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Geo-Talk 2
Sebagai kelanjutan dari acara Geo-Talk 1 tahun lalu maka pada
tanggal 26 Januari 2016 diadakan acara Geo-Talk 2 di Hotel Ambhara,
Jl. Iskandarsyah Raya, Jakarta Selatan.

Tidak hanya selama presentasi, diskusi antar peserta dan para pakar
ternyata terus bersambung walaupun telah diselingi coffee break.
Presentasi selanjutnya disampaikan oleh Ir. Endra Susila, MT, Ph.D
dengan topik ”Pengalaman Kasus-kasus Kegagalan Konstruksi
Fondasi, Cara Merehabilitasinya dan Pelajaran yang Bisa Diambil”
yang diambil dari kumpulan pengalaman beliau dalam menangani
proyek dari tahun 1993 – sekarang.
Dalam sesi diskusi ini Pak Endra membahas mengenai kasus
kegagalan umum konstruksi Fondasi / Bangunan Geoteknik dan Kasus
Khusus Kegagalan Konstruksi.
Dalam kesimpulannya Pak Endra menyampaikan hal – hal sebagai
berikut:
1. Kegagalan konstruksi bisa/harus diminimalisisi.
2. Namum demikian, kejadiannya tidak mungkin dinolkan karena
faktor alam, faktor teknis, faktor konstruksi, dll.
3. Perlunya SNI yang “tepat”: sebagai acuan untuk proses desain
konstruksi dan proses konstruksi.
a) Tidak ada konsultan yang mendesain untuk gagal.
b) Perlu check list yang bisa memastikan dan melindungi
apabila terjadi kegagalan.
4. Merekomendasikan: Perjuangan di Peraturan/Perundangan agar
Tim Ahli Penilai (Juri) di Pengadilan => diperlukan Tim Ahli dari
HATTI.
Berikut ini adalah rangkuman dari kedua sesi pada acara Geo – Talk 2
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Antusias para peserta untuk menghadiri acara Geo – Talk 2 ini lagi-lagi
di luar prediksi panitia seperti hal nya Geo – Talk 1, dari quota peserta
yang seharusnya 50 orang terlampaui mencapai 90 orang.
Kegiatan ini didahului dengan presentasi dan diskusi interaktif yang
dibawakan oleh Bapak Ir. Bigman M. Hutapea, MSc, Ph.D dengan
topik Fondasi Dalam. Diuraikan sangat jelas dan gamblang mulai dari
pengenalan Fondasi dangkal dan Fondasi dalam. Faktor – faktor yang
berpengaruh pada pemilihan tipe pondasi. Korelasi parameter yang
digunakan untuk perhitungan daya dukung pondasi. Batasan nilai end
bearing dan skin friction pada pondasi dalam (tiang pancang dan tiang
bor) dari berbagai sumber. Pengaruh dari kelompok tiang dan
penurunan (settlement) pada pondasi.
Selain itu pada sesi diskusi dibahas juga mengenai pondasi pile raft
yang dibahas oleh Pak Bigman bersama – sama dengan para pakar –
pakar di bidang geoteknik yang hadir membagikan pengalaman dan
pengetahuannya pada Geo – Talk 2 ini.
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Seluruh pekerjaan fondasi memerlukan penyelidikan tanah
dengan jumlah dan kedalaman yang sesuai persyaratan dan
nantinya akan dimasukkan kedalam SNI. Kedalaman penyelidikan
tanah tidak bisa dilakukan hanya hingga diperoleh tanah keras.
Juga perlu diingat, bahwa fondasi tidak hanya semata mata untuk
menahan beban diatasnya saja, namun juga harus dapat
menahan penurunan yang mungkin terjadi.
Besarnya nilai tahanan friksi dan ujung tiang saat ini yang
digunakan masih relatif kecil yaitu 170kPa untuk unit friksi dan
4000kPa untuk unit ujung tiang. Nilai acuan ambang nantinya
akan ditentukan dalam SNI, atau jika digunakan nilai yang lebih
besar, maka harus dibuktikan dengan melakukan uji pembebanan
yang terinstrumentasi dengan strain gauges, ekstensometer dan
pengukuran beban menggunakan load cell.
Sementara untuk kapasitas lateral tiang sangat disarankan untuk
ditentukan berdasarkan metode Reese (p-y curves), untuk
menentukan defleksi dan momen maksimal yang dapat ditahan
oleh tiang dalam kondisi fixed-head dan free-head. Nilai desain
yang diperoleh kemudian dibuktikan dengan pengujian kondisi
free-head (karena kondisi fixed-head sulit untuk dilakukan); nilai
deformasi yang diperoleh saat pengujian kemudian digunakan
untuk back calculate dan memperoleh deformasi dan momen
tahanan max tiang dalam kondisi fixed head untuk digunakan
dalam perencanaan jumlah tiang dan tahanan momen yang
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bekerja dalam kaitannya dengan jumlah tulangan. Kapasitas
lateral (deformasi) kemudian dibagi secara merata ke kelompok
tiang yang bekerja pada struktur. Nilai batasan deformasi
sebaiknya disesuaikan dengan hasil analisa p-y curves, dan
bukan pada batasan lama yaitu 10mm pada kondisi beban
rencana dan 25mm pada beban ultimit. Peningkatan kapasitas
tiang dengan cara perbaikan tanah parsial TIDAK diijinkan.
Beberapa metode instalasi tiang yang berkembang saat ini antara
lain metode jacking, metode inner boring dan metode outer
boring. Metode-metode tersebut mempunyai beberapa
kelemahan dan kelebihan yang sebaiknya mulai dikaji karena
keberadaannya tentu akan ada terhadap waktu. Kajian khusus
dan pembuktian terhadap kualitas tiangnya (baik daya dukung
maupun penurunan) perlu dilaksanakan secara komprehensif.
Metode raft-pile foundation mempunyai beberapa masukan,
terutama pada tahanan lateral pada saat gempa dimana pile akan
ikut menahan beban lateral (bukan hanya raft saja) sehingga
distribusi pile-raft harus merata. Pile umumnya digunakan untuk
menahan gaya tarik pada area podium, hal ini yang membuat
kombinasi pile-raft menjadi cukup berbahaya. DKI menyarankan
agar penggunaan kapasitas raft terhadap pile hanya 30% saja
untuk memastikan konstruksi jangka panjangnya aman (walaupun
secara teoritis dapat mencapai 70%). Hal lain yang perlu
dipertimbangkan terhadap penggunaan pile raft adalah kondisi
dewatering yang mungkin dilakukan oleh tetangga di masa akan
datang yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pile-raft
foundation. Penggunaan jenis fondasi ini sangat sensitive
terhadap penurunan dan sebaiknya fondasinya dilengkapi dengan
sistem pengamatan seperti pressure cell, inclinometer,
extensometer, piezometer, dan kondisi gedung disekitarnya
terhadap kemiringan.
Pada tiang bor, kualitas pekerjaan sangat ditentukan oleh
kecepatan dan standard pengerjaan tiang yang tepat untuk
memperoleh kualitas tiang yang bagus.
Penggunaan tiang hollow perlu memperhatikan momen crack dan
torsi yang terjadi terutama jika gaya bekerja kearah dalam yang
hanya ditahan oleh faktor kekakuan bentuk saja.
Seluruh pengujian wajib dilakukan di posisi cut-off-level (COL);
untuk uji aksial yang pengujian dilakukan di muka tanah, perlu
dilakukan pengurangan friksi dari muka tanah hingga ke COL
dapat dengan cara menggunakan double geogundle, double
casing, penggunaan aspal, bor sekitar tiang atau upaya apapun
yang memastikan friksi pada area tersebut dapat berkurang atau
bahkan hilang sama sekali.
Nilai undrained shear stress (cu) yang digunakan pada desain
fondasi dan saat ini diambil sebagai batas adalah 6 – 7 NSPT.
Penggunaan diluar batas itu sebaiknya dilengkapi dengan
pembuktian dapat berupa instrumentasi pada tiang.
Pada pelaksanaan pemancangan di tanah lunak, perlu
diperhatikan perubahan volume dan adanya faktor disipasi air pori
yang dapat mengakibatkan kegagalan secara stabilitas dan daya
dukung
Konsultan Geoteknik (praktisi HATTI) sebaiknya membuat
spesifikasi penyelidikan tanah sendiri dan terbaru. Bukan hanya
mengikuti spesifikasi dari konsultan struktur saja agar diperoleh
data yang dibutuhkan dan tepat untuk perencanaan. Spesifikasi,
jumlah maupun perencanaan laporan WAJIB ditandatangani oleh
pemilik IPTB.

Kota Jakarta: Perspektif Kasus sejak 30 tahun yang lalu” (oleh:
Prof. Ir. Chaidir A. Makarim, MSCE, Ph.D). Acara tersebut akan
diadakan di Lumire Hotel & Convention Center, Jl. Senen Raya
135, Jakarta Pusat.
Terima kasih kepada para peserta dan pembicara atas partisipasinya
sehingga acara Geo-Talk ini dapat berlangsung dengan baik.

News & Event Periode Januari 2016 s/d Agustus 2016
Passed Event
1. Selamat atas berlangsungnya GeoTalk 2. Peminat Presentasi Harap
Hubungi Panitia
2. Selamat atas berlangsungnya Seismic Design of Earth and Rockfill
Dams 15-17 Maret 2016
Upcoming Event
1. 12 April 2016 - Geotalk 3 dengan pembicara Prof. Ir. Chaidir A.
Makarim, Ph.D dan Prof. Ir. Paulus P. Rahardjo, Ph.D di Lumire Hotel &
Convention Center, Jl. Senen Raya 135, Jakarta Pusat.
2. 20-22 April 2016 - Workshop on Deep Foundation Dynamic Testing
and Analysis oleh Pile Dynamic Inc dan PT. Geotech Efathama di
Holiday Inn Hotel Kemayoran, Jakarta.
3. 10 Mei 2016 - Geosynthetic Conference “INA-IGS Geosintetik
Indonesia 2016 di Century Park Hotel Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta
10270.
4. 13-15 Juni 2016 - Kyoto Seminar 2016: Developments in Earthquake
Geotechnics. Pembicara Prof. Masyhur Irsyam, Ph.D dan lain – lain di
Kyoto University Uji Campus Kihada hall. Gokasho, Uji, Kyoto, Japan
611-0011.
5. 11 Agustus 2016 - Seminar Nasional Geoteknik 2016 di Horison Ultima
Riss Hotel, Yogyakarta yang merupakan kerjasama HATTI, Jurusan
Teknik Sipil Universitas Gajah Mada, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia.

Dalam kesempatan ini kami dari panitia dan sponsor mengucapkan
selamat kepada Bapak Prof. Ir. Widjojo Adhi Prakoso, M.Sc, Ph.D atas
pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Teknik
Universitas Indonesia.
Secara khusus Panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak
sponsor yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Geo – Talk
2 sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik.

Sponsor Geo – Talk 2

Acara Geo-Talk 2 telah berakhir dengan penutup akan
diselenggarakannya acara Geo-Talk 3.
Melalui Geo News ini panitia menginformasikan bahwa acara Geo –
Talk 3 akan diadakan pada tanggal 12 April 2015 dengan tema :
”Contoh Kasus – kasus Galian Dalam di Jakarta dan
Pertimbangan pada Desain Konstruksi Basement” (oleh: Prof. Ir.
Paulus Pramono Rahardjo, Ph.D) dan ”Prospek Dewatering di
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