan semua pengujian untuk
mendemontrasikan bahwa bekerjanya kabel dan material yang telah dipasang
memang benar-benar memenuhi persyaratan ini. Penyedia Jasa Konstruksi harus
menyediakanperlatan yangperlu dan personil untuk melakukan semua pengujian.
35.

PEKERJAAN SISTEM FIRE ALARM

35.1. Umum
Semua bahan, peralatan dan cara pelaksanaan harus sesuai dengan standar standar
yang berlaku, antara lain :
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a.

35.2.
35.3.
35.4.

35.5.

Persyaratan-persyaratan terakhir dari National Protection Fire Association
(NPFA) Dinas Kebakaran Jawatan Keselamatan Kerja.
b.
Persyaratan spesifikasi Teknis Material yang dipotong sesuai rekomendasi dari
pabrik pembuatannya.
Lingkup Pekerjaan
a.
Yang tercakup dalam pekerjaan ini adalah pengadaan dan pemasangan Fire
Alarm Sistem dan Fire Extinguisher Unit.
Spesifikasi Instalasi
a.
Melaksanakan instalasi sistem Fire Alarm dan Fire Extinguisher Unit secara
rapi dan sempurna.
Persyaratan peralatan

Semua bahan/peralatan harus baru, dalam arti bukan barang bekas atau hasil
perbaikan.

Bahan/Peralatan harus mempunyai kapasitas atau rating yang cukup.

Bahan/Peralatan harus sesuai dengan spesifikasi/Persyaratan.

Bahan/Peralatan dari tipe/Klasifikasi yang sama diminta merk/perusahaan
yang sama.
Peralatan (Equipment)
a. Master Control Fire Alarm ( MCFA ) / Fire Alarm Control Panel mempunyai
kapasitas minimal 5 zones. Harus mempunyai perlengkapan-perlengkapan
standar sebagai berikut :

Indicator/signal zones sesuai dengan jumlah zone.

Buzzer/Horn

Fire Brigade Telephone Line

Fire Fighting ( Fire Pump ) Line

Signal otomatis dan manual monitor untuk memberi petunjuk terjadinya
gangguan open circuit maupun short circuit pada jaringan loop ataupun
gangguan inatalasinya. Panel dibua dari konstruksi rangka besi tebal plat
1,5 mm cat finish warna merah. MCFA diletakkan di ruang Kontrol
Engineering (Operator)

Integrated dan instruksi ke pressurization fan pada saat tejadi kebakaran

Pada Indicator Zones, harus menunjukkan lokasi tiap zones untuk
mempermudah identifikasi
b. Power Supply Tegangan input Power Supply 220 V, 50 Hz, output disuaikan
kebutuhan peralatan fire Alarm. Dalam keadaan catu daya PLN Terputus
(Emergency) maka dipergunakan supply battery yang dapat melayani sistem
selama 12 jam baterai harus jenis Nickel Cadmium (NiCad). Pengisian
Baterai Otomatis. Sisitem Penghubungan antara perlengkapan Fire Alarm
dengan PLN atau Batterai adalah otomatis, yaitu bila catu PLN terputus maka
pencatunya dari baterai, bila catu PLN Hidup/terhubung maka pencatunya
dari PLN lagi yang dilakukan secara otomatis.
c. Fire Alarm Detector
Maximum Fixed Temperature detector mempunyai daerah cakup :
 40 m2 dengan temperatur maksimum 65  C
 30 m2 dengan temperatur maksimum 75  C.
d. Alarm Bell
e. Dipasang outblow, Vibration type, Diameter 6 “, minimum 89 dB pada jarak
1 feet.
f. Manual Break Glass/Manual Call Point
g. Indoor type, dipasang Flush atau surface mounted mudah direset.
h. Horn Alarm.
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i. Dipasang outdoor, daerah terbuka, parkir atau tempat lainnya lengkap
dengan tiang, mempunyai frekuensi dan amplitudo yang cukup sehingga
dapat terdenganr dengan jelas didalam bangunan atau tempat lain.
j. Portable Fire Fighting Extinguisher unit.
Portable Fire Fighting Extinguisher unit adalah unit pemadam kebakaran tipe
halon free non CFC, multipurpose untuk tipe class fire A,B,C, dan E,
Kapasitas 3,5 kg, daya semprot  6 m, fixed type diletakkan menggantung
pada diding atau lemari fire.
k. Kabel Instalasi
Sistem Instalasi dari terminal Box ke Fire Detector, manual Call Point, atau
Alarm Bell dipergunakan kabel NYA 1,5 mm2 dengan sistem konduit.
35.6. Tambahan

Pemborong harus menambah peralatan bantu yang perlu untuk pekerjaan ini,
meskipun tidak disebutkan dalam persyaratan teknis, untuk memberikan
performance yang dikehendaki.

Pemborong harus melengkapi peralatan-peralatan dengan papan tanda yang
menunjukkan adanya Fire Fighting (Extinguiser), Emergency. Papan nama
dibuat plat besi dengan 0,8 mm , ukuran disesuaikan dengan jumlah huruf.
Warna dasar merah, Huruf kuning, terbaca oleh mata normal dari jarak
minimum 10 m.
35.7. Pengujian
Pengujian sistem diselenggarakan setelah seluruh pekerjaan ini selesai. Pengujian
terbagi menjadi :

Pengujian instalasi : Continuity Test, Instalation Test

Pengujian kerja sistem
Pengujian dilaksanakan atas persetujuan Manajemen Konstruksi, Pemborong
harus mendemonstrasikan bahwa semua peralatan dapat bekerja dan
berfungsi secara memuaskan sesuai dengan yang dimaksud. Pengujian
disaksikan oleh
Manajemen Konstruksi, perencana, dan pemilik
pekerjaan/wakilnya. Pemborong harus membuat Berita Acara rangkap / copi
4 (empat) diserahkan kepada Manajemen Konstruksi. Seluruh pengujian
dilaksanakan oleh pemborong, segala biaya pengujian ditanggung oleh
pemborong.
35.8. Garansi
Semua pekerjaan, bahan, dan peralatan harus digaransikan selama 1 (satu) tahun.
Semua peralatan, bahan, dan pekerjaan yang tidak baik harus secepatnya diganti
atau diperbaiki oleh pemborong tanpa biaya tambahan. Peralatan dan bahan
pengganti harus merk/tipe yang sama.
35.9. Persyaratan Bahan/Material

Semua Material yang disuplai dan dipasang oleh Penyedia Jasa Konstruksi
harus baru dan material tersebut khusus untuk dipakai didaerah tropis.
Sebelum pemasangan harus mendapat persetujuan tertulis dari
perencana/direksi lapangan.

Pemborong harus bersediua mengganti material yang tidak disetujui (karena
menyimpang dari spesifikasi) tanpa biaya tambahan.

Komponen/Material yang dimungkinkan sering diganti harus dipilih yang
mudah didapat dipasaran bebas.
35.10. Daftar Material
Main Equipment
: Apron, Hozeki, setara
Detector, Bell, Break Glass
: Apron, Hozeki, setara.
Kabel
: Supreme, Kabel Metal, Kabelindo, EGA
Pipa Konduit
: EGA, Clipsal
Fire Fighting Unit
: Apron, Indoka, setara.
Pembangunan Gedung Student Center Undana

50

36.

PEKERJAAN JARINGAN KABEL DATA (LAN)

36.1. Lingkup Pekerjaan
Pekerjaan ini meliputi :
a) Pengadaan dan pemasangan jaringan kabel data.
b) Pengadaan dan pemasangan stop kontak utk computer.
c) Pengadaan dan pemasangan HUB dan perlengkapannya.
d) Pengadaan dan pemasangan komputer server.
36.2. Standar / Rujukan
a) PUIL 2000.
b) Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Gedung
36.3. Bahan, Data Teknis dan Daftar Bahan
a) Kontraktor harus menyerahkan pengajuan persetujuan material kapada
pihak pengawas ahli selambat lambatnya 3(tiga) hari sebelum pekerjaan di
maksud dilaksanakan
b) Kontraktor di wajibkan untuk memeriksa kembali atas segala ikuran dan
kapasitas peralatan (Equipment) yang akan dipasang. Apabila terdapat
keraguan raguan kontraktor harus segera menghubingi pengawas ahli untuk
berkonsultansi.
c) Pengambilan ukuran dan pemilihan kapasitas Equipment. Yang sebelumnya
tidak dikonsultasikan dengan Pengawas ahli apakah terjadi kekeliruan maka
hal tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor. Untuk itu pemakaian
material dan equipment harus mendapat persetujuan Pengawas Ahli
d) Semua bahan dan peralatan yang di datangkan harus dalam keadaan baik,
baru, bebas dari segala cacat dan di lengkapi dengan label, data teknis dan
data lain yang diperlukan.
e) Pengawas Lapangan berhak menolak setiap bahan yang didatangkan atau
dipasang yang tidak memenuhi ketentuan Gambar kerja dari/atau
mengganti setiap pekerjaan yang di niali tidak sesuai, tanpa tambahan biaya.
f) Kabel Data yang dipergunakan pada sistem jaringan komputer
menggunakan kabel Data tipe UTP CAT 5E.
g) Switch Hub harus jenis 10 Base – T Switch dengan jumlah port 8, yang
memenuhi standar IEEE 802.3 CSMA/CD, IEEE 802.3i 10 Base T, 10 Base-F
(FL/FOIRL) dan ISO 8802-3, dan masing masing harus dilengkapi dengan
outlet tipe RJ-45.
h) Komputer server dengan spesifikasi sbb : 1xQuad Core Intel Xeon E5520,
Memory 6GB (3x2GB) PC310600E Unbuffered (UDIMM) memory, NC362i
Integrated Dual Port Gigabit Server Adapter, HP Smart Array P212 /256MB
Controller (RAID 0/1/10/5/50), 750W Power Supplies Common Slot , Form
Factor Rack (2U).
i) Semua jaringan kabel computer pada bangunan harus dipasang dan
ditempatkan dalam conduit sesuai dengan ketentuan Spesifikasi Teknis Daya
dan Distribusi.
j) Semua kabel data dan switch harus dipasang sesuai dengan petunjuk
pemasangan dari pabrik pembuatnya dan gambar Detail pelaksanaan yang
telah di setujui, pada tempat tempat seperti di tunjuk dalam gambar kerja.
k) Setiap data outlet dan port panel harus dilengkapi dengan label permanent
yang jelas dan menggambarkan pengenal unit outlet port.
36.4. Garansi
Kontraktor harus menyerahkan kepada Pengawas Ahli, Garansi, tertulis yang
mencakup kelancaran pengoprasian peralatan selam 1 (satu) tahun, dimulai
dari saat penerimaan pengujian pengoprasian. Selama periode ini, Kontraktor
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atau pabrik pembuat/pemasok harus memperbaiki atau mengganti dan
menanggung biaya setiap pekerjaan yang rusak atau cacat.
36.5. Standar Merk
 Kabel LAN
: Belden, setara
 Outlet Data : Panasonic, Clipsal, setara
 Switch HUB : 3COM, TPLink, setara.
 Komputer server : HP, Dell, IBM
37.

PEKERJAAN PENANGKAL PETIR

37.1. Umum
a. Instalasi penangkal petir menggunakan sistem Early Streamers.
b. Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir meliputi pengadaan dan pemasangan
Spitz, Lightinng Protection Terminal, Connecting Sleeve, Coaxial Cable down
conductor, dan Grounding System, serta peralatan/komponen yang
diperlukan dalam sistem instalasi penangkal petir tipe Early Streamers
c. Instalasi penangkal petir harus mampu melindungi seluruh bangunan yang
bersangkutan beserta isinya dari gangguan petir
d. Pemborong harus mengerjakan seluruh pekerjaan instalasi penangkal petir
sesuai gambar perencanaan dan bertanggungjawab penuh atas hasil
pelaksanaan pekerjaan
37.2. Jenis Pekerjaan
a. Pemasangan batang spit beserta dudukannya, down conductor, meet
coupling, dan elektroda pentanahan.
b. Pengurusan perijinan, testing & commisioning.
c.
Jumlah, spesifikasi dan cara pemasangan dapat dilihat pada gambar
perencanaan.
d. Tahanan pentanahan yang diperbolehkan adalah maksimum 2 (dua) ohm
pada kondisi kering.
37.3. Uji Coba
a. Bila pekerjaan telah selesai, harus diadakan pengujian besarnya tahanan
pentanahan. Dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Keselamatan kerja
setempat.
b. Bila harga penyebaran tahanan pentanahan belum bisa mencapai yang
ditentukan (2 (dua) ) maka harus diusahakan sampai memenuhi syarat.
c. Usaha pencapaian harga tahanan pentanahan dapat dilakukan :
 Memperdalam
penanaman batang elektroda sampai benar-benar
mencapai titik air.
 Menghubungkan satu dengan lainnya semua elektroda pentanahan
menggunakan kabel BC 50 mm2 sehingga membentuk hubungan
melingkar (Ring).
37.4. Lain - lain
Dalam pelaksanaan pekerjaan ini Pemborong supaya memperhatikan petunjukpetunjuk pengawas.
37.5. Standar Merk
Merk yang digunakan adalah : EF, LPI-Guardian Cat,Viking LPI 3000, Pusar.
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38.

PEKERJAAN MEKANIKAL

RUANG LINGKUP PEKERJAAN MEKANIKAL
Kontraktor melakukan pekerjaan mekanikal ini harus melakukan pengadaan dan
pemasangan serta menyerahkan dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan.
Garis besar scope pekerjaan mekanikal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan dan pemasangan sistem tata udara.
b. Pekerjaan dan pemasangan sistem plumbing air bersih.
c. Pekerjaan dan pemasangan sistem plumbing air limbah.
d. Pekerjaan dan pemasangan sistem drainase air hujan.
e. Mengurus ijin-ijin pekerjaan mekanikal sampai selesai hingga sistem ini dapat
berfungsi dengan baik.
39.

PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA

39.1. PERSYARATAN UMUM
39.1.1. Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan untuk instalasi tata udara adalah seluruh pekerjaan yang
ditunjukkan dalam gambar dan buku spesifikasi ini, yang meliputi (tetapi tidak
terbatas) pada hal-hal sebagai berikut yaitu : Pengadaan dan pemasangan lengkap
dengan instalasinya sesuai dengan gambar rencana dan buku spesifikasi ini dari:
a) AC split wall mounted System
b) AC ceiling cassette system.
c) Exhaust fan
d) Sistem Control
e) Sparing
f) Pondasi Mesin-mesin
g) Testing dan Balancing
h) Pemeliharaan
39.1.2. Koordinasi
a) Adalah bukan tujuan spesifikasi ini atau gambar-gambar rencana untuk
menggambarkan secara detail tentang masalah dari peralatan-peralatan, dan
sambungan-sambungannya. Pemborong harus melengkapi dan memasang
seluruh peralatan-peralatan bantu yang dibutuhkan.
b) Gambar-gambar rencana hanya menunjukkan secara umum tentang posisi dari
peralatan-peralatan, pemipaan, ducting dan lain-lain. Pemborong harus
mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan yang sesuai dengan
kondisi-kondisi bangunan tanpa tambahan-tambahan biaya.
c) Setiap pekerjaan yang disebut pada spesifikasi tapi tidak ditunjukkan pada
gambar atau sebaliknya, harus dilengkapi dan dipasang.
39.2. Standard dan Peraturan
Standarad dan peraturan yang berlaku dalam pekerjaan antara lain :
ASHRAE
: American Society of Heating Refrigeration and Air Engineers.
ARI
: American Refrigerating Institute
SMACNA : Sheet Metal and Air conditioning Contractor National Association
NFPA
: National Fire Protection Association
39.3. Gambar Kerja dan Petunjuk Instalasi
Pemborong harus mengirimkan yang tersebut dibawah ini sebelum instalasi
dilaksanakan, yaitu :
a. Gambar Kerja (shop Drawing) yang menunjukkan secara detail tentang
pemasangan peralatan serta hubungannya dengan pekerjaan lain.
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b. Gambar kerja yang menunjukkan posisi elevasi, pengkabelan, serta detail-detail
pemasangan alat/bahan pada posisi/ruangannya.
c. Prosedur pemasangan yang disarankan oleh pabrik pembuat peralatan.
d. Pemborong juga diharuskan membuat gambar kerja pada bagian-bagian
tertentu yang dianggap perlu dan ditunjukkan oleh Pengawas.
39.4. Gambar Instalasi Terpasang dan Petunjuk Operasi
a. Setelah pekerjaan selesai, pemborong harus membuat gambar-gambar instalasi
terpasang (as built drawing) yang telah disetujui Konsultan Pengawas dan
menyerahkan kepada pemberi tugas sebanyak tiga set yang terdiri satu set
transparan (kalkir) dan dua cetak biru. Penyerahan gambar-gambar paling
lambat 30 hari kalender setelah serah terima pertama.
b. Pemborong harus menyerahkan tiga set buku yang berisi petunjuk operasi
perawatan dari seluruh instalasi dan peralatan kepada pemberi tugas paling
lambat 30 hari kalender setelah serah terima pertama.
c. Pemborong harus bertanggung jawab untuk mendidik operator yang ditunjuk
oleh pemberi tugas sehingga yang bersangkutan terbukti sanggup
menjalankan/ mengoperasikan seluruh sistem dengan baik.
39.5. S I S T E M
Penggunaannya operasional kantor digunakan AC split dengan type ceiling duct,
dan sparing AC untuk ruang-ruang yang nantinya direncanakan akan dipasang AC
Kondisi ruang yang direncanakan adalah :
 Suhu tabung kering : 75 F (24 C)  2 F
 Lembab Relative : 50%
39.6. PERSYARATAN PERALATAN
a) Split sistem unit air conditioning yang digunakan adalah dari type Air Cooled
Condenser, yang terdiri dari DX Coil Indoor Unit (Fan Coil) dan Air cooled
Condensing Unit. Pemasangan split harus sesuai dngan schedule peralatan gambar
rencana.
b) Condensing Unit dari type Air Cooled hendaknya “Factory Build” dan telah ditest di
pabriknya sesuai schedule peralatan gambar rencana.
c) Compresor hendaknya dari jenis “Semi Hermatic” didinginkan oleh gas
refrigerant dan motor dilindungi secara “Inherent” Coil condensor harus
direkatkan secara meklanis. Coil ini harus sudah diuji terhadap kebocoran dan
telah di dehidrated dan diisi gas refrigerant secukupnya dari pabriknya. Fan
Condensor harus dari jenis Propeller dan dihubungkan langsung denngan fan
motor.
d) Fan harus telah dibalans statis maupun dinamis di pabrik fan motor hendaknya
dari jenis “Permanent Split Capacitor”, yang dilindungi secara inherent serta
mempunyai bantalan peluru yang dilumasi secara tetap. Dinding dan rangka
hendaknya telah dicat anti karat dan sesuai dengan pemasangan.
e) DX fan coil (Evaporator Blower) dari jenis Wall Mounted dab Ceiling Cassette,
sesuai dengan kebutuhan. Fan dari jenis centrifugal dan telah dibalans di pabrik,
baik secara statis maupun secara dinamis.
f) Dinding unit minimal dari pelat besi ukuran “20 gauge” seluruh panel atau
lubang-lubang berpintu harus dapat dengan mudah dan cepat dibuka, dan
rangka hendaknya dilengkapi dengan titik-titik penyangga yang telah diperkuat,
Dinding dan rangka hendaknya dilapisi dengan cat anti karat.
g) Bak pengembunan air hendaknya terletak dibawah coil pendingin dan harus
cukup besar untuk menampung seluruh pengembunan uap air dari coil pada
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kondisi isolasi, yang dimulai pada unit ini hendaknya diisolasi, yang mulai pada
daerah/tempat masuknya sampai pada keluarnya udara pada unit tersebut.
h) Isolasi harus cukup kuat, tebal serta berat jenisnya cukup untuk menghalangi
terjadinya pengembunan. Isolasi harus tahan terhadap aliran udara dan tahan
api, sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
i) Tempat penampungan air pengembunan harus diisolasi untuk menghindari
terjadinya pengembunan pada bagian luarnya. Coil pendingin harus terbuat dari
tembaga dengan Fin serta alumunium yang direkatkan secara mekanis. Coil ini
harus diuji terhadap kebocoran di pabriknya.
j) Exhaust fan yang digunakan adalah tipe ceiling exhaust fan 80 cfm.
39.7. PERSYARATAN BAHAN DAN PEMASANGAN
1. Pekerjaan Pipa
a) Pemborong harus memasang pipa pembuangan air (drain) dari mesin-mesin
air conditioning sampai ke pembuangan terdekat yang tidak menggangu.
b) Untuk pembuangan air (drain) dipergunakan pipa PVC type AW.
c) Pipa kondensasi drain harus dilengkapi dengan bak kontrol, leher angsa serta
peralatan lain yang diperlukan, harus diberi lapisan isolasi, yang sama dengan
isolasi pipa Chilled water, kecuali pipa yang masuk kedalam dinding, yaitu
harus dibalut dengan Polyethylene Tape.
d) Bilamana menembus dinding, lantai, langit-langit dan lain-lain, pipa ini harus
diberi lapisan isolasi getaran dan dilindungi dengan pipa yang lebih besar.
2. Pekerjaan Instalasi Listrik
a) Syarat-syarat :
 Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000) yang berlaku.
 Persyaratan Pemerintah dan/atau Jawatan keselamatan setempat. Harus
dimintakana izin/persetujuan Konsultan terlebih dahulu.
b) Lingkup Pekerjaan
Pekerjaan instalsi listrik yang dimaksud disini ialah seluruh pelaksanaan
instalasi Pemasangan kabel tenaga dimulai dari panel listrik yang disediakan
sampai ke mesin-mesin yang dipasang, sesuai dengan gambar rencana listrik.
c) Bahan Instalasi
Seluruh bahan yang dipergunakan (kabel-kabel) harus berkualitas baik dan
dalam keadaan baru, buatan/keluaran Kabelindo, Kabel metal dan Tranka.
d) Pelaksanaan Pemasangan Instalasi
 Semua hantaran, baik yang ditarik dalam pipa (conduit) ataupun tidak,
harus diusahakan tidak tampak dari luar (tertutup).
 Semua kabel hantaran harus dipasang dalam plesteran/balut dinding,
dimana pipa-pipa pelindungnya harus diklem pada pasangan bata
(pemahatan dan pemasangan pipa harus dilakukan sebelum dinding
yang bersangkutan diplester/balut).
39.8. Pengujian
Pada keseluruhan sistem instalasi Air conditioning (termasuk perlatan yang telah selesai
terpasang), harus dilakukan pengujian (test), balancing dan adjusting, sehingga
persyaratan-persyaratan pengkondisian udara yang telah ditentukan dapat dicapai,
yang dinyatakan dalam berita. Pelaksanaan pengujian ini harus disaksikan oleh
Pengawas yang berkepentingan, atas beban biaya Pemborong. Pengujian, balancing dan
adjusting ini harus dilakukan terhadap: pipa, listrik, dan temperatur.
1. Pengujian Terhadap Pipa
a) Pengujian terhadap kebocoran pada semua sambungan pipa, dilakukan
dengan cara pemberian tekanan pada seluruh pipa-pipa air,dengan tekanan
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hidrolik minimal sebesar satu setengah kali tekanan kerja selama 4 (empat )
jam terus menerus.
b) Pengujian terhadap kebocoran pada pipa Refrigerant dan Halidetoch atau
yang lainnya yang sejenis.
c) Pengukuran balancing dan adjusting jumlah aliran air, suhu dan lain-lain
sistem harus dilakukan dengan flow meter presurre gauge dan alat-alat
lainnya yang diperlukan.
d) Jumlah aliran air pipa tiap-tiap circuit pipa harus diatur dengan balancing
Valve atau Balancing Cock, dengan memperhatikan perbedaan tekanan yang
terjadi. Setelah keadaan balance tercapai, kedudukan balancing Valve dan
Balancing cock yang sudah permanent harus diberi tanda.
2. Pengujian Terhadap Listrik
Pengukuran dan pengujian harus dilakukan terhadap kuat arus tegangan RPM,
untuk setiap phase unit-unit kompresor, motor dan sistem pengaturan listrik yang
ada. Hasil pengukuran dan pengujian ini kemudian harus dibandingkan dengan
harga yang direncanakan atau data dari pabriknya.
3. Pengujian Terhadap Temperatur
a) Semua pengujian harus dilakukan setelah sistem berjalan dengan baik secara
kontinue, minimal selama 3x4 jam.
b) Pengukuran dan pengujian terakhir harus dilakukan setelah sistem “balance”
sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
c) Pengukuran dan pengujian harus dilakukan pada saat udara luar pada suhu
92 F.
d) Semua peralatan penguji dan pengukur harus ditera sebelum dan setelah
dipergunakan.
39.9. Masa Pemeliharaan dan Garansi
Setelah serah terima kedua pemborong/ supplier harus memberikan garansi terhadap
peralatan yang dipasang serta mengadakan service/pemeliharaan selama masa yang
ditentukan, yaitu Garansi minimal selama satu tahun dan pemeliharaan minimal selama
enam bulan. Selama masa pemeliharaan pemborong diwajibkan :
a) Menyelesaikan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pekerjaan.
b) Memelihara dan merawat peralatan-peralatan yang dipasang secara berkala
sesuai dengan persyaratan pabrik.
c) Melatih operator yang ditugaskan oleh pemberi tugas sehingga petugas
operator tersebut mahir dalam menjnalankan dan merawat peralatan yang
dipasang.
39.10. Standard Merk
1. Unit AC
: Panasonic, Sharp.
2. Exhaust Fan tipe setara produk KDK, Panasonic
3. Kabel : Supreme, Kabelindo, Kabelmetal.
4. Conduit
: Ega, Clipsal.
40.

PEKERJAAN PLUMBING

Yang dimaksud dengan pekerjaan plumbing disini adalah penyediaan dan pengadaan
bahan-bahan, tenaga serta pemasangan peralatan-peralatan, bahan-bahan utama, bahanbahan pembantu dan lain-lainnya sesuai dengan gambar rencana dan/atau seperti yang
dispesifikasikan disini, sehingga diperoleh instalasi plumbing yang lengkap dan bekerja
baik siap untuk dipergunakan. Spesifikasi ini melingkupi kebutuhan untuk pelaksanaan
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pekerjaan plambing, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar rencana, yang terdiri
dari, dan tidak terbatas pada :
a. Pengadaan dan pemasangan seluruh instalasi air bersih kolam sesuai dengan gambar
rencana dan buku spesifikasi ini.
b. Pengadaan dan pemasangan peralatan-peralatan bantu bagi seluruh peralatan
plambing.
c. Pengetesan dan pengujian dari seluruh instalasi plambing .
d. Mengadakan masa pemeliharaan selama waktu yang ditentukan oleh Pemberi Tugas (6
bulan).
e. Pembuatan shop drawing bagi instalasi yang akan dipasang dan pembuatan as built
drawing bagi instalasi yang telah terpasang.
40.1. Koordinasi.
a. Adalah bukan tujuan dari spesifikasi ini, ataupun gambar rencana untuk
menunjukkan secara detail berbagai item pekerjaan dari peralatan-peralatan dan
penyambungan-penyambungannya. Pemborong harus melengkapi dan memasang
seluruh peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk melengkapi pekerjaan.
b. Gambar-gambar rencana menunjukkan tata letak secara umum dari peralatan,
pemipaan, cabinet dll. Pemborong harus memodifikasi tata letak tersebut
sebagaimana yang dibutuhkan untuk mendapatkan pemasangan-pemasangan
yang sempurna dari peralatan-peralatan tersebut.
c. Setiap pekerjaan yang disebutkan dalam spesifikasi ini, dan tidak ditunjukkan
dalam gambar atau sebaliknya, harus dilengkapi dan dipasang seperti pekerjaan
lain yang disebut oleh spesifikasi dan ditunjukkan dalam gambar.
d. Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan instalasi ini hendaknya dalam pelaksanaan
pekerjaan, harus bekerja sama dengan pemborong bidang lainnya, agar seluruh
pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
e. Koordinasi yang baik perlu ada untuk mencegah agar jenis pekerjaan yang satu
tidak menghalangi pekerjaan yang lainnya.
40.2. Kualifikasi Pekerjaan
a. Untuk pemasangan dan pengetesan pekerjaan-pekerjaan ini harus dilakukan oleh
pekerja-pekerja dan supervisor yang benar-benar ahli dan berpengalaman dalam
bidangnya.
b. Konsultan Pengawas dapat menolak atau menunda pelaksanaan suatu pekerjaan,
bila dinilai bahwa pelaksana tersebut tidak terampil / tidak berpengalaman.
40.3. Bahan Dan Contoh Material
a. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus mengajukan Shop drawing
yang menunjukkan secara detail pekerjaan-pekerjaan / pemasangan peralatan dan
pemipaan, penyambungan dengan pekerjaan-pekerjaan lain atau pekerjaanpekerjaan yang sulit dilaksanakan. Ataupun perubahan-perubahan atau modifikasi
yang diusulkan terhadap gambar rencana.
1) Sebelum pekerjaan ini dimulai pemborong harus menyerahkan kepada Direksi
daftar bahan-bahan yang dipakai dalam rangkap 4 (empat).
2) Penyedia Jasa Konstruksi harus menyerahkan kepada Direksi contoh bahanbahan yang dipakai dan semua biaya yang berkenaan dengan penyerahan dan
pengembalian contoh-contoh ini adalah tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi.
3) Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan untuk mengadakan recheck atas segala
ukuran-ukuran/ kapasitas equipment yang akan dipasang. Dalam hal terjadi
keragu-raguan harus segera menghubungi Direksi.
4) Pengambilan ukuran atau untuk pemilihan kapasitas equipment yang keliru
akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi. Untuk itu pemilihan
equipment dan material harus mendapat persetujuan dari Direksi.
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5) Semua material yang akan digunakan/dipasang adalah dari jenis material
berkualitas baik, dalam keadaan baru (tidak dalam keadaan rusak atau diafkir
sesuai dengan mutu dan standard yang berlaku atau standard internasional
seperti BS, JIS, ASA, DIN, SII dan yang setaraf.
6) Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab atas mutu dan kwalitas material
yang akan dipakai, setelah mendapat persetujuan dari Direksi/ Konsultan
Pengawas.
40.4. Review
1. Konsultan Pengawas akan memeriksa (mereview) pengajuan-pengajuan dari
pemborong dan memberi komentar atas hal tersebut.
2. Pemborong harus memodifikasi / merevisi pengajuannya sesuai dengan
komentar Konsultan Pengawas, sampai didapat persetujuan dari Direksi.
40.5. Standard dan Code
Kecuali ditentukan lain dalam gambar rencana, maka pada pekerjaan ini berlaku
peraturan-peraturan sebagai berikut:
a. Peraturan Badan Pemadam Kebakaran.
b. Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran pada Bangunan Gedung Departemen PU.
c. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PAM daerah setempat.
d. Ketentuan dan persyaratan Pedoman Plumbing Indonesia 2000.
e. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan
persyaratan yang dikeluarkan oleh pabrik yang memproduksi material yang
dipasang.
f. Pekerjaan instalasi Plumbing ini harus dipasang oleh perusahaan yang biasa
mengerjakan pemasangan sistim ini.
40.6. Gambar - Gambar Instalasi Terpasang dan petunjuk Operasi
a. Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Jasa Konstruksi harus mengajukan gambargambar kerja dan detail (working drawing) serta harus diajukan kepada Direksi
untuk mendapat persetujuan.
b. Setiap shop drawing yang diajukan pemborong untuk disetujui oleh Direksi,
dianggap pemborong telah mempelajari situasi dan berkonsultasi dengan
pekerjaan instalasi-instalasi lainnya.
c. Gambar-gambar rencana dan spesifikasi (persyaratan) ini merupakan suatu
kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, saling melengkapi dan sama-sama
mengikatnya.
d. Gambar-gambar sistim ini menunjukan secara umum tata letak dari peralatan
instalasi, sedang pemasangan harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi
dari pekerjaan. Apabila ada sesuatu bagian pekerjaan atau bahan atau peralatan
yang diperlukan agar instalasi ini dapat bekerja dengan baik, dan hanya
dinyatakan dalam salah satu gambar perencanaan atau spesifikasi perencanaan
saja, Penyedia Jasa Konstruksi harus tetap melaksanakan tanpa ada biaya
tambahan. Gambar-gambar Arsitek dan sipil/struktur harus dipakai sebagai
referensi untuk pelaksanaan dan detail "finishing" dari pekerjaan.
e. Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan setelah serah terima pertama,
Pemborong wajib menyerahkan gambar-gambar instalasi terpasang sebanyak 3
(tiga) set cetak biru dan 1 (satu) set transparant.
f. Pemborong juga berkewajiban untuk menyerahkan 3 (tiga) set petunjuk operasi
dan maintenance dari sistem yang dipasang.
40.7. Sistem
a. Air Bersih
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Kebutuhan air didapat dari bak penampungan, kemudian dipompakan ke 2
(dua) buah Roof tank dengan kapasitas masing-masing 500 liter. Rooftank dari
bahan stainless steel.
b. Air Kotor
Pada dasarnya semua air kotor yang berasal dari toilet-toilet yang ada di setiap
lantai ditampung dalam septictank bio, kemudian disalukan ke sumur peresapan
septic, kemudian overflow di salurkan ke saluran drainase.
40.8. Spesifikasi Material
a. Alat-alat sanitair
Ketentuan pemakaian bahan-bahan sesuai dengan spesifikasi Arsitek dan
gambar.
1. Untuk instalasi air bersih dengan pipa PPR, dipakai diameter ½”, ¾”, dan
1” 1 ½” produksi setara SD, WAVIN, Agrusan.
2. Untuk Instalasi air kotor dengan PVC kelas AW dengan ukuran pipa
diameter 3“ dan 4“ produksi setara Wavin
3. Klosed Jongkok setara TOTO
4. Wastafel setara TOTO dengan meja beton
5. Kran air, produk setara SAN EI
6. Stop kran KITZ dia 1"
7. Floor drain dengan grill cover stainless steel produk setara Sen-Ei
8. Rooftank kapasitas 2000 liter, bahan stainless steel, produk setara Tirta.
b. Pompa

Pompa transfer : 100 W / 1ph / 220V / 50 Hz / 2856 rpm / Head = 37
meter / Q = 50 Lt/mnt, merk produk setara Grundfos.

Pompa booster : 40W / 1ph / 220V/380V / 50 Hz / 2900 rpm/ Head = 9
meter / Q = 30 Lt/mnt, merk produk setara Grundfos.
c. Pemipaan air bersih

Untuk instalasi air bersih dengan pipa PPR PN10 produksi Agrusan, SD,
Westpex, atau yang setara.

Untuk instalasi air kotor dan air bekas dengan PVC kelas AW, produksi
Wavin, Vinilon, Pralon. Sambungan lem yang digunakan harus sesuai
dengan spesifikasi dari pabrik.

Pipa vent dengan PVC kelas AW, produksi Wavin, Vinilon, Pralon.
Sambungan lem yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi dari
pabrik.

Pipa air hujan dengan PVC kelas AW, produksi Wavin, Vinilon, Pralon.
Sambungan lem yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi dari
pabrik.

Untuk fitting dipergunakan bahan PVC setara Rucika.
d. Bak Penampung Air Bekas
Bak penampung air bekas berfungsi menampung air bekas dari saluran
pengumpul air bekas, terbuat dari konstruksi beton tertutup dengan lubang
inspeksi, serta lubang Konsultan Pengawas yang cukup untuk memudahkan
operasi & pemeliharaan.
Bak penampung juga berfungsi sebagai bak penerus dari kumpulan air bekas
yang ada yang selanjutnya mempunyai kedalaman air tetap tertentu untuk
sistem pemompaan.
40.9. Bahan - Bahan Pengganti
1. Semua bahan, peralatan, atau fixtures yang akan digunakan dan tidak
disebutkan dalam spesifikasi ini hanya diperbolehkan, apabila telah disetujui
secara tertulis oleh Direksi dan biaya pengujian bahan/peralatan/fixtures
tersebut (apabila diminta oleh pemilik) ditanggung oleh Penyedia Jasa
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Konstruksi.
Apabila diperlukan pengujian atas bahan/peralatan/fixtures harus dilakukan
oleh badan-badan atau lembaga-lembaga yang ditentukan oleh pemilik dan
dengan cara-cara standard yang berlaku. Apabila cara-cara standard tidak
ada, pemilik berhak menentukan prosedur pengujian.
3. Setiap bahan pipa (satu panjang utuh), fitting, fixtures dan peralatanperalatan yang akan dipasang pada instalasi ini, harus mempunyai tandatanda merk yang jelas dari pabrik pembuatnya.
4. Fitting dan fixtures yang tidak memiliki tanda-tanda tersebut harus diganti
atas tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.
40.10. Persyaratan Penyambungan.
a. Pipa PVC dan Fitting
1. Penyambungan antara pipa dan fitting mempergunakan PVC glue yang
sesuai dengan diameter pipa dan sebelum dilem, pipa harus dibersihkan
dulu dengan cleaning fluid / amplas.
2. Pipa harus masuk sepenuhnya di fitting maka untuk ini harus
dipergunakan alat press khusus.
3. Selain itu pemotongan pipa harus menggunakan alat khusus agar
pemotongan pipa dapat tegak lurus terhadap batang pipa.
4. Cara penyambungan lebih lanjut dan terperinci harus mengikuti
spesifikasi dari pabrik pipa yang bersangkutan.
b. Sambungan yang mudah dibuka.
Sambungan ini dipergunakan pada alat-alat sanitair atau peralatan lain yang
karena sesuatu hal perlu dilepas dari pipa yang menghubungkannya antara
lain:
- Antara lavatory faucet dan supply valve.
- Antara flush valve dan urinal.
- Antara flush valve dan closet duduk.
- Pada faste fitting dan siphon.
- Pada peralatan lain yang memerlukan.
Pada sambungan ini kerapatan yang diperoleh oleh adanya paking dan bukan
seal threat.
Sambungan jenis ini antara lain union, flens atau yang sejenis lainnya.
2.

40.11. Pelaksanaan Pemasangan Instalasi Pipa
1. Sebelum memulai pekerjaan, Pemborong harus membuat rencana kerja
dengan jadwal yang disesuaikan dengan rencana kerja Pemborong pekerjaan
lain yang terdahulu yang berkaitan dengan pekerjaan plambing. Apabila
terjadi suatu perubahan, Pemborong wajib memberitahukan secara tertulis
kepada
Konsultan
Pengawas
dan
mengajukan
saran-saran
perubahan/perbaikan.
2. Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi dari pabrik pembuat, untuk itu
Pemborong harus membuat dan menyerahkan gambar-gambar rencana
instalasi secara detail sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut.
3. Sebelum memulai pekerjaannya, Pemborong harus memeriksa dan memahami
pekerjaan-pekerjaan pelaksanaan dari pihak-pihak lain tersebut yang dapat
mempengaruhi kualitas pekerjaan Pemborong itu sendiri. Apabila terjadi suatu
keadaan di mana Pemborong tidak mungkin menghasilkan kualitas pengerjaan
terbaik, Pemborong wajib memberitahukan secara tertulis kepada Konsultan
Pengawas dan mengajukan saran-saran perbaikan/perubahan. Apabila hal ini
tidak dilakukan, Pemborong tetap bertanggungjawab atas kerugian-kerugian
yang mungkin ditimbulkan.
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4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Lokasi yang tetap dari peralatan sanitair, fixture-fixture, floor drain dan roof
drain, pipa-pipa utama dan pipa-pipa cabang harus diperiksa sesuai dengan
gambar-gambar perencanaan mekanikal dan arsitektur, dan disesuaikan
dengan ukuran-ukuran yang diberikan oleh pabrik pembuat alat-alat tersebut.
Pelaksanaan pemasangan harus direncanakan dengan baik dan semua
pembongkaran bagian-bagian bangunan yang lainnya hanya boleh dilakukan
setelah ada ijin tertulis dari Konsultan Pengawas Gambar-gambar pemasangan
instalasi secara mendetail harus dibuat oleh Pemborong, sementara
penyambungan struktur bangunan dilaksanakan. Hal ini agar dapat diketahui
dengan tepat letak/ukuran lubang-lubang pada dinding dan lantai yang
diperlukan untuk lewatnya pipa-pipa. Pemborong bertanggungjawab atas
ukuran (dimensi) dan lokasi lubang-lubang tersebut dan apabila perlu harus
melakukan pembobokan/penambalan tanpa tambahan biaya.
Pada setiap cabang utama pipa air bersih yang disambungkan ke pipa tegak
pada shaft untuk setiap lantai, harus dilengkapi dengan katup-katup untuk
mengisolir setiap cabang dari keseluruhan sistem, agar dapat dilakukan
perbaikan-perbaikan yang perlu untuk fixture pada lantai tersebut tanpa
mengganggu pelayanan air pada lantai-lantai yang lain.
Pemborong bertanggungjawab atas penyediaan dan lokasi pemasangan yang
tepat. Pemasangan pada konstruksi bangunan yang dicor dengan beton
dilaksanakan oleh Pemborong struktur atas petunjuk Pemborong plambing.
Insert (tempat penyekerupan) harus ditanam dengan baik dalam dinding atau
lantai dan rata dengan permukaan akhir (finish) dari dinding atau lantai
tersebut dan setelah alat-alat tersebut terpasang insert harus tidak kelihatan.
Semua baut, mur sekrup yang kelihatan (eksposed) harus dibuat dengan
dilapis chromium atau nickel, demikian pula cincin (washer) untuk
pemasangannya.
Galian pipa-pipa dalam tanah harus dibuat dengan kedalaman dan
kemiringan yang tepat.
Dasar lubang galian harus cukup stabil dan rata sehingga seluruh panjang
pipa terletak / tertumpu dengan baik.
Untuk pipa-pipa air bersih dan air baku yang terlihat (exposed) harus diberi
lapisan (cat) finish dengan warna yang ditentukan kemudian .
Pipa yang ditanam dalam tanah harus diberi lapisan pasir kurang lebih 10 cm
di sekelilingnya, dengan pasir urug yang bebas batu.
Selama Konsultan Pengawasan berkala, Pemborong harus menutup setiap
ujung pipa yang terbuka untuk mencegah masuknya tanah, debu, dan kotoran
lain.
Semua sambungan / cabang dari pipa pembuangan air kotor (sanitair) harus
dibuat dengan cabang Y, pipa mendatar untuk air kotor mempunyai
kemiringan minimal 1,5%, dan air bekas 1%, dan air hujan mempunyai
kemiringan minimal 1%.
Pada instalasi pemasangan floor drain dan kitchen sink, harus dilengkapi
dengan leher angsa / U-Trap.
Pipa-pipa pembuangan air hujan dari bangunan disambungkan ke saluran
utama di luar bangunan dengan bak kontrol (junction box) dari beton.
Roughing-in untuk pipa dan fixtures harus dibuat bersama-sama dengan
pelaksanaan konstruksi bangunannya. Pemborong harus memberikan
informasi tentang lubang-lubang pipa pada dinding dan lantai kepada
Pemborong Struktur apabila diperlukan. Semua pipa dan fitting yang harus
ditanam dalam beton harus dibersihkan benar-benar dan bebas dari karat dan
cat.
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19. Pipa-pipa tidak boleh menembus kolom, kaki kolom, kepala kolom, ataupun
balok, tanpa mendapatkan ijin tertulis dari Pemberi Tugas atau Konsultan
Pengawas.
20. Semua sambungan yang menghubungkan pipa-pipa dengan diameter yang
berbeda harus menggunakan Reducing Fitting. Sedapat mungkin harus
digunakan belokan dari jenis Long Radius, sedangkan Short Radius hanya
boleh digunakan apabila kondisi setempat tidak memungkinkan digunakan
belokan jenis Long Radius dan Pemborong harus memberitahukan hal ini
kepada Konsultan Pengawas Fitting dan alat-alat lain yang akan menimbulkan
tahanan aliran yang tidak wajar tidak boleh digunakan.
21. Sleeves untuk pipa-pipa harus dipasang dengan baik setiap kali pipa tersebut
menembus konstruksi beton.
22. Sleeves harus mempunyai ukuran yang cukup dengan ketebalan minimal 0,2
cm dan memberikan kelonggaran kira-kira 5 mm pada masing-masing sisi di
luar pipa ataupun isolasinya.
23. Sleeves untuk dinding dibuat dari pipa baja atau GIP.
24. Untuk pipa-pipa yang menembus konstruksi bangunan yang mempunyai
lapisan kedap air (water proofing) harus dari jenis flashing sleeves. Flens dari
sleeves tersebut harus menjadi satu atau diberi klem yang akan mengikat
Flashing Sleeves.
25. Rongga antara pipa dan sleeves harus kedap air karena akan diisi dengan
gasket atau media lain yang secara umum dipakai (timah pakal).
26. Semua pipa harus diikat/ditetapkan dengan kuat pada penggantung atau
angker yang dipergunakan harus cukup kokoh (rigid). Pipa-pipa tersebut
harus ditumpu untuk menjaga agar tidak berubah tempatnya, inklinasinya
harus tetap, untuk mencegah timbulnya getaran, dan harus sedemikian rupa
sehingga masih memungkinkan konstruksi dan ekspansi pipa oleh perubahan
temperatur.
27. Pipa horizontal harus digantung dengan penggantung yang dapat diatur
(adjustable) dengan jarak antara tidak lebih dari 2 meter.
28. Pemborong harus mengajukan konstruksi dari penggantungnya untuk
disetujui oleh Konsultan Pengawas Penggantung terbuat dari kawat, rantai,
strap ataupun perforated strip tidak boleh digunakan.
29. Penggantung atau penumpu pipa harus disekrupkan (terikat) pada konstruksi
bangunan dengan insert yang dipasang pada waktu pengecoran beton atau
penembokan, atau dengan baut tembok (Ramset Bolt).
30. Pipa vertikal harus ditumpu dengan klem (Clamp atau Collar), paling jauh
dengan jarak antara dua lantai (tingkat).
31. Penggantung/penumpu pipa dan peralatan-peralatan logam lainnya yang
akan tertutup oleh tembok atau bagian bangunan lainnya harus dilapisi dulu
dengan cat menie atau cat penahan karat, jenis Zink Chromate yang
dilaksanakan dalam 2 bagian (2 lapis).
32. Semua pipa dari besi/baja yang dilapisi dengan tar (tar coated) harus dicat
dengan dua lapis shellac dan dua lapis cat minyak (oil paint).
33. Semua pipa-pipa yang terlihat (exposed) dan tidak dilapisi chromium atau
nickel harus dapat dikenali dengan memberi cat yang warnanya berbedabeda, seperti yang diminta perencana.
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41.

AS BUILT DRAWING DAN
BENDEL
HASIL PENGUJIAN
PENGESAHAN, SERTA SURAT GARANSI / JAMINAN

DAN

41.1. Sebelum pekerjaan diserahkan untuk yang pertama kalinya (Penyerahan I),
Kontraktor harus menyiapkan 3 set gambar instalasi dan sistem terpasang yang
telah disahkan oleh lembaga terkait (PLN, PT. TELKOM, PDAM, atau Depnaker
untuk semua gambar- yang tercakup dalam bidang Mekanikal dan Elektrikal.
41.2. Menyerahkan hasil uji/ test yang telah disahkan oleh Lembaga terkait sebanyak 3
set.
41.3. Menyerahkan Surat Garansi/ Jaminan atas pekerjaan yang dilakukan bermaterai Rp.
6.000,00 (Enam ribu rupiah) yang ditandatangani Direktur Utama Perusahaan yang
bersangkutan.
42.

PEMBERSIHAN AKHIR

42.1. U m u m
Selama masa penanganan pelaksanaan pihak Kontraktor harus tetap memelihara
pekerjaan sedemikian rupa sehingga terbebas dari sisa bangunan, kotoran-kotoran
dan sampah-sampah yang dihasilkan sebagai akibat adanya kegiatan program. Pada
saat selesainya pekerjaan, pihak Kontraktor diharuskan menyingkirkan seluruh
bahan sisa dan bahan kelebihan, sampah-sampah, perlengkapan-perlengkapan,
peralatan dan mesin-mesin dari lapangan, seluruh bagian permukaan hasil
penanganan harus terlihat bersih dan program yang akan diserahkan harus sudah
dalam keadaan siap pakai dan diterima dengan memuaskan oleh Pengawas.
42.2. Pembersihan Selama Pelaksanaan
a. Pihak Kontraktor harus melakukan pembersihan rutin untuk menjamin daerah
kerja, kantor darurat dan hunian, tetap terbebas dari tumpukan-tumpukan
bahan sisa sampah, dan terbebas dari kotoran-kotoran lainnya yang dihasilkan
dari operasi pekerjaan lapangan dan harus tetap memelihara daerah kerja dalam
keadaan bersih setiap waktu.
b. Menjamin bahwa sistem drainase terbebas dari kotoran-kotoran dan terbebas
dari bahan-bahan lepas dan tetap berfungsi setiap waktu.
c. Bila dianggap perlu, semprot bahan-bahan yang kering dan kotoran-kotoran
lainnya dengan air, sehingga dapat dicegah debu atau pasir yang tertiup angin.
d. Siapkan di daerah kerja tempat-tempat sampah untuk pengumpulan bahanbahan sisa, kotoran-kotoran dan sampah sebelum dibuang.
e. Buang bahan sisa, kotoran-kotoran dan sampah-sampah pada tempat yang telah
ditentukan dan sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku secara
nasional dan peraturan pemerintah daerah setempat dan harus mentaati
undang-undang anti pencemaran.
f. Jangan menanam sampah-sampah atau bahan sisa di daerah kerja program
tanpa persetujuan Pengawas.
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DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Daftar Kuantitas dan harga yang berupa (BQ) dalam format file tersendiri berbentuk Excel
(*.xls).
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