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4. Syarat umum perencanaan struktur beton 
 
av = ukuran dari keliling geser kritis yang sejajar arah lenturan yang ditinjau. 
Cu = koefisien rangkak maksimum. 
Ec = modulus elastisitas beton, MPa. 
Ep = modulus elastisitas baja prategang, MPa. 
Es = modulus elastisitas baja tulangan non-prategang, MPa. 
fcf = kuat tarik lentur beton, MPa. 
fct = kuat tarik langsung dari beton, MPa. 
fc’ = kuat tekan beton yang disyaratkan pada umur 28 hari, MPa. 
fci’ = kuat tekan beton yang direncanakan pada umur saat dibebani atau 
  dilakukan transfer gaya prategang, MPa. 
fpu = kuat tarik baja prategang, MPa. 
fpy = kuat tarik leleh ekivalen baja prategang, MPa. 
fy = kuat tarik leleh baja tulangan non-prategang, MPa. 
h = tinggi total komponen struktur, mm. 
Kacc =  faktor pengaruh kadar udara dalam beton untuk rangkak. 
Kac

s = faktor pengaruh kadar udara dalam beton untuk susut. 
Kc

s = faktor pengaruh jumlah semen dalam beton untuk susut. 
Kdc =  faktor pengaruh ketebalan komponen beton untuk rangkak. 
Kd

s = faktor pengaruh ketebalan komponen beton untuk susut. 
Kfc =  faktor pengaruh kadar agregat halus dalam beton untuk rangkak. 
Kf

s = faktor pengaruh kadar agregat halus dalam beton untuk susut. 
Khc =  faktor pengaruh kelembaban relatif udara setempat untuk rangkak 
Kh

s = faktor pengaruh kelembaban relatif udara setempat untuk susut. 
Ksc =  faktor pengaruh konsistensi (slump) adukan beton untuk rangkak. 
Ks

s = faktor pengaruh konsistensi (slump) adukan beton untuk susut. 
Kto

c =  faktor pengaruh umur beton saat dibebani untuk rangkak. 
Mn = kekuatan momen nominal penampang, Nmm. 
Mu = momen terfaktor akibat kombinasi pengaruh gaya luar yang terbesar pada 

penampang, Nmm. 
Mux = momen terfaktor akibat kombinasi pengaruh gaya luar terhadap sumbu x 

yang terbesar pada penampang, Nmm. 
Muy = momen terfaktor akibat kombinasi pengaruh gaya luar terhadap sumbu y 

yang terbesar pada penampang, Nmm. 
Nn = kekuatan aksial tekan penampang, N. 
Nu = beban aksial terfaktor akibat kombinasi pengaruh gaya luar yang terbesar, 

yang tegak lurus pada penampang, diambil positif untuk tekan, negatif untuk 
tarik, dan memperhitungkan pengaruh dari tarik akibat rangkak dan susut, 
N. 

Qi = penjumlahan terkombinasi dari jenis-jenis beban yang berbeda. 
Rn = besaran ketahanan atau kekuatan nominal dari penampang komponen 

struktur. 
S = nilai deviasi standar dari hasil uji tekan, MPa. 
u = panjang efektif dari keliling geser kritis, mm. 
v = angka Poisson. 
Vn = kekuatan geser nominal penampang, N. 
wc = berat jenis beton, kg/m3 
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βh = perbandingan antara ukuran terpanjang dari luas efektif geser penampang 
yang dibebani, terhadap ukuran penampang yang diukur tegak lurus pada 
ukuran terpanjang tersebut. 

εcc.t = regangan rangkak beton pada umur t (hari) sejak saat dibebani oleh suatu 
tegangan tetap. 

εcs.t = regangan susut beton pada umur t (hari), terhitung 7 hari sejak saat 
pengecoran untuk beton yang dirawat basah di lokasi pekerjaan, atau 
terhitung 1-3 hari sejak saat pengecoran untuk beton yang dirawat dengan 
cara penguapan. 

εcs.u = nilai regangan susut maksimum beton. 
εe = regangan elastis beton akibat suatu tegangan tetap. 
γcc = faktor besaran rangkak yang dipengaruhi oleh material beton dan kondisi 

lingkungan pekerjaan. 
γi = faktor beban. 
λcs = faktor besaran susut yang dipengaruhi oleh material beton dan kondisi 

lingkungan pekerjaan. 
φ = faktor reduksi kekuatan. 
φcc(t) = koefisien rangkak beton yang tergantung pada waktu t. 
 
 
5. Perencanaan kekuatan struktur beton bertulang 
 
a = tinggi blok tegangan tekan persegi ekivalen beton dalam analisis kekuatan 

batas penampang beton bertulang akibat lentur. 
a*  =   jarak tegak lurus dari tumpuan terdekat ke penampang yang diperhitungkan. 
Ac =  luas inti dari komponen struktur tekan dengan tulangan spiral diukur hingga 

diameter luar dari spiral, mm2. 
Act = luas bagian penampang beton yang dibatasi oleh tulangan sengkang, 

dihitung dari posisi pusat tulangan, mm2. 
Af =  luas tulangan di dalam konsol pendek yang menahan momen terfaktor, 
    [Vu a + Nuc(h – d)], mm2.  
Ag =  luas brutto penampang, mm2. 
Al =  luas total tulangan longitudinal yang menahan puntir, mm2. 
An =  luas tulangan dalam korbel yang menahan gaya tarik Nuc, mm2. 
Aps =  luas tulangan prategang dalam daerah tarik, mm2. 
As =  luas tulangan tarik non-prategang, mm2. 
Asw =   luas tulangan yang membentuk sengkang tertutup. 
At =  luas satu kaki dari sengkang tertutup dalam daerah sejarak s yang menahan 

puntir, mm2. 
Av =  luas tulangan geser dalam daerah sejarak s, atau luas tulangan geser yang 

tegak lurus terhadap tulangan lentur tarik dalam suatu daerah sejarak s 
pada komponen struktur lentur tinggi, mm2. 

Avf =  luas tulangan geser-friksi, mm2. 
Avh =  luas tulangan geser yang pararel dengan tulangan lentur tarik dalam suatu 

jarak s2, mm2. 
b =  lebar dari muka tekan komponen struktur, mm. 
bo =  keliling dari penampang kritis pada pelat dan pondasi, mm. 
bt =  lebar bagian penampang yang dibatasi oleh sengkang tertutup yang 

menahan puntir, mm. 
bv =  lebar efektif badan balok, atau diameter dari penampang bulat, setelah 

dikurangi lubang selongsong tendon prategang, mm. 
bw =  lebar badan balok, atau diameter dari penampang bulat, mm. 
c =  jarak dari serat tekan terluar ke garis netral, mm.   
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c1 =  ukuran dari kolom persegi atau kolom persegi ekivalen, kepala kolom, atau 
konsol pendek diukur dalam arah bentang di mana momen lentur sedang 
ditentukan, mm. 

c2 =  ukuran dari kolom persegi atau kolom persegi ekivalen, kepala kolom, atau 
korbel, diukur dalam arah transversal terhadap arah bentang di mana 
momen lentur sedang ditentukan, mm.  

Cm =  suatu faktor yang menghubungkan diagram momen aktual dengan suatu 
diagram momen merata ekivalen. 

d =  jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik, mm. 
dc =  tebal selimut beton diukur dari serat tarik terluar ke pusat batang tulangan 

atau kawat yang terdekat, mm. 
Ec =  modulus elastisitas beton, MPa. 
Es =  modulus elastisitas tulangan, MPa. 
EI =  kekakuan lentur komponen struktur tekan. 
fct  =  harga rata-rata dari kuat tarik belah beton, MPa. 
fd =  tegangan akibat beban mati tak terfaktor, pada serat terluar dari penampang 

di mana terjadi tegangan tarik yang disebabkan oleh beban luar, MPa. 
fpc =   tegangan tekan pada beton (setelah memperhitungkan semua kehilangan 

prategang pada titik berat penampang yang menahan beban luar atau pada 
pertemuan dari badan dan sayap jika titik berat penampang terletak dalam 
sayap, MPa. (Pada komponen struktur komposit, fpc adalah resultante dari 
tegangan tekan pada titik berat penampang komposit atau pada pertemuan 
antara badan dan sayap jika titik berat penampang komposit berada di 
dalam sayap, akibat gaya prategang dan momen yang ditahan oleh 
komponen struktur pracetak yang bekerja sendiri). 

fpe =  tegangan tekan dalam beton akibat gaya prategang efektif saja (setelah 
memperhitungkan semua kehilangan prategang pada serat terluar dari 
penampang di mana tegangan tarik terjadi akibat beban luar, MPa. 

fpu =  kuat tarik yang disyaratkan dari tendon prategang, MPa. 
fs =  tegangan dalam tulangan yang dihitung pada beban kerja, MPa. 
fy =  tegangan leleh yang disyaratkan dari tulangan non-prategang, MPa. 
fpe =  tegangan tekan rata-rata pada penampang beton, termasuk akibat gaya 

prategang, MPa. 
fy,f =  tegangan lelehpengikat 
fc’ =  kuat tekan beton yang disyaratkan, MPa. 
h =  tinggi total komponen struktur, mm. 
hb =  tinggi total dari balok tepi. 
hc =  dimensi kolom terkecil. 
hs =  tinggi total dari pelat lantai atau panel penguat geser. 
hv =  tinggi total penampang kepala geser, mm. 
hw =  tinggi total dinding diukur dari dasar ke puncak, mm. 
hwe =  tinggi efektif dari tinggi dinding terikat. 
hwu =  tinggi dinding yang tidak ditumpu. 
I = momen inersia penampang yang menahan beban luar terfaktor yang 

bekerja. 
Ig =  momen inersia penampang bruto beton terhadap sumbu pusat, dengan 

mengabaikan tulangan. 
Ise =  momen inersia tulangan terhadap sumbu pusat penampang komponen 

struktur. 
It = momen inersia baja struktural profil, pipa atau tabung terhadap sumbu 

penampang komponen struktur komposit. 
Jt = modulus puntir, yang besarnya bisa diambil sebesar 0,4x2y untuk 

penampang segiempat masif; atau sebesar 0,4Σx2y untuk penampang 
masif berbentuk T, L, atau I; atau sebesar 2Ambw untuk penampang 
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berongga dinding tipis, di mana Am adalah luas yang dibatasi garis median 
dinding dari lubang tunggal, mm3.  

k = faktor panjang efektif komponen struktur tekan. 
l = panjang komponen struktur diukur dari pusat ke pusat tumpuan. 
l1 = jarak horisontal antara pusat pengekang lateral 
ln = bentang bersih diukur dari muka-ke-muka tumpuan. 
lu =  panjang komponen struktur tekan yang tidak ditopang. 
lv = panjang dari lengan kepala geser diukur dari titik beban terpusat atau 

reaksi, mm. 
lw = panjang horisontal dinding, mm. 
M1 =  momen ujung terfaktor yang lebih kecil pada komponen tekan, bernilai 

positif bila komponen struktur melentur dengan kelengkungan tunggal, 
negatif  bila  komponen  struktur melentur dengan kelengkungan ganda, 
mm-N. 

M1ns = nilai yang lebih kecil dari momen ujung terfaktor pada komponen struktur 
tekan akibat beban yang tidak menimbulkan goyangan ke samping yang 
berarti, dihitung dengan analisis rangka elastis konvensional, positif bila 
komponen struktur melentur dalam kelengkungan tunggal, negatif bila 
melentur dalam kelengkungan ganda, mm-N. 

M1s = nilai yang lebih kecil dari momen-momen ujung terfaktor pada komponen 
struktur tekan akibat beban yang menimbulkan goyangan ke samping yang 
berarti, dihitung dengan analisis rangka elastis konvensional, positif bila 
komponen struktur melentur dalam kelengkungan tunggal, negatif bila 
melentur dalam kelengkungan ganda, mm-N. 

M2 = momen ujung terfaktor yang lebih besar pada komponen struktur tekan; 
selalu bernilai positif, mm-N. 

M2ns = nilai yang lebih besar dari momen ujung terfaktor pada komponen struktur 
tekan akibat beban yang tidak menimbulkan goyangan ke samping yang 
berarti, dihitung dengan analisis rangka elastis konvensional, mm-N. 

M2s = nilai yang lebih besar dari momen ujung terfaktor pada komponen struktur 
tekan akibat beban yang menimbulkan goyangan ke samping yang berarti, 
dihitung dengan analisis rangka elastis konvensional,mm-N. 

Mc = momen terfaktor yang digunakan untuk perencanaan komponen struktur 
tekan. 

Mcr = momen yang menyebabkan terjadinya retak lentur pada penampang akibat 
beban luar. 

Mm = momen yang telah dimodifikasi. 
Mmax = momen terfaktor maksimum pada penampang akibat beban luar. 
Mp = kuat momen plastis perlu dari penampang kepala geser. 
Mu = momen terfaktor akibat kombinasi pengaruh gaya luar yang terbesar pada 

penampang. 
Mv = tahanan momen yang disumbangkan oleh tulangan kepala geser. 
Mv* = momen lentur rencana yang dialihkan dari pelat lantai ke tumpuan dalam 

arah yang ditinjau. 
Nu = beban aksial terfaktor akibat kombinasi pengaruh gaya luar yang terbesar, 

yang tegak lurus pada penampang, diambil positif untuk tekan, negatif untuk 
tarik, dan memperhitungkan pengaruh dari tarik akibat rangkak dan susut. 

Nuc = gaya tarik terfaktor yang bekerja pada puncak dari konsol pendek yang 
terjadi bersamaan dengan Vu, diambil positif untuk tarik. 

Nn =  kekuatan aksial nominal dinding per satuan panjang 
Pb  = kuat beban aksial nominal pada kondisi regangan seimbang. 
Pc = beban kritis dengan memperhitungkan pengaruh tekuk. 
Pn = kuat aksial nominal pada eksentrisitas yang diberikan. 
Po = kuat aksial nominal pada eksentrisitas nol. 
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Pu = beban aksial terfaktor pada eksentrisitas yang diberikan < φPn. 
Q = indek stabilitas, lihat sub-pasal 5.7.6. 
r = radius girasi suatu penampang komponen struktur tekan. 
s = spasi dari tulangan geser atau puntir dalam arah paralel dengan tulangan 

longitudinal, mm. 
s1 = spasi dari tulangan vertikal dalam dinding, mm. 
s2 = spasi dari tulangan geser atau puntir yang tegak lurus terhadap tulangan 

longitudinal atau spasi dari tulangan horisontal dalam dinding, mm. 
Tc = kuat puntir nominal yang disumbangkan oleh beton. 
Tn = kuat puntir nominal dari penampang komponen struktur. 
Ts = kuat puntir nominal yang disumbangkan oleh tulangan puntir. 
Tu = momen untir terfaktor akibat kombinasi pengaruh gaya luar yang terbesar 

pada penampang. 
ts = tebal minimum pelat lantai (dalam millimeter) 
tw = ketebalan dinding 
u = panjang efektif dari garis keliling geser kritis. 
ut = keliling poligon dengan puncaknya pada pusat tulangan memajang pada 

bagian sudut dari penampang melintang. 
Vc = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton. 
Vcl = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton pada saat terjadinya 

keretakan diagonal akibat kombinasi momen dan geser. 
Vcw = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton pada saat terjadinya 

keretakan diagonal akibat tegangan tarik utama yang berlebihan di dalam 
badan. 

Vd = gaya geser pada penampang akibat beban mati tidak terfaktor. 
Vl = gaya geser terfaktor pada penampang akibat beban luar yang terjadi 

bersamaan dengan Mmax. 
Vn = kuat geser nominal dari penampang komponen struktur. 
Vp = komponen vertikal dari gaya prategang efektif pada penampang. 
Vs = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser. 
Vu = gaya geser terfaktor akibat kombinasi pengaruh gaya luar yang terbesar 

pada penampang. 
 x = dimensi terpendek bagian segiempat dari suatu penampang. 
 y = dimensi terpanjang bagian segiempat dari suatu penampang. 
 y1 = dimensi sengkang terpanjang. 
 z = besaran pembatas distribusi tulangan lentur. 
α = sudut antara sengkang miring dan sumbu longitudinal dari komponen 

struktur. 
αf = sudut antara tulangan geser-friksi dengan bidang geser. 
αt = koefisien sebagai fungsi dari y1/x1. 
αv = rasio kekakuan lengan kepala geser terhadap penampang pelat komposit di 

sekitarnya. 
β1 = faktor tinggi blok tegangan tekan persegi ekivalen beban. 
βc = rasio sisi panjang terhadap sisi pendek dari beban terpusat atau muka 

tumpuan. 
βd = rasio dari beban mati aksial terfaktor maksimum terhadap beban aksial 

terfaktor maksimum, di mana beban yang ditinjau hanya beban gravitasi 
dalam menghitung Pc, atau rasio dari beban lateral terfaktor maksimum yang 
bekerja terhadap beban lateral total terfaktor pada tingkat yang ditinjau 
dalam perhitungan Pc. 

δb = faktor pembesar momen untuk rangka yang ditahan terhadap goyangan ke 
samping, untuk menggambarkan pengaruh kelengkungan komponen 
struktur di antara ujung-ujung komponen struktur tekan. 
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δs = faktor pembesar momen untuk rangka yang tidak ditahan terhadap 
goyangan ke samping, untuk menggambarkan penyimpangan lateral akibat 
beban lateral dan gravitasi. 

φ = faktor reduksi kekuatan. 
γf = bagian dari momen tidak berimbang yang dipindahkan sebagai lentur pada 

hubungan pelat-kolom. 
γv = bagian dari momen tidak berimbang yang dipindahkan sebagai geser 

eksentris pada hubungan pelat-kolom. 
ρ = rasio tulangan tarik non-prategang. 
ρb = rasio tulangan yang memberikan kondisi regangan yang seimbang. 
ρs = rasio dari volume tulangan spiral terhadap volume inti total (diukur dari sisi 

luar ke sisi luar spiral) dari sebuah komponen struktur tekan dengan 
tulangan spiral. 

∆o = simpangan relatif antar tingkat orde-pertama akibat Vu. 
 
 
6. Perencanaan kekuatan struktur beton prategang 
 
A = luas bagian penampang antara serat muka lentur tertarik dan titik berat 

penampang bruto, mm2. 
Ac = luas beton pada penampang yang ditinjau, mm2. 
Acf = luas penampang bruto terbesar dari lajur balok-pelat, yang diambil dari dua 

lajur yang saling tegak lurus dan memotong pada lokasi sebuah kolom dari 
pelat dua arah, mm2. 

Ag = luas penampang bruto, mm2 
Aps = luas tulangan prategang dalam daerah tarik, mm2. 
As = luas tulangan tarik non-prategang, mm2. 
Av = luas tulangan geser dalam daerah sejarak s, atau luas tulangan geser yang 

tegak lurus terhadap tulangan lentur tarik dalam suatu daerah sejarak s pada 
komponen struktur lentur tinggi, mm2. 

b = lebar muka tekan komponen struktur, mm. 
bv = lebar efektif penampang beton setelah dikurangi lubang selongsong tendon 

prategang, mm. 
bw = lebar badan balok, atau diameter dari penampang bulat, mm. 
d = jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan tarik non-prategang, mm. 
d’ = jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan tekan, mm. 
db = diameter nominal dari kawat baja, kawat untai, batang baja, atau tendon, mm  
dp = jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan prategang, mm. 
e = dasar logaritma Napier. 
e* =  eksentrisitas gaya aksial dari garis berat, mm. 
Ec = modulus elastisitas beton, MPa. 
Eci = modulus elastisitas beton pada saat transfer gaya prategang, MPa. 
Ep = modulus elastisitas baja prategang, MPa. 
Es = modulus elastisitas baja non-prategang, MPa. 
fc’ = kuat tekan beton berdasarkan benda uji silinder (diameter 150 mm dan tinggi 

300 mm), MPa. 
fcf    =  kuat tarik lentur beton, MPa. 
fci’ = kuat tekan beton pada saat transfer gaya prategang, MPa. 
fd = tegangan akibat beban mati tak terfaktor, pada serat terluar dari penampang, 

di mana tegangan tarik terjadi akibat beban luar, MPa.  
fpc =  tegangan tekan rata-rata pada beton akibat gaya prategang efektif saja, 

sesudah memperhitungkan semua kehilangan gaya prategang, pada titik 
berat penampang (yang bekerja menahan beban luar), atau pada pertemuan 



 
 
 
 

RSNI T-12-2004 

 

 xviii

dari badan dan sayap jika titik berat penampang terletak dalam sayap, MPa. 
(Pada komponen struktur komposit, fpc adalah resultante dari tegangan tekan 
pada titik berat penampang komposit atau pada pertemuan antara badan dan 
sayap jika titik berat penampang komposit berada di dalam sayap, akibat gaya 
prategang dan momen yang ditahan oleh komponen struktur pracetak yang 
bekerja sendiri), MPa. 

fpci = tegangan tekan beton pada lokasi titik berat baja prategang, segera setelah 
transfer, akibat gaya prategang dan beban mati, dihitung pada penampang di 
mana terjadi momen maksimum, MPa. 

fpe = tegangan tekan dalam beton akibat gaya prategang efektif saja (setelah 
memperhitungkan semua kehilangan prategang) pada serat terluar dari 
penampang di mana tegangan tarik terjadi akibat beban luar, MPa. 

fpi = tegangan baja prategang segera setelah transfer, MPa. 
∆fpi = pengurangan (kehilangan) tegangan pada baja prategang akibat susut dan 

rangkak beton, MPa. 
fps = tegangan baja prategang pada kekuatan nominal, MPa. 
fpu = kuat tarik baja prategang, MPa. 
fpy = kuat leleh baja prategang, MPa. 
fse = tegangan efektif baja prategang (sesudah memperhitungkan semua 

kehilangan prategang), MPa. 
fy = kuat leleh baja non-prategang, MPa. 
h = tinggi penampang, mm. 
I = momen inersia penampang utuh, mm4. 
k  = koefisien gesekan akibat simpangan menyudut persatuan panjang tendon 

yang tidak direncanakan (dalam rad/m), yang bila tidak ada data yang tepat, 
nilainya dapat ditetapkan berdasarkan rujukan di bawah ini: 
- Untuk selongsong yang diberi pelumas bisa diambil sebesar 0,0003 – 

0,0020 rad/m. 
- Untuk kawat baja (wire) pada selongsong logam yang berpermukaan 

berprofil bisa diambil sebesar 0,0010 – 0,0020 rad/m. 
- Untuk kawat untai (strand) pada selongsong logam yang berpermukaan 

berprofil bisa diambil sebesar 0,0005 – 0,0020 rad/m. 
- Untuk batang baja (bar) pada selongsong logam yang berpermukaan 

berprofil bisa diambil sebesar 0,0001 – 0,0006 rad/m. 
Li = panjang tendon yang ditinjau (pada jarak a dari jack penegang), mm. 
Lp = panjang penyaluran untuk pelepasan berangsur, mm. 
Mcr = momen yang menyebabkan terjadinya retak lentur pada penampang akibat 

beban luar, mm.N. 
Mmax = momen terfaktor pada penampang yang ditinjau, dihitung dari kombinasi 

beban luar yang menimbulkan momen maksimum pada penampang yang 
ditinjau, mm.N. 

Mn = momen (kekuatan) batas nominal lentur, mm.N. 
Mu = momen terfaktor (ultimit) akibat kombinasi beban luar yang paling berbahaya, 

mm.N. 
n = perbandingan modulus elastisitas baja terhadap modulus elastisitas beton. 
Nc = gaya tarik dalam beton akibat beban mati dan beban hidup tidak terfaktor, 
N.P =  gaya pada tendon prategang, N. 
Pn =  kekuatan batas aksial nominal komponen struktur, N. 
Ppx =  gaya prategang efektif tergesek pada lokasi sejarak x (di mana x = Σ Li) dari 

ujung penegangan (jacking), setelah kehilangan prategang akibat gesekan, N. 
Ppj =  gaya prategang di ujung penegangan (jacking) sebelum memperhitungkan 

kehilangan prategang, N. 
Pu =  gaya aksial terfaktor (ultimit) yang normal terhadap penampang, akibat 

kombinasi beban luar yang paling berbahaya, dan yang memperhitungkan 
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pengaruh dari susut dan rangkak, diambil positif untuk tekan, negatif untuk 
tarik, N. 

Rn  =   Kekuatan nominal komponen struktur. 
Rt  =   faktor relaksasi rencana pada tendon prategang, ditentukan sesuai sub-pasal 

1.3.3.5. 
Ru  =   Kekuatan rencana komponen struktur. 
Rw  =   Kekuatan rencana yang diijinkan (pada kondisi layan). 
s = spasi dari tulangan geser atau puntir dalam arah sejajar dengan tulangan 

longitudinal, mm. 
Su = Pengaruh aksi batas (ultimit) akibat kombinasi beban luar yang paling 

berbahaya. 
Sw = Pengaruh aksi rencana pada kondisi beban layan. 
Vc = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton, N. 
Vci = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton pada saat terjadi 

keretakan diagonal akibat kombinasi lentur dan geser, N. 
Vcw = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton pada saat terjadi 

keretakan diagonal akibat tegangan tarik utama di dalam badan (web), N. 
Vd = gaya geser pada penampang akibat beban mati tidak terfaktor, N. 
Vi = gaya geser terfaktor pada penampang akibat beban luar yang terjadi 

bersamaan dengan Mmax, N. 
Vn = kuat geser batas nominal dari penampang komponen struktur, N. 
Vp = komponen vertikal dari gaya prategang efektif, N. 
Vs = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser, N. 
Vt  = gaya geser yang, bila dikombinasikan dengan gaya prategang dan pengaruh 

aksi lainnya pada penampang, akan menghasilkan tegangan tarik utama 
sebesar 0,33√fc

’ pada sumbu pusat atau perpotongan bagian badan dan 
sayap, mana yang lebih kritis, N. 

Vu = gaya geser terfaktor (ultimit) pada penampang, akibat kombinasi beban luar 
yang paling berbahaya, N. 

yt = jarak dari sumbu pusat penampang utuh ke serat tarik terluar, mm. 
Z     = modulus penampang utuh, mengacu ke serat tarik terluar di mana retak akan 

terjadi, dihitung = I / yt, mm3. 
α = sudut antara tulangan geser miring dan sumbu longitudinal dari komponen 

struktur, rad. 
αi = perubahan sudut profil tendon prategang di bagian sepanjang Li, rad. 
β1 = faktor tinggi blok tegangan tekan persegi ekivalen beton. 
γp = faktor yang memperhitungkan jenis tendon prategang: 
 = 0,55 untuk nilai fpy/fpu yang tidak kurang dari 0,80  
 = 0,40 untuk nilai fpy/fpu yang tidak kurang dari 0,85  
 = 0,28 untuk nilai fpy/fpu yang tidak kurang dari 0,90  

εcc = regangan rangkak beton, mm/mm. 
εcs = regangan susut beton, mm/mm.   

φ = faktor reduksi kekuatan. 
φcc = faktor rangkak rencana yang dihitung sesuai ketentuan pada sub-pasal 

4.4.1.9. 
µ = koefisien gesekan akibat adanya lengkungan tendon, yang bila tidak ada data 

yang lebih tepat, dan bila semua tendon dalam satu selongsong ditegangkan 
pada waktu bersamaan, nilainya dapat ditetapkan berdasarkan rujukan di 
bawah ini: 
- Untuk  selongsong  yang  diber i pelumas  dapat  diambil  sebesar 0,05 – 

0,15. 
- Untuk selongsong logam dengan permukaan berprofil dapat diambil 

sebesar 0,15 – 0,25. 
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ρ = rasio tulangan tarik non-prategang terhadap luas penampang beton. 
ρ’ = rasio tulangan tekan terhadap luas penampang beton. 
ρp = rasio tulangan prategang terhadap luas penampang beton. 
ρs = rasio tulangan geser (spiral) terhadap luas penampang beton. 
ρs-min = rasio tulangan minimum geser (spiral) terhadap luas penampang beton. 
σcc = kehilangan tegangan dalam tendon prategang akibat rangkak beton, MPa 
σcs = kehilangan tegangan dalam tendon prategang akibat susut beton, MPa. 
σes = kehilangan tegangan dalam tendon prategang akibat perpendekan elastis 

beton, MPa. 
σR = kehilangan tegangan dalam tendon prategang akibat relaksasi baja 

prategang, MPa. 
ω = indeks tulangan tarik non-prategang yang adalah = ρfy/fc’ 
ω’ = indeks tulangan tekan yang adalah = ρ’fy/fc’ 
ωp = indeks tulangan prategang yang adalah = ρpfps/fc’ 
ωpw = indeks tulangan prategang untuk penampang yang mempunyai sayap (balok 

T), dihitung sebagai ωp dengan b diambil sebesar lebar badan (web), dan luas 
tulangan harus sesuai dengan yang diperlukan untuk mengembangkan kuat 
tekan dari bagian badan saja. 

ωw = indeks tulangan tarik non-prategang untuk penampang yang mempunyai 
sayap (balok T), dihitung sebagai ω dengan b diambil sebesar lebar badan 
(web), dan luas tulangan harus sesuai dengan yang diperlukan untuk 
mengembangkan kuat tekan dari bagian badan saja. 

ω’w = indeks tulangan tekan untuk penampang yang mempunyai sayap (balok T), 
dihitung sebagai ω’ dengan b diambil sebesar lebar badan (web), dan luas 
tulangan harus sesuai dengan yang diperlukan untuk mengembangkan kuat 
tekan dari bagian badan saja. 

 
 
9. Batas layan pada aspek lendutan dan retak 

 
As = luas tulangan tarik, mm2. 
Asc = luas tulangan tekan, mm2. 
Ast = luas tulangan tarik, mm2. 
As

’ = luas tulangan tekan, mm2. 
Ec = modulus elastisitas beton, MPa. 
fc

’ = kuat tekan beton yang disyaratkan pada umur 28 hari, MPa. 
fpe =  intensitas rata-rata prategang efektif dalam beton dalam arah yang dikekang. 
fr = modulus keruntuhan dari beton, MPa. 
h = tinggi penampang balok, cm. 
Icr = momen inersia penampang transformasi retak, mm4. 
Ief = momen inersia efektif, mm4. 
Ig = momen inersia penampang beton tidak retak, mm4. 
kcs = faktor yang digunakan dalam perencanaan daya layan dengan 

memperhitungkan pengaruh jangka panjang dari rangkak dan susut. 
L = panjang bentang, cm. 
Lx = panjang dari suatu panel pelat dalam arah pendek, mm. 
Ly = panjang dari suatu panel pelat dalam arah panjang, mm. 
Ma = momen maksimum dari beban layan (momen tidak terfaktor) di mana lendutan 

sedang ditinjau. 
Mcr = momen retak, N mm. 
yt = jarak dari serat tarik maksimum ke sumbu utama penampang, mm. 
α = koefisien yang tergantung dari kondisi tepi / sisi pelat. 
λ = faktor pengali untuk penambahan lendutan jangka panjang. 
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ρ’ = rasio tulangan tekan non-prategang. 
ξ = faktor ketergantungan waktu untuk beban yang menerus. 

 
 

10. Pemeriksaan  perencanaan  terhadap  fatik,  getaran  dan  tumbukan 
 
n = nilai perbandingan modulus elastisitas. 
F = beban titik periodik (beban harmonis), N. 
f0 = frekuensi alami dasar, Hz. 
fc

’ = kuat tekan beton yang disyaratkan pada umur 28 hari, MPa. 
t = waktu, detik. 
v = kecepatan, m/detik 
 
 
11. Ketentuan untuk perencanaan struktur tahan gempa 
 
a = jarak antara vertikal dari sengkang, mm. 
Ac = luas inti kolom yang dihitung keluar dari tulangan spiral transversal, mm2. 
Ag = luas brutto kolom, mm2. 
Ao = percepatan puncak batuan dasar, m/dt2 
Ash = luas total penampang tulangan sengkang, mm2. 
Avf = luas total tulangan (termasuk tulangan lentur), mm2. 
B = gaya apung, kN. 
D = beban mati, kN. 
E = tekanan tanah, kN/ m2. 
EQM = gaya gempa elastis yang dimodifikasi dengan faktor R yang sesuai, kN. 
EQF = gaya gempa elastis yang dibagi 0,5 R, kN. 
fc’ = kuat tekan beton yang disyaratkan pada umur 28 hari, MPa. 
fy = tegangan leleh baja, MPa. 
g = percepatan gravitasi, m/detik2 

H = - untuk kepala jembatan, ketinggian rata-rata dari kolom yang  memikul dek 
jembatan ke sambungan ekspansi berikutnya, m. 

   - untuk kolom dan/atau pilar jembatan (pier), tinggi  kolom atau pilar jembatan, 
m. 

   - untuk sendi dalam suatu bentang, ketinggian rata-rata dari dua kolom yang 
berdekatan atau pilar jembatan, m. 

hc = ukuran inti dari kolom terikat dalam arah yang ditinjau, mm. 
kh = koefisien gempa. 
L = panjang dari dek jembatan ke titik ekspansi terdekat, atau ke ujung dari dek 

jembatan, m  
N = jarak bebas horisontal, mm. 
Pn = beban aksial minimum, kN 
R = faktor reduksi gempa, tanpa satuan. 
S = sudut dari perletakan yang terputar yang diukur secara normal dari suatu garis 

ke bentang, derajat. 
SF = tekanan aliran sungai, kN/ m2. 
φ = faktor reduksi kekuatan untuk geser, tanpa satuan. 
ρs = perbandingan dari volume tulangan spiral dengan volume total dari inti beton 

(luar ke luar dari spiral), tanpa satuan. 
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Prakata 
 
 

Standar perencanaan struktur beton untuk jembatan disusun sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan acuan bagi para perencana jembatan. Standar ini merupakan penyempurnaan 
dari konsep  “ Bridge Design Code ” bagian 6 yaitu “ Concrete Design ”  yang telah disusun 
pada tahun 1992 oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum 
dengan dana hibah dari Pemerintah Australia.  Pada tahun 2000, Kementrian Pekerjaan 
Umum, menyusun konsep Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan yang 
berdasarkan konsep yang telah disusun pada tahun 1992. Pada tahun 2002, Balai Jembatan 
dan Bangunan Pelengkap Jembatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana 
Transportasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kimpraswil menyelesaikan konsep yang 
telah disusun pada tahun 2000 tersebut dan mengusulkan agar dapat diajukan menjadi 
Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Menindak lanjuti usulan tersebut, Panitia Teknik Standarisasi Bidang Konstruksi dan 
Bangunan melalui Gugus Kerja Konstruksi Jembatan dan Sub Panitia Teknik Standarisasi 
Bidang Prasarana Transportasi melakukan serangkaian pembahasan untuk mengkonversi 
penulisan konsep tata cara menjadi Rancangan SNI sesuai Pedoman BSN No.8 tahun 2000.  
Pada proses perumusannya, standar ini mengacu pada SNI, AASHTO, ASTM, EUROCODE 
dan AUSTROAD, dan juga melibatkan para nara sumber dan pakar dalam bidang teknologi 
beton dan perencanaan yang berkompeten di bidang jalan dan jembatan. 

Standar perencanaan struktur beton untuk jembatan ini mempersyaratkan pemenuhan 
terhadap ketentuan minimum bagi para perencana dalam perancangan dan pelaksanaan 
pekerjaan jembatan di Indonesia, sehingga struktur yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut 
memenuhi persyaratan keamanan, kenyamanan, kemudahan pelaksanaan, ekonomis dan 
bentuk estetika.  Selain menjadi acuan bagi para perencana dan pelaksana jembatan di 
Indonesia, standar ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai materi pengajaran di 
tingkat universitas dalam pembentukan sumber daya manusia yang handal dalam 
perancangan konstruksi jembatan di seluruh Indonesia. 
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Perencanaan struktur beton untuk jembatan 
 
 
 

1 Ruang lingkup 
Standar Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan ini digunakan untuk merencanakan 
jembatan jalan raya dan jembatan pejalan kaki di Indonesia, yang menggunakan komponen 
struktur beton bertulang dan beton prategang dengan memakai beton normal, dan dengan 
panjang bentang tidak lebih dari 100 meter. 

Untuk jembatan berbentang panjang (> 100 m), atau yang menggunakan sistem struktur 
khusus, atau material khusus, atau cara pelaksanaan yang khusus, perlu diperhatikan 
kondisi-kondisi khusus yang sesuai, di mana usulan dan analisis struktur yang telah 
memperhitungkan kondisi-kondisi khusus tersebut harus dilakukan secara rinci, dan 
diserahkan kepada yang berwenang beserta semua pembuktian kebenarannya. 

Beton normal yang dimaksud dalam standar ini adalah beton yang dibuat dengan 
menggunakan semen portland, mempunyai massa jenis sekitar 2400 kg/m3, dan mempunyai 
kuat tekan (berdasarkan benda uji silinder) antara 20 MPa sampai dengan 60 MPa (setara 
dengan K250 – K700 berdasarkan benda uji kubus), termasuk beton ringan yang 
mempunyai massa jenis tidak kurang dari 2000 kg/m3 dan mempunyai kuat tekan antara 20 
MPa sampai dengan 40 MPa. Walaupun demikian, standar ini bisa berlaku untuk 
penggunaan beton bermutu tinggi dengan kuat tekan yang lebih tinggi dari 60 MPa, atau 
beton ringan dengan massa jenis yang kurang dari 2000 kg/m3, asalkan bila dianggap perlu 
bisa dilakukan penyesuaian pada perilaku material beton tersebut, berdasarkan suatu acuan 
teknis atau hasil penelitian yang bisa diterima oleh yang berwenang.   
 
 
2 Acuan normatif 

Standar ini menggunakan acuan dokumen yang dipublikasikan sebagai berikut : 
SNI 03-2458-1991, Metode pengambilan contoh campuran beton segar 
SNI 03-2492-1991, Metode pengambilan contoh benda uji beton inti 
SNI 03-2495-1991, Spesifikasi bahan tambahan untuk beton 
SNI 03-2847-1992, Tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung 
SNI 03-3403-1994, Metode pengujian kuat tekan beton inti pemboran 
SNI 03-3449-1994, Tata cara pembuatan campuran dengan agregat ringan untuk beton 
ringan 
SNI 03-3976-1995, Tata cara pengadukan dan pengecoran beton 
SNI 03-4433-1997, Spesifikasi beton siap pakai 
SNI 03-2834-2000, Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal 
SNI 07-1050-1989, Baja tulangan untuk konstruksi beton pratekan 
SNI 07-1051-1989, Kawat baja karbon tinggi untuk konstruksi beton pratekan 
SNI 07-1154-1989, Kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton 
pratekan, jalinan tujuh 
SNI 07-2529-1991, Metode pengujian kuat tarik baja beton 
SNI 07-3651.1-1995, Kawat baja beton pratekan, Bagian 1 - Persyaratan umum 
SNI 07-3651.2-1995, Kawat baja beton pratekan, Bagian 2 – Kawat tarik dingin 
SNI 07-3651.4-1995, Kawat baja beton pratekan, Bagian 4 - Pilinan 
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SNI 07-3651.2-1995, Kawat tarik dingin, kawat baja beton pratekan 
SNI 07-2052-1997, Baja tulangan beton 
 
AASHTO, ASTM 
AASHTO  sixteenth edition, 1996 
AASHTO T26-79, Quality of water to be used in concrete 
AASHTO M31-95, Deformed and plain billet-steel bar for concrete reinforcement 
AASHTO M32-94, Cold drawn steel wire for concrete reinforcement 
 
ASTM A 421-91, Uncoated stress-relieved wire for prestresses concrete 
ASTM A 722, Uncoated high-strength steel bar for prestresses concrete 
ASTM C 494, Water reducing, retarding, accelerating, high range concrete 
ASTM C 618, Pozzolans, fly ash and other mineral admixtures 
 
ACI 315, Manual of standard practice for detailing reinforced concrete structures, American 
Concrete Institute 
 
AWS D 1.5-88, Bridge Welding Code 
 
 
3 Definisi dan istilah 
 
3.1 
adukan beton 
campuran antara agregat halus dan semen portland atau jenis semen hidraulik yang lain dan 
air 
 
3.2 
agregat  
material granular misalnya pasir, kerikil, batu pecah dan kerak tungku pijar yang dipakai 
bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton semen hidraulik 
atau adukan 

 
3.3 
agregat halus  

pasir alam sebagai hasil desintegrasi alami batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri 
pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar 5,0 mm 

 
3.4 
agregat kasar  
kerikil sebagai hasil desintegrasi alami batuan atau berupa batu pecah yang dihasilkan oleh 
industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5,0 mm – 40,0 mm 
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3.5 
agregat ringan  
agregat yang dalam keadaan kering dan gembur mempunyai massa jenis 1100 kg/m3 atau 
kurang 
 
3.6 
angkur  
suatu alat yang digunakan untuk menjangkarkan tendon kepada komponen struktur beton 
dalam sistem pasca tarik atau suatu alat yang digunakan untuk menjangkarkan tendon 
selama proses pengerasan beton dalam sistem pratarik 
 
3.7 
bahan tambahan  
suatu bahan berupa bubuk atau cair, yang ditambahkan ke dalam campuran beton selama 
pengadukan dalam jumlah tertentu untuk merubah beberapa sifatnya 
 
3.8 
beban hidup  
semua beban yang terjadi akibat penggunaan jembatan berupa beban lalu lintas kendaraan 
sesuai dengan standar pembebanan untuk jembatan jalan raya yang berlaku 
 
3.9 
beban kerja  
beban rencana yang digunakan untuk merencanakan komponen struktur 
 
3.10 
beban mati  
berat semua bagian dari suatu jembatan yang bersifat tetap, termasuk segala beban 
tambahan yang tidak terpisahkan dari suatu struktur jembatan 
 
3.11 
beban terfaktor  
beban kerja yang telah dikalikan dengan faktor beban yang sesuai 
 
3.12 
beton  
campuran antara semen portland atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat 
kasar dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk massa padat 
 
3.13 
beton bertulang  
beton yang diberi baja tulangan dengan luas dan jumlah yang tidak kurang dari nilai 
minimum yang disyaratkan dengan atau tanpa prategang, dan direncanakan berdasarkan 
asumsi bahwa kedua material tersebut bekerja sama dalam menahan gaya yang bekerja 
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3.14 
beton normal  
beton yang mempunyai massa jenis 2200 –2500 kg/m3 dan dibuat dengan menggunakan 
agregat alam yang dipecah atau tanpa dipecah 
 
3.15 
beton pracetak  

elemen atau komponen beton tanpa atau dengan tulangan yang dicetak terlebih dahulu 
sebelum dirakit menjadi jembatan 
 
3.16 
beton prategang  
beton bertulang yang diberi tegangan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial 
dalam beton akibat beban kerja 
 
3.17 
beton polos  
beton tanpa tulangan atau mempunyai tulangan tetapi kurang dari ketentuan minimum 
 
3.18 
beton ringan pasir  
beton ringan yang semua agregat halusnya merupakan pasir normal 
 
3.19 
beton ringan struktur  
beton  yang  mengandung  agregat  ringan  dan  mempunyai  massa jenis tidak lebih dari 
1900 kg/m3 
 
3.20 
beton ringan total  
beton ringan yang agregat halusnya bukan merupakan pasir alami 
 
3.21 
friksi kelengkungan  
friksi yang diakibatkan oleh bengkokan atau lengkungan di dalam profil tendon prategang 
yang disyaratkan 
 
3.22 
friksi wobble  
friksi yang disebabkan oleh adanya penyimpangan yang tidak disengaja pada penempatan 
selongsong prategang dari kedudukan yang seharusnya 
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3.23 
gaya jacking  
gaya sementara yang ditimbulkan oleh alat yang mengakibatkan terjadinya tarik pada tendon 
prategang dalam beton prategang 
 
3.24 
kuat tarik leleh  
kuat tarik leleh minimum yang disyaratkan atau titik leleh tulangan dalam mega-pascal (MPa) 
 
3.25 
kuat nominal  
kekuatan suatu komponen struktur atau penampang yang dihitung berdasarkan ketentuan 
dan asumsi metoda perencanaan sebelum dikalikan dengan nilai faktor reduksi kekuatan 
yang sesuai 
 
3.26 
kuat perlu  
kekuatan suatu komponen struktur atau penampang yang diperlukan untuk menahan beban 
terfaktor atau momen dan gaya dalam yang berkaitan dengan beban tersebut dalam suatu 
kombinasi seperti yang ditetapkan dalam standar ini 
 
3.27 
kuat rencana  

kuat nominal dikalikan dengan suatu faktor reduksi kekuatan Φ  
 
3.28 
kuat tarik belah fct  
kuat tarik beton yang ditentukan berdasarkan kuat tekan belah silinder beton yang ditekan 
pada sisi panjangnya 
 
3.29 
kuat tekan beton yang disyaratkan f’c  
kuat tekan beton yang ditetapkan oleh perencana struktur (benda uji berbentuk silinder 
diameter 150 mm dan tinggi 300 mm), untuk dipakai dalam perencanaan struktur beton, 
dinyatakan dalam satuan mega paskal (MPa).  Bila nilai f’c di dalam tanda akar, maka hanya 
nilai numerik dalam tanda akar saja yang dipakai, dan hasilnya tetap mempunyai satuan 
mega paskal (MPa) 
 
3.30 
modulus elastisitas  

rasio tegangan normal tarik atau tekan terhadap yang timbul akibat tegangan tersebut.  Nilai 
rasio ini berlaku untuk tegangan di bawah batas proporsional material 
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3.31 
panjang penyaluran  

panjang tulangan tertanam yang diperlukan untuk mengembangkan kuat rencana tulangan 
pada suatu penampang kritis 
 
3.32 
panjang penanaman  
panjang tulangan tertanam yang tersedia dari suatu tulangan diukur dari suatu penampang 
kritis 
 
3.33 
pasca tarik  
cara pemberian tarikan, dalam sistem prategang dimana tendon ditarik sesuadah beton 
mengeras 
 
3.34 
perangkat angkur  
perangkat yang digunakan pada sistem prategang pasca tarik untuk menyalurkan gaya 
pasca tarik dari tendon ke beton 
 
3.35 
perangkat angkur strand majemuk  

perangkat angkur yang digunakan untuk strand, batang atau kawat majemuk, atau batang 
tunggal berdiameter > 16 mm  dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam standar ini 
 
3.36 
perangkat angkur strand tunggal  
perangkat angkur yang digunakan untuk strand tunggal atau batang tunggal berdiameter 16 
mm atau kurang yang sesuai dengan standar ini 
 
3.37 
pratarik  
pemberian gaya prategang dengan menarik tendon sebelum beton di cor 
 
3.38 
prategang efektif  
tegangan yang masih bekerja pada tendon setelah semua kehilangan tegangan yang terjadi, 
di luar pengaruh beban mati dan beban tambahan 
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3.39 
sengkang  

tulangan yang digunakan untuk menahan tegangan geser dan torsi dalam suatu komponen 
struktur, terbuat dari batang tulangan, kawat baja atau jarring kawat baja las polos atau ulir, 
berbentuk kaki tunggal atau dibengkokkang dalam bentuk L, U atau persegi dan dipasang 
tegak lurus atau membentuk sudut, terhadap tulangan longitudinal, dipakai pada komponen 
struktur lentur balok 

 
3.40 
sengkang ikat  
sengkang tertutup penuh yang dipakai pada komponen struktur tekan 
 
3.41 
tendon  
elemen baja misalnya kawat baja, kabel batang, kawat untai atau suatu bundel atau berkas 
dari elemen-elemen tersebut, yang digunakan untuk memberi gaya prategang pada beton 
 
3.42 
tegangan  
intensitas gaya per satuan luas 

 
3.43 
tinggi efektif penampang (d)  
jarak yang diukur dari serat tekan terluar hingga titik berat tulangan tarik 

 
3.44 
transfer  
proses penyaluran tegangan dalam tendon prategang melalui lekatan beton untuk sistem 
pratarik atau dari jack atau perangkat angkur untuk sistem pasca tarik kepada komponen 
struktur beton 
 
3.45 
tulangan  
batang baja berbentuk polos atau ulir atau pipa yang berfungsi untuk menahan gaya tarik 
pada komponen struktur, tidak termasuk tendon prategang, kecuali bila secara khusus diikut 
sertakan. 
 
3.46 
tulangan polos  
batang baja yang permukaan sisi luarnya rata, tidak bersirip atau berulir 
 
3.47 
tulangan spiral  
tulangan yang dililitkan secara menerus membentuk suatu ulir lingkar silindris 
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3.48 
tulangan ulir  
batang baja yang permukaan sisi luarnya tidak rata, yang berbentuk bersirip atau berukir 

 
3.49 
zona angkur  
bagian komponen struktur prategang pasca tarik dimana gaya prategang terpusat disalurkan 
ke beton dan disebarkan secara lebih merata ke seluruh bagian penampang.  Panjang 
daerah zona angkur ini adalah sama dengan dimensi terbesar penampang. 
Untuk perangkat angkur tengah, zona angkur mencakup daerah terganggu di depan dan di 
belakang perangkat angkur tersebut. 
 
 
4 Syarat umum perencanaan struktur beton 

4.1 Umur rencana jembatan 
Umur rencana jembatan pada umumnya disyaratkan 50 tahun. Namun untuk jembatan 
penting dan/atau berbentang panjang, atau yang bersifat khusus, disyaratkan umur rencana 
100 tahun. 
 
4.2 Satuan yang digunakan 
Standar ini menggunakan sistem Satuan Internasional. 
 
4.3 Prinsip umum perencanaan 
4.3.1 Dasar umum perencanaan 
Perencanaan harus berdasarkan pada suatu prosedur yang memberikan jaminan keamanan 
pada tingkat yang wajar, berupa kemungkinan yang dapat diterima untuk mencapai suatu 
keadaan batas selama umur rencana jembatan. 

Perencanaan kekuatan balok, pelat, kolom beton bertulang sebagai komponen struktur 
jembatan yang diperhitungkan terhadap lentur, geser, lentur dan aksial, geser dan puntir,  
harus didasarkan pada cara Perencanaan berdasarkan Beban dan Kekuatan Terfaktor 
(PBKT). Untuk perencanaan komponen struktur jembatan yang mengutamakan suatu 
pembatasan tegangan kerja, seperti untuk perencanaan terhadap lentur dari komponen 
struktur beton prategang penuh, atau komponen struktur lain sesuai kebutuhan perilaku 
deformasinya, atau sebagai cara perhitungan alternatif, dapat digunakan cara Perencanaan 
berdasarkan Batas Layan (PBL). 

Di samping itu, perencanaan harus memperhatikan faktor integriti komponen-komponen 
struktur maupun keseluruhan jembatan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 

- Kontinuitas dan redundansi. 
- Semua komponen struktur jembatan harus mempunyai ketahanan yang terjamin 

terhadap kerusakan dan instabilitas sesuai umur jembatan yang direncanakan. 
- Aspek perlindungan eksternal terhadap kemungkinan adanya beban yang tidak 

direncanakan atau beban berlebih. 
 
4.3.2 Asumsi dan anggapan perencanaan 
Jembatan perlu dihitung sesuai dengan persyaratan yang berlaku di dalam standar ini. 
Walaupun kemungkinan jembatan tidak direncanakan untuk seluruh kondisi pembebanan, 
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seperti misalnya kondisi perang, namun setiap jenis pembebanan atau pengaruh yang 
mungkin terjadi dan dapat diramalkan sebelumnya secara rasional, harus dipertimbangkan 
dalam perencanaan. 

Untuk prosedur dan asumsi dalam perencanaan serta besarnya beban rencana harus 
mengikuti ketentuan berikut: 

- Didasarkan pada asumsi bahwa struktur direncanakan untuk menahan semua beban 
yang mungkin bekerja padanya. 

- Beban kerja dihitung berdasarkan Standar Pembebanan untuk Jembatan Jalan Raya. 
- Perencanaan beban angin dan gempa, di mana seluruh bagian struktur yang 

membentuk kesatuan harus direncanakan untuk menahan beban lateral total. 
- Pertimbangan lain yaitu gaya prategang, beban crane, vibrasi, kejut, susut, rangkak, 

perubahan suhu, perbedaan penurunan, dan beban-beban khusus lainnya yang 
mungkin bekerja. 

 
4.3.3 Perencanaan berdasarkan beban dan kekuatan terfaktor (PBKT) 
Perencanaan komponen struktur jembatan harus didasarkan terutama pada cara 
Perencanaan berdasarkan Beban dan Kekuatan Terfaktor (PBKT), yang harus memenuhi 
kriteria keamanan untuk semua jenis gaya dalam di dalam semua komponen struktur 
jembatan sebagai: 

                                                ∑≥ iin QdaridampakR γφ  (4.3-1) 
 

di mana pada sisi kiri mewakili kekuatan rencana dari penampang komponen struktur 
jembatan, yang bisa dihitung dari Rn (besaran ketahanan atau kekuatan nominal dari 
penampang komponen struktur) dikalikan dengan suatu faktor reduksi kekuatan φ; dan sisi 
kanan mewakili dampak batas ultimit atau yang paling membahayakan dari beban-beban, 
yang bisa dihitung berdasarkan penjumlahan terkombinasi dari jenis-jenis beban yang 
berbeda Qi, yang masing-masing diberikan suatu faktor beban γi.   

Dengan demikian perencanaan secara PBKT dilakukan untuk mengantisipasi suatu kondisi 
batas ultimit, yang bisa terjadi antara lain dari: 
- Terjadi keruntuhan lokal pada satu atau sebagian komponen struktur jembatan. 
- Kehilangan keseimbangan statis karena terjadi keruntuhan atau kegagalan pada 

sebagian komponen struktur atau keseluruhan struktur jembatan. 
- Keadaan purna-elastis atau purna-tekuk di mana satu bagian komponen jembatan atau 

lebih mencapai kondisi runtuh. 
- Kerusakan akibat fatik dan/atau korosi sehingga terjadi kehancuran. 
- Kegagalan dari pondasi yang menyebabkan pergeseran yang berlebihan atau 

keruntuhan bagian utama dari jembatan. 
 
4.3.4 Perencanaan berdasarkan batas layan (PBL) 
Untuk perencanaan komponen struktur jembatan yang mengutamakan suatu pembatasan 
tegangan kerja, seperti untuk perencanaan terhadap lentur dari komponen-komponen 
struktur beton prategang, atau struktur beton lainnya yang dianggap sesuai kebutuhan 
perilaku deformasinya, atau sebagai cara perhitungan alternatif, boleh digunakan cara 
Perencanaan berdasarkan Batas Layan (PBL), yang pada umumnya dibatasi oleh suatu nilai 
tegangan ijin dari material struktur, dan/atau suatu nilai deformasi ijin, atau perilaku lainnya 
yang diijinkan pada komponen struktur bersangkutan. 
Dengan demikian perencanaan secara PBL dilakukan untuk mengantisipasi suatu kondisi 
batas layan, yang terdiri antara lain dari: 

- Tegangan kerja dari suatu komponen struktur jembatan, yang melampaui nilai tegangan 
yang diijinkan, seperti halnya tegangan tarik, sehingga berpotensi mengakibatkan 
keretakan pada komponen beton. 
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- Deformasi permanen dari komponen struktur jembatan, yang melampaui nilai deformasi 
ijinnya, atau hal-hal lain yang menyebabkan jembatan tidak layak pakai pada kondisi 
layan, atau hal-hal yang menyebabkan kekhawatiran umum terhadap keamanan 
jembatan pada kondisi layan akibat beban kerja. 

- Vibrasi yang terjadi sehingga menimbulkan instabilitas atau kekhawatiran struktural 
lainnya terhadap keamanan jembatan pada kondisi layan. 

- Bahaya permanen termasuk korosi, retak dan fatik yang mengurangi kekuatan struktur 
dan umur layan jembatan. 

- Bahaya banjir di daerah sekitar jembatan. 
 
4.3.5 Metode analisis 
Analisis untuk semua keadaan batas harus didasarkan pada anggapan-anggapan elastis 
linier, kecuali bila cara-cara non-linier secara khusus memang dianggap perlu atau secara 
tidak langsung dinyatakan dalam standar ini, dan/atau bila disetujui oleh yang berwenang. 

Di samping itu, dalam perhitungan struktur beton harus memenuhi persyaratan  sebagai 
berikut: 

- Analisis perhitungan struktur harus dilakukan dengan cara mekanika teknik yang baku. 
- Bila dilakukan analisis struktur dengan menggunakan program komputer yang khusus, 

maka perlu disampaikan penjelasan prinsip dan alur kerja dari program bersangkutan. 
- Percobaan model komponen atau keseluruhan struktur jembatan terhadap suatu 

pembebanan khusus bisa dilakukan bila diperlukan untuk menunjang analisis teoritis. 
- Analisis dengan menggunakan model matematik bisa dilakukan, asalkan model tersebut 

memang bisa diterapkan pada struktur jembatan dan dapat dibuktikan kebenarannya, 
atau sudah teruji kehandalannya dalam analisis-analisis struktur terdahulu. 

 
4.3.6 Metode perencanaan khusus 
Standar ini tidak menutup kemungkinan bagi penggunaan sistem struktur jembatan atau 
bahan-bahan yang tidak disebutkan secara khusus dalam standar ini. 

Bila suatu analisis perencanaan yang rasional diusulkan untuk menggantikan batasan atau 
ketentuan yang ada dalam standar ini, atau bila diusulkan menyimpang dari persyaratan 
yang digunakan dalam standar ini, terutama untuk suatu jenis atau sistem struktur jembatan 
yang khusus, atau untuk suatu jembatan dengan cara pelaksanaan yang khusus, maka 
analisis perencanaan yang telah memperhitungkan kondisi-kondisi khusus tersebut harus 
dilakukan secara rinci, dan diserahkan kepada yang berwenang beserta semua pembuktian 
kebenarannya. 

Walaupun demikian, beberapa batasan dan ketentuan umum untuk perencanaan struktur 
jembatan yang khusus diberikan dalam bagian 8 “Ketentuan untuk perencanaan struktur 
khusus”, yang antara lain mencakup jenis jembatan sebagai berikut: 

- Jembatan dengan tipe gelagar boks (box girder). 
- Jembatan gelagar boks segmental pracetak. 
- Jembatan gelagar boks segmental dengan cara pelaksanaan kantilever. 
- Jembatan kabel (cable stayed). 
- Jembatan gelagar pelengkung (Arch bridge). 
 
 
 
 
 
 
 



RSNI T-12-2004 

11 dari 117 

 
 
4.4 Sifat dan karakteristik material 

4.4.1 Beton 
4.4.1.1  Kekuatan nominal 
4.4.1.1.1 Kuat tekan 
Bila tidak disebutkan lain dalam spesifikasi teknik, kuat tekan harus diartikan sebagai kuat 
tekan beton pada umur 28 hari,  fc’, dengan berdasarkan suatu kriteria perancangan dan 
keberhasilan sebagai berikut: 
- Ditetapkan berdasarkan prosedur probabilitas statistik dari hasil pengujian tekan pada 

sekelompok benda uji silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, dinyatakan 
dalam satuan MPa, dengan kemungkinan kegagalan sebesar 5%. 

- Sama dengan mutu kekuatan tekan beton yang ditentukan dalam kriteria perencanaan, 
dengan syarat perawatan beton tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. 

- Mencapai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan, berdasarkan hasil pengujian pada 
benda uji silinder, dinyatakan dalam satuan MPa, yang memenuhi kriteria keberhasilan 
sebagaimana disyaratkan dalam pasal 4.4.1.10. 

Dalam segala hal, beton dengan kuat tekan (benda uji silinder) yang kurang dari 20 MPa 
tidak dibenarkan untuk digunakan dalam pekerjaan struktur beton untuk jembatan, kecuali 
untuk pembetonan yang tidak dituntut persyaratan kekuatan. Dalam hal komponen struktur 
beton prategang, sehubungan dengan pengaruh gaya prategang pada tegangan dan 
regangan beton, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang, maka kuat tekan 
beton disyaratkan untuk tidak lebih rendah dari 30 MPa. 

 
4.4.1.1.2 Kuat tarik 
Kuat tarik langsung dari beton, fct, bisa diambil dari ketentuan: 
- 0,33 √fc’ MPa pada umur 28 hari, dengan perawatan standar; atau 
- Dihitung secara probabilitas statistik dari hasil pengujian. 

 
4.4.1.1.3 Kuat tarik lentur 
Kuat tarik lentur beton, fcf, bisa diambil sebesar: 
- 0,6 √fc’ MPa pada umur 28 hari, dengan perawatan standar; atau 
- Dihitung secara probabilitas statistik dari hasil pengujian. 
 
4.4.1.2 Tegangan ijin 
4.4.1.2.1 Tegangan ijin tekan pada kondisi batas layan 
Tegangan tekan dalam penampang beton, akibat semua kombinasi beban tetap pada 
kondisi batas layan lentur dan/atau aksial tekan, tidak boleh melampaui nilai 0,45 fc’, di mana 
fc’ adalah kuat tekan beton yang direncanakan pada umur 28 hari, dinyatakan dalam satuan 
MPa.  
 
4.4.1.2.2 Tegangan ijin tekan pada kondisi beban sementara atau kondisi transfer 
gaya prategang untuk komponen beton prategang 
Untuk kondisi beban sementara, atau untuk komponen beton prategang pada saat transfer 
gaya prategang,  tegangan tekan dalam penampang beton tidak boleh melampaui nilai 0,60 
fci’, di mana fci’ adalah kuat tekan beton yang direncanakan pada umur saat dibebani atau 
dilakukan transfer gaya prategang, dinyatakan dalam satuan MPa.  
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4.4.1.2.3 Tegangan ijin tarik pada kondisi batas layan 
Tegangan tarik yang diijinkan terjadi pada penampang beton, boleh diambil untuk: 
- beton tanpa tulangan  :  0,15 √fc’ 
- beton prategang penuh   :  0,5 √fc’ 
Tegangan ijin tarik dinyatakan dalam satuan MPa. 

 
4.4.1.2.4 Tegangan ijin tarik pada kondisi transfer gaya prategang untuk komponen 
beton prategang 
Tegangan tarik yang diijinkan terjadi pada penampang beton untuk kondisi transfer gaya 
prategang, diambil dari nilai-nilai: 
- Serat terluar mengalami tegangan tarik, tidak boleh melebihi nilai 0,25 √fci’, kecuali untuk 

kondisi di bawah ini. 
- Serat terluar pada ujung komponen struktur yang didukung sederhana dan mengalami 

tegangan tarik, tidak boleh melebihi nilai 0,5 √fci’. 
Tegangan ijin tarik dinyatakan dalam satuan MPa. 
 
4.4.1.3 Massa jenis 
Massa jenis beton, wc, ditentukan dari nilai-nilai: 
- Untuk beton dengan berat normal, diambil tidak kurang dari 2400 kg/m3; atau 
- Ditentukan dari hasil pengujian. 
 
4.4.1.4 Lengkung tegangan-regangan 
Lengkung tegangan-regangan beton bisa digambarkan sebagai: 
- Dianggap kurva bilinier atau trilinier berdasarkan persamaan matematik yang 

disederhanakan. 
- Dianggap linier, berdasarkan tegangan kerja. 
- Ditentukan dari hasil pengujian. 
 
4.4.1.5 Modulus elastisitas 
Modulus elastisitas beton, Ec , nilainya tergantung pada mutu beton, yang terutama 
dipengaruhi oleh material dan proporsi campuran beton. Namun untuk analisis perencanaan 
struktur beton yang menggunakan beton normal dengan kuat tekan yang tidak melampaui 60 
MPa, atau beton ringan dengan berat jenis yang tidak kurang dari 2000 kg/m3 dan kuat tekan 
yang tidak melampaui 40 MPa, nilai Ec bisa diambil sebagai: 

- ( )'5,1 043,0 ccc fwE = , dengan pertimbangan bahwa kenyataannya harga ini bisa 
bervariasi ± 20%. wc menyatakan berat jenis beton dalam satuan kg/m3, fc’ menyatakan 
kuat tekan beton dalam satuan MPa, dan Ec dinyatakan dalam satuan MPa. Untuk beton 
normal dengan massa jenis sekitar 2400 kg/m3, Ec boleh diambil sebesar 4700√fc’, 
dinyatakan dalam MPa; atau 

- Ditentukan dari hasil pengujian. 
 
4.4.1.6 Angka Poisson 

Angka Poisson untuk beton, ν, bisa diambil sebesar: 
- 0,2 atau 
- Ditentukan dari hasil pengujian. 
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4.4.1.7 Koefisien muai panas 
Koefisien muai panjang beton akibat panas, bisa diambil sebesar: 
- 10 x 10-6 per 0C, dengan pertimbangan bisa bervariasi ± 20%; atau 
- Ditentukan dari hasil pengujian. 
 
4.4.1.8 Susut beton 
Bila tidak dilakukan pengukuran atau pengujian secara khusus, nilai regangan susut rencana 
beton pada umur t (hari), untuk beton yang dirawat basah di lokasi pekerjaan, bisa 
ditentukan berdasarkan rumusan di bawah ini: 

 εcs.t  =  (t / (35 + t)) εcs.u  (4.4 -1)  
dengan pengertian : 
εcs.t = nilai regangan susut beton pada umur t hari, dan  
εcs.u = nilai susut maksimum beton, yang besarnya bisa diambil sebagai: 

    εcs.u  =  780 x 10-6 λcs     (4.4 -2)  

Nilai λcs ditentukan oleh kondisi campuran beton dan lingkungan pekerjaan: 

                          λcs    =  Kh
s.Kd

s.Ks
s.Kf

s.Kb
s.Kac

s    (4.4 -3) 

dengan pengertian : 
t =  umur beton yang dirawat basah di lokasi pekerjaan, terhitung sejak 7 hari 

setelah pengecoran [hari] 
Kh

s = faktor pengaruh kelembaban relatif udara setempat [H (%)] 
Kd

s = faktor pengaruh ketebalan komponen beton [d (cm)] 
Ks

s = faktor pengaruh konsistensi (slump) adukan beton [s (cm)] 
Kf

s = faktor pengaruh kadar agregat halus dalam beton [F (%)] 
Kb

s = faktor pengaruh jumlah semen dalam beton [C (kg/m3)] 
Kac

s = faktor pengaruh kadar udara dalam beton [AC (%)]. 
 

Besaran faktor-faktor Kh
s, Kd

s, Ks
s, Kf

s, Kb
s, dan Kac

s dapat diambil dari grafik 4.4 – 1. 
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Gambar 4.4-1   Grafik penentuan faktor susut 

 

Kd
s 

a.        Kelembaban relatif, H% 

Ketebalan minimum d (cm) 

Slump, s (cm) 
Kehalusan  s (< saringan no. 4), F % 

           Kadar udara,  A% 

Kelembaban Relatif, H % 

Jumlah semen dalam beton, kg/m3 

Kb
s= 0,75 + 0,034 B sak/m3 

Ks
AC=0,95 + 0,008 A 

Ks
s = 0,89 + 0,016 S cm 

  Kd
s = 1,193 – 0,0127 d cm 
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Untuk komponen beton yang dirawat dengan cara penguapan (steam cured), maka nilai εcs.t 
ditentukan oleh rumusan (4.4 -4) di bawah ini: 

εcs.t = (t / (55 + t)) εcs.u     (4.4 -4)  
 

di mana t  menyatakan umur beton yang dirawat dengan cara penguapan, terhitung sejak 1 - 
3 hari setelah pengecoran, dalam satuan hari. 
 

Tabel 4.4- 1   Koefisien standar susut beton sebagai tambahan regangan                    
jangka panjang 

Kekuatan karakteristik fc’  [MPa] 20 25 30 35 40 – 60 

Koef. susut maksimum εcs.t    0,000174 0,000170 0,000163 0,000161 0,000153 

 
4.4.1.9 Rangkak pada beton 
Rangkak, yang merupakan regangan jangka panjang yang tergantung waktu pada suatu 
kondisi tegangan tetap, dan yang akan mengakibatkan suatu tambahan regangan terhadap 
regangan elastis beton, bisa dihitung dalam perbandingannya terhadap regangan elastis, 
melalui suatu koefisien rangkak φcc(t), di mana: 

 εcc.t  =  φcc(t).εe   (4.4 -5)  

εe merupakan regangan elastis sesaat, yang diakibatkan oleh bekerjanya suatu tegangan 
tetap. Dalam hal koefisien rangkak φcc(t), bila tidak dilakukan pengukuran atau pengujian 
secara khusus, bisa dihitung dari rumusan: 

  φcc(t) =  (t0,6 / (10 + t0,6)) Cu (4.4 -6) 

  Cu     =  2,35 γcc  (4.4 -7) 

  γcc = Kh
c.Kd

c.Ks
c.Kf

c.Kac
c.Kto

c(4.4 -8)  
 

keterangan : 
t =  waktu setelah pembebanan [hari] 
Cu = koefisien rangkak maksimum 
Kh

c =  faktor pengaruh kelembaban relatif udara setempat [H (%)] 
Kd

c =  faktor pengaruh ketebalan komponen beton [d (cm)] 
Ks

c =  faktor pengaruh konsistensi (slump) adukan beton [s (cm)] 
Kf

c =  faktor pengaruh kadar agregat halus dalam beton [F (%)] 
Kac

c =  faktor pengaruh kadar udara dalam beton [AC (%)] 
Kto

c =  faktor pengaruh umur beton saat dibebani [to (hari)] 
 
Besaran faktor-faktor Kh

c, Kd
c, Ks

c, Kf
c, Kac

c, dan Kto
c dapat diambil dari gambar 4.4 – 2.   
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Gambar 4.4-2   Grafik penentuan faktor rangkak 

Kelembaban relatif H [%] Ketebalan Minimum d [cm] 

Kelembaban relatif H [%] 
Ketebalan Minimum d [cm] 

Kadar Udara A (%) 
Umur saat Pembebanan t (hari) 

  Kehalusan  s (< saringan no. 4), F % 
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Namun demikian bila tidak dilakukan suatu perhitungan rinci seperti yang dirumuskan dalam 
persamaan (4.4 -6) sampai (4.4-8), atau bila dianggap memang tidak dibutuhkan suatu 
perhitungan rinci yang sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam asumsi pada suatu 
kondisi yang standar, nilai koefisien rangkak maksimum Cu bisa diambil secara langsung dari 
Tabel 4.4-2 di bawah ini.  

Dalam hal ini, yang disebut sebagai suatu kondisi standar adalah: 
- Kelembaban relatif udara setempat H = 70 % 
- Ketebalan minimum komponen beton d = 15 cm 
- Konsistensi (slump) adukan beton s = 7,5 cm 
- Kadar agregat halus dalam beton F = 50 % 
- Kadar udara dalam beton AC = 6 %. 
 

Tabel 4.4-2   Koefisien standar rangkak beton sebagai tambahan regangan            
jangka panjang 

Kekuatan karakteristik fc’  [MPa] 20 25 30 35 40 – 60 

Koef. Rangkak maksimum Cu  2,8 2,5 2,3 2,15 2,0 

 
4.4.1.10 Kriteria penerimaan kekuatan beton 
Untuk keperluan pengujian mutu beton, perlu dibuat contoh benda uji beton berupa silinder 
dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, yang untuk masing-masing pengujian perlu 
selalu dibuat dua buah (sepasang) benda uji, dan yang perlu dirawat sesuai dengan 
spesifikasi perawatan beton yang berlaku.  

Bila ada benda uji silinder yang dirawat di lapangan, maka silinder yang dirawat di lapangan 
harus dirawat sesuai dengan kondisi di lapangan. Di samping itu, benda uji silinder yang 
dirawat di lapangan harus dicetak pada saat yang bersamaan dan diambil dari contoh yang 
sama dengan benda uji silinder yang akan dirawat di laboratorium. 

Tingkat kekuatan dari suatu mutu beton dikatakan dicapai dengan memuaskan bila dipenuhi 
kedua persyaratan berikut: 
- Rata-rata dari semua nilai hasil uji kuat tekan (satu nilai hasil uji = rata-rata dari nilai uji 

tekan sepasang benda uji silinder yang diambil dari sumber adukan yang sama seperti 
telah disebutkan di atas), yang sekurang-kurangnya terdiri dari empat nilai (dari empat 
pasang) hasil uji kuat tekan yang berturut-turut, harus tidak kurang dari (fc’ + S), di 
mana S menyatakan nilai deviasi standar dari hasil uji tekan. 

- Tidak satupun dari nilai hasil uji tekan (1 hasil uji tekan = rata-rata dari hasil uji dua 
silinder yang diambil pada waktu bersamaan) mempunyai nilai di bawah 0,85 fc’. 

 
Bila salah satu dari kedua syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka harus diambil langkah 
untuk meningkatkan rata-rata dari hasil uji kuat tekan berikutnya, dan langkah-langkah lain 
untuk memastikan bahwa kapasitas daya dukung dari struktur jembatan tidak menjadi 
membahayakan. 

Bila kemungkinan terjadinya suatu beton dengan kekuatan rendah telah dapat dipastikan 
dan perhitungan menunjukkan bahwa kapasitas daya dukung struktur jembatan mungkin 
telah berkurang, maka diperlukan suatu uji bor inti (core drilling) pada daerah yang 
dipertanyakan berdasarkan aturan pengujian yang berlaku. Dalam hal ini harus diambil 
paling tidak tiga buah benda uji bor inti untuk setiap hasil uji tekan yang meragukan atau 
terindikasi bermutu rendah seperti disebutkan di atas. 
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Beton di dalam daerah yang diwakili oleh hasil uji bor inti bisa dianggap secara struktural 
cukup baik bila rata-rata kuat tekan dari ketiga benda uji bor inti tersebut tidak kurang dari 
0,85 fc’, dan tidak satupun dari benda uji bor inti yang mempunyai kekuatan kurang dari 0,75 
fc’. Untuk memeriksa akurasi dari hasil pengujian bor inti, lokasi yang diwakili oleh kuat tekan 
benda uji bor inti yang tidak menentu atau meragukan boleh diuji ulang. 

Bila persyaratan dalam pengujian bor inti tersebut di atas tidak dipenuhi, dan bila 
kemampuan struktur tetap diragukan, maka Penanggung Jawab yang berwenang boleh 
memerintahkan pelaksanaan uji pembebanan atau mengambil langkah lain yang cepat demi 
untuk keamanan struktur jembatan. 
 
4.4.2 Baja tulangan non-prategang 
4.4.2.1 Kekuatan nominal 
4.4.2.1.1 Kuat tarik putus 
Ditentukan dari hasil pengujian. 
 
4.4.2.1.2 Kuat tarik leleh 
Kuat tarik leleh, fy, ditentukan dari hasil pengujian, tetapi perencanaan tulangan tidak boleh 
didasarkan pada kuat leleh fy yang melebihi 550 MPa, kecuali untuk tendon prategang. 
 
4.4.2.2 Tegangan ijin 
4.4.2.2.1 Tegangan ijin pada pembebanan tetap 
Tegangan ijin tarik pada tulangan non-prategang boleh diambil dari ketentuan di bawah ini: 
- Tulangan dengan fy = 300 MPa, tidak boleh diambil melebihi 140 MPa. 
- Tulangan dengan fy = 400 MPa, atau lebih, dan anyaman kawat las (polos atau ulir), 

tidak boleh diambil melebihi 170 MPa. 
- Untuk tulangan lentur pada pelat satu arah yang bentangnya tidak lebih dari 4 m, tidak 

boleh diambil melebihi 0,50 fy namun tidak lebih dari 200 MPa. 
 
4.4.2.2.2 Tegangan ijin pada pembebanan sementara 
Boleh ditingkatkan 30 % dari nilai tegangan ijin pada pembebanan tetap. 
 
4.4.2.3 Lengkung tegangan-regangan 
Lengkung tegangan-regangan untuk baja tulangan non-prategang diambil berdasarkan 
ketentuan: 
- Dianggap mempunyai bentuk seperti yang diperoleh berdasarkan persamaan-

persamaan yang disederhanakan dari hasil pengujian dalam bentuk bilinier. 
- Dianggap linier pada kondisi tegangan kerja, dengan nilai modulus elastisitas seperti 

yang diberikan pada pasal 4.4.2.4. 
- Ditentukan dari data pengujian yang memadai. 
 
4.4.2.4 Modulus elastisitas 
Modulus elastisitas baja tulangan, Es, untuk semua harga tegangan yang tidak lebih besar 
dari kuat leleh fy, bisa diambil sebesar: 
- Diambil sama dengan 200.000 MPa; atau 
- Ditentukan dari hasil pengujian. 
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4.4.2.5 Koefisien muai panas 
Koefisien muai baja tulangan non-prategang akibat panas bisa diambil sebesar: 
- Diambil sama dengan 12 x 10-6 per oC; atau 
- Ditentukan dari hasil pengujian. 
 
4.4.3 Baja tulangan prategang 
4.4.3.1 Kekuatan nominal 
4.4.3.1.1 Kuat tarik putus 
Kuat tarik baja prategang, fpu, harus ditentukan dari hasil pengujian, atau diambil sebesar 
mutu baja yang disebutkan oleh fabrikator berdasarkan sertifikat fabrikasi yang resmi. 

 
4.4.3.1.2 Kuat tarik leleh ekivalen 
Kuat leleh baja prategang, fpy, harus ditentukan dari hasil pengujian atau dianggap sebagai 
berikut: 
- untuk kawat baja prategang                      :    0,75  fpu 
- untuk semua kelas strand dan tendon baja bulat :  0,85  fpu. 
 
4.4.3.2 Tegangan ijin 
4.4.3.2.1 Tegangan ijin pada kondisi batas layan 
Tegangan tarik baja prategang pada kondisi batas layan tidak boleh melampaui nilai berikut: 
- Tendon pasca tarik, pada daerah jangkar dan sambungan, sesaat setelah penjangkaran 

tendon, sebesar 0,70 fpu. 
- Untuk kondisi layan, sebesar 0,60 fpu. 
 
4.4.3.2.2 Tegangan ijin pada kondisi transfer gaya prategang 
Tegangan tarik baja prategang pada kondisi transfer tidak boleh melampaui nilai berikut: 
- Akibat gaya penjangkaran tendon, sebesar 0,94 fpy tetapi tidak lebih besar dari 0,85 fpu 

atau nilai maksimum yang direkomendasikan oleh fabrikator pembuat tendon prategang 
atau jangkar. 

- Sesaat setelah transfer gaya prategang, boleh diambil sebesar 0,82 fpy, tetapi tidak lebih 
besar dari 0,74 fpu. 

 
4.4.3.3 Modulus elastisitas 
Modulus elastisitas baja prategang, Ep, bisa diambil sebesar: 
- untuk kawat tegang-lepas    : 200 x 103 MPa; 
- untuk strand tegang-lepas    : 195 x 103 MPa; 
- untuk baja ditarik dingin dengan kuat tarik tinggi : 170 x 103 MPa; 
- ditentukan dari hasil pengujian. 
 
4.4.3.4 Lengkung tegangan-regangan 
Lengkung tegangan-regangan baja prategang ditentukan dari hasil pengujian. 
 
4.4.3.5 Relaksasi baja prategang 
Relaksasi baja prategang harus diperhitungkan pada tiap umur dan tahapan penegangan, 
dari kondisi kawat baja, strand, dan batang-batang baja prategang yang berprilaku relaksasi 
rendah, sesuai dengan hasil pengujian. 
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4.5 Faktor beban dan faktor reduksi kekuatan 
4.5.1 Faktor beban dan kombinasi pembebanan 

Untuk besaran beban dan kombinasi pembebanan, diambil mengacu kepada Standar 
Pembebanan untuk Jembatan Jalan Raya. 
 
4.5.2 Faktor reduksi kekuatan 
Faktor reduksi kekuatan diambil dari nilai-nilai berikut: 
- Lentur  ..........................................................................................................     0,80 
- Geser dan Torsi  ...........................................................................................     0,70 
- Aksial tekan 

*  dengan tulangan spiral  ..............................................................................   0,70 
*   dengan sengkang biasa  ...........................................................................    0,65 

- Tumpuan beton  ............................................................................................     0,70 
 
4.5.3  Kekuatan rencana penampang struktur beton 
Perencanaan kekuatan pada penampang struktur beton terhadap semua pembebanan dan 
gaya dalam, yaitu momen lentur, geser, aksial, dan torsi, harus berdasarkan pada kekuatan 
rencana penampang, yang bisa dihitung dari kekuatan nominal dikalikan dengan faktor 
reduksi kekuatan. 
 
4.6 Korosi pada struktur beton 
4.6.1 Korosi pada beton 
Pada lingkungan yang korosif atau lingkungan laut, perlindungan terhadap beton harus 
ditingkatkan sesuai dengan keperluan, dengan cara meningkatkan mutu beton, dan 
menambah kepadatan serta kerapatan dan kekedapannya terhadap air, dengan cara 
mengurangi nilai rasio air-semen yang digunakan. Bila dianggap perlu, aditif bisa 
ditambahkan dalam campuran beton. 
 
4.6.2 Perencanaan untuk keawetan jangka panjang 
Persyaratan pada standar ini berlaku untuk struktur dan komponen beton bertulang dan 
beton prategang dengan umur rencana 50 tahun atau lebih. Persyaratan ini diberlakukan 
sehubungan dengan kondisi dan klasifikasi lingkungan.  Klasifikasi lingkungan yang 
berpengaruh terhadap struktur beton adalah seperti diberikan pada tabel 4.6 –1. 
 

Tabel 4.6 – 1   Klasifikasi lingkungan 

Keadaan permukaan dan lingkungan Klasifikasi lingkungan
1. Komponen struktur yang berhubungan langsung dengan 

tanah: 
(a) Bagian komponen yang dilindungi lapisan tahan  lembab 

atau kedap air 
(b) Bagian komponen lainnya di dalam tanah yang tidak 

agresif 
(c) Bagian komponen di dalam tanah yang agresif (tanah 

permeable dengan pH < 4, atau dengan air tanah yang 
mengandung ion sulfat > 1 g per liter) 

 

 
 
A 
 

A 
 
U 

2. Komponen struktur di dalam ruangan tertutup di dalam 
bangunan, kecuali untuk keperluan pelaksanaan dalam 
waktu yang singkat. 

 

 
A 
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Tabel 4.6 – 1   Klasifikasi lingkungan (Lanjutan) 

Keadaan permukaan dan lingkungan Klasifikasi lingkungan
 
3. Komponen struktur di atas permukaan tanah dalam 

lingkungan terbuka: 
(a) Daerah di pedalaman (> 50 km dari pantai) di mana 

lingkungan adalah 
(i) bukan daerah industri dan berada dalam iklim yang 

sejuk 
(ii) bukan daerah industri namun beriklim tropis 
(iii) daerah industri dalam iklim sembarang 

(b) Daerah dekat pantai (1 km sampai 50 km dari garis 
pantai), iklim sembarang 

(c) Daerah pantai (< 1 km dari garis pantai tetapi tidak 
dalam daerah pasang surut), iklim sembarang 

 

 
 
 
 
 
 

                  A 
B1 
B1 

 
B1 

 
B2 

 
4. Komponen struktur di dalam air: 

(a) Air tawar 
(b) Air laut: 

(i) terendam secara permanen 
(ii) berada di daerah pasang surut 

(c) Air yang mengalir  
 

 
 

B1 
 

   B2 
  C 
  U 

 
5. Komponen struktur di dalam lingkungan lainnya yang tidak 

terlindung dan tidak termasuk dalam kategori yang 
disebutkan di atas 
 

 
 

 U 
 

 
4.6.2.1 Persyaratan struktur klasifikasi tidak terlindung (terhadap lingkungan) 
Klasifikasi tidak terlindung untuk permukaan struktur ditentukan seperti diberikan pada Tabel 
4.6-1 

Mutu beton yang digunakan dalam evaluasi adalah mutu beton pada permukaan struktur 
yang paling tidak terlidung.  

Khusus untuk klasifikasi lingkungan “U”, mutu dan karakteristik beton harus ditentukan 
secara khusus agar dapat menjamin keawetan jangka panjang komponen struktur dalam 
lingkungan tidak terlindung yang khusus. 

4.6.2.2 Persyaratan kekuatan beton untuk abrasi 
Untuk bagian beton yang diperkirakan akan mengalami abrasi (keausan) akibat lalu lintas 
disyaratkan harus memiliki kekuatan tekan fc’ yang tidak kurang dari nilai yang sebagaimana 
disyaratkan dalam Tabel 4.6 - 2 
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Tabel 4.6 – 2   Persyaratan kekuatan beton untuk abrasi 

Bagian bangunan dan/atau jenis lalu lintas Kuat tekan minimum 
fc’  [MPa] 

 
Jalan untuk pejalan kaki dan sepeda 
 

 
20 

 
Perkerasan dan lantai jembatan yang berhubungan 
dengan: 
1. Lalu lintas ringan yang menggunakan ban hidup 

(karet berisi udara), untuk kendaraan yang 
mempunyai berat sampai 3 ton 

2. Lalu lintas menengah atau berat (kendaraan yang 
mempunyai berat lebih besar dari 3 ton) 

3. Lalu lintas yang tidak menggunakan ban hidup  
4. Lalu lintas dengan roda baja 
 

 
 
 
 
 

20 
 

25 
35 

Harus diperkirakan, tetapi 
tidak kurang dari 35 

 
4.6.2.3 Persyaratan batas kadar kimia 

Berat ion klor terlarut per satuan volume beton tidak melebihi nilai yang disyaratkan dalam 
Tabel 4.6 – 3. Garam2 klorida atau campuran kimia yang mengandung klorida dalam jumlah 
cukup banyak tidak boleh digunakan pada komponen beton prategang. 

Kadar sulfat pada beton, dinyatakan sebagai persentase berat SO3 terlarut terhadap semen, 
tidak boleh lebih dari 5%. 

Garam ion kuat seperti nitrat tidak boleh ditambahkan pada beton kecuali terbukti tidak 
mengurangi keawetan jangka panjangnya. 

Tabel 4.6 – 3   Kadar maksimum ion klorida terlarut asam 

Jenis konstruksi 
Kadar maksimum ion klorida 

terlarut asam 
[kg/m3] 

Beton yang tidak mengandung bahan-bahan yang 
memerlukan perlindungan 

 
3,0 

Beton yang mengandung bahan-bahan yang 
memerlukan perlindungan 

 
0,8 

 
4.6.3 Persyaratan selimut beton  
Tebal selimut beton untuk tulangan dan tendon harus diambil nilai tebal selimut beton yang 
terbesar sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan untuk keperluan pengecoran dan untuk 
perlindungan terhadap karat. 

Tebal selimut beton untuk keperluan pengecoran tidak boleh kurang dari nilai yang terbesar 
dari ketentuan berikut : 

a) 1,5 kali ukuran agregat terbesar. 
b) Setebal diameter tulangan yang dilindungi atau 2 kali diameter tulangan terbesar bila 

dipakai berkas tulangan. 
c) Tebal selimut bersih untuk tendon dengan sistem pra tarik harus minimum 2 kali 

diameter tendon, namun tidak harus lebih besar dari 40 mm. Jika tendon 
dikelompokkan, terutama pada bidang horisontal, tebal selimut beton harus dipertebal 
untuk keperluan pengecoran dan pemadatan. 
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d) Tebal selimut beton  untuk  selongsong  sistem  pasca  tarik  harus  diambil minimum 50 
mm dari permukaan selongsong ke bagian bawah komponen dan 40 mm pada bagian 
lain.  

e) Persyaratan tebal selimut beton minimum untuk tendon eksternal sama dengan untuk 
tendon yang ditanam dalam komponen beton. 

f) Selimut beton harus dipertebal bila tendon dikelompokkan dalam bidang horisontal atau 
bila digunakan selongsong dalam beton. 

g) Tebal selimut beton minimum untuk ujung tendon pasca tarik atau perlengkapan angkur 
harus diambil 50 mm.  

Untuk perlindungan terhadap karat harus diambil tebal selimut beton sebagai berikut: 
a) Bila beton dicor di dalam acuan sesuai dengan spesifikasi yang berwenang dan 

dipadatkan sesuai standar, selimut beton harus diambil tidak kurang dari ketentuan yang 
diberikan pada Tabel 4.6-4 untuk klasifikasi tidak terlindung. 

b) bila beton dicor di dalam tanah, tebal selimut ke permukaan yang berhubungan dengan 
tanah diambil seperti yang disyaratkan dalam Tabel 4.6.-4 namun harganya dinaikkan 
30 mm atau 10 mm jika permukaan beton dilindungi lapisan yang kedap terhadap 
kelembaban. 

c) bila beton dicor di dalam acuan kaku dan pemadatannya intensif, seperti yang dicapai 
dari hasil meja getar, digunakan selimut beton minimum seperti disyaratkan pada Tabel 
4.6.-5. 

d) bila komponen struktur beton dibuat dengan cara diputar, dengan rasio air-semen 
kurang dari 0,35 dan tidak ada toleransi negatif pada pemasangan tulangannya, selimut 
ditentukan sesuai Tabel 4.6-6. 

Ujung tendon pada sistem pratarik tidak memerlukan selimut beton, namun harus diberi 
lapisan anti karat. 
 

Tabel 4.6-4   Selimut beton untuk acuan dan pemadatan standar 

 
Tebal selimut beton nominal [mm] untuk beton dengan kuat tekan 

fc’ yang tidak kurang dari 
 

Klasifikasi 
lingkungan 

    20 MPa 25 MPa 30 MPa 35 MPa 
 

40 MPa 

A 35 30 25 25 25 

B1 (65) 45 40 35 25 

B2 - (75) 55 45 35 

C - - (90) 70 60 
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Tabel 4.6 – 5   Selimut beton untuk acuan kaku dan pemadatan intensif 

 
Selimut nominal [mm] untuk beton dengan kuat tekan fc’ yang 

tidak kurang dari 
 

Klasifikasi 
lingkungan 

20 MPa 25 MPa 30 MPa 35 MPa 
 

40 MPa 

A 25 25 25 25 25 

B1 (50) 35 30 25 25 

B2 - (60) 45 35 25 

C - - (65) 50 40 
 

Tabel 4.6 – 6   Selimut beton untuk komponen yang dibuat dengan cara diputar 

Klasifikasi lingkungan Kuat tekan beton 
fc’ [MPa] Selimut beton [mm] 

A, B1 35  20 

B2 40  
50  

25 
20 

C 40  35 
 
Tebal selimut beton untuk klasifikasi lingkungan tertentu yang nilai nominalnya berada di 
dalam kurung merupakan suatu angka yang tidak dianjurkan untuk digunakan, tetapi apabila 
tidak ada alternatif lain dalam penggunaan mutu beton dan struktur berada dalam klasifikasi 
lingkungan tersebut, maka nilai selimut beton tersebut dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan. 
 

Tabel 4.6.-7   Selimut beton berdasarkan diameter tulangan pada beton prategang 

Letak Struktur Beton Diameter Tulangan (mm) Selimut Beton (mm) 

Cor langsung di atas tanah dan selalu 
berhubungan dengan tanah 

Bebas 70 

Yang berhubungan dengan tanah 
atau cuaca 

D-19 s/d D-56 

< D-16 

50 

40 

Yang tidak langsung berhubungan 
dengan tanah atau cuaca 

a. Pelat, dinding dan pelat berusuk 

 

b. Balok dan Kolom 

 

c. Komponen struktur cangkang dan 
pelat 

 
 

D-44 dan D-56 

< D-36 
Tulangan Utama, 
pengikat, sengkang, 
lilitan spiral 
 
> D-19 
< D-16 

 

 

 

40 

25 

40 

 

25 

20 
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Cara lain dari perlindungan korosi boleh dilakukan dengan tulangan yang dlindungi epoxy 
(epoxy-coated), pelapisan ulang beton, atau membran rapat, atau kombinasi dari cara-cara 
tersebut di atas. 
 
4.6.4 Perlindungan terhadap karat untuk tendon prategang tanpa lekatan 
Sebagai perlindungan terhadap karat untuk tendon prategang tanpa lekatan, harus diikuti 
ketentuan berikut: 

a) Tendon tanpa lekatan harus dibungkus dengan pelapis. Tendon harus dilapisi secara 
penuh dan pelapis di sekeliling tendon harus diisi dengan bahan yang sesuai yang 
mampu memberikan perlindungan terhadap karat dengan baik. 

b) Pelapis harus kedap air dan menerus sepanjang bagian tendon yang direncanakan 
tanpa lekatan. 

c) Untuk aplikasi dilingkungan korosif, penyambungan pelapis dengan semua angkur 
penegangan angkur tengah, dan angkur mati haruslah bersifat kedap air. 

d) Tendon tanpa lekatan yang terdiri dari strand tunggal harus dilindungi terhadap korosi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e) Diberi lapisan HDPE dan gemuk secara sempurna. 
 
4.7 Penggunaan aditif sebagai bahan tambahan pada campuran beton 
Bila dianggap perlu, aditif dan admixture boleh ditambahkan pada campuran beton dalam 
dosis yang wajar sebagai bahan tambahan. 

Dalam hal ini, aditif sering digunakan sebagai bahan tambahan berupa butiran yang sangat 
halus, sebagian besar berupa mineral yang bersifat cementitious, seperti abu terbang (fly 
ash), mikrosilika (silicafume), atau abu slag besi (iron blast furnace slag), yang umumnya 
ditambahkan pada semen sebagai bahan utama beton. Dalam pada itu, admixture 
digunakan sebagai bahan tambahan campuran beton, yang ditambahkan pada saat 
pengadukan beton. 

Pada umumnya, aditif dan admixture bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja beton 
segar (fresh concrete): 
- Meningkatkan kinerja kelecakan adukan beton tanpa menambah air. 
- Mengurangi penggunaan air tanpa mengurangi kelecakan. 
- Mempercepat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton. 
- Memperlambat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton. 
- Meningkatkan kinerja kemudahan pemompaan beton. 
- Mengurangi kecepatan terjadinya slump loss. 
- Mengurangi susut beton atau memberikan sedikit pengembangan volume. 
- Mengurangi terjadinya atau kecepatan terjadinya bleeding. 
- Mengurangi terjadinya segregasi. 

Untuk tujuan peningkatan kinerja beton sesudah mengeras, bahan tambahan campuran 
beton bisa digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut: 
- Meningkatkan kekuatan beton (secara tidak langsung). 
- Meningkatkan kekuatan beton pada umur yang muda. 
- Mengurangi atau memperlambat panas hidrasi pada proses pengerasan beton, terutama 

untuk beton dengan kekuatan awal yang tinggi. 
- Meningkatkan kinerja pengecoran beton di dalam air atau di laut. 
- Meningkatkan ketahanan beton terhadap korosi. 
- Meningkatkan keawetan jangka panjang beton. 
- Meningkatkan kekedapan beton (mengurangi permeabilitas beton). 
- Mengendalikan ekspansi beton akibat reaksi alkali agregat. 
- Meningkatkan daya lekat antara beton baru dan beton lama. 
- Meningkatkan daya lekat antara beton dan baja tulangan. 
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- Meningkatkan ketahanan beton terhadap abrasi dan tumbukan. 

Walaupun demikian, penggunaan aditif dan admixture perlu dilakukan secara hati-hati dan 
dengan takaran dosis yang tepat sesuai manual penggunaannya, serta dengan proses 
pengadukan yang baik, agar pengaruh penambahannya pada kinerja beton bisa dicapai 
secara merata pada semua bagian beton. Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa dosis yang 
berlebih akan bisa mengakibatkan menurunnya kinerja beton, atau dalam hal yang lebih 
parah, bisa menimbulkan kerusakan pada beton. 
 
4.8 Komponen beton tidak bertulang 
4.8.1 Penggunaan 
Beton tidak bertulang digunakan hanya untuk komponen di mana retak tidak akan 
menimbulkan resiko keruntuhan maupun resiko ketahanan jangka panjang. Persyaratan 
pada bagian ini bisa digunakan untuk perencanaan lantai beton tidak bertulang dan 
perkerasan di atas tanah, pondasi, tiang bor, dan dinding penahan tanah yang tidak 
memerlukan tulangan untuk aspek strukturalnya. 
 
4.8.2 Perencanaan 
4.8.2.1 Prinsip dasar 
Komponen beton harus direncanakan sesuai dengan prinsip dasar berikut: 
- Perencanaan komponen terlentur harus didasarkan pada hubungan tegangan-regangan 

yang linier, baik pada daerah tarik maupun daerah tekan. 
- Kekuatan tarik beton diperhitungkan dalam perencanaan. 
- Tulangan yang mungkin terpasang dianggap tidak memberikan kekuatan. 

 
4.8.2.2 Sifat-sifat penampang 

 
Dalam perhitungan kekuatan, seluruh penampang melintang dari komponen beton harus 
diperhitungkan kecuali untuk komponen yang dicetak pada tanah, di mana ukuran 
keseluruhan yang relevan harus diambil lebih kecil 50 mm dari ukuran sesungguhnya. 

 
4.8.3 Kekuatan lentur 

Kekuatan rencana untuk komponen lentur harus diambil sebesar  φ Mno , di mana Mno 
dihitung dengan menggunakan kekuatan tarik lentur karakteristik fcf yang sesuai dengan sub-
pasal 4.4.1.1. 
 
4.8.4 Kekuatan geser 
4.8.4.1 Aksi satu arah 
Apabila bagian komponen bekerja sebagai komponen satu arah, dan keruntuhan geser 
dapat terjadi pada lebar, b, dari bagian komponen, kekuatan rencana untuk geser harus 
diambil sebesar  φ Vn , di mana Vn = 0,15 b h (fc’)1/3.  

Geser maksimum dapat dianggap terjadi pada jarak 0,5 h dari muka tumpuan. 
 
4.8.4.2 Aksi dua arah 
Apabila keruntuhan geser dapat terjadi setempat sekitar tumpuan atau daerah yang 
dibebani, maka kekuatan geser rencana dapat diambil sebesar: 
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4.8.5 Kekuatan terhadap gaya aksial tekan 
Kekuatan rencana akibat aksial tekan dari suatu bagian komponen selain dinding harus 
diambil sebesar φ Nn , di mana Nn = 0,45 fc’ Ag, dengan syarat panjang dari komponen yang 
tidak ditumpu tidak lebih besar dari tiga kali ukuran lateral terkecil, namun tidak perlu 
diterapkan pada tiang bor yang dicor di tempat. 
 
4.8.6 Kekuatan terhadap kombinasi lentur dan tekan 
Bagian komponen yang menerima kombinasi lentur dan aksial harus direncanakan 
sedemikian sehingga : 
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5 Perencanaan kekuatan struktur beton bertulang 
5.1 Perencanaan kekuatan balok terhadap lentur 
Kekuatan lentur dari balok beton bertulang sebagai komponen struktur jembatan harus 
direncanakan dengan menggunakan cara ultimit atau cara Perencanaan berdasarkan Beban 
dan Kekuatan Terfaktor (PBKT). Walaupun demikian, untuk perencanaan komponen struktur 
jembatan yang mengutamakan suatu pembatasan tegangan kerja, atau ada keterkaitan 
dengan aspek lain yang sesuai batasan perilaku deformasinya, atau sebagai cara 
perhitungan alternatif, bisa digunakan cara Perencanaan berdasarkan Batas Layan (PBL). 
 
5.1.1 Kondisi batas perencanaan berdasarkan beban dan kekuatan terfaktor (PBKT) 
Kondisi batas perencanaan berdasarkan beban dan kekuatan terfaktor diambil sesuai 
dengan pasal 4.5 
 
5.1.1.1 Asumsi perencanaan 
Perhitungan kekuatan dari suatu penampang yang terlentur harus memperhitungkan 
keseimbangan dari tegangan dan kompatibilitas regangan, serta konsisten dengan 
anggapan: 

- Bidang rata yang tegak lurus sumbu tetap rata setelah mengalami lentur. 
- Beton tidak diperhitungkan dalam memikul tegangan tarik. 
- Distribusi tegangan tekan ditentukan dari hubungan tegangan-regangan  beton. 
- Regangan batas beton yang tertekan diambil sebesar 0,003. 

Hubungan antara distribusi tegangan tekan beton dan regangan dapat berbentuk persegi, 
trapesium, parabola atau bentuk lainnya yang menghasilkan perkiraan kekuatan yang cukup 
baik terhadap hasil pengujian yang lebih menyeluruh. 

Walaupun demikian, hubungan distribusi tegangan tekan beton dan regangan dapat 
dianggap dipenuhi oleh distribusi tegangan beton persegi ekivalen, yang diasumsikan bahwa 
tegangan beton = 0,85 fc’ terdistribusi merata pada daerah tekan ekivalen yang dibatasi oleh 
tepi tertekan terluar dari penampang dan suatu garis yang sejajar dengan sumbu netral 
sejarak a = β1c dari tepi tertekan terluar tersebut. 

Jarak c dari tepi dengan regangan tekan maksimum ke sumbu netral harus diukur dalam 
arah tegak lurus sumbu tersebut. 

 
        b          0,003              0,85 fc’ 
                                          
                                          c                                     C = 0,85 fc’ ab        
h                          d 
        εs    T = As fs  
 
 
 
 
 

 Gambar 5.1.-1   Regangan dan tegangan pada penampang beton bertulang 
 

 
 
 
 
 
 

a=βc 

As

Regangan Tegangan 
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Faktor  β1 harus diambil sebesar: 

β1 = 0,85     untuk   fc’ <  30 MPa  (5.1-1) 

β1 = 0,85 – 0,008 (fc’ – 30 )  untuk   fc’ > 30 MPa (5.1-2) 

tetapi β1 pada persamaan 5.1-2 tidak boleh diambil kurang dari 0,65. 
 
5.1.1.2 Faktor reduksi kekuatan 

Faktor reduksi kekuatan diambil sesuai dengan pasal 4.5.2. 
 
5.1.1.3 Kekuatan rencana dalam lentur 
Perencanaan kekuatan pada penampang terhadap momen lentur harus berdasarkan 
kekuatan nominal yang dikalikan dengan suatu faktor reduksi kekuatan Φ sesuai dengan 
pasal 4.5.2 
          
5.1.1.4 Kekuatan minimum 
Kekuatan nominal dalam lentur pada penampang kritis beton harus diambil tidak lebih kecil 
dari 1,2 Mcr (momen retak), yang dipenuhi oleh suatu persyaratan tulangan tarik minimum 
sebagaimana disampaikan dalam pasal 5.1.1.5.  
 
5.1.1.5 Syarat tulangan minimum 
 
a) Pada setiap penampang dari suatu komponen struktur lentur, bila berdasarkan analisis 

diperlukan tulangan tarik, maka luas As yang ada  tidak boleh kurang dari: 
 

  db
f
f

A w
y

c
s 4

'
min =   (5.1-3) 

dan tidak lebih kecil dari : 

  db
f

A w
y

s
4,1

min =  (5.1-4) 

b) Pada balok T sederhana dengan bagian sayap tertarik, As min tidak boleh kurang dari 
nilai terkecil di antara :  

   db
f
f

A w
y

c
s 2

'
min =   (5.1-5) 

 dan 

   db
f
f

A f
y

c
s 4

'
min =   (5.1-6) 

 dengan pengertian : 
bf   = adalah lebar bagian sayap penampang. 

 
c) Sebagai alternatif, untuk komponen struktur yang besar dan masif, luas tulangan yang 

diperlukan pada setiap penampang, positif atau negatif, paling sedikit harus sepertiga 
lebih besar dari yang diperlukan berdasarkan analisis. 
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5.1.1.6 Syarat tulangan maksimum  
Untuk komponen struktur lentur, dan untuk komponen struktur yang dibebani kombinasi 
lentur dan aksial tekan dimana kuat tekan rencana ρPn kurang dari nilai yang terkecil antara 
0,1fc’Ag dan ρPb, maka rasio tulangan ρ tidak boleh melampaui 0,75 dari rasio ρb yang 
menghasilkan kondisi regangan batas berimbang untuk penampang. 

Untuk komponen struktur beton dengan tulangan tekan, bagian ρb untuk tulangan tekan tidak 
perlu direduksi dengan faktor 0,75. 
 
5.1.1.7 Jarak tulangan 
Jarak tulangan harus cukup memadai untuk penempatan penggetar dan me-mungkinkan 
ukuran terbesar dari agregat kasar dapat bergerak saat digetarkan. 

Jarak bersih minimum antara tulangan sejajar, seikat tulangan dan sejenisnya tidak boleh 
kurang dari: 
a) 1,5 kali ukuran nominal maksimum agregat; atau 
b) 1,5 kali diameter tulangan; atau  
c) 40 mm  

Jarak bersih antara tulangan yang sejajar dalam lapisan tidak boleh kurang dari 1,5 kali 
diameter tulangan atau 1,5 kali diameter seikat tulangan. 
 
5.1.1.8 Detail tulangan lentur 
a) Penyebaran 

Tulangan tarik harus disebarkan dengan merata pada daerah tegangan tarik beton 
maksimum, termasuk bagian sayap balok T, balok L dan balok I pada tumpuan. 

b) Pengangkuran - umum 
Bagian ujung dan pengangkuran dari tulangan lentur harus didasarkan pada momen 
lentur hipotetis yang dibentuk oleh pemindahan secara merata dari momen lentur 
positif dan negatif, sejarak h pada balok terhadap tiap sisi potongan momen maksimum 
yang relevan. 
Tidak kurang dari sepertiga tulangan tarik akibat momen negatif total yang diperlukan 
pada tumpuan harus diperpanjang sejarak h melewati titik balik lentur. 

c)   Pengangkuran dari tulangan positif harus memenuhi : 
Pada perletakan sederhana, tulangan angkur harus dapat menyalurkan gaya tarik 
sebesar 1,5 Vu pada bagian muka perletakan. 
1) Bila tulangan tarik diperlukan pada tengah bentang, tidak boleh kurang dari 

setengahnya harus diperpanjang sejarak 12 db melalui muka perletakan, atau 
sepertiganya harus diperpanjang 8 db ditambah h/2 melalui muka perletakan. 

2) Pada balok menerus atau terkekang secara lentur, tidak kurang dari seperempat 
dari tulangan positif total yang diperlukan di tengah bentang harus diperpanjang/ 
diteruskan melalui permukaan dekat perletakan. 

d) Tulangan lentur tidak boleh dihentikan di daerah tarik kecuali bila salah satu ketentuan 
berikut dipenuhi: 
1) untuk batang D36 dan yang lebih kecil, dimana tulangan menerusnya 

memberikan luas dua kali dari luas tulangan lentur yang diperlukan pada titik 
pemutusan tulangan dan geser terfaktornya tidak melampaui tiga perempat dari 
kuat geser rencana, ΦVn.. 

2) gaya geser terfaktor pada titik pemutusan tulangan tidak melebihi dua pertiga dari 
kuat geser rencana ΦVn.. 

3) pada setiap pemutusan batang tulangan atau kawat, disediakan suatu luas 
sengkang tambahan disamping sengkang yang diperlukan untuk menahan geser 
dan puntir, sepanjang tiga perempat tinggi efektif komponen struktur diukur dari 
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titik penghentian tulangan. Luas sengkang tambahan Av tidak boleh kurang 
dari.0,4bws/fy. Spasi s tidak boleh lebih dari d/8ρb, dimana ρb adalah rasio dari luas 
tulangan yang diputus terhadap luas tulangan tarik total pada penampang 
tersebut. 

 
5.2 Perencanaan kekuatan balok terhadap geser 
Perencanaan ini berlaku untuk balok beton bertulang yang mengalami gaya geser, momen 
lentur dan gaya aksial atau yang dikombinasikan dengan puntir, asalkan persyaratan 
tambahan pasal 5.4 dipenuhi. Namun perencanaan jangan diterapkan pada komponen yang 
tidak terlentur. 

Kekuatan geser balok struktural harus dihitung berdasarkan PBKT. 

Nilai 'cf  yang digunakan dalam pasal ini tidak boleh melebihi 0,83 MPa kecuali untuk 
balok beton bertulang yang memiliki tulangan badan minimum sama dengan fc’/35 kali, 
namun tidak lebih dari tiga kali, jumlah yang dibutuhkan menurut sub-pasal 5.2.7. 
 
5.2.1 Kekuatan geser rencana pada balok 
Perencanaan penampang akibat geser harus didasarkan pada : 

  Vu <  φ Vn  (5.2-1) 

di mana Vu adalah gaya geser terfaktor pada penampang yang ditinjau, dan Vn adalah kuat 
geser nominal yang dihitung dari:      

  Vn = Vc + Vs (5.2-2) 

Vc adalah kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton, dan Vs adalah kuat geser 
nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser.  

Dalam menentukan kuat geser, harus dipenuhi: 
a) Untuk kuat geser Vn, harus memperhitungkan pengaruh setiap bukaan pada komponen 

struktur. 
b) Untuk kuat geser Vc di mana berlaku pengaruh regangan aksial tarik yang disebabkan 

oleh rangkak dan susut pada komponen struktur yang terkekang, maka harus 
diperhitungkan pengaruh tarik tersebut pada pengurangan kuat geser. 

 
5.2.2 Penampang tapered 
Untuk bagian penampang tapered sepanjang panjangnya, komponen tarik yang miring atau 
gaya tekan lentur miring harus diperhitungkan dalam menghitung kekuatan geser. 
 
5.2.3 Gaya geser maksimum dekat tumpuan 
Geser geser terfaktor maksimum Vu dekat tumpuan harus diambil sebagai gaya geser pada: 
a) jarak d dari muka tumpuan, atau 
b) muka tumpuan, jika mungkin terjadi retak diagonal dalam daerah tumpuan. 
 
5.2.4 Kuat geser yang disumbangkan oleh beton 

a) Sesuai dengan sifat beban yang bekerja, maka kuat geser Vc harus dihitung menurut 
ketentuan pasal 5.2.4(a(1)) hingga pasal 5.2.4(a(2)), kecuali bila dihitung secara lebih 
rinci sesuai dengan pasal 5.2.4(b(1)) dan pasal 5.2.4(b(2)).  
1)   Untuk komponen struktur yang dibebani geser dan lentur saja, berlaku  
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  Vc = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

6
'cf

 bw d (5.2-3) 

 
2)   Untuk komponen struktur yang dibebani tekan aksial, berlaku  

     

  Vc = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

6
'

14
1 c

g

u f
A

N
 bw d (5.2-4) 

 
3)  Untuk komponen struktur yang dibebani gaya tarik aksial yang cukup besar, 

tulangan geser harus direncanakan untuk memikul geser total yang terjadi, 
kecuali bila dihitung secara lebih rinci sesuai dengan ketentuan pasal 5.2.4(b(2)). 

 
b) Kuat geser Vc boleh dihitung dengan perhitungan yang lebih rinci menurut pasal 

5.2.4(b(1)) dan pasal 5.2.4(b(2)). 
1)   untuk komponen struktur yang hanya dibebani oleh geser dan lentur saja, 

7
120'

db
M

dV
fV w

u

u
wcc ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= ρ  (5.2-5) 

tetapi tidak boleh diambil lebih besar daripada dbf wc '3,0 , dan besaran 
u

u

M
dV

 

tidak boleh diambil melebihi 1,0, dimana Mu adalah momen terfaktor yang terjadi 
bersamaan dengan Vu pada penampang yang ditinjau. 

2)   Untuk komponen struktur yang mengalami gaya tarik aksial yang besar, kuat 
geser Vu dapat dihitung dengan perhitungan yang lebih rinci dari, 

db
f

A
N

V w
c

g

u
c 6

'3,0
1 ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+=  (5.2-6) 

tetapi tidak kurang daripada nol, dengan Nu adalah negatif untuk tarik. Besaran 

g

u

A
N

 harus dinyatakan dalam MPa. 

 
5.2.5 Syarat-syarat tulangan geser 

a) Apabila 0,5φ Vc < Vu < φ Vc , harus dipasang tulangan minimum sesuai pasal 5.2.7. 
b) Tulangan geser minimum ini dapat tidak dipasang untuk balok di mana kebutuhan 

kekuatan geser terfaktor Vu < 0,5φ Vc, atau bila Vu < φ Vc dan tinggi total balok tidak 
melampaui nilai terbesar dari 250 mm, 2,5 kali tebal sayap atau setengah lebar bagian 
badan. 

c) Apabila Vu > φ Vc, tulangan geser harus dipasang sesuai dengan perencanaan tulangan 
geser pada pasal 5.2.6. 

 
5.2.6 Kuat geser yang disumbangkan oleh tulangan geser 

Apabila gaya geser harus ditahan oleh tulangan geser, maka batas spasi maksimum smax 
dan luas tulangan geser Av, dapat dihitung berdasarkan aturan sebagai berikut: 
 
a) untuk tulangan geser yang tegak lurus terhadap sumbu aksial komponen struktur, 

maka : 
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s

dfA
V yv

s =  (5.2-7) 

b) untuk tulangan geser miring : 
c)  

 
s

dfA
V yv

s

)cos(sin αα +
=  (5.2-8) 

 dengan α sebagai sudut antara sengkang miring dan sumbu longitudinal komponen 
struktur. 

smax  =  
2
d

; atau 600 mm (ambil nilai yang terkecil) bila dbwfV cs .
3
1 '≤  

smax  =  
4
d

; atau 300 mm (ambil nilai yang terkecil) bila dbwfV cs .
3
1 '>  

   Namun dalam segala hal, Vs harus tidak lebih besar dari dbwf c .  '
3
2

. 

5.2.7 Tulangan geser minimum 
Apabila menurut pasal 5.2.5 atau hasil analisis diperlukan tulangan geser, maka luas 
minimum dari tulangan geser dihitung dari,      

  Av (min) = 
y

w

f

sb

3
1

 (5.2-9) 

Nilai bw dan s dinyatakan dalam millimeter. 
 
5.2.8 Geser friksi 
Penyaluran geser antara dua bidang, misalnya daerah yang mempunyai potensi retak atau 
pada bidang kontak antara dua beton yang berbeda umurnya, diatur menurut ketentuan 
berikut: 
a) Ketentuan ini harus diterapkan bila dipandang perlu untuk meninjau penyaluran geser 

melalui suatu bidang tertentu. 
b) Perencanaan dari penampang yang memikul penyaluran geser seperti pasal 5.2.8(a) 

harus berdasarkan persamaan Vu < φ Vn, di mana Vn dihitung menurut ketentuan pasal 
5.2.8(c) atau 5.2.8(d). 

c) Suatu retakan harus diasumsikan akan terjadi sepanjang bidang geser yang ditinjau. 
Luas Avf yang diperlukan untuk penulangan geser-friksi disepanjang bidang geser 
boleh direncanakan baik menggunakan pasal 5.2.8(d) ataupun metode perencanaan 
penyaluran geser lainnya yang menghasilkan perkiraan kekuatan yang hasilnya sangat 
mendekati hasil pengujian yang rinci, lengkap dan seksama. 

d) Cara perencanaan kekuatan nominal geser-friksi harus memenuhi ketentuan di bawah 
ini: 
1) Bila tulangan geser-friksi dipasang tegak lurus terhadap bidang geser, maka kuat 

geser Vn harus dihitung berdasarkan : 

   Vn = Avf fy µ. (5.2-10) 

2) Bila tulangan geser-friksi membentuk sudut terhadap bidang geser sedemikian 
sehingga gaya geser yang bekerja menimbulkan gaya tarik pada tulangan geser-
friksi, maka kuat geser Vn harus dihitung menurut: 

   Vn = Avf fy (µ sinαf  + cosαf) (5.2-11) 

Dengan αf  adalah sudut yang terbentuk antara tulangan geser-friksi dengan 
bidang geser. 
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         Gaya geser   
 
 
    Vu tulangan geser-friksi 
     Avf 

        α f    
  
 
 
 
   

 
 
Gambar 5.2 – 1   Geser-friksi 

 
3)   Koefisien friksi µ diambil sesuai dengan kondisi permukaan beton berikut:  

 
Beton yang dicor monolit                 1,4λ 

Beton yang dicor di atas permukaan beton yang telah mengeras 

dengan kondisi permukaan yang sengaja dikasarkan                 1,0λ 

Beton yang dicor di atas permukaan beton yang telah mengeras  

dengan kondisi permukaan yang tidak sengaja dikasarkan    0,6λ 

Beton yang diangkur pada baja gilas struktural dengan mengguna- 

kan penghubung geser jenis paku berkepala atau batang tulangan     0,7λ 

di mana λ = 1,0 untuk beton normal, 0,85 untuk beton berpasir ringan dan 0,75 
untuk beton ringan total. Jika dilakukan penggantian pasir secara parsial maka 
nilai λ didapat dengan menggunakan interpolasi linier dari kedua harga di atas. 

e) Kuat geser Vc tidak boleh melebihi 0,2 fc’Ac ataupun 5,5 Ac (dalam Newton), dimana Ac 
adalah luas penampang beton yang menahan penyaluran geser. 

f) Kuat leleh rencana tulangan geser-friksi tidak boleh lebih besar daripada 400 MPa. 
g) Gaya tarik netto yang bekerja pada bidang geser harus dipikul oleh tulangan 

tambahan. Gaya tekan netto permanen yang bekerja pada bidang geser dapat 
diperhitungkan sebagai tambahan terhadap gaya pada tulangan geser-friksi Avf fy  pada 
saat menghitung Avf perlu. 

h) Tulangan geser friksi harus ditempatkan sebaik mungkin sepanjang bidang geser dan 
harus diangkurkan untuk mengembangkan kuat leleh yang disyaratkan pada kedua 
sisinya dengan cara penanaman, pengaitan, atau pengelasan kepada alat khusus. 

i) Bila beton dicor terhadap terhadap beton yang telah mengeras sebelumnya, maka 
bidang kontak yang digunakan untuk penyaluran geser harus bersih dan bebas dari 
kotoran atau serpihan beton yang tidak berguna. Jika µ dianggap sama dengan 1,0λ, 
maka  bidang  kontak  harus  dikasarkan  hingga  mencapai amplitudo penuh sebesar + 
5 mm. 

j) Bila geser disalurkan antara baja structural gilas dan beton dengan menggunakan stud 
berkepala atau batang tulangan yang dilas, maka permukaan baja harus bersih dan 
bebas dari cat. 
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5.2.9 Tulangan gantung 
Apabila gaya dikerjakan pada balok di mana aksi gantungan diperlukan maka tulangan harus 
dipasang agar dapat memikul seluruh gaya tersebut. 
 
5.2.10  Detail tulangan geser 
5.2.10.1 Jenis tulangan geser 
Tulangan geser dapat terdiri dari sengkang segi empat yang tegak lurus terhadap sumbu 
aksial komponen struktur, jaring kawat baja las dengan kawat-kawat yang dipasang tegak 
lurus terhadap sumbu aksial komponen struktur. 
Tulangan bengkok keatas tidak diizinkan karena kesulitan dalam pengangkuran dan 
kemungkinkan terjadi splitting beton pada bidang yang dibengkokan. 
 
5.2.10.2 Jarak antar tulangan 

 
Batas jarak antar tulangan geser yang dipasang tegak lurus terhadap sumbu aksial 

komponen struktur tidak boleh melebihi 
2
d

 atau 600 mm. 

 
5.2.10.3 Pembengkokan ujung dari tulangan geser 

 
Tulangan geser harus dibengkokan dengan cukup baik dan merupakan sengkang tertutup 
seperti gambar di bawah ini. 

                  
Gambar 5.2.-2   Pembengkokan tulangan geser 

 
 
5.3 Perencanaan kekuatan balok terhadap lentur dan aksial 
5.3.1 Asumsi perencanaan 
Perencanaan untuk penampang yang dibebani lentur dan aksial sama dengan asumsi 
perencanaan pada pasal 5.1.1.1. 

 
5.3.2 Faktor reduksi kekuatan 
Faktor reduksi kekuatan sesuai dengan pasal 4.5.2. 

 
5.3.3 Prinsip perencanaan 
a) Perencanaan komponen struktur yang dibebani kombinasi lentur dan aksial harus 

didasarkan atas keseimbangan tegangan dan kompatibilitas regangan dengan 
menggunakan asumsi dalam pasal 5.1.1.1. 
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b) Komponen struktur yang dibebani kombinasi aksial tekan dan lentur harus 
direncanakan terhadap momen maksimum yang dapat menyertai beban aksial. Beban 
aksial terfaktor, Pu, dengan eksentrisitas yang ada, tidak boleh melampaui kuat 
rancang beban aksial φ Pn(max), di mana: 

 
1) Untuk komponen dengan tulangan spiral : 

 φ Pn(max) = 0,85 φ [0,85 fc’ (Ag – Ast)+ fyAst] (5.3-1) 

2) Untuk komponen dengan tulangan pengikat : 

 φ Pn(max) = 0,80 φ [0,85 fc’ (Ag – Ast)+ fyAst] (5.3-2) 

3) Momen maksimum terfaktor, Mu, harus diperbesar untuk memperhitungkan efek 
kelangsingan sesuai dengan pasal 5.7.6. 

 
5.3.4 Efek kelangsingan 
Efek kelangsingan diperhitungkan dalam perencanaan komponen struktur tekan sesuai 
dengan pasal 5.7.6. 
 
5.4 Perencanaan kekuatan balok terhadap geser dan puntir 
5.4.1 Penggunaan 
a) Perencanaan kekuatan balok berikut diterapkan untuk balok yang memikul puntir yang 

dikombinasikan dengan lentur dan geser. Cara perencanaan ini tidak diterapkan untuk 
komponen yang tidak terlentur. 

b) Dalam hal diperlukan tulangan puntir sesuai pasal-pasal di bawah ini, maka tulangan 
puntir harus disediakan secara penuh disamping tulangan yang diperlukan untuk 
menahan geser, lentur, dan aksial, di mana setiap gaya dalam, yaitu puntir, geser, lentur, 
dan aksial, harus mempunyai proporsi ketahanan yang sesuai melalui tulangan masing-
masing, yang pemasangannya bisa menjadi satu kesatuan.  

 
5.4.2 Metode perencanaan 
Perencanaan harus didasarkan pada cara PBKT.  

 
5.4.3 Redistribusi puntir 
Pengabaian kekakuan puntir diperbolehkan dalam analisis puntir, apabila kekuatan puntir 
tidak diperlukan untuk keseimbangan struktur dan puntir pada suatu bagian komponen 
hanya disebabkan oleh perputaran sudut dari bagian komponen yang berdampingan, dan 
bila persyaratan tulangan puntir pada pasal 5.4.5.2 dan persyaratan detail tulangan puntir 
pada pasal 5.4.5.3 dipenuhi. 
 
5.4.4 Kekuatan puntir balok 
Kekuatan puntir balok harus direncanakan berdasarkan hubungan: 

 Tu   ≤   φ Tn (5.4-1) 

di mana puntir nominal Tn bisa dihitung sebagai penjumlahan dari puntir nominal yang 
disumbangkan oleh beton Tc dan puntir nominal yang disumbangkan oleh tulangan Ts, yang 
bisa dihitung sesuai pasal 5.4.5. 
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5.4.5 Syarat tulangan puntir 

 
a) Tulangan puntir tidak diperlukan apabila: 

 
 

c

u

T
T

φ
< 0,25     atau (5.4-2) 

 

 
c

u

c

u

V
V

T
T

φφ
+ < 0,50 ;  atau (5.4-3) 

 
untuk balok dengan tinggi total tidak melampaui 250 mm atau setengah dari lebar 
badan, dan  

 

 
c

u

c

u

V
V

T
T

φφ
+   ≤  1 (5.4-4) 

 
b) Apabila persyaratan di atas tidak dipenuhi, tulangan puntir yang terdiri dari sengkang 

tertutup melintang dan tulangan memanjang harus dipasang sedemikian sehingga 
ketidaksamaan berikut dipenuhi: 

 

 1≤+
n

u

n

u

V
V

T
T

φφ
  (5.4-5) 

 
c) Kuat nominal puntir Tn bisa dihitung dengan anggapan seluruh sengkang tertutup 

dipasang sedemikian rupa sehingga : 
   
  Tn  =  Tc  +  Ts (5.4-6) 
 

di mana Tc = Jt (0,3 '
cf )

'

10
1

c

pe

f
f

+  (5.4-7) 

 
 Ts = fy ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

s
Asw 2 Act cot θ t  (5.4-8) 

 
5.4.5.1 Tulangan puntir memanjang 
Tulangan puntir memanjang harus dipasang untuk memikul gaya tarik rencana Pt yang 
diambil sebagai tambahan pada gaya tarik rencana akibat lentur, yang dibedakan pada 
daerah tarik terlentur dan dalam daerah tekan terlentur. 
 
5.4.5.2 Tulangan puntir minimum 
Apabila tulangan puntir dibutuhkan, kedua harga tulangan minimum berikut harus dipasang: 

 
Untuk sengkang tertutup sedemikian hingga:  

fy

sw

f
y

s
A

,

12,0≥  (5.4-9) 

di mana y1 adalah dimensi terbesar dari sengkang tertutup. 
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Untuk tulangan memanjang sebagai tambahan seperti yang diperlukan untuk lentur, 
sedemikian hingga :   

y

t
s f

uy
A 12,0≥  (5.4-10) 

 
5.4.5.3 Detail tulangan puntir 
Detail tulangan puntir harus memenuhi ketentuan: 
 Harus terdiri dari sengkang tertutup dan sengkang memanjang. 
 Sengkang tertutup harus menerus sekeliling semua tepi penampang melintang dan 

diangkur, kecuali dalam analisis yang lebih teliti menunjukkan bahwa sengkang dengan 
pengangkuran penuh tidak dibutuhkan. 

 Tulangan memanjang harus ditempatkan sedekat mungkin ke sudut penampang 
melintang, dan sekurang-kurangnya satu tulangan memanjang harus dipasang pada 
masing-masing sudut sengkang tertutup. 

 
5.5 Perencanaan pelat lantai kendaraan terhadap lentur 
5.5.1 Umum 
Kekuatan pelat lantai terhadap lentur harus ditentukan sesuai pasal 5.1.1.1 sampai pasal 
5.1.1.4, kecuali apabila persyaratan kekuatan minimum pada pasal 5.1.1.4 dianggap 
memenuhi dengan memasang tulangan tarik minimum sesuai dengan pasal 5.5.3. 

Untuk pelat lantai satu arah di atas dua perletakan atau menerus, lebar pelat yang menahan 
momen lentur akibat beban terpusat dapat ditentukan sesuai dengan : 
 
a) Bila beban tidak dekat dengan sisi yang tidak ditumpu: 

  bef = lebar beban + 2,4 a* (1,0 – (
nl

a * )) (5.5-1) 

dengan pengertian : 
a*  =  jarak tegak lurus dari tumpuan terdekat ke penampang yang diperhitungkan. 
ln =  bentang bersih dari pelat.  

 
b) Bila beban dekat dengan sisi yang tidak ditumpu, lebar pelat tidak boleh lebih besar 

dari harga terkecil berikut ini: 
1) harga sama dengan persamaan 5.5-1; atau 
2) setengah dari harga di atas ditambah jarak dari titik pusat beban ke sisi yang 

tidak ditumpu. 
 

5.5.2 Tebal minimum pelat lantai 
Pelat lantai yang berfungsi sebagai lantai kendaraan pada jembatan harus mempunyai tebal 
minimum ts memenuhi kedua ketentuan: 
                
 ts  > 200 mm (5.5-2) 
               ts  > (100 + 40 l )  mm (5.5-3) 
 
dengan pengertian :  
l =   bentang pelat diukur dari pusat ke pusat tumpuan (dalam meter) 
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5.5.3 Tulangan minimum 
Tulangan minimum harus dipasang untuk menahan tegangan tarik utama sebagai berikut : 
 

a)  Pelat lantai yang ditumpu kolom :  
y

s

fdb
A 25,1

=   (5.5-4) 

  

b)  Pelat lantai yang ditumpu balok atau dinding :    
y

s

fdb
A 0,1

=  (5.5-5) 

 

c) Pelat telapak  :     
y

s

fdb
A 0,1

=  (5.5-6) 

 
Apabila pelat lantai ditumpu seperti halnya sebagai pelat dua arah, luas minimum tulangan 
dalam masing-masing arah harus diambil dua pertiga dari harga-harga di atas. Jika tidak, 
tulangan yang disebarkan harus dipasang sesuai dengan pasal 5.5.4. 
 
5.5.4 Penyebaran tulangan untuk pelat lantai 
a) Tulangan harus dipasang pada bagian bawah dengan arah menyilang terhadap 

tulangan pokok. 
b) Kecuali bila analisis yang lebih teliti dilaksanakan, jumlah tulangan diambil sebagai 

persentase dari tulangan pokok yang diperlukan untuk momen positif sebagai berikut: 
c) Tulangan pokok sejajar arah lalu lintas: 
 Persentase = 

l
55  (max.50%, min.30%) (5.5-7) 

d) Tulangan pokok tegak lurus arah lalu lintas : 
 Persentase = 

l
110  (max.67%, min.30%) (5.5-8) 

e) Dengan adanya tulangan pokok yang tegak lurus arah lalu lintas, jumlah penyebaran 
tulangan dalam seperempat bentang bagian luar dapat dikurangi dengan maksimum 
50%. 

 
5.5.5 Pengaku bagian tepi 
5.5.5.1 Pengaku arah memanjang 
 Balok tepi harus dipasang untuk pelat lantai yang mempunyai tulangan pokok sejajar 

arah lalu lintas.  
 Balok tepi paling sedikit harus identik dengan penambahan 600 mm lebar pelat lantai 

dengan tulangan yang serupa. 
 

5.5.5.2 Pengaku arah melintang 
Tepi melintang pada ujung jembatan, dan pada bagian tengah di mana kontinuitas dari pelat 
terhenti, harus ditumpu oleh diafragma atau yang sejenisnya dan harus direncanakan untuk 
pengaruh yang paling berbahaya dari beban roda. 
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5.6 Perencanaan pelat lantai terhadap geser 
5.6.1 Umum 
Definisi-definisi dan simbol-simbol yang tercantum dalam pasal 5.6 adalah sebagai    berikut 
: 
a) Luas efektif dari tumpuan dan beban terpusat adalah luas yang mengelilingi penuh 

perletakan atau  beban  yang  ada dimana garis kelilingnya minimum (lihat gambar 
5.6.-1.) 

b) Garis keliling kritis untuk geser adalah garis keliling yang ditetapkan secara geometris 
serupa dengan batas dari luas efektif perletakan atau beban terpusat dan terletak pada 
jarak d/2 dari batas tersebut (lihat gambar 5.6.-1) 

c) Bukaan kritis adalah setiap bukaan yang menembus ketebalan pelat lantai dimana tepi, 
atau sebagian dari tepi, dari bukaan terletak pada jarak bersih kurang dari 2,5 bo dari 
garis keliling geser kritis (lihat gambar 5.6.1) 

 

 
   Gambar  5.6-.1   Keliling geser kritis   
 

Kekuatan pelat lantai terhadap geser harus ditentukan sesuai dengan ketentuan berikut : 
a) Apabila keruntuhan geser dapat terjadi sepanjang lebar pelat lantai dan keruntuhan 

geser dapat terjadi pada lebar yang cukup besar, kuat geser pelat harus dihitung 
sesuai pasal 5.2.1 kecuali bahwa : 
Untuk pelat beton bertulang tanpa tulangan geser, nilai minimum  

Vc = 
6
1

 ( '
cf b do ) (5.6-1) 

b) Apabila keruntuhan geser dapat terjadi secara setempat di sekitar tumpuan atau beban 
terpusat, kuat rancang geser pelat lantai harus diambil sebesar φ Vn di mana Vn dihitung 
sesuai dengan salah satu harga berikut: 
1) Apabila Mv* = 0, Vn  = Vno  yang dihitung sesuai dengan sub-pasal 5.6.2.(a). 
2) Apabila Mv* tidak sama dengan nol, Vn dihitung sesuai dengan sub-pasal 

5.6.2.(b). 
 
c) Bila kedua bentuk keruntuhan di atas memungkinkan, kuat geser harus dihitung sesuai 

dengan (a) dan (b) di atas, dan nilai terkecil diambil sebagai kekuatan kritis. 
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5.6.2 Kekuatan geser nominal pada pelat lantai 
 
a) Kekuatan geser nominal dari pelat lantai di mana Mv* = 0, Vno diperoleh dari salah satu 

persamaan ini : 
 

1) Bila tidak memiliki kepala geser:  
     

  Vno = u d ( fcv + 0,3 fpe ) (5.6-2) 
 

2) Bila terdapat kepala geser : 
 Vno = u d (0,5 'cf  + 0,3 fpe )  <  0,2 u d fc’ (5.6-3) 
 

Dimana :  '34,0'21
6
1

cc
h

cv fff ≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

β
    (5.6-4) 

 
b) Dan bila Mv* tidak sama dengan nol dan tulangan geser dipasang menurut sub-pasal 

5.6.3 dan 5.6.4., maka Vn harus ditentukan dari salah satu harga berikut : 
 

1) bila tidak dipasang sengkang tertutup pada strip puntir atau balok tepi, 

 

daV
Mu

V
V

u

v

no
n

8
*

0,1 +
=  (5.6-5) 

 
2) bila strip puntir memiliki sengkang tertutup dengan jumlah minimum Vn harus 

diambil sebesar Vn,min yang diperoleh dari : 
    

  

2

min.

2
*

0,1

2,1

aV
Mu

V
V

u

v

no
n

+
=  (5.6-6) 

 
3) bila terdapat balok tepi yang tegak lurus arah Mv* yang mempunyai sengkang 

tertutup dengan jumlah minimum, Vn harus diambil sebesar Vn,min yang diperoleh 
dari: 

   

wu

v

s

b
no

n

baV
Mu

h
h

V
V

2
*

0,1

2,1

min,

+
=     (5.6-7) 

 
4) bila strip puntir atau balok tepi memiliki sengkang tertutup lebih besar dari jumlah 

minimum, Vn diperoleh dari : 
 

   
1

,
min, 2,0 y

f
s

A
VV fysw

nn =     (5.6-8) 

dimana Vn,min dihitung dari persamaan di atas , dipilih yang sesuai. 
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5) Apabila tidak ada hal lain Vn harus diambil lebih besar dari Vn,maks yang diperoleh 

dari: 

  
y
xVV nmaksn min,, 3=  (5.6-9) 

  
dimana x dan y adalah dimensi terpendek dan terpanjang dari penampang strip 
puntir atau balok tepi. 

 
5.6.3 Luas minimum dari sengkang tertutup 

Luas minimum tulangan yang membentuk sengkang tertutup harus memenuhi: 
 

  
fy

sw

f
y

s
A

,

12,0
≥  (5.6-10) 

 
5.6.4 Detail tulangan geser 
Tulangan geser pelat lantai pada bagian strip puntir dan balok pinggir harus berbentuk 
sengkang tertutup yang disusun sesuai dengan : 

a) Sengkang harus diperluas sepanjang strip puntir dan balok pinggir dengan jarak tidak 
kurang dari 0,25lt dari muka tumpuan atau beban terpusat. Sengkang pertama harus 
ditempatkan tidak lebih dari 0,5 s dari muka tumpuan; 

b) Jarak sengkang tidak boleh melampaui nilai terbesar dari 300 mm dan hb atau hs; 
c) Sekurang-kurangnya harus dipasang satu tulangan memanjang pada masing-masing 

sudut sengkang. 
 

5.7 Perencanaan komponen struktur tekan 
5.7.1 Umum 

Istilah “kolom” dalam pasal-pasal selanjutnya di bawah ini akan melingkupi dan bisa diartikan 
untuk semua jenis komponen struktur tekan termasuk komponen bagian dari struktur rangka 
batang atau struktur tekan lainnya. 
 
5.7.2 Metode perencanaan 

Kekuatan rencana dari kolom harus ditentukan dari kemampuannya menahan gaya aksial 
dan momen lentur akibat beban rencana dan momen lentur tambahan akibat pengaruh 
kelangsingan, berdasarkan cara PBKT. Dalam hal ini, kekuatan rencana dihitung 
berdasarkan kekuatan nominal yang dikalikan dengan faktor reduksi kekuatan, dan telah 
memperhitungkan momen lentur tambahan akibat pengaruh kelangsingan. 
 
5.7.3 Momen lentur minimum 
Momen lentur rencana terhadap sumbu-sumbu utama harus diambil tidak kurang dari Nu 
dikali 0,05 h (tebal total dari kolom pada bidang lentur). 
 
5.7.4 Prosedur perencanaan 
Perencanaan dan analisis komponen struktur tekan harus didasarkan pada gaya dan 
momen yang didapat dari analisis struktur yang ditinjau. Analisis tersebut harus 
memperhitungkan pengaruh dari beban aksial dan variasi dari momen inersia pada 
kekakuan komponen struktur dan momen jepit ujungnya, pengaruh dari lendutan pada 
momen dan gaya, dan pengaruh lamanya pembebanan. 
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5.7.4.1 Perencanaan dengan menggunakan analisis elastis linier 
Apabila gaya aksial dan momen lentur dihitung dengan analisis elastis linier, kolom harus 
direncanakan: 

a) Untuk kolom pendek sesuai pasal 5.7.5; 
b) Untuk kolom langsing sesuai pasal 5.7.6 sampai 5.7.7. 
                                                      
5.7.4.2 Perencanaan dengan memperhitungkan momen sekunder 
Apabila gaya aksial dan momen lentur dihitung dengan analisis elastis momen lentur 
sekunder tergabung akibat perpindahan sambungan dalam arah melintang, kolom harus 
direncanakan sesuai pasal 5.7.6 dan 5.7.7. Momen lentur pada kolom langsing harus 
dinaikkan dengan menerapkan pembesaran momen untuk kolom tak bergoyang, δns, dan 
kolom bergoyang, δs. Besaran-besaran penampang ditentukan dengan memperhatikan 
pengaruh beban aksial, adanya retak di sepanjang bentang komponen struktur, dan 
pengaruh durasi beban.  Sebagai alternatif, nilai-nilai besaran di bawah ini boleh digunakan 
untuk komponen-komponen struktur yang ditinjau: 

Modulus Elastisitas : Ec (sesuai pasal 4.4.1.5) 
Momen Inersia 
- Balok  :   0,35 lg 
- Kolom  :   0,70 lg 
- Dinding  : tidak retak 0,70 lg 
     retak  0,35 lg 
- Pelat dan lantai :   0,25 lg 
- Luas  :   1,0  lg 
 
Nilai momen inersia tersebut harus dibagi dengan (1+ βd) apabila: 
- Beban lateral yang bekerja bersifat tetap atau 
- Digunakan untuk pengecekan stabilitas struktur sebagai satu kesatuan akibat beban 

yang melibatkan beban lateral dan beban gravitasi terfaktor. 
 
5.7.4.3 Perencanaan dengan menggunakan analisis yang teliti 
Apabila gaya aksial dan momen lentur dihitung dengan analisis yang teliti, kolom harus 
direncanakan sesuai dengan pasal 5.7.6 dan 5.7.7 tanpa pertimbangan lebih lanjut dari 
momen tambahan akibat kelangsingan. 
 
5.7.5 Perencanaan kolom pendek 
Kolom pendek bisa direncanakan sesuai dengan pasal 5.7.6 dan 5.7.7 dengan momen lentur 
tambahan akibat kelangsingan diambil sama dengan nol. 

Dalam hal ini, syarat kelangsingan dapat diambil sesuai dengan aturan yang disampaikan 
dalam pasal 5.7.6.4, dengan pengertian bahwa penambahan momen akibat pengaruh 
kelangsingan bisa diabaikan. 

Dengan demikian, perencanaan kolom pendek bisa dilakukan secara langsung dari hasil 
analisis struktur, dengan memperhitungkan pengaruh interaksi antara beban aksial terfaktor 
dengan momen lentur terfaktor. 
                                          
5.7.6 Perencanaan kolom langsing 
Kolom harus dikelompokkan sebagai tidak bergoyang atau bergoyang. Kolom tak bergoyang 
harus direncanakan menurut pasal 5.7.6.1, sedangkan kolom bergoyang harus direncanakan 
menurut pasal 5.7.6.2. 
a) Kolom boleh dianggap tak bergoyang bila pembesaran momen-momen ujung akibat 

pengaruh orde-dua tidak melebihi 5% dari momen-momen ujung orde-satu. 
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b) Suatu tingkat pada struktur boleh dianggap tak bergoyang bila nilai: 
 

cu

ou

lV
P

Q
∆∑

=  <  0,05  (5.7-1) 

 dengan pengertian:  
 ΣPu  =  jumlah beban vertikal terfaktor pada tingkat yang ditinjau 
 Vu   =  gaya geser total pada tingkat yang ditinjau 
 ∆ο =  simpangan relatif antar tingkat orde-pertama akibat Vu. 
   
5.7.6.1 Pembesaran momen untuk kolom tak bergoyang. 
a) Komponen struktur tekan harus direncanakan dengan menggunakan beban aksial 

terfaktor Pu dan momen terfaktor yang diperbesar, Mc, yang didefinisikan sebagai : 

  Mc = δns M2       (5.7-2) 

b) Dengan faktor pembesaran momen untuk kolom yang tak bergoyang, δns sebesar : 

 δns = 

c

u

m

P
P

C

75,0
1 −

> 1,0  (5.7-3) 

 
c) Untuk komponen struktur yang tak bergoyang dan tanpa beban transversal di antara 

tumpuan, maka Cm dapat diambil: 
 

 Cm = 0,6 + 0,4 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

2

1

M
M

 > 0,4 (5.7-4) 

 

Dengan 
2

1

M
M

 bernilai positif bila kolom melentur dengan kelengkungan tunggal. Untuk 

komponen struktur dengan beban transversal di antara tumpuannya, Cm harus diambil 
sama dengan 1,0. 

 
d) Momen terfaktor M2 dalam persamaan (5.7-2) tidak boleh diambil lebih kecil dari : 
 

M2,min = Pu (15 + 0,03h) (5.7-5) 
 

Untuk masing-masing sumbu yang dihitung secara terpisah, dimana h dalam millimeter. 
Untuk komponen struktur dengan M2,min > M2, nilai Cm harus ditentukan: 
- sama dengan 1,0, atau  
- berdasarkan pada rasio antara M1 dan M2 yang dihitung. 

 
5.7.6.2 Pembesaran momen untuk kolom bergoyang 
a) Untuk komponen tekan yang tidak tertahan terhadap goyangan samping, faktor 

panjang efektif, k, harus lebih besar dari 1,0. 
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Gambar 5.7-.1   Faktor panjang efektif 
 

b) Untuk komponen tekan yang tidak ditahan terhadap goyangan ke samping, pengaruh 

kelangsingan boleh diabaikan apabila 22<
r

klu . 

c) Momen M1 dan M2 pada ujung-ujung komponen struktur tekan harus diambil sebesar: 
 
 M1  =  M1 ns  +  δs M1 s (5.7-6) 
 
 M2  =  M2 ns  + δs M2 s (5.7-7) 
 

Dengan δs M1 s dan δs M2 s harus dihitung menurut pasal 5.7.6.2(4). 
 

d) Cara menghitung δs Ms  
Momen-monen goyangan yang diperbesar, δs Ms , harus diambil sebesar momen-
momen ujung kolom yang dihitung dengan menggunakan analisis elastis orde-dua 
berdasarkan nilai kekakuan komponen struktur yang diberikan pada pasal 5.7.4.2. 

 
Sebagai alternatif, δsMs boleh diambil sebesar: 

 δs Ms = s
s M
Q

M
≥

−1
 (5.7-8) 

 
Apabila nilai δs yang dihitung dengan cara ini lebih besar dari 1,5, maka δs Ms harus 
dihitung dengan menggunakan analisis elastis orde-dua atau δs Ms boleh dihitung 
sebagai berikut: 

 δs Ms = s

c

u

s M

P
P

M
≥

∑
∑

−
75,0

1
 (5.7-9) 

 
dengan pengertian:  
ΣPu  =   jumlah seluruh beban vertikal terfaktor yang bekerja pada suatu tingkat lantai 

kendaraan. 
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ΣPc = jumlah seluruh kapasitas tekan kolom-kolom bergoyang pada satu tingkat 
lantai kendaraan 

 
e) Sebuah komponen struktur tekan dengan kelangsingan: 

 

gc

u

u

Af
Pr

l

'

35
>  (5.7-10) 

  
harus direncanakan untuk memikul beban aksial terfaktor Pu dan momen Mc yang 
dihitung menurut pasal 5.7.6.1 dimana M1 dan M2 dihitung menurut pasal 5.7.6.2, βd 
pada persamaan (5.7-12) ditentukan sesuai dengan kombinasi beban yang digunakan. 

   
5.7.6.3 Beban tekuk 
a) Beban tekuk didapat dari: 

 
( )2

2

u
c kl

EIP π
=  (5.7-11) 

b) Bila tidak menggunakan perhitungan yang lebih akurat, EI dapat diambil sebesar: 

 
( )

d

sesgc IEIE
EI

β+

+
=

1
2,0

 (5.7-12) 

atau lebih konservatif:  

 
d

gc IE
EI

β+
=

1
4,0

 (5.7-13) 

 
5.7.6.4 Syarat kelangsingan 
a) Umum 

Apabila gaya dan momen yang bekerja pada kolom telah diperoleh dari analisis elastis 
linier, pengaruh kelangsingan harus diperhitungkan dengan menggunakan radius 
girasi, r, dan panjang bebas atau panjang efektif sesuai dengan uraian berikut. 

b) Radius girasi 
Radius girasi, r, untuk komponen struktur tekan persegi diambil sama dengan 0,3 kali 
dimensi total dalam arah stabilitas yang ditinjau, dan sama dengan 0,25 kali diameter 
untuk komponen struktur tekan yang berbentuk lingkaran. Untuk bentuk penampang 
lainnya, r, dapat dihitung dari penampang beton bruto. 

c) Panjang bebas 
Panjang bebas, lu, dari suatu komponen struktur tekan harus diambil sebesar jarak 
bersih antara pelat lantai, balok, atau komponen struktur lainnya yang mampu 
memberikan dukungan lateral terhadap komponen struktur tekan tersebut. 
Bila terdapat kepala kolom atau perbesaran balok, maka panjang bebas harus diukur 
terhadap posisi terbawah dari kepala kolom atau perbesaran balok dalam bidang yang 
ditinjau. 

d) Panjang efektif 
Untuk komponen struktur tekan tak bergoyang, faktor panjang efektif, k, harus diambil 
sama dengan 1,0, kecuali bila dalam analisis menunjukkan bahwa suatu nilai yang 
lebih kecil dapat digunakan. 
Untuk komponen struktur tekan bergoyang, faktor panjang efektif, k, harus ditentukan 
dengan mempertimbangkan pengaruh dari keretakan dan tulangan terhadap kekakuan 
relatif, dan harus lebih besar dari 1,0. 
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e) Pengaruh kelangsingan 
Pengaruh kelangsingan dapat diabaikan untuk komponen struktur tekan tak bergoyang 
apabila dipenuhi : 

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−≤

2

11234
M
M

r
lk u  (5.7-14) 

Untuk komponen struktur tekan bergoyang, pengaruh kelangsingan dapat diabaikan 
apabila: 

  22≤
r
lk u   (5.7-15) 

Untuk semua komponen struktur tekan dengan 100>
r
lk u , harus digunakan analisis 

sesuai pasal 5.7.4. 
 
 
5.7.7 Kekuatan kolom dalam kombinasi lentur biaksial dan tekan 
5.7.7.1 Asumsi perencanaan 
Perhitungan kekuatan penampang melintang akibat kombinasi lentur dan aksial sesuai 
dengan asumsi perencanaan pada pasal 5.1.1.1. 
 
5.7.7.2 Perencanaan berdasarkan pada masing-masing momen lentur secara 
terpisah 
Untuk penampang persegi, di mana perbandingan antara dimensi yang terbesar dengan 
yang terkecil tidak melebihi 3,0, menerima beban aksial dan momen secara bersamaan pada 
masing-masing sumbu utama, maka penampang dapat direncanakan untuk gaya aksial 
dengan masing-masing momen lentur dihitung secara terpisah, asalkan memenuhi salah 
satu dari syarat berikut: 

a) Eksentrisitas dari resultante gaya aksial pada masing-masing sumbu utama tidak 
melampaui 0,05 kali seluruh tinggi bagian komponen dalam bidang lentur; atau 

b) Garis kerja aksi dari resultante gaya aksial jatuh di dalam luas yang diarsir dari 
penampang pada gambar di bawah ini. 

                       
 
 
 

   h 
 
 
 
 
             b 

 
 
 
 

Gambar 5.7 – 1   Garis kerja aksi dari resultante gaya aksial 
 
 
 
 

0,2 b 

0,2h 
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5.7.7.3 Perencanaan lentur biaksial dan tekan 
Apabila tidak menggunakan analisis penampang berdasarkan kompatibilitas tegangan dan 
regangan, perencanaan kekuatan dari penampang berbentuk bukan lingkaran akibat lentur 
biaksial dapat ditentukan dengan: 

 
onynxn PPPP

1111
−+=  (5.7-16) 

 
apabila beban aksial terfaktor: Pu > 0,1 fc’ Ag 
 

atau : 1≤+
ny

uy

nx

ux

M
M

M
M

φφ
  (5.7-17) 

 
apabila beban aksial terfaktor : Pu < 0,1 fc’Ag  
 
 
5.7.8 Persyaratan tulangan untuk kolom 
5.7.8.1 Tulangan memanjang 
a) Luas dari tulangan memanjang kolom harus : 

 tidak kurang dari 0,01 Ag; 
 tidak melebihi 0,08 Ag, kecuali jika jumlah dan penempatan tulangan mempersulit 

penempatan dan pemadatan beton pada sambungan dan persilangan dari bagian-
bagian komponen maka batas maksimal rasio tulangan perlu dikurangi. 

b) Kelompok tulangan arah memanjang yang sejajar bekerja sebagai satu kesatuan, 
harus mempunyai tidak lebih dari 4 tulangan dalam setiap kelompok dan harus 
disatukan. 

c) Rasio tulangan spiral ρs tidak boleh kurang dari : 
 

  
y

c

c

g
s f

f
A
A '

145,0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=ρ  (5.7-18) 

 
 dengan fy  adalah kuat leleh tulangan spiral, tetapi tidak boleh melebihi 400 MPa.  
 
5.7.8.2 Pengekangan tulangan memanjang 
Tulangan memanjang pada kolom berikut ini harus dikekang dalam arah lateral sesuai pasal 
5.7.8.3: 
 Tulangan tunggal. 
 Masing-masing tulangan sudut. 
 Seluruh tulangan di mana jarak pusat ke pusat lebih dari 150 mm. 
 Sekurang-kurangnya setiap tulangan yang bergantian di mana tulangan diberi jarak 150 

mm atau kurang. 
 Tulangan terkelompok, masing-masing kelompok. 
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5.7.8.3 Pengekangan lateral 
Pengekangan lateral harus dipasang apabila tulangan memanjang ditempatkan di dalam dan 
bersentuhan dengan : 
 Ikatan yang tidak melingkar. Pada lengkungan ikatan, di mana lengkungan membentuk 

sudut 1350 atau kurang. 
 Di antara dua kait yang membentuk sudut 1350. 
 Di dalam satu kait bersudut 1350 atau kait yang kira-kira tegak lurus terhadap muka 

kolom; atau 
 Ikatan melingkar atau spiral dan tulangan memanjang yang mempunyai jarak yang 

sama terhadap sekelilingnya. 
 
5.7.8.4 Ukuran dan jarak antara sengkang dan spiral 
Ukuran dan jarak antara tulangan sengkang dan spiral harus memenuhi ketentuan berikut: 

a) Ukuran tulangan sengkang atau spiral jangan kurang dari ukuran yang diberikan pada 
Tabel 5.7-1. 

Tabel 5.7-1   Ukuran tulangan untuk sengkang dan spiral 

Ukuran tulangan arah memanjang [mm] Ukuran minimum tulangan 
sengkang dan spiral [mm] 

Tulangan tunggal sampai dengan 20  6 
Tulangan tunggal  24 sampai 28 10 
Tulangan tunggal  32 sampai 36 12 
Tulangan tunggal  40 16 
Tulangan kelompok 12 

 
b) Jarak antara sengkang atau spiral tidak melebihi harga terkecil dari : 

 hc atau 15 db untuk tulangan tunggal; atau 
 0,5 hc atau 7,5 db untuk tulangan kelompok; 
 300 mm. 

c) Satu sengkang atau putaran pertama dari spiral harus ditempatkan tidak lebih dari 100 
mm arah vertikal di atas puncak perletakan atau puncak pelat lantai. 

 
5.7.8.5 Pendetailan sengkang dan spiral 
Pendetailan tulangan sengkang dan spiral harus mengikuti ketentuan-ketentuan berikut ini: 
a) Sengkang persegi harus disambung dengan las atau dengan membuat dua kait 

bersudut 135O sekeliling tulangan. Sengkang bagian dalam dapat disambung dengan 
membuat putaran di dalam inti kolom. 

b) Sengkang berbentuk lingkaran harus disambung dengan las atau dengan membuat 
overlap dan memasang dua kait bersudut 135O di sekeliling tulangan memanjang atau 
kelompok tulangan. 

c) Spiral harus diangkur pada ujung dengan satu atau satu setengah putaran tambahan 
dari spiral. 

d) Apabila kait bersudut atau tegak lurus dikombinasikan dengan kelompok tulangan, 
diameter dalam dari lengkungan harus dinaikkan secukupnya untuk menampung 
kelompok tulangan. 

 
5.7.8.6 Penyambungan tulangan memanjang 
Tulangan memanjang untuk komponen tekan harus disambung sesuai dengan ketentuan: 
a) Pada setiap sambungan dalam kolom, kekuatan tarik tulangan pada masing-masing 

muka kolom tidak boleh kurang dari 0,25 fyAs . 
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b) Apabila gaya tarik pada tulangan memanjang pada setiap muka kolom akibat beban 
rencana ultimit melebihi persyaratan kekuatan minimum seperti di atas, gaya pada 
tulangan harus dialihkan dengan sambungan las atau mekanik, atau sambungan 
menumpang dalam tarik. 

 
5.8 Perencanaan dinding 

5.8.1 Penerapan  
Pasal ini untuk merencanakan dinding bidang seperti dinding penahan dan dinding kepala 
jembatan, serta untuk perencanaan dinding bidang dengan perbandingan antara lebar dan 
ketebalan > 4. 
 
5.8.2 Prosedur perencanaan 
5.8.2.1 Umum 
Dinding bidang dan cara pemasangan tulangan harus direncanakan sesuai dengan 
penjelasan di bawah ini. 
 
5.8.2.2 Dinding hanya dibebani gaya vertikal sebidang 
Harus direncanakan sebagai kolom sesuai dengan pasal 5.7. selama tulangan dalam arah 
vertikal dipasang pada masing-masing muka. Kecuali pasal 5.8.6.4 harus mengesampingkan 
persyaratan dalam pasal 5.7.8.2;  5.7.8.3; 5.7.8.4 dan 5.7.8.5. 
 
5.8.2.3 Dinding dibebani gaya vertikal dan horisontal sebidang 
Harus direncanakan untuk pengaruh aksi vertikal sesuai dengan pasal 5.8.2.2. dan pengaruh 
aksi horisontal sesuai dengan pasal 5.8.5. 
 
5.8.2.4 Dinding dibebani gaya horisontal tegak lurus dinding 
Apabila gaya vertikal rencana Nu tidak melampaui 0,05 f’c Ag dan harus direncanakan sebagai 
pelat lantai sesuai dengan syarat-syarat dalam pasal 5.5 dan 5.6., kecuali bahwa 
perbandingan antara tinggi efektif dengan ketebalan tidak melebihi 50. Tinggi efektif harus 
ditentukan dari pasal 5.8.4. 
 
5.8.2.5 Dinding dibebani gaya vertikal sebidang dan gaya horisontal tegak lurus 
dinding 
Harus direncanakan sebagai kolom sesuai dengan pasal 5.7, kecuali pasal 5.8.6.4 harus 
mengesampingkan syarat-syarat dari pasal 5.7.8.2; 5.7.8.3; 5.7.8.4 dan 5.7.8.5. 
 
5.8.2.6 Dinding merupakan bagian dari struktur portal 
Dinding yang dibebani gaya aksial, momen lentur dan gaya geser yang timbul akibat gaya 
yang bekerja pada portal harus direncanakan sesuai pasal 5.5 sampai 5.7. 

 
5.8.3 Pengaku/Pengikat dinding 
Dinding dapat dianggap terikat jika dalam arah lateral disokong oleh satu struktur dimana 
semua ketentuan berikut berlaku : 
a) Dinding atau elemen terikat vertikal disusun dalam dua arah untuk memberikan 

stabilitas arah lateral secara keseluruhan. 
b) Gaya lateral ditahan oleh geser pada bidang dari dinding atau oleh elemen pengaku. 
c) Bangunan atas direncanakan untuk menyalurkan gaya lateral. 
d) Sambungan antara dinding dan penyokong arah lateral direncanakan untuk menahan 

gaya horisontal yang sama dengan harga terbesar dari harga-harga berikut: 
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1) reaksi statis sederhana terhadap gaya horisontal total yang bekerja pada 
ketinggian penyokong lateral. 

2) 2,5% dari beban vertikal total dimana dinding direncanakan untuk memikul pada 
ketinggian penyokong arah lateral, tetapi tidak kurang dari 2 kN per meter 
panjang dari dinding. 

 
5.8.4 Metode perencanaan yang disederhanakan untuk dinding terikat yang 
menerima hanya gaya vertikal 
5.8.4.1 Eksentrisitas beban vertikal 
a) Harus memperhitungkan eksentrisitas sebenarnya dari gaya vertikal tetapi dalam 

semua hal harus direncanakan momen lentur Mu diambil tidak kurang dari 0.05 tw Nu.  

b) Beban vertikal yang diteruskan ke dinding oleh satu pelat beton tidak menerus, harus 
dianggap bekerja sepertiga dari tinggi luas tumpuan diukur dari muka bentang dinding. 
Apabila terdapat satu pelat beton yang dicor ditempat secara menerus pada dinding, 
maka beban harus dianggap bekerja pada pusat dari dinding. 

c) Eksentrisitas resultante dari beban vertikal total pada dinding terikat, pada setiap 
ketinggian antara penyokong lateral horisontal harus dihitung dengan anggapan bahwa 
eksentrisitas resultante dari seluruh beban vertikal diatas penyokong bagian atas 
adalah nol. 

 
5.8.4.2 Perbandingan tinggi efektif maksimum dengan ketebalan 

Perbandingan antara tinggi efektif dengan ketebalan hwe/ tw, tidak boleh melebihi 30, kecuali 
untuk dinding di mana gaya aksial Nu, tidak melebihi 0,05 f’cAg, maka perbandingan boleh 
dinaikkan menjadi 50. 

 
5.8.4.3 Tinggi efektif 
Tinggi efektif Hwe dari dinding terikat harus diambil seperti berikut : 

 
Apabila dikekang terhadap rotasi pada kedua ujung oleh: 
- pelat lantai beton …………………………………………  0,75 hwu 
 dinding yang berpotongan atau bagian yang serupa………               0,75 l1 

 
Tetapi dari nilai-nilai tersebut diambil yang lebih kecil. 

 
Apabila tidak dikekang terhadap rotasi pada kedua ujung oleh: 
 pelat lantai beton …. .……………………………………………..……1,00 hwu 
 dinding yang berpotongan atau bagian yang serupa…………………1,00 l1 

 
Tetapi dari nilai-nilai tersebut diambil yang lebih kecil. 

 
Dengan pengertian : 
hwu adalah tinggi dinding yang tidak ditumpu  
l1   adalah jarak horisontal antara pusat pengekang lateral. 
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5.8.4.4 Kekuatan aksial rencana dari dinding 
Kekuatan aksial rencana per unit panjang dinding terikat dalam kasus tekan, harus diambil 
sebesar φ Nn  

dengan pengertian: 
φ =  faktor reduksi kekuatan sesuai dengan pasal 4.5.2 
Nn =  kekuatan aksial nominal dinding per satuan panjang 

tw  =  ketebalan dinding 

e     =  eksentrisitas beban diukur pada sudut siku-siku terhadap bidang dinding, 
yang ditentukan sesuai dengan pasal 5.8.4.1. 

ea    =   eksentrisitas tambahan diambil sebesar (hwe)2 / 2500 tw. 
 
5.8.5 Perencanaan dinding untuk gaya horisontal sebidang 
5.8.5.1 Lentur bidang 
Apabila gaya horisontal bidang, bekerja bersamaan dengan gaya aksial, demikian sehingga 
pada penampang melintang horisontal: 
a) selalu tertekan pada seluruh penampang maka lentur bidang bisa diabaikan dan 

dinding direncanakan hanya untuk geser horisontal saja, sesuai dengan pasal yang 
lainnya; atau 

b) tarikan pada sebagian penampang maka dinding harus direncanakan untuk lentur 
bidang sesuai dengan pasal 5.1 dan untuk geser horisontal sesuai dengan pasal 
selebihnya.  

 
5.8.5.2 Penampang kritis untuk geser 
Untuk geser maksimum, penampang  kritis  bias  diambil  pada jarak dari dasar sebesar 0,5 
lw atau 0,5 hw, di mana dari kedua nilai tersebut diambil yang terkecil. 
 
5.8.5.3 Kekuatan geser 

Perencanaan dinding yang menerima geser bidang harus diambil sebesar φ Vn, di mana : 

Vu   =   Vc + Vs (5.8-1) 

Vc dan Vs ditentukan berturut-turut dari pasal 5.8.5.4 dan pasal 5.8.5.5  tetapi dalam semua 
hal Vn harus diambil tidak lebih besar dari: 

Vn max = 0,2 f’c (0,8  lw  tw) (5.8-2) 

5.8.5.4 Kekuatan geser dinding tanpa tulangan geser 

Kekuatan geser nominal dari beton tanpa tulangan geser Vc harus diambil sebesar: 
 

Apabila   
w

w

l
h

 ≤ 1 

 Vc = [ 0,66 'cf  - 0,21 'c
w

w f
l
h

 ] (0,8  lw  tw) (5.8-3)             
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Apabila 
w

w

l
h

 > 1, diambil yang terkecil dari harga yang dihitung dari rumus di atas dan dari: 

Vc = [ 0,05 'cf  + 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−1

'1,0

w

w

c

l
h

f
 ] (0,8  lw  tw) (5.8-4)        

Tetapi dalam setiap hal : 

Vc  ≥  '
6
1

cf  (0,8  lw  tw) (5.8-5) 

 
5.8.5.5  Sumbangan kekuatan geser dinding oleh tulangan geser 

Sumbangan kekuatan geser nominal dinding oleh tulangan geser Vs harus ditentukan dari 
persamaan berikut: 

 
Vs  = ρw fy (0,8  lw  tw) (5.8-6) 

 
Di mana ρw ditentukan seperti berikut: 
- Untuk dinding di mana hw/lw ≤ 1, ρw diambil yang terkecil dari perbandingan luas tulangan 

vertikal atau luas tulangan horisontal, terhadap luas penampang dinding pada arah yang 
berurutan. 

- Untuk dinding di mana hw/lw > 1, ρw diambil sebagai perbandingan luas tulangan 
horisontal dengan luas penampang dinding per meter vertikal. 

 
5.8.6 Persyaratan tulangan untuk dinding 
5.8.6.1 Tulangan minimum 

Rasio tulangan, ρw  tidak kurang dari seperti yang diperlukan dalam pasal 9.3. 
 
5.8.6.2 Tulangan horisontal untuk pengendalian retak 
Apabila dinding sepenuhnya dikekang terhadap perpanjangan atau kontraksi arah horisontal 
akibat penyusutan atau suhu, perbandingan tulangan horisontal tidak boleh kurang dari 
harga berikut, mana yang sesuai: 

- Untuk klasifikasi ketidak terlindungan A                                       
'

4,1

cf
 

- Untuk klasifikasi ketidak terlindungan B1,B2 dan C                    
'

5,2

cf
 

 
Kecuali bahwa dalam semua hal perbandingan tulangan tidak boleh kurang dari yang 
diperlukan dalam pasal 5.8.6.1. Satuan dari fy adalah MPa. 

 
5.8.6.3 Jarak antar tulangan 
Jarak bersih minimum antara tulangan yang sejajar, selongsong dan tendon harus cukup 
untuk menjamin bahwa beton bisa dicor dan dipadatkan tetapi tidak boleh kurang dari 3 db. 

Jarak antara maksimum dari pusat ke pusat dari tulangan yang sejajar harus 1,5 tw atau 300 
mm, diambil mana yang terkecil. 

Untuk dinding dengan ketebalan lebih besar dari 200 mm, tulangan horisontal dan vertikal 
harus dipasang dalam dua lapis masing-masing dekat muka dinding. 
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5.8.6.4 Pengekangan tulangan vertikal 
Untuk dinding yang direncanakan sebagai kolom sesuai dengan pasal 5.7., ketentuan 
pengekangan untuk pasal 5.7.8.2 sampai pasal 5.7.8.5 jangan diterapkan apabila : 

Nu  ≤  0,5  φ Nn (5.8-7) 
 
5.9  Perencanaan korbel 
5.9.1 Penerapan 
Korbel direncanakan sebagai balok tinggi kantilever berdasarkan aksi batang beton tekan 
dan tarik, padanya harus diperhitungkan adanya gaya horisontal dan pergerakan dari bagian 
yang ditumpu. Pasal ini mencakup korbel dengan perbandingan bentang geser dan tinggi a/d 
tidak lebih besar dari satu, dan dibebani oleh satu gaya tarik horisontal Nuc yang tidak lebih 
besar daripada Vu. Jarak d harus diukur pada muka perletakan. 

 
 
 
        
          
           
 

               
          
          
           
 
 

  
 
 
   
 

Gambar 5.9 – 1  Balok Tinggi Kantilever 
 
 

5.9.2 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan 
5.9.2.1 Tinggi muka sisi luar 
Tinggi muka sisi luar tidak boleh kurang daripada 0,5 d.. 
 
5.9.2.2 Aksi pada korbel 
Garis kerja aksi dari beban dapat dianggap terletak pada tepi bagian luar bantalan 
perletakan kalau ada, atau pada permulaan dari tiap tepi pelandaian, atau pada muka bagian 
luar dari korbel. Apabila bagian komponen lentur ditumpu, maka bagian luar korbel harus 
dilindungi terhadap pengelupasan. 
 
5.9.3 Prosedur perencanaan 
5.9.3.1 Umum 
Dalam semua perhitungan perencanaan yang sesuai dengan bagian ini, faktor reduksi 
kekuatan harus diambil sesuai dengan pasal 4.5.2. 

 
 

Ah 

2/3 d 

Vu 

a 

Nuc 

Pelat tumpu 

h d 

Tulangan angkur
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5.9.3.2 Penampang kritis 
a) Potongan penampang kritis pada muka perletakan harus direncanakan menahan 

secara simultan satu gaya geser Vu , satu moment Vu a + Nuc (h-d), dan satu gaya tarik 
horisontal Nuc. 

b) Jarak h harus diukur dari muka perletakan. 
c) Daerah penahan beban pada braket atau korbel tidak boleh diproyeksikan melebihi 

bagian lurus dari tulangan tarik utama As dan tidak boleh diproyeksikan melebihi muka 
interior dari tulangan angkur transversal (jika dipasang). 

 
5.9.3.3 Kebutuhan tulangan total 

a) Luas dari penulangan tarik primer/pokok As diambil dari harga yang terbesar antara (Af 
+ An) atau An + 2 Avf /3. 

b) Perancangan dari penulangan friksi-geser Avf yang menahan geser Vu harus memenuhi 
ketentuan pasal 5.2.8. 
1) Untuk beton normal, kuat geser Vn tidak boleh diambil lebih besar daripada 

0,2fc’bwd ataupun 5,5 bwd  dalam Newton. 
2) Untuk beton ringan total atau beton berpasir ringan, kuat geser Vn tidak boleh 

diambil melebihi (0,2 – 0,07a / d) fc’bwd ataupun (5,5 – 1,9a / d) bwd dalam 
Newton.  

c) Penulangan An yang menahan gaya tarik Nuc harus ditentukan dari Nuc ≤ φ An fy.  Gaya 
tarik Nuc harus tidak boleh kurang daripada 0,2 Vu kecuali ketentuan khusus yang 
dibuat untuk menghindari gaya tarik.Gaya tarik Nuc harus dipandang sebagai beban 
hidup walau gaya tarik berasal dari rangkak, susut atau perubahan suhu. 

 
5.9.4 Persyaratan tulangan 
5.9.4.1 Tulangan minimum 

Rasio tulangan ρ  = 
bd
As   tidak boleh kurang dari  0,04 

y

c

f
f '

. 

 
5.9.4.2 Sengkang tertutup 

Sengkang tertutup atau tulangan pengikat sejajar dengan As, dengan luas total Ah tidak 
kurang dari 0,5 (As-An) harus disebarkan ke dua pertiga dari tinggi efektif yang terkait dengan 
As. 

 
5.9.4.3 Pengangkuran tulangan tarik utama 

Pada sisi muka dari korbel, tulangan tarik utama As harus diangkurkan dengan salah satu 
cara dibawah ini: 
a) Las struktural pada batang transversal yang berukuran paling tidak berukuran sama. 

Las direncanakan untuk mengembangkan kekuatan leleh terspesifikasi fy dari batang-
batang As. 

b) Pelengkungan batang-batang tarik utama As sebesar 180o hingga membentuk satu 
loop horisontal. 

c) Cara lainnya dari pengangkuran yang memberikan hasil positif. 
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5.10 Perencanaan berdasarkan batas layan (PBL) 
5.10.1 Asumsi perencanaan 
Bila diperlukan untuk aspek pembatasan tegangan, cara Perencanaan berdasarkan Batas 
Layan (PBL) boleh digunakan. 

Dalam hal perencanaan berdasarkan batas layan, dipakai anggapan bahwa struktur 
berperilaku elastis linier untuk semua kombinasi beban rencana yang bekerja. 

Dalam hal ini, sifat penampang harus dihitung berdasarkan anggapan: 
 Regangan pada tulangan dan beton berbanding lurus dengan jarak ke garis netral. 
 Beton tidak menahan tarik. 
 Perbandingan   modulus   elastisitas   untuk   perhitungan  transformasi  luas  tulangan, n 

= Es/Ec, dapat diambil sebagai bilangan bulat yang terdekat tetapi tidak kurang dari 6. 
 
5.10.2 Tegangan ijin dasar 
Tegangan ijin dasar dapat diambil dengan mengacu pada pasal 2 dan pasal 4. 
 
5.10.3 Kekuatan rencana dalam lentur 
Kekuatan rencana dari suatu penampang lentur harus dihitung berdasarkan tegangan kerja 
dasar pada pasal 4.4.1.2 dan pasal 4.4.3.2. 

Tegangan kerja dasar ini dapat dinaikkan untuk kombinasi beban tertentu seperti beban 
sementara, sehubungan dengan ketentuan perencanaan berdasarkan tegangan kerja. 
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6 Perencanaan  kekuatan  struktur  beton  prategang 
6.1 Umum 
Standar perencanaan ini berlaku untuk struktur beton prategang untuk jembatan, dengan 
material  beton  normal  yang  memiliki  kuat tekan (berdasarkan benda uji silinder) antara 30 
MPa sampai dengan 60 MPa. Walaupun demikian, standar ini berlaku juga untuk 
penggunaan beton bermutu tinggi atau sangat tinggi dengan kuat tekan yang melebihi 60 
MPa, dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan penyesuaian pada ketentuan perilaku 
untuk material beton tersebut, berdasarkan suatu acuan teknis atau hasil penelitian yang 
bisa diterima oleh yang berwenang.   

 
6.2 Persyaratan material 
Sifat-sifat penting material seperti kekuatan (kekuatan tekan, tarik, dan lentur; kekuatan 
statis dan fatik ), kekakuan, perilaku yang tergantung waktu (rangkak, susut, relaksasi, serta 
perubahan tegangan dan kekakuan pada regangan tinggi), dan konduktivitas serta 
pengembangan akibat suhu harus ditetapkan dengan benar sesuai batasan-batasan nilai 
yang diberikan di dalam bagian I, atau ditetapkan berdasarkan hasil pengujian. 

 
6.2.1 Selongsong 
Selongsong untuk sistem pasca tarik harus memenuhi ketentuan berikut: 
 Selongsong untuk tendon baja prategang harus kedap mortar dan tidak reaktif dengan 

beton, baja prategang, atau bahan grouting yang akan digunakan. 
 Selongsong untuk tendon yang akan dilakukan grouting harus mempunyai diameter 

dalam setidaknya 6 mm lebih besar dari diameter tendon. 
 Selongsong tendon yang akan dilakukan grouting harus mempunyai luas penampang 

dalam minimum 2 kali luas tendon. 
 

6.2.2 Angkur 
Angkur yang dipakai harus diproduksi oleh fabrikator yang dikenal dengan jaminan mutu 
yang sesuai dengan spesifikasi teknik, yang bila perlu ditentukan dengan pengujian. 
 
6.2.3 Penyambung (coupler) 
Penyambung (coupler) harus dapat menyalurkan gaya yang tidak lebih kecil dari kuat tarik 
batas elemen yang disambung. 

Penyambung harus dipasang dalam daerah yang disetujui oleh yang berwenang dan 
dipasang sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya gerakan yang diperlukan. 
 
6.3 Tendon baja prategang 
6.3.1 Umum 
Tendon baja prategang bisa terbuat dari kawat baja (wire), kawat untai (strand), atau batang 
baja (bar), yang sesuai dengan standar spesifikasi yang berlaku. 

Bila tidak ada jaminan spesifikasi dari pabrik pembuatnya, maka kualitas tendon baja 
prategang harus ditentukan melalui pengujian sesuai dengan standar spesifikasi yang 
berlaku. Tendon baja prategang yang digunakan tidak boleh diberi galvanisasi. 

 
6.3.2 Kuat tarik baja prategang  

Kuat tarik baja prategang fpu harus sesuai dengan ketentuan pada sub-pasal 4.4.3.1. 
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6.3.3 Kuat leleh baja prategang  

Kuat leleh baja prategang fpy harus diambil sesuai dengan ketentuan pada sub-pasal 4.4.3.1. 
 
6.3.4 Modulus elastisitas  
Modulus elastisitas baja prategang harus sesuai dengan ketentuan pada sub-pasal 4.4.3.3. 
 
6.3.5 Lengkung tegangan-regangan 
Lengkung tegangan-regangan untuk baja prategang harus mengacu pada ketentuan dalam 
sub-pasal 4.4.3.4. 
 
6.3.6 Relaksasi baja prategang 
Relaksasi baja prategang harus sesuai dengan ketentuan pada sub-pasal 4.5.3.5. 

 
6.4 Kehilangan gaya prategang 
Kehilangan gaya prategang dalam tendon untuk setiap waktu harus diambil sebagai jumlah 
dari kehilangan seketika dan kehilangan yang tergantung waktu, baik dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. 

Bila dianggap perlu, nilai perkiraan harus direvisi untuk kehilangan gaya prategang pada 
kondisi yang tidak biasa atau bila digunakan proses atau material baru. 

Kehilangan prategang dapat dinyatakan dalam bentuk kehilangan gaya atau kehilangan 
tegangan di dalam tendon. 

 
6.4.1 Kehilangan akibat gesekan 
Variasi gaya prategang sepanjang profil rencana tendon akibat gesekan pada alat penegang 
tendon (jack), angkur, dan selongsong harus diperhitungkan secara cermat dalam 
memperkirakan gaya prategang efektif, terutama pada penampang kritis yang 
diperhitungkan dalam perencanaan. 

Perpanjangan tendon harus dihitung dengan mempertimbangkan adanya variasi tegangan di 
sepanjang bentangnya. 

Kehilangan gaya prategang akibat gesekan pada alat penegang dan angkur tergantung pada 
tipe alat penegang (jack) dan sistem pengangkuran yang digunakan. 

Kehilangan akibat gesekan sepanjang tendon dihitung berdasarkan analisis dari gaya desak 
tendon pada selongsong. Jika tidak ada perhitungan yang lebih teliti, gaya prategang dalam 
tendon Ppx pada jarak x dari ujung alat penegang tendon (jack) dapat dihitung sebagai 
berikut: 

( )∑= +− ii kL
pjpx ePP µα  (6.4-1) 

Besar gesekan akibat kelengkungan selongsong dan simpangan sudut yang digunakan 
dalam perencanaan harus diperiksa selama pelaksanaan pra-penegangan. 

 
6.4.2 Kehilangan akibat perpendekan elastis beton 

 
Kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis beton, harus memperhitungkan 
secara cermat nilai modulus elastisitas beton pada saat transfer tegangan, modulus 
elastisitas baja prategang, dan tegangan beton pada titik berat baja prategang yang 
diakibatkan oleh gaya prategang dan beban mati segera setelah transfer. 
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Jika tidak ada perhitungan yang lebih teliti, maka kehilangan tegangan dalam tendon σes 
akibat perpendekan elastis beton dapat dihitung sebagai berikut, untuk komponen pratarik: 
 

pci
ci

s
es fE

E
=σ                   (6.4-2) 

Untuk komponen pasca tarik: 

pci
ci

s
es fE

E5,0=σ  (6.4-3) 

 
Dalam hal tendon pasca tarik yang terdiri hanya dari satu tendon tunggal saja, kehilangan 
prategang akibat perpendekan elastis beton dapat diabaikan.  
 
6.4.3 Kehilangan prategang akibat slip pengangkuran 
Pada komponen pasca tarik, kehilangan prategang saat transfer gaya prategang dari alat 
penegang ke angkur harus diperhitungkan, berdasarkan panjang pengaruh tendon yang 
diperkirakan mengalami pengaruh perubahan tegangan akibat slip pengangkuran. Besar 
kehilangan dari hasil perhitungan harus diperiksa di lapangan pada saat pra-penegangan, 
dan harus dilakukan penyesuaian di mana perlu. 
 
6.4.4 Kehilangan akibat susut pada beton 
Pada struktur beton prategang, susut beton harus diperhitungan sebagai faktor yang 
mempengaruhi kehilangan gaya prategang, yang besarnya tergantung pada waktu. Jika 
tidak ada perhitungan yang lebih teliti, maka kehilangan tegangan dalam tendon σcs akibat 
susut pada beton harus diambil sebesar: 

σcs   =  Epεcs                                                                 (6.4-4) 

di mana εcs menyatakan besarnya deformasi susut beton yang dihitung sesuai ketentuan 
pada sub-pasal 4.4.1.8. 

Bila tulangan baja non-prategang digunakan dan disebar ke seluruh penampang komponen 
struktur prategang, maka pengaruhnya terhadap susut perlu dipertimbangkan terutama 
dalam arah aksial, sehingga jika tidak ada perhitungan yang lebih teliti, kehilangan gaya 
prategang dalam tendon dapat diambil sebesar: 

g

s

csp
cs

A
A

E

151+
=

ε
σ  (6.4-5) 

 
6.4.5 Kehilangan akibat rangkak pada beton 
Kehilangan gaya prategang akibat rangkak pada beton harus diperhitungkan dari analisis 
regangan rangkak yang tergantung pada waktu. Kecuali jika ada perhitungan yang lebih 
rinci, dan bila tegangan tekan (akibat prategang) dalam beton pada posisi tendon tidak 
melebihi 0,5 fc

’, kehilangan akibat rangkak tersebut dapat dihitung sebesar: 
 

σcc   =  Ep εcc                                                                                                    (6.4-6) 
di mana: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ci

pci
cccc E

f
φε  (6.4-7) 

φcc menyatakan faktor rangkak rencana yang dihitung sesuai ketentuan pada sub-pasal 
4.4.1.9. 
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6.4.6 Kehilangan akibat relaksasi baja prategang 

 
Relaksasi baja prategang harus diperhitungan sebagai faktor yang mempengaruhi 
kehilangan gaya prategang, yang besarnya tergantung pada waktu. Jika tidak ada 
perhitungan yang lebih teliti, maka kehilangan tegangan dalam tendon σR akibat relaksasi 
baja prategang harus diambil sebesar: 

pi
pi

pi
tR f

f
f

R ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ∆
−= 1σ  (6.4-8) 

di mana Rt menyatakan faktor relaksasi rencana tendon, yang dipengaruhi oleh jenis tendon, 
dan dapat ditentukan sesuai sub-pasal 4.4.3.5. 
 
6.4.7 Kehilangan akibat pengaruh lain 
Bilamana dianggap perlu, dalam perencanaan harus diperhitungkan kehilangan tegangan 
akibat pengaruh lain yang belum disebutkan di atas, tergantung dari jenis dan kepentingan 
struktur beton prategang, seperti antara lain untuk faktor kehilangan seketika: 
a) Perubahan suhu antara saat penegangan tendon dan saat pengecoran beton 
b) Deformasi pada sambungan struktur pracetak 
c) Relaksasi tendon sebelum transfer 
d) Deformasi acuan pada komponen pracetak 
e) Perbedaan suhu antara tendon yang ditegangkan dan struktur yang diprategang selama 

perawatan pemanasan beton. 

Demikian juga bila dianggap perlu, diperhitungkan kehilangan yang tergantung waktu, yang 
disebabkan oleh antara lain: 
a) Deformasi pada sambungan struktur pracetak yang dipasang pada penampang 
b) Pengaruh penambahan rangkak yang disebabkan oleh beban berulang yang sering 

terjadi. 
 
6.5 Metode perencanaan 
Perencanaan struktur beton prategang perlu didasarkan pada cara Perencanaan 
bedasarkan Beban dan Kekuatan Terfaktor (PBKT). Namun untuk perencanaan komponen 
beton prategang, khususnya beton prategang penuh, terhadap lentur yang mengutamakan 
suatu pembatasan tegangan kerja, baik pada tegangan tekan maupun tarik, atau yang ada 
keterkaitan dengan aspek lain yang dianggap sesuai kebutuhan perilaku deformasinya, 
dapat digunakan cara Perencanaan berdasarkan Batas Layan (PBL). 
 
6.6 Tegangan yang diijinkan pada perencanaan batas layan (PBL) 
6.6.1 Tendon 
Mengacu pada sub-pasal 4.4.3.2. 

 
6.6.2 Beton 
6.6.2.1 Tegangan sementara pada saat transfer 
Mengacu pada sub-pasal 4.4.1.2. 
 
6.6.2.2 Tegangan pada beban layan setelah terjadi kehilangan prategang 
Mengacu pada sub-pasal 4.4.1.2. 
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6.6.2.3 Tegangan tumpuan pengangkuran 
Untuk angkur pasca tarik pada beban layan, tegangan tumpuan pengangkuran dibatasi 
maksimum 0,7fci

‘, kecuali untuk beton yang terkekang oleh tulangan spiral atau sengkang 
tertutup yang memberikan kekangan yang nilainya ekivalen dengan yang diberikan oleh 
persamaan (6.9-1). 
 
6.7 Cara perencanaan berdasarkan batas layan (PBL) 
6.7.1 Asumsi 
Dalam perencanaan berdasarkan tegangan kerja, struktur dianggap berperilaku elastis linier 
untuk semua kombinasi beban nominal yang bekerja sesuai dengan Peraturan Pembebanan 
untuk Jembatan dan sesuai dengan pasal 5.10.1 

 
6.7.2 Kombinasi beban rencana yang paling membahayakan 
Struktur harus direncanakan untuk menahan semua pembebanan yang mungkin bekerja, 
sesuai dengan Peraturan Pembebanan untuk Jembatan. 

Di samping itu perlu diperhatikan pengaruh dari gaya akibat prategang, beban peralatan, 
beban kejut, getaran, susut, rangkak, perubahan suhu, perbedaan penurunan dari bagian 
tumpuan struktur, dan beban khusus lainnya yang mungkin bekerja. 

Dalam perencanaan terhadap beban angin, seluruh bagian struktur yang membentuk 
kesatuan harus direncanakan untuk menahan beban angin. 
 
6.7.3 Pengaruh aksi rencana 

Pengaruh aksi rencana Sw harus ditentukan akibat kombinasi beban layan yang paling 
berbahaya, berdasarkan analisis yang tepat sesuai persyaratan pada Peraturan 
Pembebanan untuk Jembatan. 
 
6.7.4 Kekuatan rencana yang diijinkan 

Kekuatan rencana yang diijinkan Rw harus ditentukan berdasarkan persyaratan yang sesuai 
untuk struktur yang ditinjau (untuk komponen balok, komponen tekan, dan sebagainya). 

Tegangan ijin yang digunakan tidak boleh melebihi nilai yang telah ditentukan dalam Bab 1 
kecuali bila diijinkan oleh Peraturan Pembebanan untuk Jembatan. 

Keamanan suatu komponen struktur ditentukan sedemikian rupa sehingga kekuatan rencana 
yang diijinkan tidak lebih kecil dari pengaruh aksi rencana: 

 
Sw  ≤  Rw (6.7-1) 

 
6.7.5 Momen sekunder dan geser akibat prategang 
Dalam perhitungan untuk perencanaan, besaran momen sekunder dan pengaruh gaya geser 
akibat prategang harus diperhitungkan dalam analisis tegangan pada penampang beton 
prategang. 
 
6.7.6 Penyebaran kembali (redistribusi) momen 
Redistribusi momen tidak diijinkan dalam perencanaan dengan cara PBL. 
 
6.7.7 Perencanaan balok terhadap geser 
Perencanaan balok terhadap geser harus dilakukan dengan cara PBKT. 
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6.7.8 Perencanaan balok terhadap puntir 
Perencanaan balok terhadap puntir harus dilakukan dengan cara PBKT. 

 
6.7.9 Perencanaan balok terhadap geser memanjang 
Perencanaan balok terhadap geser memanjang harus dilakukan dengan cara PBKT. 
 
6.8 Cara Perencanaan berdasarkan Beban dan Kekuatan Terfaktor (PBKT) 
6.8.1 Asumsi Perencanaan 
Mengacu pada pasal 5.1.1.1.  

 
6.8.2 Kombinasi beban rencana yang paling membahayakan 
Kombinasi beban rencana yang paling membahayakan harus ditentukan sesuai Peraturan 
Pembebanan untuk Jembatan. 

 
6.8.3 Faktor reduksi kekuatan 
Mengacu pada sub-pasal 4.5.2. 

 
6.8.4 Pengaruh aksi batas 

Pengaruh aksi batas (ultimit) Su harus ditentukan akibat kombinasi beban yang paling 
berbahaya, berdasarkan analisis yang tepat sesuai dengan persyaratan pada Peraturan 
Pembebanan untuk Jembatan. 

 
6.8.5 Kekuatan rencana 

Kekuatan rencana Ru ditentukan berdasarkan kekuatan nominal yang direduksi sesuai 
persyaratan yang berlaku (untuk aksi lentur, aksi tekan, aksi geser, aksi puntir, atau 
kombinasinya), namun faktor reduksi kekuatan yang digunakan tidak boleh melebihi harga 
yang telah ditentukan pada sub-pasal 4.5.2.  

Keamanan suatu komponen struktur ditentukan sedemikian rupa sehingga kekuatan rencana 
tidak lebih kecil dari pengaruh aksi batas: 

 
Su  ≤  Ru   (6.8-1) 

dan             
Ru  = φRn (6.8-2) 

 
6.8.6 Metode analisis 
Untuk memenuhi persyaratan kekuatan, stabilitas, dan daya layan, gaya dalam pada struktur 
dan komponennya dapat ditentukan dengan menggunakan salah satu dari cara berikut:  
a) analisis statis untuk struktur statis tertentu; 
b) analisis elastis, yang memperhitungkan reaksi, momen (sekunder), gaya geser, dan 

gaya aksial yang timbul akibat adanya pratekan, rangkak, susut, perubahan suhu, 
deformasi aksial, kekangan deformasi yang diberikan oleh komponen struktur yang 
menyatu dengan komponen yang ditinjau, dan penurunan fondasi.  
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6.8.7 Momen sekunder dan gaya geser akibat prategang 
Momen sekunder dan gaya geser serta deformasi struktur statis tak tentu akibat prategang 
harus diperhitungkan dalam perencanaan beban batas (ultimit). Momen sekunder dan gaya 
geser dapat ditentukan dari analisis elastis struktur pada keadaan yang tidak dibebani dan 
tidak retak.  

Bila digunakan momen dan geser rencana untuk kombinasi beban yang sesuai dengan 
Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, momen sekunder dan gaya geser akibat prategang 
harus diperhitungkan dengan faktor beban sebesar 1,0. 

Untuk perhitungan kekuatan dalam keadaan khusus akibat beban mati ditambah prategang 
saat transfer dapat digunakan faktor beban sebesar 1,15 untuk momen sekunder dan gaya 
geser akibat prategang. 
 
6.8.8 Redistribusi momen pada balok statis tak tentu 
a) Pada daerah tumpuan yang disediakan tulangan non-prategang, momen negatif yang 

dihitung dengan teori elastis untuk setiap pola pembebanan boleh diredistribusi, dalam 
arti diperbesar atau diperkecil tidak lebih dari: 
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 persen (6.8-3) 

 
b) Momen negatif yang telah diubah tadi harus digunakan untuk menghitung momen-

momen pada penampang dalam batas bentang yang ada untuk pola pembebanan yang 
sama. 

c) Redistribusi momen negatif hanya boleh dilakukan bila penampang yang momennya 
direduksi direncanakan sedemikian rupa sehingga ωp’ atau [ωp + (d/dp) (ω - ω’)], atau [ωp 
+ (d/dp) (ωw - ω’w)], yang manapun yang berlaku, tidak lebih besar dari 0,24β1. 

d) Dalam segala hal perlu dipertimbangkan dengan cermat pengaruh shear lag dan 
stabilitas struktur. 

 
Momen negatif yang telah diubah dapat digunakan untuk menghitung momen pada 
penampang dalam di tumpuan untuk kondisi pembebanan yang sama.  
 
6.8.9 Perencanaan balok terhadap lentur 
6.8.9.1 Kekuatan batas nominal lentur Mn 

Kekuatan batas nominal penampang beton prategang terhadap lentur Mn dihitung 
berdasarkan cara kekuatan batas, dengan asumai-asumsi yang sama seperti yang telah 
diberikan di dalam pasal 5 (penampang beton bertulang), dengan mengganti besaran fy 
(tegangan leleh) menjadi tegangan analitis batas baja prategang fps. 
 
6.8.9.2 Blok tegangan tekan beton 
Dalam analisis penampang beton prategang, blok tegangan tekan beton dapat dihitung 
berdasarkan bentuk kurva tegangan-regangan beton yang sebenarnya, atau ditempuh suatu 
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penyederhanaan berdasarkan bentuk kurva trilinier, atau bilinier (trapesium), ataupun 
terdistribusi secara merata dalam suatu blok tegangan berbentuk segi empat.  

 
Bila garis netral terletak di dalam penampang, dan regangan maksimum pada serat tekan 
terluar beton diambil sebesar 0,003, ketentuan mengenai distribusi tegangan tekan 
berbentuk segi empat dapat dianggap terpenuhi dengan asumsi tegangan tekan merata 
sebesar 0,85 fc

’ bekerja pada luas bidang yang dibatasi oleh: 
a). tepi dari penampang; dan 
b). garis sejajar sumbu netral pada kondisi batas akibat beban yang diperhitungkan, yang 

terletak pada jarak a = β1 c dari serat tekan terluar, di mana nilai β1 ditetapkan sesuai 
dengan sub-pasal 5.1.1.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.8.- 1   Blok regangan dan tegangan tekan beton 
 
6.8.9.3 Tegangan batas baja prategang untuk tendon terlekat 

Tegangan analitis batas baja prategang fps (untuk perhitungan kekuatan batas nominal 
penampang beton prategang) harus diambil tidak melebihi fpy. 

Jika tidak tersedia perhitungan yang lebih tepat, dan tegangan efektif pada tendon fse tidak 
kurang dari 0,5 fpu, tegangan analitis batas baja prategang fps dalam tendon yang terlekat 
penuh, dapat diambil sebesar: 
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Jjika pengaruh tulangan tekan diperhitungkan pada saat menghitung fps dengan persamaan 
(6.8-4), maka 
 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−+ '

d
d

'f
f

pc

pu
p ωωρ  (6.8-5) 

 
harus diambil tidak kurang dari 0,17 dan d’ tidak lebih dari 0,15dp. 
 
6.8.9.4 Tegangan analitis batas baja prategang fps untuk tendon yang tidak terlekat 

Bila tendon tidak terlekat, tegangan analitis batas baja prategang fps harus ditentukan dari 
persamaan berikut: 
a) untuk balok dengan perbandingan bentang dan tinggi penampang ≤ 35: 

p

c
seps

'f
ff

ρ100
70 ++=  (6.8-6) 

 
namun nilai fps tidak boleh diambil lebih besar dari (fse + 400). 

h 
dp 

Aps 

0,003 

εps 

c 

0,85 fc’ 

a = β1 c 
C = 0,85 fc’ab 

T = Aps fps 
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b) untuk balok dengan perbandingan bentang dan tinggi penampang > 35: 

p

c
seps

'f
ff

ρ300
70 ++=  (6.8-7)  

namun nilai fps tidak boleh diambil lebih besar dari (fse + 200). 
 

Dalam kasus yang manapun, nilai fps tidak boleh diambil lebih besar dari fpy. 
 
6.8.9.5 Kekuatan rencana 

Kekuatan rencana atau kekuatan terfaktor untuk lentur dihitung sebagai φMn, di mana φ 
adalah faktor reduksi kekuatan yang sesuai dengan sub-pasal 4.5.2.  

 
6.8.9.6 Kekuatan minimum 

Kekuatan batas nominal lentur, Mn, pada penampang kritis tidak boleh kurang dari 1,2 kali 
momen retak Mcr yang besarnya: 

*eP
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+=  (6.8-8) 

Kekuatan balok prategang saat transfer harus diverifikasi dengan menggunakan kombinasi 
beban seperti pada Peraturan Pembebanan untuk Jembatan Jalan Raya dan ketentuan 
mengenai momen sekunder dan gaya geser akibat prategang.  

Syarat ini harus dianggap terpenuhi jika tegangan tekan maksimum dalam beton pada beban 
layan saat transfer tidak melebihi 0,5 kali kekuatan tekan beton saat transfer fci

’.  
   
6.8.9.7 Syarat tulangan maksimum 
Rasio perbandingan antara baja tulangan prategang dan tulangan non-prategang terhadap 
beton, yang digunakan untuk perhitungan kekuatan lentur suatu bentang, harus sedemikian 
rupa sehingga ωp, atau [ωp  + (d/dp)(ω - ω’)], atau [ωpw + (d/dp) (ωw - ω’w)], yang manapun 
yang berlaku, tidak boleh lebih dari 0,36β1. Di sini d adalah jarak dari serat tekan terluar 
penampang beton ke titik berat tulangan tarik non-prategang, dan dp adalah jarak dari serat 
tekan terluar penampang beton ke titik berat tulangan prategang. 

Bila rasio tulangan yang ada melewati nilai di atas, seperti misalnya pada struktur balok 
prategang penuh di mana pencegahan retak pada kondisi beban layan memerlukan jumlah 
tulangan prategang yang menyebabkan penampang menjadi “bertulangan kuat” (over-
reinforced) pada kondisi kekuatan batas, maka bila hal ini terjadi, harus diperhatikan 
beberapa ketentuan berikut: 
a) Metode analisis yang disederhanakan tidak boleh digunakan untuk menentukan gaya 

aksi yang bekerja pada penampang komponen struktur. 
b) Sebaiknya disediakan tulangan tekan tambahan untuk mengurangi kemungkinan 

keruntuhan getas (brittle). 
c) Pada penampang di mana tulangan tarik non-prategang terletak lebih di bawah 

dibanding letak tendon prategang, terdapat kemungkinan terjadinya pengurangan 
kekuatan lentur pada tingkat prategang yang tinggi. Karenanya, proporsi penampang 
harus sedemikian rupa sehingga regangan tulangan tarik non-prategang akan melebihi 
regangan lelehnya. 
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d) Faktor reduksi kekuatan φ perlu dikurangi secara proporsional untuk memperhitungkan 
berkurangnya perilaku penampang yang daktail. 

 
6.8.9.8 Tulangan minimum non-prategang 
Pada komponen struktur lentur dengan sistem tendon tanpa lekatan, harus dipasang 
tulangan lekatan non-prategang minimum sebesar: 

As = 0,004 A     (6.8-9) 

di mana A adalah luas bagian penampang antara muka serat lentur tertarik dan garis berat 
penampang bruto. 

Dalam hal ini, As harus disebar merata pada daerah tarik yang awalnya mengalami tekan, 
dan secara praktis harus sedekat mungkin ke serat tarik terluar dari penampang. 

 
6.8.9.9 Sudut penyebaran prategang 
Kecuali bila dilakukan perhitungan yang lebih tepat, sudut penyebaran gaya prategang dari 
angkur dianggap 30° ke masing-masing sisi garis berat (center-line). 

 
6.8.10 Perencanaan balok terhadap geser 
Aturan perencanaan ini berlaku untuk balok prategang yang mengalami geser, momen lentur 
dan aksial, atau yang mengalami geser, momen lentur, aksial dan puntir, asalkan juga 
memenuhi persyaratan untuk puntir. 

Analisis geser balok harus dilakukan dengan cara Perencanaan berdasarkan Beban dan 
Kekuatan Terfaktor (PBKT). 

Pada balok yang tidak prismatis atau tinggi penampangnya bervariasi, perhitungan kekuatan 
geser harus memperhitungkan komponen gaya tarik atau tekan miring akibat adanya variasi 
tinggi penampang. 

 
6.8.10.1 Kekuatan geser batas nominal  

Kekuatan geser batas nominal Vn, tidak boleh diambil lebih besar dari jumlah kekuatan geser 
yang disumbangkan oleh beton dan tulangan geser dalam penampang komponen struktur 
yang ditinjau, yaitu: 

 Vn  =  Vc  +  Vs (6.8-10) 
 

6.8.10.2 Kekuatan geser batas yang disumbangkan oleh beton  

Kekuatan geser batas beton Vc yang tanpa memperhitungkan adanya tulangan geser, tidak 
boleh diambil melebihi dari nilai terkecil yang diperoleh dari 2 kondisi retak, yaitu retak geser 
terlentur (Vci) dan retak geser badan (Vcw), kecuali jika penampang yang ditinjau mengalami 
retak akibat lentur, di mana dalam kondisi tersebut hanya kondisi retak geser terlentur yang 
berlaku. 

 
a) Kondisi retak geser terlentur 

Kuat geser Vci harus dihitung dari: 
 

max

cri
dw

c
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          (6.8-11) 
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 Z  =  I / yt 

tetapi Vci tidak perlu diambil kurang dari db
'f

w
c

7
. 

 
Dalam persamaan (6.8-11), nilai-nilai Mmax dan Vi harus dihitung dari kombinasi beban 
yang menimbulkan momen maksimum pada penampang (i) yang ditinjau. 

 
b) Kondisi retak geser bagian badan 

 
ptcw VVV +=  (6.8-13) 

dengan pengertian: 
 

Vt  = gaya geser yang, bila dikombinasikan dengan gaya prategang dan 
pengaruh aksi lainnya pada penampang, akan menghasilkan tegangan tarik 
utama sebesar 0,33 √fc’ pada sumbu pusat atau perpotongan bagian badan 
dan sayap, mana yang lebih kritis, atau dapat diambil sebesar: 

 
   ( ) dbf'f,V vpcct += 30  (6.8-14) 

 
Dalam persamaan (6.8-14), fpc menyatakan tegangan tekan rata-rata pada beton akibat gaya 
prategang efektif saja, sesudah memperhitungkan semua kehilangan gaya prategang yang 
terjadi. 

Bila penampang yang dianalisis merupakan komponen struktur komposit, maka tegangan 
tarik utama harus dihitung dengan menggunakan penampang yang memikul beban hidup. 

Bila pada komponen struktur pratarik terdapat keadaan di mana penampang yang berjarak 
h/2 dari tumpuan berada lebih dekat ke ujung komponen dari pada panjang transfer tendon 
prategang, maka dalam perhitungan Vcw untuk kondisi retak akibat geser badan digunakan 
nilai prategang yang direduksi. Gaya prategang dapat dianggap bervariasi dari nol pada 
ujung tendon sampai harga maksimum sebesar 50 kali diameter (kawat untai) atau 100 kali 
diameter (kawat tunggal) pada titik sejarak panjang transfer tendon. 

Bila pada komponen pratarik lekatan dari sebagian tendon tidak sepenuhnya ada hingga 
ujung komponen, maka dalam perhitungan Vc harus digunakan nilai prategang yang telah 
direduksi. Dan gaya prategang yang disumbangkan tendon dapat dianggap bervariasi dari 
nol pada titik di mana lekatannya mulai bekerja sampai ke harga maksimum pada titik 
sejarak panjang transfer. 
 
6.8.10.3 Kekuatan geser batas yang disumbangkan oleh tulangan geser 
Sumbangan tulangan geser tegak dan miring terhadap kekuatan geser batas, Vs, ditentukan 
dengan persamaan berikut: 

a) untuk tulangan geser tegak lurus 
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s
dfA

V yv
s =  (6.8-15) 

 
 
b) untuk tulangan geser miring 

 
( )

s
dcossinfA

V yv
s

αα +
=  (6.8-16) 

 
di mana α menyatakan besarnya sudut antara sengkang miring dan sumbu longitudinal 
komponen struktur, dan d adalah jarak dari serat tekan terluar terhadap titik berat tulangan 
tarik longitudinal, tapi tidak perlu diambil kurang dari 0,8h. 
 
Dalam segala hal Vs tidak boleh melebihi (2√fc’/3) bv d. 
 
6.8.10.4 Kekuatan geser batas rencana 

Kekuatan geser rencana harus diambil sebesar φVn, di mana kuat geser batas Vn ditentukan 
oleh persamaan (6.8-10), dan φ adalah faktor reduksi kekuatan yang sesuai dengan sub-
pasal 4.5.2. 

Untuk memenuhi syarat keamanan geser, kuat geser rencana harus tidak lebih kecil dari 
gaya geser batas (ultimit, atau gaya geser rencana terfaktor) Vu pada penampang yang 
ditinjau akibat kombinasi pembebanan luar yang paling berbahaya. 

Dalam penentuan Vc, pengaruh tarik aksial akibat rangkak dan susut pada komponen 
struktur yang terkekang perlu diperhitungkan. 

    
6.8.10.5 Gaya geser maksimum di dekat tumpuan 

Gaya geser batas atau gaya geser rencana terfaktor Vu dihitung dengan menggunakan 
beban rencana batas seperti yang ditentukan pada Peraturan Pembebanan untuk Jembatan 
Jalan Raya. 

Gaya geser maksimum di dekat tumpuan harus diambil sebagai gaya geser pada: 
a) jarak h/2 dari muka tumpuan, jika tidak ada beban terpusat bekerja antara muka 

tumpuan dan lokasi sejauh jarak tersebut, atau 
b) muka tumpuan, jika retak diagonal akibat geser mungkin terjadi pada tumpuan atau 

berlanjut sampai pada tumpuan. 

Bila reaksi tumpuan, dalam arah bekerjanya gaya geser, menimbulkan tekan pada daerah 
ujung komponen, dan tak ada beban terpusat bekerja antara muka tumpuan dan lokasi 
penampang kritis, maka penampang pada jarak kurang dari h/2 dapat direncanakan 
terhadap gaya geser rencana terfaktor Vu yang sama dengan penampang kritis.  
   
6.8.10.6 Tulangan geser minimum 
Luas tulangan geser minimum adalah:   

⎟
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v f
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 (6.8-17) 

 
Bila gaya prategang efektif tidak kurang dari 40% dari kekuatan tarik tulangan, tulangan 
geser minimum dapat dihitung dengan persamaan di atas atau persamaan berikut: 
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6.8.10.7 Persyaratan tulangan geser 
Persyaratan untuk tulangan geser berikut ini harus diterapkan dalam perencanaan geser: 
a) Jika gaya geser rencana terfaktor Vu tidak melebihi kekuatan geser rencana balok 

dengan tulangan geser minimum, Vu ≤ φVn.min, maka hanya perlu dipasang tulangan 
geser minimum.  

Syarat  pemasangan  tulangan geser  minimum  ini  pada  balok  bisa  diabaikan jika Vu 
≤ φVc dan tinggi total komponen struktur tidak melebihi nilai terbesar dari 250 mm dan 
setengah lebar badan.  

Ketentuan mengenai tulangan geser minimum ini dapat diabaikan bila menurut 
pengujian yang mensimulasikan pengaruh perbedaan penurunan, susut, rangkak dan 
perubahan suhu yang mungkin terjadi selama masa layan, komponen dapat 
mengembangkan kuat lentur dan geser nominal yang diperlukan. 

b) Jika  Vu > φVn.min, maka harus dipasang tulangan geser dengan kuat geser batas Vs. 

c) Jika  komponen  vertika l gaya   prategang  Vp  lebih  besar dari gaya geser rencana, Vp 
> Vu,    maka     gaya    geser    rencana  semula    harus   dimodifikasi   menjadi        Vu 
= 1,2 Vp – Vu awal dan untuk perhitungan selanjutnya Vp dianggap nol.  

    
6.8.10.8 Pengaruh sekunder pada kekuatan geser beton 
Jika tegangan yang terjadi akibat perilaku seperti rangkak, susut, dan perbedaan suhu cukup 
besar, pengaruh ini harus diperhitungkan dalam menghitung Vc. 
 
6.8.11 Perencanaan balok terhadap puntir 
Kekuatan balok terhadap puntir harus dihitung dengan cara Perencanaan berdasarkan 
Beban dan Kekuatan Terfaktor (PBKT). 

Standar perencanaan balok beton prategang terhadap puntir mengikuti standar perencanaan 
puntir untuk balok beton bertulang. 

 
6.8.12 Perencanaan balok terhadap geser memanjang 
Geser memanjang balok beton harus dihitung dengan cara Perencanaan berdasarkan 
Beban dan Kekuatan Terfaktor (PBKT). 

Standar perencanaan untuk balok beton prategang mengikuti standar perencanaan geser 
memanjang untuk balok beton bertulang. 
 
6.9 Perencanaan komponen tekan akibat kombinasi lentur dan gaya aksial 
Kekuatan batas rencana komponen tekan harus ditentukan dengan cara Perencanaan 
berdasarkan Beban dan Kekuatan Terfaktor (PBKT). 

Perhitungan kekuatan penampang terhadap kombinasi lentur dan gaya aksial harus 
memperhitungkan secara baik syarat keseimbangan dan kompatibilitas regangan, serta 
konsisten dengan anggapan dan asumsi yang seperti disebutkan dalam sub-pasal 5.1.1.1. 

Komponen beton prategang yang mengalami tekan atau kombinasi lentur dan aksial harus 
memenuhi ketentuan berikut ini. 
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6.9.1 Komponen beton prategang dengan kombinasi beban aksial dan lentur 
Komponen beton prategang dengan kombinasi beban aksial dan lentur, dengan atau tanpa 
tulangan non-prategang, harus direncanakan dengan cara PBKT yang sebagaimana 
disyaratkan untuk komponen struktur beton bertulang, namun harus memperhitungkan 
pengaruh prategang, rangkak, susut, dan perubahan suhu. 

Kuat tekan rencana efektif dari komponen struktur tekan tidak boleh lebih besar dari 0,85 
kuat tekan rencana dengan eksentrisitas nol φPn untuk komponen struktur dengan tulangan 
spiral, atau 0,80 φPn untuk komponen dengan sengkang. 
 
6.9.2 Batasan tulangan dari komponen prategang yang mengalami tekan 
Tulangan untuk komponen prategang yang mengalami tekan dibatasi sebagai berikut: 
a) Komponen dengan kuat tekan beton rata-rata fpc < 1,5 MPa 
 
 Luas tulangan longitudinal komponen tekan non-komposit tidak boleh kurang dari 0,01 

ataupun lebih dari 0,08 kali luas penampang brutto Ag, dengan jumlah minimum 
tulangan longitudinal 4 batang di dalam sengkang ikat segi empat atau lingkaran, 3 
batang untuk sengkang ikat segitiga, dan 6 batang bila digunakan tulangan spiral 
dengan rasio tulangan spiral ρs tidak kurang dari: 
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⎛ −=− 1450ρ   (6.9-1) 

 
Dalam persamaan di atas fy adalah kuat leleh yang ditentukan dari tulangan spiral tapi 
tidak lebih dari 400 MPa. 

 
b) Komponen dengan kuat tekan beton rata-rata fpc  ≥ 1,5 MPa 

Semua tendon prategang dari komponen dengan fpc yang tidak kurang dari 1,5 MPa, 
kecuali untuk komponen dinding, harus dilingkup dengan spiral atau pengikat lateral 
sesuai ketentuan. 

 
c) Komponen dinding dengan kuat tekan beton rata-rata fpc  ≥ 1,5 MPa 

Untuk komponen dinding dengan tegangan prategang rata-rata fpc sama dengan atau 
lebih besar 1,5 MPa, ketentuan tulangan minimum boleh diabaikan bila dapat 
ditunjukkan dengan analisis struktur bahwa dinding tersebut mempunyai kekuatan dan 
stabilitas yang memadai. 
 

6.10 Perencanaan batang tarik 
Direncanakan terutama untuk menahan beban aksial tarik atau kombinasi beban aksial tarik 
dan lentur. 

 
6.10.1 Kekuatan batang tarik 
Kuat tekan atau tarik nominal yang telah direduksi dari komponen tekan yang dibebani 
secara eksentris harus tidak lebih kecil dari gaya aksial rencana, φPn > Pu.  Gaya aksial 
ultimit Pu dihitung dengan beban rencana yang terfaktor seperti ditentukan dalam Peraturan 
Pembebanan untuk Jembatan. 
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6.10.2 Prinsip dasar 
Perhitungan untuk kekuatan dan daya layan harus memperhitungkan keseimbangan dan 
kompatibilitas regangan, serta konsisten dengan anggapan dan asumsi yang seperti 
disebutkan dalam sub-pasal 5.1.1.1. Dalam hal ini, deformasi yang tergantung waktu 
(rangkak dan susut) harus diperhitungkan dalam perhitungan deformasi batang tarik. 

 
6.11 Komponen struktur pelat 
a) Besarnya momen lentur dan gaya geser terfaktor yang bekerja pada sistem pelat beton 

prategang yang ditulangi dalam lebih dari satu arah harus ditentukan berdasarkan 
analisis struktur yang sesuai dengan sub-pasal 6.8.6. 

b) Pada kondisi beban layan, semua batasan yang bersangkutan dengan kriteria 
pelayanan, termasuk batasan yang ditetapkan untuk lendutan, harus dipenuhi, dengan 
mempertimbangkan secara tepat pengaruh dari faktor yang terdapat pada butir 6.8.6(b). 

c) Untuk beban hidup yang normal dan beban yang terdistribusi merata yang normal, spasi 
dari tendon atau kelompok tendon prategang dalam satu arah dari tendon untuk 
kelompok tendon prategang harus lebih dari 8 kali tebal pelat, ataupun 1,5 m. Spasi dari 
tendon tersebut harus juga mampu menghasilkan tegangan prategang rata-rata 
minimum (sesudah memperhitungkan semua kemungkinnan kehilangan prategang) 
sebesar 0,9 MPa pada penampang pelat dalam batas tributari dari tendon atau 
kelompok tendon tersebut. Pada penampang geser kritis kolom harus disediakan 
minimum dua tendon dalam setiap arah. Penentuan spasi tendon untuk pelat dengan 
beban terpusat harus dilakukan secara khusus. 

d) Pada pelat dengan tendon prategang tanpa lekatan, harus disediakan tulangan non-
prategang sesuai dengan ketentuan berikut: 
1) Tulangan non-prategang tidak diperlukan pada daerah momen positif di mana 

tegangan tarik beton yang didapat dari perhitungan pada beban kerja (setelah 
semua kehilangan prategang diperhitungkan) tidak melampaui  ( ) 'f/ c61 . 

2) Pada daerah momen positif di mana tegangan tarik beton yang didapat dari perhi-
tungan pada beban kerja melampaui ( ) 'f/ c61 , luas minimum dari tulangan non-
prategang harus dihitung sebesar: 

y

c
s f,

N
A

50
=  (6.11-1) 

di mana tegangan leleh rencana fy tidak melampaui 400 MPa. Tulangan non-
prategang harus didistribusikan secara merata pada daerah tarik yang pada 
awalnya mengalami tekan, dan diletakkan sedekat mungkin pada serat tarik terluar 
dari penampang. 

 
3) Dalam daerah momen negatif pada kolom penumpu, luas tulangan non-prategang 

minimum dalam setiap arah yang dipasang pada bagian atas pelat harus dihitung 
sebesar: 

cfs A,A 000750=  (6.11-2) 
Tulangan non-prategang yang disyaratkan oleh persamaan (6.11-2) harus 
didistribusikan dalam suatu lebar pelat yang dibatasi dua garis yang berjarak 1,5h di 
luar muka kolom penumpu yang saling bertolak belakang. Dalam setiap arah, paling 
sedikit harus dipasang empat batang tulangan atau kawat baja, dengan spasi 
tulangan non-prategang tidak melebihi 300 mm.  
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6.12 Daerah pengangkuran untuk angkur prategang 
6.12.1 Angkur untuk komponen prategang pasca tarik 
Bila diuji dalam kondisi tanpa lekatan, angkur dan penyambung untuk tendon prategang 
yang tanpa lekatan dan dengan lekatan harus mampu mengembang paling sedikit 95% dari 
kuat batas tendon yang disyaratkan, tanpa melampaui batas putus yang diantisipasi. Tetapi 
bagaimanapun, untuk tendon dengan lekatan, angkur dan penyambungnya harus 
ditempatkan sedemikian hingga 100% dari kuat batas tendon yang disyaratkan dapat 
dikembangkan pada penampang kritis setelah tendon melekat pada komponen struktur. 

Pada komponen beton prategang tanpa lekatan yang mengalami beban berulang, perlu 
diberikan perhatian yang khusus pada kemungkinan terjadinya fatik dalam angkur dan 
penyambung yang digunakan. 

Tulangan harus dipasang untuk memikul gaya tarik yang timbul dari aksi dan penyebaran 
gaya prategang pada daerah angkur. 

Penulangan harus diberikan pada bidang yang sejajar dengan permukaan ujung dalam 2 
arah yang tegak lurus, kemudian pada masing-masing arah harus dilakukan analisis 2 
dimensi untuk tiap kasus pembebanan. Gaya tarik harus dihitung pada penampang 
memanjang yang melewati angkur dan pada penampang memanjang di mana terjadi momen 
maksimum arah melintang. 

Pada daerah pengangkuran harus dipasang tulangan untuk menahan gaya pemecah 
(bursting), gaya pembelah (splitting), dan gaya pengelupas (spalling) akibat pengangkuran 
tendon, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa hal itu memang tidak diperlukan. 

Daerah dengan perubahan penampang mendadak harus diberi tulangan yang cukup. 

Angkur, penyambung dan penutup akhir (end fitting) harus dilindungi secara permanen 
terhadap karat. 
 
6.12.2 Pembebanan yang diperhitungkan 
Pembebanan yang harus diperhitungkan meliputi: 
a) semua beban pada angkur; 
b) beban kritis selama pelaksanaan penarikan. 

Bila jarak antara 2 angkur kurang dari 0,3 kali tinggi atau lebar total komponen, harus 
dipertimbangkan pengaruh pasangan angkur yang bekerja sebagai angkur tunggal ekivalen 
di bawah gaya prategang total. 

Dalam menghitung pengaruh rencana harus digunakan nilai maksimum gaya prategang 
selama transfer. 

Harus diberikan kelonggaran terhadap tegangan berlebih yang mungkin diperlukan untuk 
mengatasi penarikan ke dalam dari tendon pada angkur. 

Jika angkur majemuk ditegangkan secara berurutan, gaya prategang total pada tiap tahapan 
dapat dikurangi untuk mengantisipasi kehilangan pada tendon yang sudah ditegangkan. 

 
6.12.3 Perhitungan gaya tarik sepanjang garis kerja gaya angkur 
Resultan gaya pecah dari tegangan tarik melintang yang terjadi sepanjang garis aksi gaya 
angkur besarnya tergantung pada gaya maksimum yang terjadi pada angkur saat 
penegangan, dan perbandingan tinggi atau lebar pelat tumpuan angkur dengan tinggi atau 
lebar prisma simetris. 
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Tinggi atau lebar prisma harus diambil yang terkecil dari: 

a) 2 kali jarak dari pusat angkur ke permukaan beton terdekat pada bidang penampang 
memanjang. 

b) Jarak dari pusat angkur ke pusat angkur sekitarnya yang terdekat. 

Bila angkur digabungkan sesuai dengan pasal 6.12.2 di atas, titik berat angkur gabungan 
harus terletak pada garis kerja aksi dari gaya angkur gabungan. 

      
6.12.4 Perhitungan gaya tarik yang timbul dekat permukaan yang dibebani 
Jika momen melintang menunjukkan bahwa resultan tegangan tarik bekerja di dekat 
permukaan yang dibebani, maka gaya tarik harus dihitung dengan membagi momen 
melintang maksimum dengan lengan momen yang besarnya: 
a) Untuk angkur eksentris tunggal, lengan momen dianggap sebesar setengah tinggi total 

komponen. 
b) Untuk di antara pasangan angkur, dianggap sebesar 0,6 kali jarak antar angkur. 
 
6.12.5 Jumlah dan distribusi tulangan 
Untuk gaya pemecah (bursting) di mana tulangan tidak di dekat permukaan beton dan ada 
tambahan  tulangan  permukaan,  tegangan  pada  tulangan  harus  dibatasi  maksimum  
200 MPa. 

Untuk gaya pengelupas (spalling) di mana terdapat lapisan tulangan pada tiap sisi 
komponen, tegangan pada tulangan permukaan harus dibatasi sampai 150 MPa untuk 
mengontrol retak. Tulangan harus diangkur dengan baik untuk menyalurkan tegangan 
tersebut. 

Tulangan harus didistribusikan sebagai berikut: 

a) Tulangan untuk gaya pemecah harus didistribusikan dari 0,1h sampai 1,0h dari 
permukaan yang dibebani. 

 Tulangan yang serupa harus dipasang dari bidang pada 0,1h sampai sedekat mungkin 
ke muka yang dibebani. h harus diambil sama dengan tinggi atau lebar dari prisma 
simetris. Tulangan yang dipasang untuk mencegah pemecahan juga dapat digunakan 
untuk mencegah pengelupasan asalkan posisinya tepat dan dijangkarkan dengan baik. 

b) Tulangan untuk gaya pengelupas harus dipasang sedekat mungkin ke muka yang 
dibebani dan konsisten dengan persyaratan selimut beton dan pemadatan. 

 Pada tiap bidang yang sejajar dengan sisi yang dibebani, tulangan harus ditentukan dari 
penampang memanjang dengan persyaratan tulangan yang terbesar pada bidang 
tersebut, dan harus diperpanjang ke seluruh tinggi atau lebar daerah ujung. 

 
6.12.6 Angkur untuk komponen prategang pratarik 
Pada daerah pengangkuran komponen pratarik, tulangan untuk gaya pemecah umumnya 
tidak diperlukan. 

Untuk mengontrol retak horisontal, sengkang vertikal yang dipasang harus menahan 
minimum 4% gaya prategang total saat transfer. Untuk mengontrol retak vertikal diperlukan 
sengkang horisontal dalam luas yang sama, dan dipasang bersama-sama sengkang vertikal 
jika diperlukan kontrol terhadap retak vertikal dan horisontal. Sengkang ini ditempatkan 
sebagai tulangan pencegah pengelupasan (spalling reinforcement) di sepanjang 0,25 kali 
tinggi (lebar) komponen dari muka ujung. Tulangan harus direncanakan untuk menyalurkan 
tegangan sebesar 150 MPa. 
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Jika sekelompok tendon ditempatkan menyebar dalam arah vertikal atau horisontal pada 
ujung komponen beton, maka tulangan tambahan yang ditentukan dari pasal 6.12.4 dan 
6.12.5 di atas harus diberikan untuk mengontrol retak pada komponen beton. 

Tulangan harus diangkur secukupnya untuk menyalurkan tegangan sebesar 150 MPa pada 
setiap penampang kritis. Penampang kritis mungkin terdapat pada tengah-tengah antara 
kelompok tendon, atau di mana ada pengurangan serentak pada penampang melintang, 
atau antara kelompok tendon dan daerah bebas tendon pada penampang melintang. 

 
6.12.7 Detail penulangan khusus pada daerah pengangkuran 
Harus diperhatikan tulangan yang diperlukan pada daerah tegangan tarik setempat seperti 
pada sudut tak bertegangan (dead end), angkur internal, dan angkur luar. 

Pada angkur internal, tulangan khusus harus dipasang untuk menahan 20-40% gaya 
prategang dalam tendon. 

Bila digunakan angkur luar, selain tulangan untuk menahan gaya pemecah, diperlukan 
tulangan tambahan untuk menahan tarik akibat kelengkungan tendon, menyediakan 
sambungan geser ke komponen utama dan melayani penyebaran gaya prategang, serta 
menahan tarik akibat eksentrisitas setempat dari gaya prategang. 

 
6.13 Penyaluran tegangan dalam tendon 
Gaya yang dihitung dalam tendon harus disalurkan ke masing-masing sisi penampang. 

 
6.13.1 Panjang penyaluran untuk tendon pratarik 
Jika tidak ada data pengujian yang cermat, panjang penyaluran Lp untuk pelepasan 
berangsur diambil minimum sebesar 150 kali diameter untuk kawat baja (wire), dan 60 kali 
diameter untuk kawat untai (strand). 

Kawat untai yang terdiri dari 3 atau 7 kawat harus ditanam pada penampang kritis hingga 
menimbulkan lekatan dengan panjang penyaluran tidak kurang dari  
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⎠
⎞

⎜
⎝
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Bila lekatan kawat untai tidak menerus sampai ke ujung komponen, dan bila akibat beban 
kerja terdapat kondisi tarik pada beton yang awalnya mengalami tekan, maka nilai panjang 
penyaluran di atas harus dikali 2. 

 
6.13.2 Penyaluran tegangan pada tendon pasca tarik dengan pengangkuran 

Pengangkuran tendon harus mampu menyalurkan kekuatan tarik fpu ke dalam tendon. 

Angkur untuk tendon yang tidak terlekat harus mampu menahan kondisi pembebanan 
berulang. 
 
6.14 Pemberian dan pengukuran gaya prategang 
a) Gaya prategang harus ditentukan dengan kedua cara berikut: 

1) Pengukuran perpanjangan tendon. Perpanjangan yang diperlukan harus ditentukan 
dari kurva beban terhadap perpanjangan rata-rata untuk tendon prategang yang 
digunakan. 

2) Pengamatan dari gaya jacking pada alat ukur atau sel beban yang telah dikalibrasi 
atau dengan menggunakan dynamometer yang sudah dikalibrasi. 



RSNI T-12-2004 
 

   

75 dari 117 
  

Penyebab terjadinya perbedaan dalam penentuan gaya antara metode (1) dan (2) 
yang melebihi 5 persen untuk elemen pratarik atau 7 persen untuk komponen pasca 
tarik harus diteliti dan diperbaiki. 

b) Bila penyaluran gaya dari kepala angkur pada sistem pratarik ke beton dicapai melalui 
pemotongan tendon prategang dengan api, maka titik pemotongan dan urutan 
pemotongannya harus ditentukan sebelumnya untuk menghindari terjadinya tegangan 
sementara yang tidak diinginkan. 

c) Pada sistem pratarik, strand panjang yang menonjol di luar harus dipotong di dekat 
komponen struktur untuk memperkecil pengaruh kejutan pada beton. 

d) Kehilangan gaya prategang yang terjadi akibat tidak digantinya tendon yang putus tidak 
boleh melebihi 2 persen dari gaya prategang total.         
 

6.15 Perencanaan untuk keawetan jangka panjang 
Perencanaan untuk keawetan jangka panjang pada struktur beton prategang dengan umur 
rencana 50 tahun atau lebih mengacu pada pasal 4.6.2 

 
6.16 Grout untuk tendon prategang dengan lekatan  
6.16.1 Bahan grout 
Grout harus terdiri dari semen portland dan air, atau semen portland, pasir, dan air, yang 
sesuai dengan kebutuhan teknisnya. 

Bahan untuk grout yaitu semen portland, air, pasir dan bahan-tambahan yang boleh 
digunakan, harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam sub-pasal 6.16.2. Bahan-
tambahan yang boleh digunakan adalah yang telah diketahui tidak memiliki pengaruh buruk 
terhadap bahan grout, baja, atau beton. Bahan tambahan yang mengandung kalsium klorida 
tidak boleh dipergunakan. 
 
6.16.2 Pemilihan proporsi grout 
a) Proporsi bahan untuk grout harus didasarkan pada salah satu ketentuan berikut: 

1) Hasil pengujian pada grout yang masih segar dan yang sudah mengeras yang 
dilaksanakan sebelum pekerjaan grout dimulai, atau 

2) Catatan pengalaman sebelumnya dengan bahan dan peralatan yang serupa dan 
pada kondisi lapangan yang sebanding. 

 
b) Semen yang digunakan untuk pekerjaan harus sesuai dengan jenis semen yang 

digunakan dalam penentuan grout. 

c) Kandungan air haruslah merupakan nilai minimum yang cukup untuk menjamin 
tercapainya pelaksanaan pemompaan grout dengan baik, tetapi nilai rasio air-semen 
(dalam perbandingan berat) tidak boleh melampaui 0,45. 

d) Penurunan kemampuan alir grout akibat penundaan pelaksanaan grouting tidak boleh 
diatasi dengan penambahan air. 

 
6.16.3 Pengadukan dan pemompaan grout 
a) Grout harus diaduk dalam alat yang mampu untuk mencampur dan beragitasi secara 

menerus sehingga akan menghasilkan distribusi bahan yang merata dan seragam. 
Selanjutnya, adukan dilewatkan melalui saringan, dan kemudian dipompa sedemikian 
hingga akan mengisi selongsong tendon secara penuh. 
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b) Suhu komponen struktur pada saat pelaksanaan grout harus diatas 2 derajat celcius dan  
harus  dijaga agar tetap diatas 2  derajat  celcius  hingga kubus  grout ukuran 50 mm  
yang  dirawat  di lapangan  mencapai  suatu  kuat  tekan  minimum sebesar 6 MPa. 

c) Selama pengadukan dan pemompaan, suhu grout tidak boleh lebih tinggi dari 30 derajat 
celcius. 

 
6.17 Perlindungan untuk tendon prategang terhadap pembakaran atau pengelasan 
Pelaksanaan pembakaran atau pengelasan disekitar tendon prategang harus dilakukan 
dengan hati-hati, agar tendon tersebut tidak terpengaruh oleh suhu, percikan las, atau 
hantaran arus listrik yang berlebihan. 
 
6.18 Tendon prategang pasca tarik luar 
a) Tendon pasca tarik boleh dilakukan di luar penampang beton. Metode perencanaan 

kekuatan dan kemampuan layanan dari standar ini harus dipergunakan untuk 
mengevaluasi pengaruh gaya tendon luar pada struktur beton. 

b) Tendon luar harus ditinjau sebagai tendon tanpa lekatan pada saat perhitungan kuat 
lentur, kecuali jika diberikan suatu perlakuan untuk melekatkan secara efektif tendon luar 
tersebut pada penampang beton di keseluruhan panjangnya. 

c) Tendon luar harus dipasang pada komponen struktur beton sedemikian hingga 
eksentrisitas yang diinginkan antara tendon dan titik berat penampang dapat 
dipertahankan untuk keseluruhan rentang dari defleksi balok yang diantisipasi. 

d) Tendon luar dan daerah pengangkuran tendon harus dilindungi dari korosi. Rincian 
metode proteksi yang digunakan harus diperlihatkan pada gambar rencana atau pada 
spesifikasi proyek. 
 

6.19 Ketentuan untuk komponen prategang pracetak 
Perencanaan komponen pracetak harus mempertimbangkan: 

a) Semua kondisi pembebanan dan kendala mulai dari fabrikasi awal sampai selesainya 
pelaksanaan struktur, termasuk juga pengangkutan dan pemasangan. 

b) Pengaruh sambungan dan pertemuan pada komponen pracetak yang tidak monolit. 

c) Pengaruh lendutan awal dan lendutan jangka panjang, dan pengaruh komponen struktur 
lain yang bersambungan. 

 
Perencanaan sambungan dan tumpuan harus mencakup semua gaya yang akan disalurkan 
termasuk susut, rangkak, deformasi elastis, suhu, angin dan gempa. 

Detail struktural dan sambungannya harus direncanakan mempunyai toleransi yang cukup 
terhadap proses fabrikasi, ereksi dan tegangan sementara yang terjadi saat pemasangan. 

Akibat kombinasi pembebanan yang jarang terjadi (termasuk selama pemasangan) tidak 
diijinkan terjadinya dekompresi pada titik pertemuan tanpa tulangan (unreinforced contact 
joint). 

Untuk sambungan mortar semen pada kondisi kombinasi pembebanan yang sering terjadi, 
tegangan yang  bekerja  pada  sambungan harus bersifat tertekan dan tidak kurang dari 0,15 
N/mm2. 
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7 Ketentuan struktur bawah 

7.1  Pondasi 
7.1.1 Ketentuan pondasi dangkal 
7.1.1.1 Umum 
Pondasi dangkal harus direncanakan dengan pertimbangan terhadap: 
- Daya dukung tanah pada kemampuan layannya atau keadaan batas ultimit. 
- Jenis struktur, penurunan total, penurunan diferensial, dan pergerakan lainnya yang 

dapat diterima. 
- Sifat dan lamanya pembebanan. 
- Kedalaman pondasi. 
- Pengaruhnya terhadap pondasi lain dari struktur bangunan yang sudah berdiri di 

sekitarnya, pada waktu pelaksanaan konstruksi jembatan yang direncanakan. 
 

7.1.1.2 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pondasi 
dangkal 
7.1.1.2.1 Kedalaman pondasi 
Kedalaman pondasi dangkal ditentukan dengan mempertimbangkan: 
- Daya dukung dan sifat kompresibilitas tanah. 
- Perkiraan kedalaman gerusan. 
- Kemungkinan pergerakan tanah dasar. 
- Kemungkinan penggalian di masa yang akan datang yang berdekatan dengan pondasi. 
- Muka air tanah. 
- Besarnya perubahan volume tanah kohesif akibat iklim/musim. 
- Jarak dan kedalaman pondasi yang berdekatan dengan lereng yang mempunyai resiko 

stabilitas secara keseluruhan. 
- Mencapai suatu kedalaman di mana pondasi tidak akan terganggu oleh konstruksi baru 

di masa mendatang. 
- Kemungkinan adanya jalur pemipaan dalam tanah. 
- Kemungkinan adanya tekanan apung air tanah. 
- Kemungkinan terjadinya perubahan morfologi badan sungai, seperti gerusan setempat, 

penggalian dasar sungai (akibat galian C), dan degradasi dasar sungai.  
 

7.1.1.2.2 Penurunan pondasi 
Penurunan di atas tanah keras tidak perlu diperhitungkan. Sedangkan untuk tanah-tanah 
yang lain harus diperiksa penurunannya dengan menggunakan pembebanan yang 
mendekati keadaan batas pada kemampuan daya layannya. 

Pergeseran pondasi dapat diakibatkan karena pergerakan total seluruh pondasi atau 
sebagai pergerakan diferensial. Tiga tipe utama pergerakan pondasi yang harus 
dipertimbangkan adalah: 
- Penurunan 
- Pergerakan horisontal (geser) 
- Terguling (rotasi). 
 
7.1.1.2.3 Kapasitas pondasi 
Ketahanan daya dukung ultimit pondasi harus memperhitungkan pengaruh dari pergerakan 
tanah di bawahnya. Konsekuensinya adalah tidak dimungkinkan untuk membuat satu nilai 
universal untuk perencanaan pondasi, yang mana nilai-nilai tersebut harus didapat dari 
pengujian geoteknik di lapangan dan/atau laboratorium. 
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Bila diperkirakan adanya resiko, longsor harus dipertimbangkan pada level permukaan 
perletakan pondasi pada kondisi batas ultimit. 
 
7.1.1.2.4 Lebar pondasi 
Lebar pondasi harus dirancang berdasarkan: 
- Tekanan pada tanah di level kedudukan pondasi harus cukup rendah. 
- Pertimbangan praktis menyangkut penggalian yang ekonomis. 
 
7.1.1.3 Ketentuan perencanaan berdasarkan PBL 
7.1.1.3.1 Analisis pergerakan pondasi 
Penurunan pondasi dapat muncul sebagai penurunan total dari keseluruhan pondasi atau 
sebagai penurunan diferensial dari kelompok pondasi atau balok pondasi atau pondasi rakit. 

Penurunan total adalah gabungan dari penurunan elastis, konsolidasi dan sekunder. 
Penurunan elastis harus ditentukan dengan menggunakan beban mati tidak terfaktor yang 
ditambah dengan beban hidup dan kejut tidak terfaktor. Penurunan konsolidasi dan sekunder 
dapat ditentukan dengan hanya menggunakan beban mati yang tidak terfaktor. Penurunan 
dapat dihitung berdasarkan teori elastis, teori konsolidasi atau dengan menggunakan hasil-
hasil uji lapangan. 

Pergerakan pondasi yang ditolerir baik vertikal maupun horisontal harus dikembangkan 
konsisten dengan fungsi dan jenis struktur, umur layan yang diantisipasi, dan konsekuensi 
dari pergerakan pada kinerja struktur.  

 
7.1.1.3.2 Pondasi dengan beban eksentris yang sangat besar 
Pondasi dengan beban ini harus direncanakan terhadap situasi: 
- Terjadinya tegangan pojok yang sangat tinggi pada kasus pondasi di atas batuan keras. 
- Masuknya tekanan air jika terdapat sebuah celah di bawah pondasi. 
- Deformasi besar yang mengarah pada tergulingnya pondasi. 
 
7.1.1.4 Ketentuan perencanaan berdasarkan PBKT 
7.1.1.4.1 Ketentuan perencanaan pondasi dangkal 
Perencanaan struktur pondasi harus ditinjau melalui beberapa aspek seperti di bawah ini: 
- Beban dan reaksi yang meliputi aspek perhitungan aksi beban dan reaksi serta reaksi 

dari pondasi yang sendirian dan yang berkelompok. 
- Momen lentur yang meliputi aspek perhitungan penampang kritis dan distribusi dari 

pembesian. 
- Gaya geser yang meliputi aspek perhitungan penampang kritis, dan tulangan geser bila 

jenis strukturnya memungkinkan. 
- Pembesian tulangan yang meliputi aspek penyaluran panjang dan penampang kritis. 
- Transfer gaya pada dasar kolom yang meliputi aspek perhitungan transfer gaya vertikal 

dan lateral, perletakan, penulangan, ukuran dowel, penyaluran panjang, dan splicing. 
 
7.1.1.4.2 Ketentuan perencanaan pondasi sumuran 
Kapasitas rencana sebuah pondasi sumuran dapat ditentukan dari kondisi berikut: 

Keseimbangan dalam arah vertikal, horisontal dan rotasi harus dipenuhi di bawah beban 
yang bekerja dan reaksi tanah. 

Di bawah pembebanan eksentris atau miring, pondasi dapat dianggap berputar secara kaku 
terhadap suatu titik pada dasar pondasi. 

Tahanan horisontal tanah dapat dianggap terdiri dari tekanan tanah efektif (pasif dikurangi 
aktif) yang bekerja pada kedalaman efektif dari sumuran. 
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Reaksi tanah vertikal dapat dianggap bekerja secara eksentris, terhadap sumbu (as) 
sumuran, yang mana penting untuk mendapatkan keseimbangan gaya-gaya yang bekerja. 
Gaya dukung vertikal kemudian didistribusikan secara merata pada daerah dasar sumuran di 
mana pusatnya pada eksentrisitas yang sama dengan reaksi tadi. 

Suatu gaya horisontal dapat dianggap bekerja pada dasar sumuran, dibatasi pada harga 
tahanan geser gelincir. Gaya ini dapat bekerja dalam arah yang dikehendaki untuk 
mendapatkan keseimbangan horisontal. 
 
7.1.1.4.3 Kegagalan struktural akibat pergerakan pondasi 
Penurunan diferensial dan pergerakan horisontal pondasi pada sebuah struktur di bawah 
beban yang direncanakan berdasarkan PBKT adalah perlu ditinjau agar tidak mengarah 
pada timbulnya keadaan batas ultimit di struktur. 
 
7.1.2 Ketentuan perencanaan pondasi dalam 
7.1.2.1 Umum 
Bagian ini mencakup perencanaan dalam yang berupa tiang pancang dan sistem tiang. Di 
mana semua beban harus dianggap dipindahkan secara keseluruhan oleh tiang-tiang ke 
lapisan tanah atau batuan, dengan mengabaikan kontribusi daya dukung dari struktur 
pondasi. 
 
7.1.2.2 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pondasi dalam 
7.1.2.2.1 Jenis pondasi dalam 
Jenis pondasi dalam yang merupakan tiang pancang dapat bersifat tiang gesek, tiang tumpu, 
atau tiang yang merupakan kombinasi, dan material tiang tersebut dapat terbuat dari beton, 
baja dan kayu.  
 
7.1.2.2.2 Kedalaman tiang 
Kedalaman tiang harus ditentukan dengan mempertimbangkan: 
- Daya dukung atau sifat kompresibilitas tanah atau batuan. 
- Penurunan yang diijinkan dari struktur. 
- Perkiraan kedalaman gerusan setempat,. 
- Kemungkinan pergerakan tanah. 
- Penggalian badan sungai atau degradasi dasar sungai di kemudian hari yang 

berdekatan dengan pondasi. 
- Letak dan kedalaman pondasi dari struktur yang berdekatan. 
- Muka air tanah. 

Penentuan panjang tiang hendaknya didasarkan atas evaluasi yang cermat berdasar 
informasi karakteristik tanah yang tersedia, perhitungan kapasitas statik vertikal dan lateral, 
dan/atau berdasarkan riwayat/pengalaman sebelumnya. 
 
7.1.2.2.3 Jarak tiang dan kedalaman tiang yang masuk kedalam tanah 
Jarak dari tiang-tiang harus dipertimbangkan terhadap kondisi dari tanah dan harus dipilih 
dengan memperhatikan pemadatan dan metode pemasangan/pelaksanaannya.  Jarak tiang 
harus diukur dari as ke as. Untuk tiang-tiang yang paralel, jarak minimum tiang adalah 5 kali 
diameter atau jarak terkecil dari tiang. Bila kepala tiang tergabung dalam suatu kumpulan 
kepala tiang (pile-cap) beton, jarak dari satu sisi tiang ke tepi terdekat dari kumpulan kepala 
tiang, tidak boleh kurang dari 250 mm. 

Kepala tiang harus tertanam ke dalam beton tidak kurang dari 300 mm sesudah semua 
material yang rusak akibat pemancangan dibuang. Untuk tiang-tiang beton dan pipa baja 
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yang diisi beton harus dibuat kait angkur atau pembesian yang diperpanjang kedalam pile-
cap beton, maka masuknya kepala tiang dapat dikurangi sampai 100 mm. 
 
7.1.2.2.4 Pergerakan tiang 
Penurunan dari tiang-tiang yang dibebani secara aksial dan grup tiang pada beban yang 
diijinkan harus diperhitungkan. Analisis elastis, cara transfer beban dan/atau cara elemen 
hingga dapat digunakan. Penurunan dari tiang atau grup tiang tidak boleh melebihi batas 
pergerakan struktur yang diijinkan. 

Untuk perhitungan pergerakan tiang sebagaimana dalam Standar Perencanaan Teknis 
Pondasi Tiang untuk Jembatan SK SNI T-15-1993-03. 
 
7.1.2.2.5 Keawetan tiang 
Untuk memenuhi persyaratan keawetan, pondasi tiang beton harus direncanakan 
berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 
- Pada lingkungan korosif, tiang harus dibuat dengan menggunakan rencana campuran 

beton kedap air. 
- Tebal minimum selimut beton adalah 45 mm untuk kondisi non korosif dan 55 mm pada 

kondisi korosif. 
- Tidak terdapat retak-retak pada beton yang dapat menyebabkan terjadinya korosi pada 

baja tulangan. 

Sebagai pertimbangan didalam pemilihan jenis tiang, khususnya tiang beton adalah 
terjadinya kebocoran pasta semen, atau pengaruh lain sebelum semen mengeras seperti air 
tanah yang mengalir bebas masuk ke dalam tiang yang dicetak di tempat. 

 
7.1.2.2.6 Pengaruh dari pemancangan tiang dan struktur yang berdekatan 
Pemilihan dan pemancangan tiang perlu dipertimbangkan terhadap pengaruh pemadatan 
yang disebabkan oleh berpindahnya tanah terhadap tiang dan struktur yang berada di 
dekatnya. Dan perlu juga dilihat pengaruh timbal balik antara struktur dekat pondasi tiang 
serta pondasi tiang itu sendiri. 

 
7.1.2.2.7 Gaya akibat pengangkatan 
Kekuatan struktural tiang harus cukup untuk menahan pengaruh beban yang dihasilkan 
akibat pengangkatan dan pemancangan. Ketahanan tiang tidak boleh melampaui kondisi 
perencanaan ultimit dan layanan akibat pengaruh beban-beban tersebut. Dalam 
memperhitungkan tegangan akibat pengangkatan, maka beban statik harus ditingkatkan 
sebesar 50% sebagai akibat gaya tumbukan dan kejutan. 
 
7.1.2.2.8 Sambungan 
Apabila mungkin sambungan tiang dihindarkan. Jika tidak, maka sambungan harus 
direncanakan mempunyai kekuatan penuh pada penampang melintang tiang. Jika 
sambungan tidak dapat menahan momen lentur penuh, maka kekuatan dan lokasi 
sambungan tidak boleh berada pada daerah yang mempengaruhi perilaku dan kinerja 
selama pengangkatan, pemancangan atau dalam posisi akhir. 

 
7.1.2.2.9 Pelindung ujung tiang atau sepatu tiang pancang 
Ujung atau sepatu tiang disarankan digunakan, kecuali jika diketahui dari pengalaman 
sebelumnya, penyelidikan khusus atau tiang uji bahwa hal ini memang tidak diperlukan. 
Penggunaan sepatu tiang dipertimbangkan untuk tiang yang bersifat tumpu, dan dipancang 
pada daerah permukaan batuan keras. Dan untuk tiang pancang yang terletak pada suatu 
permukaan batuan keras miring di mana ujung tiang dapat tergelincir penggunaan sepatu 
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tiang dihindarkan. Adanya kebutuhan ujung sepatu bisa digunakan untuk berbagai tipe tiang 
yaitu tiang beton, baja dan kayu. 

 
7.1.2.3 Ketentuan perencanaan Berdasarkan PBL 
Beban layan untuk menghitung penurunan pondasi harus mencakup beban mati dan hidup 
yang tidak terfaktor untuk tiang di dalam tanah non-kohesif dan hanya beban mati tidak 
terfaktor untuk tanah kohesif. Perencanaan harus pergerakan pondasi tiang dan tidak 
mengakibatkan kerusakan lokal pada struktur jembatan. 

 
7.1.2.3.1 Penurunan 
Penurunan dari satu tiang dapat ditentukan dengan analisis teori dengan menggunakan data 
investigasi lapangan, test beban atau kombinasi keduanya. Terdapat dua keadaan yang 
dapat digunakan untuk menghitung penurunan yaitu: 
- Untuk tiang yang bersifat gesek yang tertanam dalam lapisan tanah yang seragam, dan; 
- Untuk tiang yang bersifat tumpu dan terletak pada lapisan yang kaku.  

 
7.1.2.3.2 Lendutan lateral dan rotasi 
Lendutan lateral dan rotasi suatu tiang vertikal tunggal dengan memperhatikan kondisi 
modulus tanah yang seragam atau yang meningkat secara linier terhadap kedalaman dapat 
dihitung dengan rumus-rumus yang tersedia. Di sini perlu ditinjau kondisi kepala tiang 
apakah bebas atau terjepit 

 
7.1.2.3.3 Gesekan permukaan negatif 
Gesekan permukaan negatif pada tiang dianggap sama dengan kekuatan tanah tidak 
terfaktor. Gaya tarik gesekan negatif tidak terfaktor harus ditambahkan pada beban mati 
vertikal yang bekerja pada pondasi dalam untuk  menghitung penurunan. 

 
7.1.2.4 Ketentuan perencanaan berdasarkan PBKT 
7.1.2.4.1 Kapasitas aksial tiang 
Kapasitas ultimit rencana tiang dalam segala hal tidak boleh melebihi ketahanan struktural 
yang telah diberi faktor reduksi. Kapasitas aksial tiang harus dihitung dari nominal, kapasitas 
dan faktor reduksi kekuatan yang bersesuaian. Kapasitas nominal aksial dapat diukur secara 
langsung dengan uji pembebanan atau analisis dinamik, termasuk rumus pemancangan 
tiang. Dalam rencana awal kapasitas aksial ultimit rencana tiang dapat dihitung dengan 
rumus geoteknik yang menggunakan parameter kekuatan tanah terfaktor. 

Ketahanan ultimit dari rencana tiang harus ditentukan dengan salah satu atau lebih cara 
seperti tertera di bawah ini: 
- Analisis statis dengan menggunakan data investigasi lapangan dengan melihat dua 

kondisi yang ada tiang tunggal dan tiang dalam kelompok/grup, 
- Analisis dinamis dengan menggunakan data yang diperoleh sewaktu tiang dipancang 

yaitu rumus pemancangan tiang atau analisis persamaan gelombang atau solusi 
dinamik bentuk tertutup, 

- Test pembebanan statis. 
 

Ketahanan aksial tiang dapat pula ditentukan pada suatu proses perencanaan yang 
didasarkan atas analisis statis yang dikombinasikan dengan data hasil pemancangan atau uji 
pembebanan. Hasil uji beban dapat diekstrapolasikan ke struktur yang berdekatan dengan 
kondisi permukaan bawah yang mirip. 
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7.1.2.4.2 Beban tegak dan beban miring pada kelompok tiang 
Perlu tidaknya reduksi dalam kapasitas total untuk pengaruh kelompok tiang dapat mengacu 
pada Standar Perencanaan Teknis Pondasi Tiang untuk Jembatan SK SNI T-15-1993-03. 
Penjelasan dilakukan untuk beban aksial, eksentris dan miring. 
 
7.1.2.4.3 Tahanan lateral tiang 
Tahanan lateral tiang ditentukan oleh uji beban lateral, secara empiris atau secara teoritis. 
Tahanan lateral tiang dari suatu kelompok tiang dapat diambil sebagai jumlah komponen 
horisontal dari gaya dalam tiang-tiang miring dan tahanan tanah pasif sekeliling kelompok 
tiang. Sebagai alternatif diberikan rumusan untuk menghitung tahanan lateral ultimit dari satu 
tiang berkepala bebas didalam tanah kohesif dan non kohesif. Pada kelompok tiang, 
pengaruh kelompok tiang.perlu diperhitungkan pula. 
 
7.1.2.4.4 Gaya angkat 
Pondasi tiang perlu dipertimbangkan untuk menahan gaya angkat jika ada pengangkuran 
pada ujung atas dan jika gesekan permukaan dihasilkan dengan cukup. Kapasitas angkat 
pondasi tiang bersisi paralel tidak boleh melebihi 50% kapasitas gesek permukaan aksial 
terfaktor dari masing-masing tiang yang dihitung dengan rumus-rumus geoteknik.  

Pengaruh kelompok dapat diperhitungkan dengan menggunakan 50% blok ekivalen, apabila 
nilai yang dihitung tidak melebihi 50% kapasitas angkat total masing-masing tiang. 

Tiang yang dilapisi maupun tiang yang ujungnya lebih kecil dari kepala, tidak boleh 
digunakan untuk menahan gaya angkat. 

Pada perhitungan kapasitas gaya angkat tiang tunggal dan kelompok tiang disyaratkan 
digunakannya faktor-faktor kinerja, baik untuk kondisi tiang yang terletak pada tanah kohesif 
maupun non kohesif. 

 
7.1.2.4.5 Tiang tertekuk 
Beban tekuk kritis rencana dapat ditentukan dari beban tekuk kritis nominal dengan 
menggunakan faktor reduksi. Beban tekuk kritis nominal dapat dihitung dengan 
menggunakan rumusan yang diberikan dan dengan memperhatikan modulus reaksi tanah 
dasar : apakah konstan atau meningkat secara linier terhadap kedalaman tiang. 

Stabilitas dari tiang perlu dipertimbangkan jika sebagian panjang tiang-tiang berada di air 
atau udara. 

 
7.1.2.4.6 Gesekan permukaan negatif 
Pada keadaan batas ultimit, gesekan permukaan negatif tidak terfaktor yang disebabkan 
oleh gaya negatif tiang-tiang polos (tidak dilapisi) dianggap sama dengan 1,25 kali kekuatan 
tanah terfaktor. Satu rumusan untuk menghitung gaya tarik gesekan negatif rencana dan 
penjelasan mengenai panjang tiang di mana gesekan permukaan negatif terjadi, dijelaskan 
dalam Standar Perencanaan Teknis Pondasi Tiang untuk Jembatan SK SNI T-15-1993-03. 

Demikian juga penjelasan mengenai cara pencegahan/pengurangan gesekan negatif 
sebagaimana dijelaskan dalam SK SNI T-15-1993-03. 
 
Gaya tarik gesekan negatif terfaktor harus ditambahkan pada beban mati vertikal terfaktor 
yang diaplikasikan pada pondasi dalam sewaktu menilai kapasitas dukung tiang. 
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7.2 Ketentuan Perencanaan struktur bangunan bawah 
7.2.1 Umum 
Struktur bangunan bawah jembatan adalah bagian struktur jembatan atau komponen 
jembatan yang menahan beban dan secara umum diistilahkan sebagai kumpulan kepala 
tiang (pile cap), pilar, dinding penahan tanah, pondasi dan terminologi sejenis lainnya. 
Perencanaan berlaku untuk kepala jembatan, bangunan portal kaku dan gorong-gorong 
yang mana beban lateral dari tekanan tanah pada tiap-tiap ujung bangunan diseimbangkan 
dengan gaya tekan yang disalurkan melalui bangunan atas. Bagian ini tidak berlaku untuk 
struktur tanah-baja fleksibel. 

 
7.2.2 Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan struktur bangunan 
bawah 
7.2.2.1 Ketentuan beban 
Pilar jembatan dan pilar yang berupa kepala kumpulan tiang harus direncanakan untuk dapat 
menahan beban mati, beban pelaksanaan, beban hidup akibat lalu lintas, beban angin pada 
struktur atas, gaya-gaya akibat aliran air, pengaruh suhu dan susut, tekanan lateral tanah, 
dan tekanan air, gerusan, tumbukan serta beban gempa bumi. Pertimbangan pada struktur 
perlu diberikan terhadap jenis tekanan tanah aktif, pasif dan at-rest yang ada. Jika gerusan 
atau penggalian dapat membuang bahan timbunan di atas satu kaki pondasi atau dinding 
miring, maka pengaruh stabilitas dari massa tanah harus diperhitungkan dan tahanan pasif 
tanah harus diabaikan. 

 
7.2.2.2 Penurunan 
Penurunan yang diantisipasi dari kepala tiang dan pilar jembatan harus ditentukan dengan 
analisis yang cocok, untuk mana pengaruh dari penurunan diferensial perlu diperhitungkan 
dalam perencanaan struktur atas. 

 
7.2.3 Ketentuan perencanaan pilar Jembatan 
7.2.3.1 Jenis pilar 
Ada beberapa jenis pilar, antara lain pilar balok cap tiang sederhana, berdinding padat, pilar 
berdinding ganda, pilar membelok dan pilar kolom tunggal ataupun pilar berongga (tubular 
pier). 

 
7.2.3.2 Beban tumbukan 
Beban tumbukan dapat terjadi akibat tabrakan yang berasal dari lalu lintas kendaraan, lalu-
lintas sungai atau benda hanyutan. Analisis resiko yang pantas perlu dilakukan untuk 
menentukan derajat ketahanan tumbukan yang harus disediakan dan/atau untuk 
menentukan sistem proteksi yang cocok. 

Pilar yang mendukung jembatan harus diperiksa terhadap pengaruh tumbukan dari 
kendaraan agar menjamin bahwa struktur tidak akan runtuh oleh berat sendiri jika satu 
penunjang/perletakan berpindah.  

 
7.2.3.3 Perlindungan pilar 
Sambungan antara batang-batang struktural perlu direncanakan untuk menahan atau 
mengakomodasi pergerakan relatif tanpa harus runtuh. Jikalau tumbukan kendaraan terjadi, 
maka harus disediakan penghalang kaku atau pilar jembatan di cek terhadap beban-beban 
tabrakan yang disyaratkan pada Standar Perencanaan Pembebanan untuk Jembatan Jalan 
Raya. 
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7.2.3.3.1 Gerusan 
Perubahan morfologi sungai seperti gerusan setempat, penurunan badan sungai akibat 
penggalian dan degradasi dasar sungai yang diperkirakan akan terjadi harus ditentukan dan 
dalam perencanaan harus dikembangkan untuk meminimalisasi keruntuhan akibat kondisi 
ini. 
 
7.2.3.3.2 Muka pilar 
Bagian ujung depan pilar perlu didesain untuk memecah angkutan. 
 
7.2.3.3.3 Pilar berbentuk tabung 
Karena kelemahannya terhadap beban lateral, maka pilar jenis ini harus mempunyai 
ketebalan dinding yang cukup untuk melawan gaya dan momen dari segala situasi 
pembebanan. Konfigurasi prismatis dapat berupa pracetak atau pratekan sewaktu 
pelaksanaan. 

 
7.2.3.3.4 Kapasitas dan keamanan struktural pilar jembatan 
Pilar jembatan harus direncanakan untuk mempunyai kapasitas struktural yang memadai, 
dengan pergerakan yang dapat diterima sebagai akibat dari kombinasi beban-beban, serta 
kapasitas dukungan pondasi yang aman dan penurunan yang dapat diterima. 

Perencanaan struktur pilar jembatan dan pondasinya harus mengikuti standar perencanaan 
struktur beton bertulang sebagaimana diuraikan sebelumnya, berdasarkan cara 
Perencanaan berdasarkan Beban dan Kekuatan Terfaktor untuk penampang beton 
bertulang, termasuk pembatasan luas tulangannya. 
 
7.2.3.3.5 Penurunan 
Penurunan dapat diperkirakan dari prosedur analisis geoteknik yang lazim. 

 
7.2.3.3.6 Pergerakan yang diijinkan 
Kriteria pergerakan yang diijinkan untuk pilar jembatan harus dihitung berdasarkan jenis dan 
kepentingan jembatan, umur layan yang diantisipasi, dan konsekuensi dari pergerakan yang 
tidak dapat diterima secara struktural. 

 
7.2.3.3.7 Sambungan 
Harus disediakan sambungan kontraksi vertikal pada interval yang tidak lebih dari 8 meter 
pada pilar yang tinggi dan harus disediakan tulangan yang cukup untuk mencegah retak dan 
susut. 

 
7.2.3.3.8 Penulangan susut dan akibat suhu 
Semua muka/bagian yang terbuka dari pilar jembatan beton bertulang harus diberi tulangan 
akibat pengaruh penyusutan dan suhu sesuai persyaratan pada bagian 4. 
 
7.2.4 Ketentuan perencanaan kepala Jembatan  
7.2.4.1 Jenis-jenis kepala jembatan 
Jenis-jenis kepala jembatan antara lain tembok penahan gravitasi, tembok penahan 
kantilever, tembok penahan kontrafort, kolom terbuka (spill-through abutment), balok cap 
tiang sederhana dan tanah bertulang. 
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7.2.4.2 Beban 
Pada kasus kepala jembatan terbuka, untuk memperhitungkan lengkungan timbunan atau 
gesekan pada sisi kolom, maka tekanan tanah pada kolom dianggap bekerja pada suatu 
lebar ekivalen.  

Kepala tiang harus didesain untuk menanggung tekanan tanah, berat dari kepala tiang dan 
struktur atas jembatan, beban hidup di struktur atas atau timbunan, beban angin dan gaya-
gaya longitudinal akibat friksi atau ketahanan geser dari perletakan. Kepala tiang jenis 
integral harus direncanakan untuk gaya-gaya yang diakibatkan oleh pergerakan panas dari 
struktur atas. 

 
7.2.4.3 Stabilitas 
Kepala jembatan harus direncanakan terhadap kombinasi pembebanan seperti yang 
disyaratkan: 
- Kepala tiang di atas pondasi dangkal harus direncanakan untuk menahan berputarnya 

kepala tiang. Beban mati dan hidup diasusumsikan terdistribusi secara merata 
sepanjang panjang kepala tiang antara sambungan-sambungan ekspansi. 

- Daya dukung pondasi yang diijinkan dan kapasitasnya harus ditentukan sesuai dengan 
analisis geoteknik. 

- Tekanan tanah yang diakibatkan oleh timbunan di depan kepala tiang harus diabaikan. 
- Beban gempa harus ditentukan sesuai dengan Peraturan Pembebanan akibat gempa 
- Tekanan tanah yang diakibatkan oleh material timbunan harus diperhitungkan sesuai 

dengan analisis geoteknik. 
- Penampang dari dinding batuan atau kepala jembatan beton harus diproporsikan untuk 

menghindari timbulnya tegangan tarik didalam material. 
Apabila bangunan bawah atau dinding penahan terletak pada lapisan tanah kohesif yang 
dalam, keseluruhan stabilitas massa tanah yang mendukung dinding sebaiknya diselidiki.  

Apabila gerusan atau penggalian akan menghilangkan material timbunan di atas pondasi 
atau lereng, maka pengaruh stabilitas massa tanah dan tahanan pasif seharusnya diabaikan. 
 
7.2.4.4 Penulangan untuk susut dan suhu 
Semua muka/bagian yang terbuka dari bangunan bawah beton bertulang dan dinding 
penahan harus ditulangi akibat pengaruh penyusutan dan suhu sesuai persyaratan yang 
ada. Permukaan terbuka dari struktur beton penahan masif tidak memerlukan penulangan 
seperti di atas, tetapi dalam pengurangan retak seperti sambungan susut dengan jarak lebih 
rapat, umumnya jarak as ke as 3 meter. 

 
7.2.4.5 Drainase dan timbunan 
Apabila mungkin, timbunan berdrainase bebas dapat digunakan langsung dibelakang kepala 
jembatan atau dinding penahan. Timbunan drainase bebas sebaiknya mempunyai sudut 
geser dalam tidak kurang dari 30°. 

Material pengisi pada belakang kepala jembatan harus berdrainase bebas, bukan tanah 
ekspansif dan harus dialirkan oleh lubang-lubang weep dengan saluran drainase pada 
interval dan ketinggian yang pantas. Dalam hal ini, lanau dan lempung tidak boleh digunakan 
sebagai timbunan (backfill). 
 
7.2.4.6 Kepala jembatan tipe integral, kepala jembatan pada dinding penahan yang 
distabilkan secara mekanik, dan kepala jembatan pada sistem modular 
Masing-masing jenis kepala jembatan harus dirancang secara berbeda karena kekhususan 
strukturalnya masing-masing. 
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7.2.4.7 Dinding sayap 
Dinding sayap harus mempunyai panjang yang cukup untuk menahan timbunan lalu-lintas 
pada kebutuhan ke depan dan menyiapkan proteksi terhadap kohesi. Panjang dari dinding 
wing harus dihitung dengan menggunakan kemiringan lereng yang dibutuhkan. 

 
7.2.4.8 Penulangan 
Batang tulangan atau profil baja perlu dibentangkan melintang pada celah antara dinding 
sayap dan kepala jembatan untuk mengikat mereka secara bersama. 
 
7.2.5 Ketentuan perencanaan berdasarkan PBKT 
Perencanaan kepala jembatan/abutmen berdasarkan faktor beban dapat mengacu pada 
Standar Perencanaan Pondasi Langsung untuk Jembatan SNI 03-3446-1994. 
 
7.2.6 Pergerakan yang diijinkan 
Kriteria pergerakan yang diijinkan untuk struktur bawah harus dihitung berdasarkan tipe dan 
fungsi dari struktur bawah, umur layan yang diantisipasi, dan konsekuensi dari pergerakan 
yang dapat diterima baik oleh struktur atas maupun struktur bawah itu sendiri 
 
7.3 Ketentuan perencanaan dinding penahan tanah 
7.3.1 Umum 
Dinding penahan tanah harus direncanakan untuk menahan tekanan tanah lateral dan 
tekanan air, termasuk beban mati dan hidup, berat sendiri dinding, pengaruh suhu dan susut, 
dan beban gempa bumi yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang dispesifikasikan 
dalam bab ini. Untuk kebanyakan aplikasi, dinding penahan yang bersifat permanen harus 
direncanakan untuk umur pelayanan minimum antara 50 sampai 100 tahun. Dinding 
penahan tanah harus direncanakan untuk bebas perawatan selama umur layan yang 
dirancang. Dinding penahan yang dibangun untuk maksud sementara biasanya perlu 
direncanakan untuk umur layan 36 bulan, atau kurang bila memang ditetapkan demikian. 

 
7.3.2 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dinding penahan 
7.3.2.1 Jenis-jenis dinding penahan 
Pasangan batu/bata dan dinding beton tak bertulang, dinding krib, dinding bronjong, dan 
dinding tanah bertulang direncanakan sebagai bangunan gravitasi. Selain itu terdapat juga 
dinding tipis, dinding semi-gravitasi, dinding kantilever non-gravitasi, dinding yang terangkur, 
dinding tanah yang distabilisasi secara mekanik dan dinding modul pracetak. Dinding sayap 
dan kepala jembatan harus cukup panjang untuk menahan tanggul jalan dan memberikan 
pengamanan erosi. Panjang sayap dihitung berdasarkan lereng tanggul. 
 
7.3.2.2 Pemilihan jenis dinding 
Pemilihan jenis dinding harus didasarkan pada penilaian dari besarnya dan arah beban yang 
bekerja, tinggi yang cocok terhadap posisi pondasi, potensial terhadap beban gempa, 
kehadiran faktor-faktor lingkungan yang merusak, kendala fisik, penurunan diferensial, 
penurunan yang diijinkan, penampilan bagian muka dan kemudahan dan harga konstruksi.  

Dinding tipis yang penggunaannya bertujuan sebagai penopang sementara selama 
konstruksi, dapat juga digunakan sebagai bangunan permanen di bawah kondisi-kondisi 
yang sesuai. Selain itu, jenis dinding ini dapat juga digunakan untuk menunjang secara 
langsung balok jembatan, untuk mengambil beban tanah horisontal sewaktu digunakan 
dalam kaitannya dengan jenis kepala jembatan konvensional, atau untuk konstruksi dinding 
sayap. 
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7.3.2.3 Stabilitas 
Stabilitas menyeluruh dari lereng di sekitar dinding harus dipertimbangkan. Kestabilan 
menyeluruh dari dinding penahan, tanah yang ditahan dan tanah yang mendukung harus 
dievaluasi untuk semua dinding dengan menggunakan analisis metode kesetimbagan 
terbatas. Analisis dengan metode Bishop yang dimodifikasi, Janbu yang disederhanakan, 
dan Spencer dapat digunakan. Eksplorasi khusus, percobaan dan analisis dibutuhkan untuk 
konstruksi dinding penahan dan kepala jembatan di atas deposit lunak di mana konsolidasi 
dan atau aliran lateral dari tanah lunak dapat mengakibatkan penurunan atau pergerakan 
horisontal jangka panjang yang tidak dapat diterima. 

Dalam meninjau stabilitas dinding, perlu secara terpisah ditinjau keamanan terhadap resiko 
kegagalan yang disebabkan oleh: 
- penurunan; 
- pergerakan horisontal; 
- terguling (overturning) 

Dinding gravitasi, dinding semi gravitasi dan dinding kantilever harus didimensikan untuk 
menjamin stabilitas terhadap hal-hal di atas. 

Apabila dinding penahan terletak pada lapisan tanah kohesif yang dalam, keseluruhan 
stabilitas massa tanah yang mendukung dinding sebaiknya diselidiki. 

Apabila gerusan atau penggalian akan menghilangkan material timbunan di atas pondasi 
atau lereng, maka pengaruh stabilitas massa tanah harus dihitung secara teliti, dan tahanan 
pasif seharusnya diabaikan. 

 
7.3.2.4 Tekanan tanah 
Pengaruh timbunan berlereng yang disangga struktur perlu dipertimbangkan. Pengaruh 
gesekan antara tanah dan muka dinding juga perlu diperhitungkan. Apabila retak tarik akan 
terjadi pada tanah kohesif, maka pengaruh tekanan air didalam retak harus dipertimbangkan. 
Nilai koefisien tekanan tanah yang digunakan untuk menghitung tekanan tanah tergantung 
pada karakteristik pergeseran bangunan penahan dan metode pemadatan timbunan. 

Perlu diperhitungkan pula pengaruh pemadatan timbunan dibelakang dinding penahan 
terhadap tekanan lateral. 

 
7.3.2.5 Tekanan air tanah, drainase dan timbunan 
Bangunan penahan tanah perlu direncanakan terhadap pengaruh air tanah yang penuh, 
kecuali timbunan berdrainase bebas menurut ketentuan drainase dan timbunan, di mana 
dijelaskan kondisi dan persyaratan drainase bagi timbunan yang berada di belakang kepala 
jembatan dan dinding penahan. 
 
Persyaratan drainase ini dapat dikurangi, apabila kemungkinan pengumpulan tekanan air 
berkurang seperti pada kepala jembatan terbuka dengan kumpulan kepala tiang dangkal. 

Dinding penahan harus direncanakan untuk menahan tekanan air maksimum yang 
diantisipasi. Pengaruh aliran air tanah perlu dipertimbangkan jika terdapat perbedaan tinggi 
air tanah pada dua sisi yang berbeda dari dinding. 

 
7.3.2.6 Tekanan gaya gempa 
Untuk desain dinding kantilever terhadap beban gempa dapat digunakan cara Mononobe-
Okabe untuk menentukan gaya-gaya ekivalen statik. 
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7.3.2.7 Kapasitas dinding 
Dinding penahan harus direncanakan untuk mempunyai kapasitas struktural yang memadai 
dengan pergerakan yang dapat diterima, kapasitas dukungan pondasi yang memadai 
dengan penurunan yang dapat diterima, dan stabilitas menyeluruh lereng di dekat dinding 
yang dapat diterima. 

 
7.3.2.8 Kapasitas dukung 
Kapasitas dukung pondasi dinding dapat dihitung dari prosedur analisis geoteknik yang 
lazim. 
 
7.3.2.9 Penurunan 
Penurunan dapat diperkirakan dari prosedur analisis geoteknik yang lazim. 

 
7.3.2.10 Pergerakan yang diijinkan 
Kriteria pergerakan yang diijinkan untuk dinding penahan harus dihitung berdasarkan fungsi 
dan tipe dari dinding, umur layan yang diantisipasi, dan konsekuensi dari pergerakan yang 
tidak dapat diterima secara struktural. 
 
7.3.2.11 Sambungan 
Sambungan kontraksi vertikal diberikan pada jarak yang tidak lebih dari 8 meter, sedangkan 
sambungan pengembangan disediakan pada interval tidak lebih dari 30 meter, dan harus 
disediakan tulangan yang cukup untuk mencegah retak dan susut pada dinding penahan dan 
bangunan bawah beton yang panjang. 

 
7.3.2.12 Penulangan susut dan akibat suhu 
Semua muka/bagian yang terbuka dari bangunan bawah beton bertulang dan dinding 
penahan harus ditulangi akibat pengaruh penyusutan dan suhu. 
 
7.3.3 Ketentuan perencanaan berdasarkan PBKT 
Kebutuhan kekuatan akan terkait dengan ketentuan pembebanan yang sesuai dengan 
Standar Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya, sedangkan dalam bagian ini 
dijelaskan prosedur untuk menghitung kekuatan nominal dan penjelasan mengenai faktor-
faktor kinerja terkait. 
 
7.3.3.1 Keamanan struktural dinding 
Perencanaan struktur dari komponen dinding dan pondasi dinding harus mengikuti standar 
perencanaan struktur dinding beton bertulang dalam bagian 5 pada standar ini, berdasarkan 
cara Perencanaan berdasarkan Beban dan Kekuatan Terfaktor untuk penampang beton 
bertulang, termasuk pembatasan luas tulangannya. 
 
7.3.3.2 Keamanan terhadap kegagalan tanah 
Di samping keamanan struktural dinding, perlu selalu ditinjau secara teliti aspek kegagalan 
tanah, yang bisa terdiri dari berbagai jenis kegagalan seperti di bawah ini: 
- penurunan; 
- pergerakan horisontal; 
- terguling (overturning). 

Terhadap kasus kegagalan pertama, keamanan diperoleh dengan melakukan investigasi 
dengan cara menggunakan tekanan tanah terfaktor yang terdistribusi secara merata pada 
luasan dasar yang efektif, jika dinding didukung oleh tanah bukan batuan, atau dengan 
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menggunakan tekanan tanah terfaktor yang bervariasi secara linier, jika dinding didukung 
oleh tanah batuan. Keamanan terhadap gelincir bisa diperiksa dengan melakukan penelitian 
sesuai prosedur yang ada pada struktur bawah. Sedangkan terhadap gulingan dinding 
(overturning), dilakukan dengan membatasi lokasi dari resultante tekanan gaya-gaya 
terfaktor pada dasar dinding. 
 
7.3.4 Ketentuan perencanaan berdasarkan PBL 
Perencanaan dinding gravitasi kaku, dinding semi-gravitasi maupun dinding kantilever non-
gravitasi harus mempertimbangkan pada keadaan batas layan sebagai berikut: 
- Pergerakan berlebihan dari dinding penahan dan pondasinya. 
- Getaran berlebihan yang disebabkan beban dinamik. 
- Kerusakan dari komponen/elemen struktur penahan. 

Pergerakan dari sistem dukungan pondasi dinding harus dihitung dengan prosedur yang 
dijelaskan pada bab ini pada pasal 7.1., baik untuk dinding yang didukung di atas pondasi 
dangkal, maupun di atas tiang pancang atau tiang bor. Metode-metode ini didasarkan atas 
parameter tanah yang dihasilkan dari pengujian in-situ atau laboratorium.  

Kriteria pergerakan yang diijinkan untuk dinding penahan didasarkan pada fungsi dan jenis 
dinding, umur layan yang diantisipasi dan konsekuensi dari pergerakan yang tidak bisa 
diterima. Kriteria ini harus ditetapkan sesuai ketentuan yang berhubungan dengan pondasi 
dan struktur bawah. 
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8 Ketentuan untuk perencanaan struktur khusus 

8.1 Ruang lingkup 
Bagian ini memberikan batasan-batasan dan ketentuan pokok untuk perencanaan beberapa 
jenis jembatan dengan tipe struktur khusus, yang merupakan aturan tambahan terhadap 
ruang lingkup aturan umum sebagaimana disebutkan dalam Bagian 4. 
 
8.2 Jembatan dengan tipe gelagar boks (box girder) 
Dalam perencanaan struktur jembatan dengan tipe gelagar boks (box girder), analisis elastis 
dan teori gelagar boleh digunakan. 

Bila dianggap perlu, analisis gaya dalam perlu mempertimbangkan interaksi antara gaya-
gaya dalam yang ada, yaitu lentur, aksial, geser dan puntir, sesuai dengan kepentingan 
pengaruh masing-masing gaya dalam tersebut terhadap gaya dalam yang lain. 

Perencanaan arah transversal dari gelagar boks untuk lentur harus mempertimbangkan 
penampang tersebut sebagai rangka boks kaku. Pelat atas harus dianalisis sebagai 
potongan dengan tinggi yang variabel, dengan mempertimbangkan sudut-sudut antara pelat 
atas dan badan. Beban roda harus diletakkan pada posisi untuk mendapatkan momen 
maksimum, dan analisis elastis harus digunakan untuk menentukan penyebaran arah 
longitudinal yang efektif dari beban roda untuk setiap posisi pembebanan. Dalam hal ini, bila 
diperlukan, bisa diberikan prategang arah transversal pada pelat atas. 

Dalam perencanaan penampang boks, pertimbangan harus diberikan juga untuk 
meningkatkan geser badan sebagai akibat dari pembebanan atau geometri struktur yang 
eksentris dan/atau yang menimbulkan puntir. 

 
8.3 Jembatan gelagar boks pracetak segmental  
Dalam perencanaan struktur jembatan segmental pracetak dengan tipe gelagar boks, 
analisis elastis dan teori gelagar tetap boleh digunakan. 

Namun untuk analisis jembatan gelagar boks segmental pracetak, tidak ada tegangan tarik 
yang diijinkan pada setiap sambungan antara segmen-segmen selama pelaksanaan 
(erection) pada setiap tahapan, dan juga pada kondisi batas layan. 

Analisis keamanan pada setiap tahapan pelaksanaan jembatan dengan gelagar pracetak 
segmental menjadi penting karena adanya sistem penunjang atau penggantung sementara 
pada proses penyambungan segmen-segmen, yang harus diperhitungkan dengan baik 
faktor keseimbangan dan stabilitasnya. 

Perhatian juga harus diberikan dalam perencanaan struktur bawah, di mana momen 
kantilever yang tidak seimbang akibat berat segmen dan beban pelaksanaan harus 
diakomodasi oleh pilar jembatan atau dengan perancah pembantu. Dalam hal ini, bila 
dianggap perlu, bisa digunakan peralatan tambahan atau penyambung/pengaku sementara 
yang bisa meniadakan ketidakseimbangan momen selama tahap pelaksanaan. 

Perencanaan arah transversal dari gelagar boks untuk lentur bisa dihitung sebagai rangka 
boks kaku. Pertimbangan harus diberikan juga untuk meningkatkan geser badan, terutama di 
daerah sambungan, sebagai akibat dari pembebanan atau geometri struktur yang eksentris 
dan/atau yang menimbulkan puntir. 
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8.4 Jembatan gelagar boks segmental dengan cara pelaksanaan kantilever 
8.4.1 Dasar perencanaan 
Dalam perencanaan struktur jembatan segmental dengan cara pelaksanaan kantilever, 
analisis elastis dan teori gelagar boleh digunakan, kecuali bila ditetapkan lain oleh yang 
berwenang. 

Dalam proses analisis, keamanan pada setiap tahapan pelaksanaan jembatan dengan cara 
kantilever perlu diteliti secara rinci, terutama yang berhubungan dengan keseimbangan dan 
stabilitas bagian struktur atau segmen-segmen yang sudah dilaksanakan sebelum 
penyambungan segmen terakhir. 

Perhatian juga harus diberikan dalam perencanaan struktur bawah, di mana momen 
kantilever yang tidak seimbang akibat berat segmen dan beban pelaksanaan harus 
diakomodasi oleh pilar jembatan atau dengan perancah pembantu. Dalam hal ini, bila 
dianggap perlu, bisa digunakan peralatan tambahan atau penyambung/pengaku sementara 
yang bisa meniadakan ketidakseimbangan momen selama tahap pelaksanaan. 

Pada dasarnya, pelaksanaan jembatan sistem kantilever selalu dimulai dengan pembuatan 
pilar-pilar penyangga tumpuan, yang umumnya merupakan pilar-pilar yang sangat tinggi 
sehubungan dengan kondisi lapangan yang sulit.  

Pada umumnya, ada dua cara utama pelaksanaan segmen-segmen gelagar jembatan 
kantilever: 
- Pelaksanaan yang dimulai dari pilar-pilar tumpuan tengah, dengan tahapan 

pelaksanaan kantilever yang seimbang, yang juga disebut sebagai sistem pelaksanaan 
balance cantilever. 

- Pelaksanaan yang dimulai dari tumpuan tepi, yang juga disebut sebagai sistem 
pelaksanaan free cantilever. 

Cara apapun yang dipilih, jembatan akan tetap merupakan sistem gelagar statis tertentu 
(kantilever) selama masa pelaksanaannya, sebelum penyambungan segmen terakhir. Dalam 
hal ini, pada tahapan kantilever, tendon prategang perlu ditempatkan di bagian atas 
penampang gelagar, atau bagian atas dinding boks, untuk mengimbangi momen negatif 
yang bekerja, terutama sebagai akibat berat sendiri gelagar dan beban-beban hidup 
pelaksanaan, sampai saat penyambungan segmen terakhir. 

 
8.4.2 Kantilever berimbang 
Pada cara pelaksanaan yang dimulai dari pilar tengah, pada umumnya segmen-segmen 
jembatan dilaksanakan secara simetris dan berimbang, untuk agar tidak terjadi momen 
guling yang besar pada saat pelaksanaan segmen, supaya dicapai pelaksanaan yang lebih 
efisien. 

Namun dalam segala hal, perhatian khusus perlu diberikan pada proses analisis, karena 
pada kenyataannya sukar untuk mengatur pelaksanaan pengecoran atau pemasangan 
segmen secara berbarengan (simultan) di kedua sisi pilar jembatan, sehingga tidak dapat 
dihindari timbulnya momen guling pada saat pelaksanaan. Disamping itu, juga perlu 
diperhitungkan secara cermat beban hidup pelaksanaan yang tidak seimbang di kedua 
sisinya, sehingga masalah stabilitas bisa menjadi pertimbangan keamanan utama selama 
tahapan kantilever. 

Dalam hal ini, bila dianggap perlu, bisa direncanakan bahwa pengecoran segmen pertama 
dibuat menyatu sementara dengan pilar tengah, baik dengan bantuan sistem pratekan 
sementara atau dengan bantuan baut-baut penyatu, yang nantinya bisa dilepaskan kembali 
setelah penyambungan segmen jembatan selesai dilaksanakan. 
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Tentu saja dalam hal ini sudah harus diperhitungkan besarnya momen lentur yang akan 
terjadi pada pilar tengah terutama selama masa pelaksanaan jembatan, yang diakibatkan 
oleh gaya-gaya out of balance sebagaimana telah disebutkan diatas.  

Cara lain yang juga dapat dipakai untuk mengimbangi momen guling adalah dengan 
merencanakan tumpuan sementara, hal mana dapat mengurangi pengaruh momen guling 
out of balance yang harus dipikul pilar jembatan dari pelaksanaan segmen gelagar. 

 
8.4.3 Kantilever tidak berimbang dan kantilever penuh 
Bila karena kondisi lokasi pekerjaan diperlukan suatu pelaksanaan kantilever yang tidak 
berimbang atau secara kantilever penuh, maka perlu direncanakan langkah-langkah penga-
man secara rinci, berupa antara lain: 

a) Merencanakan adanya satu atau beberapa tumpuan sementara (perancah lokal), 
termasuk juga kemungkinan pelaksanaan segmen pertama yang disimetris. 

b) Merencanakan bagian bentang tepi dengan cara cor setempat secara menerus. 

c) Merencanakan penggunaan suatu segmen pemberat pada bagian bentang tepi untuk 
counter balance. 

d) Merencanakan suatu perletakan penahan tarikan/gulingan di ujung bentang tepi untuk 
melawan momen guling, dengan cara pemasangan: 
 angkur prategang; atau 
 tumpuan pengimbang, yang umumnya juga menggunakan kabel prategang sebagai 

pengimbang gaya keatas yang cukup besar diakibatkan oleh momen guling.  
 

8.4.4 Penyambungan di tengah bentang 
Setelah pelaksanaan segmen mencapai bagian tengah bentang, maka perlu direncanakan 
sistem penyambungannya, untuk menjadikannya sebagai satu jembatan menerus secara 
keseluruhan. 

Ada dua cara utama penyambungannya: 
- Penyambungan sistem statis tertentu. 
- Penyambungan sistem gelagar menerus (statis tak tentu). 

Namun pada umumnya dipakai sistem penyambungan menerus, yang dilakukan dengan 
bantuan kabel prategang, untuk menyatukan beberapa segmen di tengah bentang, termasuk 
segmen tengah terakhir, sehingga didapat sistem akhir gelagar menerus.       

Bila direncanakan dengan baik, sistem penyambungan gelagar menerus ini bisa 
memberikan keuntungan dalam meningkatkan kekakuan dan stabilitas jembatan pada tahap 
penggunaannya, disamping juga memberikan distribusi gaya dalam yang lebih baik dan 
merata sepanjang bentang gelagar, terutama akibat bekerjanya beban hidup. Disamping itu, 
gaya dalam dan lendutan yang terjadi (terutama lendutan jangka panjang akibat sifat visko-
elastis beton dan baja prategang) juga akan lebih kecil dibandingkan dengan sistem 
penyambungan engsel yang statis tertentu, sehingga bisa didapat penampang jembatan 
yang lebih ekonomis. 

 
8.5 Jembatan kabel (cable stayed) 
8.5.1 Dasar perencanaan 
8.5.1.1 Umum 
Sebuah jembatan cable stayed adalah suatu sistem struktur statis tidak tertentu berderajat 
tinggi, di mana gaya-gaya dalam yang bekerja dipengaruhi bersama oleh kekakuan 
komponen penunjang utama jembatan, yaitu sistem lantai kendaraan (pelat, gelagar 
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memanjang, gelagar melintang) bersama-sama dengan kabel penggantung dan menara 
utamanya. 

Untuk menahan beban mati jembatan, kabel penggantung merupakan penunjang utama, 
yang tingkah lakunya (akibat beban mati) banyak ditentukan oleh cara pelaksanaan 
jembatan. Bila pelaksanaan jembatan dilakukan segmen per segmen, maka setiap kabel 
penggantung harus dianggap bekerja menahan berat satu interval sistem lantai jembatan 
(pada arah memanjangnya) antara dua kabel. Dalam hal ini, perlu dihitung tegangan kabel 
yang diperlukan untuk membentuk geometris memanjang lantai jembatan sesuai dengan 
yang direncanakan, dengan sudah memperhitungkan semua superimposed dead load, serta 
juga akibat dari deformasi kabel dan lantai kendaraan, baik elastis (sesaat) maupun "jangka 
panjang" seperti susut, rangkak, relaksasi dan lain sebagainya. 

Pada saat bekerjanya beban hidup, maka jembatan harus direncanakan sebagai suatu 
sistem struktur bersama antara lantai kendaraan, kabel penggantung, dan menara utama-
nya. Gaya-gaya dalam pada semua komponen struktur yang didapat dari perhitungan akibat 
beban hidup, selanjutnya perlu disuperposisikan dengan gaya dalam yang didapat dari 
perhitungan akibat beban mati. 

Demikian pula perlu diteliti deformasi komponen struktur pada semua tahapan pembebanan, 
dimana deformasi tersebut jangan sampai mengganggu kompatibiliti struktur jembatan 
secara keseluruhan.  

 
8.5.1.2 Pemodelan struktur memanjang 
Bila tidak ditetapkan lain oleh yang berwenang, maka dalam menahan bekerjanya beban 
mati, struktur jembatan dapat dimodelkan berupa gelagar memanjang diatas banyak perle-
takan. Komponen gaya vertikal pada kabel penggantung dalam hal ini bisa diambil sama 
dengan reaksi perletakan gelagar menerus. Gaya-gaya kabel ini selanjutnya akan diteruskan 
pada menara utama, yang harus diperhitungkan baik gaya dalam maupun deformasinya 
dalam menahan beban mati jembatan secara keseluruhan. 

Dalam menerima bekerjanya beban hidup, jembatan perlu dimodelkan sebagai gelagar di 
atas banyak perletakan elastis (yaitu kabel penggantung yang relatif fleksibel). Beban hidup 
ini akan menimbulkan pula gaya-gaya dalam gelagar memanjang dan menara utama, yang 
perlu disuperposisikan dengan gaya dalam akibat beban mati. 

Disamping itu, tidak dapat diabaikan pula deformasi normal (tekan) yang terjadi pada sistem 
lantai kendaraan (terutama gelagar memanjang), sebagai akibat adanya komponen gaya 
horisontal dari kabel penggantung. 

 
8.5.1.3 Analisis dinamika struktur 
Peranan analisis dinamik pada jembatan cable stayed bisa sangat penting, dan bisa menjadi 
suatu aspek yang menentukan untuk jembatan dengan bentang sangat panjang, karena sifat 
jembatan yang relatif lebih fleksibel. 

Pada umumnya, ada dua aspek pokok dinamika struktur yang harus ditinjau: 
-   aspek stabilitas aero-dinamik 
-   aspek struktur anti-sismik (tahan gempa). 

Seperti telah disebutkan di atas, tingkah laku aero-dinamik dan anti-sismik dari struktur 
jembatan, terutama kabel penggantungnya, pada kondisi tertentu, bisa menjadi pendukung 
utama faktor keamanan jembatan, yang terutama berhubungan dengan tingkah laku getaran, 
resonansi, dan fatik dari komponen kabel, menara utama, dan gelagar memanjang. 

Analisis pengaruh dari kedua aspek dinamik ini, membutuhkan penelitian atas tingkah laku 
dinamik struktur jembatan, frekuensi alaminya, serta moda getarannya, yang kesemuanya ini 
hanya bisa didapat dari analisis dinamika struktur. 
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8.5.1.4 Perilaku aero-dinamik 
Dalam perencanaan sebuah jembatan cable stayed, perilaku aero-dinamik dari struktur 
jembatan merupakan suatu faktor yang harus diperhatikan dan diteliti dengan baik. Angin, 
yang meniup dengan sudut tertentu ke arah struktur jembatan, bisa mengakibatkan efek 
puntir dan momen lentur secara bersamaan, yang dapat merupakan kombinasi berbahaya 
bagi keamanan jembatan. 

Satu aspek yang juga perlu diperhatikan dalam analisis aero-dinamik, adalah kemungkinan 
terjadinya turbulensi pada aliran angin yang mengenai penampang struktur dengan bentuk 
tertentu, yang memungkinkan terjadinya fenomena resonansi pada getaran struktur 
jembatan. 

 
8.5.2 Kabel penggantung 
Kabel pada jembatan cable stayed, harus diperhitungkan baik pada kondisi batas layan 
maupun kondisi batas ultimit. Dalam hal ini, aksi dari suhu harus diperhitungkan juga dalam 
Perencanaan berdasarkan Batas Layan (PBL) dan demikian pula verifikasi keadaan batas 
fatik. Dalam hal beban suhu, harus termasuk memperhitungkan perbedaan suhu antara 
kabel (yang mempertimbangkan warna dari kabel-kabel), lantai, dan pylon, termasuk gradien 
suhu untuk lantai dan pylon. 
 
8.5.2.1 Cara Perencanaan berdasarkan Batas Layan (PBL) 
Di bawah  kombinasi  beban  berulang, tegangan  tarik dalam kabel tidak boleh melebihi 0,45 
fpu. 

 
8.5.2.2 Cara Perencanaan berdasarkan Beban dan Kekuatan Terfaktor (PBKT) 
Ketahanan tarik dari kabel harus diperiksa di bawah kombinasi beban-beban yang 
berhubungan dengan keadaan batas ultimit, dengan faktor reduksi kekuatan sesuai dengan 
sub pasal 4.3.2, yang diterapkan kepada kekuatan tarik karakteristik, fps, dari baja prategang. 

 
8.5.2.3 Keadaan batas fatik 
- Kegagalan fatik dari kabel biasanya dipengaruhi oleh pengaruh lokal di angkur, dudukan 

dan alat penyambung, sehingga bila memungkinkan harus dilakukan verifikasi dengan 
pengujian. 

- Kecuali untuk jembatan pejalan kaki, komponen-komponen tarik utama dari kabel harus 
diperiksa dengan berdasarkan kepada ketahanan fatik. 

- Verifikasi untuk keadaan batas fatik dari kabel harus dilakukan dengan kombinasi dari 
beban-beban yang sama yang digunakan untuk pemeriksaan ketahanan fatik dari 
komponen-komponen jembatan yang lain. 

- Perubahan tegangan dalam kabel di bawah kombinasi beban yang relevan untuk fatik 
harus sudah termasuk tegangan lentur yang sama akibat pergerakan angkur. 

 
8.5.3 Batasan dari kehancuran akibat aksi yang tidak disengaja 
- Bahaya dari runtuhnya struktur akibat kegagalan dari satu atau lebih kabel, di bawah 

aksi yang tidak disengaja seperti impact, kebakaran, atau ledakan dari kendaraan harus 
diperkirakan. 

- Jika tidak ditetapkan secara khusus, harus diperiksa bahwa dalam peristiwa dari suatu 
kegagalan, kabel-kabel dalam satu baris kabel pada suatu interval panjang sejarak 20 
meter, jembatan tidak akan runtuh di bawah kombinasi dari aksi-aksi yang tidak 
disengaja dengan menggunakan faktor keamanan parsial γs =  1,3 untuk baja prategang 
pada kondisi batas layan.  

- Perencanaan harus sudah memperhitungkan kehilangan sementara dari satu kabel acak 
tanpa perlu mengurangi beban lalu lintas selama masa perbaikan kabel tersebut. 



RSNI T-12-2004 
 

   

95 dari 117 

 
8.5.4 Angkur, sadel dan penyambung kabel 
8.5.4.1  Perencanaan angkur, sadel dan penyambung kabel 
Perencanaan angkur, sadel dan penyambung kabel harus sudah memperhatikan 
kemungkinan dan kemudahan untuk penggantian komponen-komponen tersebut, maupun 
juga untuk penyesuaian/penegangan kembali gaya kabel. 

 
8.5.4.2 Kegagalan angkur, sadel dan penyambung kabel 
Angkur, sadel dan penyambung kabel harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak 
terjadi kegagalan yang mendahului kegagalan dari kabel prategang. 

 
8.6 Jembatan pelengkung (Arch bridge) 
8.6.1 Umum  
Jembatan pelengkung merupakan salah satu stipe klasifikasi struktur. Masalah yang 
berhubungan dengan struktur tersebut adalah bentuk penampang sebagaimana yang terjadi 
pada jembatan dengan struktur bangunan atas pelat lantai, jembatan gelagar T, dan 
jembatan  gelagar box.  

Jembatan pelengkung dapat diklasifikasikan sebagai jembatan dengan perletakan jepit, 
pelengkung dengan satu perletakan sendi, dengan dua sendi, dan dengan tiga sendi sesuai 
dengan tinjauan menurut mekanika strukturnya. Dimana pelengkung dapat diklasifikasikan 
sebagai pelengkung spandrel terbuka dan dengan spandrel tertutup. Pelengkung spandrel 
solid sesuai untuk jembatan yang relatif pendek sekitar 30 m atau kurang, dan pelengkung 
spandrel terbuka diterapkan untuk jembatan bentang panjang.  

Dalam jembatan pelengkung beton pengaruh yang muncul dalam desain pelengkung seperti 
modulus Young, rangkak dan susut pada beton dan perbedaan suhu terlihat lebih besar 
daripada tipe atau jembatan dengan tipe lain 

Nama bagian jembatan pelengkung secara sederhana diberikan sebagaimana berikut ini :  
- Rib pelengkung : gelagar tunggal memanjang pelengkung  
- Puncak (crown) pelengkung : puncak struktur pelengkung  
- Spiringing : pertemuan antara perletakan pelengkung dan fundasi  
- Rise : ketinggian puncak pelengkung dari dasar pelengkung 
- Span to rise ratio : perbandingan panjang bentang pelengkung terhadap ketinggian 

puncak pelengkung dari dasar pelengkung 
- Spandrel : kelanjutan dari lantai pelengkung yang berbentuk dinding.  
 
8.6.2 Dasar perencanaan 
Dasar perencanaan jembatan pelengkung secara garis besar adalah sebagai berikut: 
- Garis aksial pelengkung seharusnya mengikuti poligon keseimbangan beban 
- Penampang rib pelengkung harus dipilih dengan mempertimbangkan rasio panjang 

bentang pelengkung terhadap ketinggian puncak pelengkung dari dasar pelengkung,  
garis tekan pelengkung, kekuatan penampang terhadap tekuk, kekuatan bahan beton, 
dan metode konstruksi  

- Fundasi rib pelengkung harus cukup kaku untuk dapat menahan reaksi yang terjadi di 
bagian dasar pelengkung 
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8.6.2.1 Perencanaan kekuatan 
8.6.2.1.1 Garis aksial 
Garis aksial pelengkung yang merujuk pada garis yang menghubungkan pusat  
 
8.6.2.1.2  Perhitungan kekuatan penampang  
Kekuatan penampang jembatan pelengkung harus dihitung berdasarkan: 
- Pengaruh pergerakan garis aksial pelengkung harus diperhitungkan secara umum.  
- Harus dipertimbangkan pengaruh tegangan pada penampang akibat susut dan 

perubahan suhu  
- Harus dipertimbangkan pengaruh perubahan penampang dari rib pelengkung untuk 

perhitungan gaya tidak tentu 
- Pengaruh pergerakan fundasi harus diperhitunngkan  
 
8.6.3 Pemeriksaan terhadap bahaya tekuk  
Dalam merancang jembatan pelengkung, harus yakin bahwa rib pelengkung aman terhadap 
bahaya tekuk dalam dua arah sumbu tekuknya.  
 
8.6.4 Persyaratan pendetailan  
- Penulangan arah longitudinal dalam rib pelengkung harus disediakan secara simetris di 

bagian atas dan bagian bawah penampang. Masing-masing luasan  tulangan tidak boleh 
kurang dari 6 cm2 per 1 m lebar rib pelengkung, dan rasio tulangan total di bagian atas 
dan bawah penampang tidak boleh kurang dari 0,15 % luasan total konstruksi beton  

- Penulangan arah longitudinal utama rib pelengkung harus mencakup tulangan sengkang 
lateral. Diameter tulangannya tidak boleh kurang dari 13 mm dan tidak boleh kurang dari 
1/3 diameter tulangan longitudinal, dan jarak antar tulangannya tidak boleh lebih besar 
dari 15 kali diameter tulangan utama longitudinal dan tidak boleh kurang dari dimensi 
minimum penampang rib pelengkung  

- Pada dinding spandrel tertutup, sambungan siar muai harus disediakan pada 
pertemuannya dengan springing kepala jembatan dan pada bagian-bagian lain yang 
perlu. 
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9 Batas layan pada aspek lendutan dan retak 

9.1 Perencanaan untuk daya layan 
Perencanaan untuk daya layan suatu jembatan harus direncanakan dari aspek ketahanan 
jangka panjang komponen struktur jembatan, dan dari aspek kenyamanan pengguna 
jembatan. 

Untuk ketahanan layan jangka panjang struktur jembatan bisa digunakan batasan: 
- Keterlindungan struktur jembatan, berupa jumlah gas, cairan, panas, atau gelombang 

elektromagnetik yang penetrasi ke dalam komponen struktur jembatan. 
- Kekedapan komponen struktur, berupa selain jumlah gas, cairan, panas dan gelombang 

elektromagnetik yang memasuki komponen struktur jembatan, juga aspek kecepatan 
penetrasi, dan kecepatan korosi pada komponen struktur jembatan. 

- Keretakan beton pada komponen struktur jembatan. 

Untuk kenyamanan pengguna jembatan bisa digunakan batasan kinerja layan jembatan 
sebagai berikut: 
- Untuk kenyamanan perjalanan, bisa ditinjau dari aspek percepatan dan getaran dari 

komponen struktur jembatan yang dirasakan oleh pengguna jembatan, dan jenis 
perkerasan lantai kendaraannya. 

- Kenyamanan berdiri bisa ditinjau dari besaran deformasi struktur jembatan. 
- Anti getaran bisa ditinjau dari aspek tingkat getaran disekitar struktur jembatan dan 

periode dasar alami getarannya. 

Untuk itu dalam perencanaan struktur jembatan, perlu ditegaskan batasan-batasan yang 
diijinkan sehubungan dengan besaran batasan kinerja layan struktur jembatan tersebut di 
atas. 
 
9.2 Persyaratan dan pembatasan lendutan pada komponen struktur jembatan 
9.2.1 Pembatasan dari lendutan balok dan pelat 
Lendutan balok dan pelat akibat beban layan harus dikontrol sebagai berikut : 
a) Geometrik dari penampang harus direncanakan untuk melawan lendutan akibat 

pengaruh tetap sehingga sisa lendutan (positif atau negatif) masih dalam batas yang 
dapat diterima. 

b) Agar lendutan tidak mengganggu tampak dari struktur, lendutan akibat pengaruh tetap 
yang diberikan pada Peraturan Pembebanan untuk Jembatan Jalan Raya harus 
sedemikian sehingga pada bagian tengah bentang tidak melebihi 1/300 bentang dan 
tidak terjadi lendutan. 

c) Lendutan akibat beban rencana untuk daya layan pada Peraturan Pembebanan untuk 
Jembatan Jalan Raya tidak melampaui 1/250 bentang. 

d) Lendutan akibat beban hidup layan termasuk kejut harus dalam batas yang sesuai 
dengan struktur dan kegunaannya. Kecuali dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan tidak 
melampaui L/800 untuk bentang dan L/400 untuk  kantilever. 

Tinggi komponen balok beton bertulang untuk balok sederhana : h > 165 + 0,06 L  
Sedangkan untuk balok menerus tinggi komponen balok dikurangi 10 %. 

Tinggi komponen beton prategang untuk bentang sederhana : 
-  pelat lantai  :  h > L/30 
-  box girder  :  h > L/25 
-  gelagar  :  h > L/20 

Sedangkan untuk bentang menerus tinggi komponen dapat dikurangi 10%. 
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Untuk  mencegah  retak  beton  selama  pengecoran,  lendutan scaffolding tidak melebihi (L - 
40)/2000, atau L/300 jika retak saat pengecoran terkontrol. 

Jika deformasi struktur ditentukan dari perhitungan, maka harus diperhitungkan kombinasi 
pembebanan quasi-permanent. Sifat material diambil sebagai nilai rata-rata, dan pengaruh 
rangkak, susut dan retak harus dimasukkan. 

Lendutan harus dihitung dengan modulus elastisitas yang sesuai dengan beton actual, 
sedangkan pengaruh rangkak bisa dihitung dengan mrnggunakan model visko-elastis. 
 
9.2.2 Lendutan sesaat pada balok 
Lendutan yang terjadi sesaat sesudah bekerjanya beban harus dihitung dengan metoda atau 
formula standar untuk lendutan elastis, dengan memperhitungkan pengaruh retak dan 
tulangan terhadap kekakuan komponen struktur. 

Jika nilai kekakuan tidak dihitung dengan analisis yang lebih detail dan teliti, besarnya 
lendutan sesaat sesudah pembebanan harus dihitung dengan menggunakan nilai modulus 
elastisitas beton Ec sesuai sub pasal 1.3.1.5 dan dengan momen inersia efektif berikut, tapi 
tidak lebih besar dari Ig. 
Harga Ief dapat ditentukan dari penampang melintang yang ditinjau sebagai berikut : 

a) Untuk balok di atas dua perletakan,  diambil di tengah bentang. 

b) Untuk bentang tengah pada balok menerus dua ujung, diambil dari 70% harga di tengah 
bentang ditambah 15% dari harga masing-masing perletakan menerus. 

 
    Iem1        Iem2    Iem3 
 
           Ie1     Ie2 
 

  Ie = 0,70 Iem2 + 0,15 ( Ie1 + Ie2 ) (9.2-1) 
 

c) Untuk bentang tepi pada balok menerus salah satu ujungnya, diambil 85% dari harga di 
tengah bentang ditambah 15% harga  untuk perletakan menerus. 

     
          Iem1     Iem2  

    
 
        Ie1 
 
  Ie = 0,85 Iem1 + 0,15 Ie1     (9.2-2) 
 
d) Untuk kantilever, diambil harga Ief  pada perletakan.  

Harga Ief pada masing-masing penampang melintang : 
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di mana :   
t
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cr y
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M =  

 
Untuk komponen struktur menerus, momen inersia efektif dapat diambil sebagai nilai 
rata-rata dari persamaam di atas untuk dimana momen positif dan negatifnya kritis. 
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Untuk komponen struktur prismatis, momen inersia efektif dapat diambil dari nilai 
yang didapat dari persamaan di atas pada tengah bentang balok di atas dua tumpuan 
atau balok menerus, dan di daerah tumpuan untuk kantilever. 

 
9.2.3 Lendutan jangka panjang 
9.2.3.1 Lendutan jangka panjang untuk balok tidak retak pada beban tetap 
Untuk balok beton bertulang atau prategang, lendutan yang terjadi setelah lendutan sesaat 
harus dihitung sebagai jumlah dari : 
- komponen susut dari lendutan jangka panjang, ditentukan dari perkiraan sifat-sifat susut 

beton dan prinsip mekanika; dan 
- lendutan rangkak jangka panjang tambahan, dihitung dengan mengalikan deformasi 

beton  jangka pendek akibat beban dengan koefisien rangkak yang memadai. 

Jika tidak dihitung dengan analisis yang lebih mendetail dan teliti, lendutan jangka panjang 
untuk komponen struktur lentur beton normal dan beton ringan harus dihitung dengan 
mengalikan lendutan sesaat akibat beban tetap pada sub pasal 9.2.2. dengan salah satu 
faktor berikut ini: 
a) Bila lendutan sesaat didasarkan pada Ig, faktor pengali untuk lendutan jangka panjang 

harus diambil 4. 
b) Bila lendutan sesaat didasarkan pada Ief, faktor pengali untuk lendutan jangka panjang  

harus diambil: 

   6,12,13
'

≥⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

s

s

A
A  (9.2-4) 

Bila tidak dihitung dengan cara yang lebih mendetail dan teliti, maka penambahan 
lendutan jangka panjang akibat rangkak dan susut dari komponen struktur lentur (beton 
normal dan beton ringan) harus dihitung dengan mengalikan lendutan sesaat akibat 
beban tetap yang ditinjau dengan faktor: 

'501 ρ
ξλ

+
=  (9.2-5) 

dimana : 
ξ = faktor ketergantungan waktu untuk beban jangka panjang yang besarnya 

dipengaruhi oleh factor rangkak dan susut seperti disebutkan dalam pasal 
1.3.1.8 dan 1.3.1.9., namun bila tidak dihitung secara rinci nilai ξ dapat 
diambil sebesar: 
 5 tahun atau lebih ……………………………………………………2,0 
 12 bulan ……………………………………………………………....1,4 
 6 bulan ………………………………………………………………..1,2 
 3 bulan ………………………………………………………………..1,0 

  
9.2.3.2 Lendutan jangka panjang untuk balok retak pada beban tetap 
 Apabila tidak menggunakan perhitungan dengan cara yang lebih teliti, lendutan jangka 
panjang tambahan dari balok beton bertulang akibat rangkak dan susut dihitung dengan 
mengalikan lendutan sesaat akibat beban tetap dengan: 

 kcs = 2 – 1,2 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

st

sc

A
A

 > 0,8 (9.2-6) 

 
9.2.4 Lendutan balok dengan perhitungan yang lebih teliti 
Lendutan balok dengan perhitungan yang lebih teliti harus ada kelonggaran untuk: 
 Sifat-sifat penyusutan dan rangkak dari beton. 
 Riwayat pembebanan yang diharapkan. 
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 Retak dan pengkakuan tarik. 
 
9.2.5 Lendutan pelat lantai dengan perhitungan yang lebih teliti 
Perhitungan lendutan pelat lantai dengan perhitungan yang lebih teliti harus memberikan 
kelonggaran untuk : 
 Aksi dua arah. 
 Sifat-sifat rangkak dan susut dari beton. 
 Riwayat pembebanan yang diharapkan. 
 Retak dan peng-kakuan tarik. 

 
9.2.6 Lendutan pelat lantai dengan perhitungan yang disederhanakan 
Lendutan pelat lantai akibat beban merata harus dihitung sesuai sub pasal 9.2.2 dan 9.2.3 
berdasarkan balok ekivalen sebagai berikut: 
- Untuk pelat satu arah adalah balok prismatis dengan satu satuan lebar. 
- Untuk pelat persegi dengan ukuran Lx dan Ly ditumpu di empat sisi: balok prismatis 

dengan satuan lebar melalui pusat pelat membentang dalam arah pendek Lx, dengan 
kondisi kontinuitas sama seperti pelat dalam arah tersebut dengan bagian beban yang 
dipikul balok sebesar: 

44

4

yx

y

LL
L

+α
 (9.2-7) 

 
dengan pengertian α  adalah koefisien yang tergantung dari kondisi tepi / sisi pelat seperti 
pada table 9.2 - 1 di bawah ini. 

Tabel 9.2 – 1   Koefisien  α 

Kondisi Tepi Pelat α 
Keempat sisi menerus 1,0 
Salah satu sisi pendek tidak menerus 0,5 
Salah satu sisi panjang tidak menerus 2,0 
Kedua sisi pendek tidak menerus 0,2 
Kedua sisi panjang tidak menerus 5,0 
Dua sisi terdekat tidak menerus 1,0 
Tiga sisi tidak menerus (satu sisi panjang menerus) 0,4 
Tiga sisi tidak menerus(satu sisi pendek menerus) 2,5 
Keempat sisi tidak menerus 1,0 

 
9.2.7 Getaran 

 
Getaran balok akibat pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan tidak boleh memberikan 
pengaruh yang membahayakan bagi daya layan bangunan, dan harus diperiksa sesuai 
ketentuan pada Peraturan Pembebanan untuk Jembatan Jalan Raya 

Jika struktur dirancang mengikuti persyaratan, getaran pada kondisi layan dianggap dapat 
diterima asalkan: 
- Digunakan kelonggaran beban dinamis seperti diberikan pada Peraturan Pembebanan 

untuk Jembatan Jalan Raya. 
- Mengikuti batasan mengenai tinggi komponen, yaitu untuk balok prategang bentang 

sederhana h ≥ L/20, sedangkan untuk balok menerus, tinggi komponen dapat dikurangi 
kira-kira 10 %. 

- Lendutan akibat beban hidup tidak melebihi batasan yang ditentukan. 
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9.3 Pembatasan retak pada komponen jembatan 
Jika diperlukan untuk syarat ketahanan seperti pada kondisi struktur yang tidak terlindung, 
atau jika lebar retak mempengaruhi tampak struktur, pertimbangan harus diberikan untuk 
membatasi tegangan baja dekat permukaan tarik dan pada detail struktur untuk 
meminimalkan retak akibat susut dan kekangan. 

Semua permukaan komponen beton harus diberi penulangan dalam dua arah masing-
masing minimal 500 mm2/m, dipasang sejajar permukaan dan kedua arah membentuk sudut 
tegak lurus. Jarak tulangan tidak boleh melebihi 300 mm. 

Untuk menjaga retak tunggal yang lebar akibat deformasi yang tidak diperhitungkan dalam 
perencanaan, self-equilibrating stress, atau akibat distorsi prategang, harus dipasang luas 
tulangan minimum pada daerah yang akibat kombinasi pembebanan yang jarang terjadi 
betonnya mengalami tarik (atau tekan) namun besarnya kurang dari 1 N/mm2. Tulangan 
dipasang dengan jarak tulangan tidak melebihi 200 mm. 
 
9.3.1 Pengendalian retak pada balok beton bertulang 
Retak lentur pada balok beton bertulang dapat dianggap terkendali bila : 
- Jarak tulangan (pusat ke pusat) dekat muka yang tertarik dari balok tidak melebihi 200 

mm. 
- Jarak dari tepi atau dasar balok ke pusat tulangan memanjang terdekat tidak lebih besar 

dari 100 mm. 

Diameter tulangan yang kurang dari setengah kali diameter tulangan terbesar harus 
diabaikan. 
 
9.3.2 Pengendalian retak lentur pada balok beton prategang 
9.3.2.1 Balok monolit 
Retak lentur pada balok beton prategang dianggap terkendali jika tegangan tarik maksimum 
beton akibat beban layan jangka pendek tidak melebihi 0,25 √f’c. Atau jika terlampaui, 
dengan memasang tulangan dan/atau tendon terlekat di dekat permukaan tarik dan 
memenuhi salah satu dari : 
- tegangan tarik lentur maksimum akibat beban layan jangka pendek termasuk transfer 

tidak melebihi 0,5√f’c atau 0,5√fcp; atau 
- penambahan pada tegangan baja dekat permukaan tarik dibatasi sampai 200 MPa 

dengan bertambahnya beban dari beban saat tegangan pada serat tarik beton terjauh 
bernilai nol sampai harga beban layan jangka pendek, dan jarak pusat ke pusat 
tulangan, termasuk tendon terlekat, dibatasi sampai 200 mm. 

 
9.3.2.2 Komponen segmental pada hubungan yang tidak ditahan tulangan 
Pada semua beban layan, tidak diijinkan terjadi tegangan tarik. 
 
9.3.3 Pengendalian retak pada sisi muka dari balok 
Jika tinggi balok lebih dari 750 mm, tulangan memanjang tambahan seluas tidak kurang dari 
0,01 bv h, di mana bv diambil tidak lebih besar dari 200 mm, harus disebar merata pada kedua 
muka badan sepanjang jarak 2/3 tinggi total balok dari permukaan tarik, dengan jarak 
tulangan tidak melebihi 300 mm dari pusat ke pusat. 
 
9.3.4 Pengendalian retak pada bukaan dan diskontinuitas 
Tulangan harus dipasang untuk mengendalikan retak pada bukaan dan diskontinuitas pada 
balok. 
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9.3.5 Pengendalian retak pada pelat lantai yang terlentur 
9.3.5.1 Pelat lentur beton bertulang 
Retak pada pelat lentur beton bertulang dianggap terkendali bila tulangan pada sub pasal 
9.3.1 telah dipenuhi dan jarak tulangan yang disyaratkan (pusat ke pusat)  untuk  kekuatan  
lentur tidak  melampaui  harga  terkecil  dari h atau 300 mm, dan jarak tulangan terdistribusi 
tidak melampaui harga terkecil dari 1,5h atau 300 mm. 

Tulangan yang berdiameter kurang dari setengah diameter tulangan terbesar pada 
penampang harus diabaikan. 

 
9.3.5.2 Pelat lentur beton prategang 
Retak pada pelat lentur beton prategang dapat dianggap terkendali bila akibat beban kerja 

sesaat, tegangan maksimum yang ditimbulkan pada beton tidak melebihi 0,25 '
cf , atau bila 

tegangan ini dilampaui dengan memasang tulangan atau tendon terlekat dekat permukaan 
yang tertarik dan membatasinya dari salah satu syarat berikut: 

- tegangan tarik lentur maksimum akibat beban kerja sesaat sampai 0,5 '
cf ; atau 

- dua-duanya; 
- kenaikan  tegangan  dalam  tulangan  dekat  permukaan  yang  tertarik  sampai  150 

MPa sewaktu beban bertambah; dan 
- jarak tulangan diambil paling kecil dari h atau 300 mm. 
 
9.3.6 Pengendalian retak akibat pengaruh susut dan suhu 
Bila syarat tulangan minimum pada sub pasal 5.5.3 dipenuhi, penambahan tulangan untuk 
pengendalian pengaruh susut dan suhu tidak diperlukan. 
 
9.3.7 Pengendalian retak di sekitar daerah terkekang 
Dalam daerah sekitar yang dikekang, penanganan khusus harus diberikan pada gaya dalam 
dan retakan yang mungkin disebabkan oleh prategangan, susut dan suhu di sekitar daerah 
yang terkekang. 
 
9.3.8 Pengendalian retak pada bukaan dan pelat lantai menerus 
Tambahan tulangan angkur harus dipasang apabila diperlukan untuk mengendalikan retakan 
pada bukaan dan pelat tidak menerus. 
 
9.3.9 Tulangan untuk pelat lantai terkekang 
Luas tulangan minimum pelat dalam arah yang dikekang harus tidak kurang dari : 
                        

  ( )
sy

pe f
hb

f−5,2  (9.3-1) 
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10 Pemeriksaan  perencanaan  terhadap  fatik,  getaran  dan  tumbukan 

10.1 Pemeriksaan terhadap fatik 
10.1.1 Kondisi umum pemeriksaan dalam perencanaan 
Komponen struktur jembatan yang memikul variasi tegangan yang besar harus diperiksa 
terhadap pengaruh fatik dalam perencanaan. 

Pemeriksaan terhadap fatik umumnya tidak diharuskan untuk struktur dan komponen 
struktural seperti: 
- Struktur bawah jembatan. 
- Struktur lengkung dan struktur rangka kaku yang terkubur dengan tinggi minimum tanah 

1 meter pada jembatan jalan raya. 
- Dinding penahan tanah dari jembatan jalan raya. 
- Kepala jembatan pada jembatan jalan raya yang tidak tersambung kaku dengan struktur 

atas (kecuali pelat dan dinding dari kepala jembatan berlubang (hollow abutment)) 
- Beton dalam keadaan tekan dari komponen jembatan, jika tegangan tekannya akibat 

kombinasi dari beban-beban sementara dan dari gaya prategang tidak melebihi 0,6 fc’. 

Secara umum, pemeriksaan fatik perlu dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh dari 
kombinasi beban-beban berikut ini: 
- Beban tetap. 
- Gaya prategang. 
- Nilai lendutan maksimum. 
- Perbedaan suhu yang terbesar. 
- Model beban dinamik dari kendaraan. 
- Beban angin, bila dianggap perlu. 

 
10.1.2 Gaya dalam dan tegangan untuk pemeriksaan fatik 
Perhitungan tegangan harus didasarkan pada asumsi penampang retak dengan 
mengabaikan kekuatan tarik dari beton, tetapi memenuhi kompatibilitas regangan (potongan 
bidang, tetap merupakan bidang): 

- Gaya-gaya dalam boleh dihitung dengan menggunakan model elastis linier terhadap 
pertimbangan komponen struktural. Dalam daerah retak, kekakuan yang direduksi boleh 
diperhitungkan. 

- Untuk perhitungan gaya-gaya dalam dan tegangan-tegangan, nilai perbandingan 
modulus elastisitas (n) boleh diambil sebesar 10. 

Untuk penampang retak yang memikul fatik, pengaruh dari sifat lekatan yang berbeda dari 
tulangan prategang dan non-prategang harus diperhitungkan. 

Untuk komponen struktural dengan tulangan geser, penentuan gaya-gaya dalam tulangan 
dan dalam beton harus dihitung dengan menggunakan model rangka batang. 

 
10.2 Kondisi batas getaran 
10.2.1 Pertimbangan umum 
Di bawah pengaruh dinamik dari jembatan jalan raya dan pejalan kaki, serta beban angin, 
suatu jembatan harus memenuhi kriteria Perencanaan Batas Layan (PBL) termasuk 
pertimbangan ketidaknyamanan pengguna jembatan akibat adanya pengaruh tersebut. 

Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah: 
- Sebagai tambahan untuk pengaruh-pengaruh dinamik dari lalu lintas dan angin pada 

suatu jembatan lengkap, pengaruh lokal dari komponen struktur yang tipis, seperti 
komponen kantilever tepi, harus dipertimbangkan. 
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- Bila dianggap tidak diperlukan, pengaruh dinamik dari angin bisa tidak diperhitungkan 
dalam pasal ini, tetapi harus dipertimbangkan untuk struktur-struktur jembatan yang 
lebih fleksibel dan sensitif terhadap pengaruh aero-dinamik seperti jembatan cable 
stayed. 

 
10.2.2 Jembatan jalan raya 
Dalam hal-hal umum, pengaruh getaran dari beban lalu lintas standar pada jenis jembatan 
jalan raya untuk Perencanaan Beban dan Kekuatan Terfaktor (PBKT) atau Perencanaan 
Batas Layan (PBL) boleh diwakili oleh faktor kejut yang harus diperhitungkan pada beban-
beban karakteristik lalu lintas. 

 
10.2.3 Jembatan pejalan kaki 
10.2.3.1 Kriteria perencanaan 
Kriteria perencanaan untuk jembatan pejalan kaki terutama ditujukan untuk menghindari 
kemungkinan ketidaknyamanan bagi pengguna jembatan akibat getaran, karena perilaku 
struktur jembatan yang relatif lebih fleksibel. 

Ketidaknyamanan bagi pengguna jembatan ini tidak terjadi bila percepatan vertikal 
maksimum dari komponen lantai jembatan tidak melebihi nilai 0,5√f0 (meter/detik2), di mana 
f0 adalah frekuensi dasar alami dari jembatan termasuk beban mati tambahan 
(superimposed dead load) tetapi di luar beban pejalan kaki. 

Dalam hal memungkinkan, frekuensi dasar alami yang berada dalam interval 1,6 hingga 2,4 
Hz, dan bila perlu, untuk interval yang lebih tinggi antara 2,5 hingga 4,5 Hz harus dihindari. 
Jika frekuensi dasar alami f0 melebihi 5 Hz, boleh dianggap bahwa kondisi batas getaran 
dapat terpenuhi. 
 
10.2.3.2 Frekuensi dasar alami 

Frekuensi dasar alami f0 harus dihitung dengan menggunakan penampang tidak retak dan 
modulus elastisitas dinamik jangka pendek dari beton. 
 
10.2.3.3 Percepatan 
Percepatan vertikal maksimum harus diperhitungkan dengan menganggap pembebanan 
dinamik yang dikerjakan oleh lalu lintas pejalan kaki dapat diwakili oleh beban titik periodik 
(beban harmonis) F, yang bergerak melewati bentang utama dari lantai jembatan pada suatu 
kecepatan konstan v sebagai berikut: 

F  =  180 sin (2πf0t)   [Newton] (10.2-1) 
dan 

v  =  0,9 f0  (10.2-2) 
 

di mana t dalam [detik] dan v dalam [meter/detik]. 

Untuk nilai f0 yang lebih besar dari 4 Hz, percepatan maksimum tersebut di atas boleh 
direduksi secara proporsional linier dari nol sampai reduksi 70% pada nilai fo = 5 Hz. 
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10.3 Perencanaan terhadap resiko tumbukan  
10.3.1 Kondisi umum perencanaan 
Pasal berikut ini mempertimbangkan aspek resiko tumbukan pada komponen struktur saja. 
Pengaman, pelindung, dinding pengaman dan lain-lain harus direncanakan dengan 
persetujuan dari yang berwenang. 

Dalam hal ini beban tumbukan harus dipertimbangkan sebagai beban yang terjadi secara 
tidak disengaja. 

 
10.3.2 Pencegahan 
 Prioritas harus diberikan pada perencanaan komponen pencegahan untuk menghindari 

dan mengurangi resiko dari tumbukan terhadap struktur jembatan, baik untuk struktur 
atas maupun struktur bawah. 

 Kedayagunaan dari komponen struktur pencegahan dan perlindungan yang diletakkan 
di depan struktur utama jembatan harus direncanakan dan diperiksa dengan baik. 

 Komponen struktur pencegahan dan perlindungan harus direncanakan sebagai tidak 
bisa menyalurkan lagi gaya-gaya horisontal setelah mengalami kegagalan akibat 
tumbukan. 

 Deformasi dari komponen struktur pencegahan setelah mengalami kegagalan akibat 
tumbukan harus dihitung dengan cermat, agar bisa menetapkan jarak bersih efektif dari 
struktur terdeformasi terhadap struktur utama jembatan. 

 Jika bahaya tumbukan tidak dapat ditiadakan dan jika suatu perencanaan dengan 
komponen struktur pencegahan tidak memungkinkan, keamanan struktural harus 
dipastikan dengan perencanaan struktur jembatan yang bisa menahan tumbukan 
tersebut pada tingkat keamanan yang wajar. 

 
10.3.3 Pengamanan tambahan 
Bila tidak ada penelitian khusus pada aspek dinamik, maka komponen struktur jembatan 
yang tertumbuk harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat menahan juga 
tumbukan pada arah yang berlawanan. 

Untuk semua kasus di mana deformasi plastis dari komponen struktur jembatan yang 
tertumbuk dipertimbangkan untuk menyerap suatu bagian dari energi kinetik tumbukan, 
maka regangan batas ultimit akibat deformasi plastis tersebut harus dihitung dengan cermat. 
Dalam hal ini, tulangan baja tidak boleh dilas dalam merencanakan aspek ketahanan 
komponen struktur terhadap tumbukan.  
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11 Ketentuan untuk perencanaan struktur tahan gempa 

11.1 Persyaratan umum 
11.1.1 Umum 
Standar ini memuat ketentuan untuk perencanaan jembatan yang menggunakan komponen 
struktur beton bertulang dan beton prategang akibat gempa bumi.  

Jembatan yang dimaksud adalah jembatan jalan raya dan jembatan pejalan kaki di 
Indonesia sesuai dengan ketentuan pada Bagian I dari Standar ini. 

Ketentuan-ketentuan dalam bab ini harus digunakan bersama-sama dengan Peraturan 
Pembebanan Gempa untuk Rumah dan Gedung serta Peraturan Pembebanan Gempa untuk 
Jembatan yang berlaku. 
 
11.1.2 Pembebanan gempa rencana 
Beban rencana lateral akibat goncangan gempa untuk suatu daerah harus dihitung 
berdasarkan factor respon gempa, faktor keutamaan, dan faktor reduksi gempa seperti 
disyaratkan dalam Peraturan Pembebanan Gempa yang berlaku. 

Masing-masing unsur struktur dari suatu jembatan harus direncanakan terhadap pengaruh 
gempa yang bekerja dalam arah utama jembatan yang dikombinasikan dengan akibat 0,3 
pengaruh gempa yang bekerja dalam arah tegak lurus pada arah utama tadi. Kombinasi 
yang menghasilkan pengaruh gempa maksimum adalah yang ditinjau. 

Untuk struktur beton prategang perlu ditinjau pengaruh percepatan ke atas sebesar 0,1 g 
sebagai akibat gempa vertikal. 

Kombinasi beban gempa dengan beban-beban lainnya yang bekerja pada jembatan 
mengacu pada Peraturan Pembebanan untuk Jembatan Jalan Raya yang berlaku. 
 
11.1.3 Klasifikasi berdasarkan kinerja seismik 
Setiap jembatan harus ditetapkan dalam salah satu dari empat kategori kinerja seismik  A, B, 
C atau D. 

Klasifikasi ini berdasarkan atas koefisien percepatan puncak batuan dasar serta faktor 
keutamaan seperti tercantum dalam tabel di bawah ini. 
 

Tabel 11.1-1   Klasifikasi berdasarkan kinerja seismik 

Koefisien percepatan  puncak 
muka tanah 

Faktor keutamaan 

Ao/g Jembatan penting Jembatan biasa 

Ao/g ≤ 0,10 A A 

0,10 < Ao/g ≤ 0,20 B B 

0,20 < Ao/g ≤ 0,30 C B 

Ao/g > 0,30 D C 
 
Jembatan penting adalah jembatan di ruas jalan nasional,  jembatan dengan bentang lebih 
besar dari 30 m dan jembatan yang bersifat khusus ditinjau dari jenis struktur, material atau 
pelaksanaannya. Jembatan biasa adalah jembatan di ruas jalan  bukan nasional dengan 
bentang tidak lebih dari 30 m. Faktor keutamaan dapat diambil sebesar 1,25 untuk jembatan 
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penting dan 1 untuk jembatan biasa. Faktor reduksi gempa ( R ) untuk hubungan 
perlengkapan pada bangunan bawah diambil sesuai Tabel 8.1.-2 
 

Tabel 11.1.-2   Faktor reduksi gempa ( R ) untuk hubungan perlengkapan                       
pada bangunan bawah 

Hubungan perlengkapan pada  Kolom atau pilar 
Kepala 

jembatan 
Kolom Sambungan 

dilatasi 

Pilar tipe dinding 

 

 

Kolom tunggal 

 

Kolom majemuk 
 

Balok cap beton 

2 (sumbu kuat) 

3 (sumbu lemah) 

 

3-4 

 

5-6 

 

2-3 

 

 

 

0,8 

 

 

 

1,0 

 

 

 

0,8 

 
11.1.4 Analisis seismik 
Pengaruh gempa bumi pada jembatan dapat dihitung berdasarkan salah satu prosedur 
analisis, yaitu : 

- Prosedur 1 : cara beban seragam 
- Prosedur 2 : cara spektral dengan pola getar tunggal 
- Prosedur 3 : cara spektral dengan pola getar majemuk atau  
- Prosedur 4 : cara riwayat waktu. 

Semua kolom, pilar, atau kepala jembatan harus dianggap mengalami percepatan tanah 
yang sama pada saat yang bersamaan. 

Untuk jembatan-jembatan yang tidak melebihi 6 bentang dapat memakai prosedur 1 atau 2. 
Sedangkan jembatan-jembatan yang mempunyai jumlah bentang lebih dari 6 atau jembatan-
jembatan khusus dianjurkan menggunakan prosedur 3 (Tabel 8.1-3). Prosedur 4 biasanya 
digunakan dalam analisis non-linier. 
 

Tabel 11.1.-3    Prosedur analisis berdasarkan kategori perilaku seismic (A-D) 

Jumlah bentang D C B A 

Tunggal atau sederhana 

2 atau lebih menerus 

2 atau lebih dengan 1 sendi 

2 atau lebih dengan 2 atau lebih sendi 

 

1 
2 
3 
3 

1 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
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11.1.5 Isolasi dasar dan peredam mekanikal 
Perencanaan gempa pada jembatan yang mempunyai isolasi dasar atau peredam mekanikal 
dapat berbeda dari ketentuan ini jika dapat dibuktikan kebenarannya serta disetujui oleh 
yang berwenang. 
 
11.1.6 Likuifaksi 
Potensi dan kondisi likuifaksi pada tanah akibat gempa bumi harus diperhitungkan dalam 
perencanaan jembatan tahan gempa, khususnya jembatan tipe B, C dan D 
   
11.2 Ketentuan untuk jembatan tipe A 
11.2.1 Umum 
Jembatan yang dapat dikelompokkan sebagai tipe A harus memenuhi persyaratan pada sub-
pasal 11.1.3  dan 11.1.4 serta ketentuan di bawah ini. 
 
11.2.2 Persyaratan gaya rencana 
Jika alat mekanikal digunakan untuk menghubungkan struktur atas dan struktur bawah, alat 
mekanikal ini harus direncanakan dapat menahan beban gempa horisontal, dalam masing-
masing arah yang ditinjau, sekurang-kurangnya 20 % dari beban mati. 

Dalam arah longitudinal, beban mati yang dimaksud adalah berat sendiri segmen yang 
dipikul oleh perletakan. Sedangkan dalam arah tranversal, beban mati ini adalah reaksi 
perletakan akibat beban mati itu sendiri. 
 
11.2.3 Persyaratan jarak bebas horisontal 
Jarak bebas minimum horisontal dalam ketentuan ini harus dipenuhi untuk mengantisipasi 
pemuaian ujung-ujung gelagar. 

Dudukan perletakan gelagar harus direncanakan sehingga memberikan jarak bebas 
horisontal sekurang-kurangnya 

N = (0,203 + 0,00167 L + 0,00666 H) (1 + 0,00125 S2) (11.2-1) 
 

11.2.4 Persyaratan pondasi dan kepala jembatan 
Untuk jembatan tipe ini, tidak ada persyaratan khusus untuk perencanaan seismik pondasi 
dan kepala jembatan.  

Namun pondasi dan kepala jembatan harus memenuhi persyaratan untuk menahan gaya-
gaya vertikal dan lateral lainnya selain gempa bumi. Gaya-gaya ini termasuk dan tidak 
terbatas pada akibat penyelidikan tanah yang lebih luas,  timbunan tanah, stabilitas lereng, 
tekanan tanah vertikal maupun lateral, drainase, penurunan tanah atau kapasitas dan 
persyaratan tiang. 
 
11.2.5 Persyaratan pendetailan 
Untuk jembatan tipe ini, tidak ada persyaratan khusus untuk perencanaan seismik pada 
pendetailan struktur. 

Perencanaan struktrur beton bertulang maupun beton prategang didasarkan terutama pada 
cara Perencanaan berdasarkan Beban dan Kekuatan Terfaktor (PBKT) seperti dijelaskan 
dalam pasal 4. 

Jika menggunakan cara Perencanaan berdasarkan Batas Layan (PBL), tegangan izin boleh 
ditingkatkan 30 % dari nilai tegangan izin pada pembebanan tetap. 
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11.3 Ketentuan untuk jembatan tipe B 
11.3.1 Umum 
Jembatan yang dapat dikelompokkan sebagai tipe B harus memenuhi persyaratan  pada 
sub-pasal 11.1.3 dan 11.1.4 serta ketentuan di bawah ini. 
 
11.3.2 Persyaratan gaya rencana 
11.3.2.1 Gaya rencana untuk komponen struktur dan sambungan 
Gaya rencana seismik yang dimaksud berlaku untuk struktur atas, sambungan dilatasi, 
komponen yang menghubungkan struktur atas dengan bawah, komponen yang 
menghubungkan struktur atas dengan kepala jembatan, struktur bawah, kepala kolom, pilar 
tetapi tidak termasuk pondasi telapak, pondasi tiang dan kepala tiang. 

Gaya rencana seismik yang dihitung berdasarkan peninjauan dua arah horisontal utama 
sesuai ketentuan sub-pasal 11.1.2 harus dikombinasikan dengan beban-beban lainnya 
sesuai persyaratan pembebanan dan kombinasi tambahan di bawah ini : 

Gaya rencana = 1,0 ( D + B + SF + E + EQM ) (11.3-1) 

Jika menggunakan cara Perencanaan berdasarkan Batas Layan (PBL), tegangan izin boleh 
ditingkatkan 30 % dari nilai tegangan izin pada pembebanan tetap. 
 
11.3.2.2 Gaya rencana untuk pondasi 
Gaya rencana seismik yang dimaksud berlaku untuk pondasi telapak, kepala tiang dan 
pondasi tiang.  

Gaya rencana seismik yang dihitung berdasarkan peninjauan dua arah horisontal utama 
sesuai ketentuan sub-pasal 11.1.2 harus dikombinasikan dengan beban-beban lainnya 
sesuai persyaratan pembebanan dan kombinasi tambahan di bawah ini : 

Gaya rencana = 1,0 ( D + B + SF + E + EQF ) (11.3-2) 
 

11.3.2.3 Gaya rencana untuk kepala jembatan dan dinding penahan  
Gaya rencana seismik untuk komponen yang menghubungkan struktur atas dan kepala 
jembatan harus mengacu pada sub-pasal 11.2.2.1. 

Persyaratan perencanaan kepala jembatan bisa mengacu pada sub-bab di bawah ini. 
 
11.3.3 Persyaratan komponen penghubung 
Jika memungkinkan struktur atas harus direncanakan sebagai struktur menerus. Jika 
gelagar-gelagar dihubungkan secara sendi maka panjang pelat penghubung antar gelagar 
sekurang-kurangnya 600 mm. Sedangkan ruang bebas antar gelagar sekurang-kurangnya 
400 mm. 

Pada kepala jembatan harus diadakan penahan longitudinal kecuali bila terdapat jarak bebas 
minimum antara struktur atas dan struktur bawah. 

Perlengkapan penahan vertikal harus diadakan pada semua perletakan atau tumpuan dan 
harus direncanakan mampu menahan gaya vertikal sebesar 10 % beban mati. 

Sambungan dilatasi harus direncanakan sehingga mampu menahan kombinasi beban yang 
mungkin terjadi serta mudah diperbaiki. 
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11.3.4 Persyaratan jarak bebas horisontal 
Jarak bebas minimum horisontal dalam ketentuan ini harus dipenuhi untuk mengantisipasi 
pemuaian ujung-ujung gelagar. 

Dudukan perletakan gelagar harus direncanakan sehingga memberikan jarak bebas 
horisontal sekurang-kurangnya: 

N = (0,203 + 0,00167 L + 0,00666 H) (1 + 0,00125 S2) (11.3-3) 
 
11.3.5 Persyaratan pondasi  
11.3.5.1 Penyelidikan tanah 

Untuk perencanaan struktur bawah harus dilakukan penyelidikan tanah yang normal. Resiko 
gempa terhadap struktur jembatan harus sungguh-sungguh ditinjau dengan melakukan 
penyelidikan tanah yang lebih mendalam yang berhubungan dengan instabilitas lereng, 
likuifaksi, penurunan timbunan dan peningkatan tekanan tanah lateral. 
 
11.3.5.2 Perencanaan pondasi 
Kapasitas ultimit pondasi harus dihitung berdasarkan laporan penyelidikan tanah. Pondasi 
harus mampu menahan gaya-gaya yang dihasilkan dari kombinasi pembebanan yang 
ditentukan dalam sub-pasal 11.3.2.2. 

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perencanaan pondasi harus mengacu 
pada bagian 7 dari standar ini. 
 
11.3.5.3 Persyaratan pondasi tiang 
Pondasi tiang dapat digunakan untuk menahan gaya aksial maupun gaya lateral. Kedalaman 
tiang dan kapasitas tiang dalam menahan gaya aksial maupun lateral harus dihitung 
berdasarkan laporan penyelidikan tanah. 

Pengangkuran tiang harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu menahan gaya 
tarik sekurang-kurangnya 10 % dari kekuatan tekannya. Pengangkuran dilakukan dengan 
sekurang-kurangnya 4 (empat) buah tulangan dowel dengan rasio tulangan dowel tidak 
boleh kurang dari 1%. 

Pada sepertiga panjang (minimum 2,5 m) tiang yang dicor setempat harus dipasang 
tulangan longitudinal dengan rasio 0,5 % tetapi tidak boleh kurang dari empat batang. 
Tulangan spiral atau sengkang dengan diameter 8 mm atau lebih besar harus dipasang 
dengan spasi tidak melebihi 225 mm kecuali pada ujung atas tiang harus diberikan 
pengekangan yang memadai sepanjang dua kali diameter tiang tetapi tidak boleh kurang 
dari 600 mm dengan jarak spasi maksimum sebesar 75 mm. 

Untuk tiang pracetak, rasio tulangan longitudinal tidak boleh kurang dari 1% sedangkan 
tulangan spiral atau sengkang tidak boleh kurang dari persyaratan tiang yang dicor 
setempat. 
 
11.3.6 Persyaratan kepala jembatan 
11.3.6.1 Kepala jembatan yang berdiri bebas 
Tekanan tanah aktif lateral akibat gempa bumi pada kepala jembatan yang bebas bergerak 
dapat dihitung dengan menggunakan metode Mononobe–Okabe dengan menggunakan 
koefisien gempa sebesar kh = 0,5 Ao . Jika kepala jembatan ini ditahan dalam arah 
horisontal oleh angkur atau tiang, koefisien gempa yang dianjurkan sebesar kh = 1,5 Ao. 

Simpangan kepala jembatan harus dibatasi sebesar 0,25 Ao. 
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Perencanaan kepala jembatan harus juga memperhitungkan penambahan tekanan tanah 
akibat gempa, efek inersia dari dinding serta transfer gaya gempa melalui perletakan karet. 
 
11.3.6.2 Kepala jembatan monolit 
Kepala jembatan monolit merupakan bagian integral dari struktur atas. Tekanan tanah lateral 
maksimum yang bekerja pada kepala jembatan dapat dianggap sama dengan gaya lateral 
maksimum akibat gempa bumi. 

Untuk mengurangi kerusakan, kepala jembatan harus direncanakan untuk dapat menahan 
tekanan tanah pasif akibat tanah urugan yang ikut termobilisasi secara dinamik.  
 
11.3.7 Persyaratan pendetailan 
11.3.7.1 Umum 
Mutu beton dan mutu baja tulangan yang disyaratkan dalam ketentuan ini tidak boleh kurang 
dari ketentuan dalam Bagian 4. 
 
11.3.7.2 Persyaratan tulangan transversal minimum 
11.3.7.2.1 Tulangan transversal untuk pengekangan 
Inti kolom harus diberikan pengekangan yang memadai melalui tulangan spiral atau 
sengkang untuk menjamin tercapainya sendi plastis pada ujung atas dan atau ujung bawah 
kolom. 

Kuat tarik leleh tulangan transversal tidak boleh melebihi kuat tarik leleh dari tulangan 
longitudinal.  

Rasio volumetrik dari tulangan spiral tidak boleh kurang dari  

 ρs = 0,45 [Ag/Ac-1] fc’/ fyh    atau    ρs = 0,12 fc’/fyh   (11.3-4) 

Luas minimum dari tulangan sengkang adalah   

 Ash = 0,3 a hc fc’/ fyh [Ag/Ac-1] atau  Ash = 0,12 a hc fc’/ fyh (11.3-5) 

Tulangan transversal minimum dapat ditetapkan kurang dari ketentuan pada persamaan 
(11.3-4) dan (11.3-5) di atas asalkan dapat dibuktikan dengan perhitungan yang lebih rinci 
atau dengan hasil penelitian. 

Tulangan transversal boleh terdiri dari sengkang tertutup tunggal atau majemuk atau 
menggunakan kait-silang tertutup. Kait silang mempunyai kait 135 derajat dengan 
perpanjangan sebesar 6 kali diameter (tetapi tidak kurang dari 75 mm) pada salah satu 
ujungnya dan kait 90-derajat dengan perpanjangan sebesar 6 kali diameter pada ujung 
lainnya. 
 
11.3.7.2.2 Jarak tulangan transversal 
Tulangan transversal harus dipasang pada ujung atas dan bawah dari kolom dalam daerah 
sepanjang tidak boleh kurang dari ukuran penampang terbesar, seperenam tinggi bersih 
kolom dan lebih besar atau sama dengan 450 mm. 

Tulangan transversal harus dipasang dengan spasi tidak melebihi seperempat dari ukuran 
penampang terkecil dan lebih kecil atau sama dengan 150 mm. 

Sambungan lewatan dari tulangan spiral dalam daerah pengekangan tidak diperbolehkan.  
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11.4 Ketentuan untuk jembatan tipe C dan D 
11.4.1 Umum 
Jembatan yang dapat dikelompokkan sebagai tipe C dan D harus memenuhi persyaratan  
pada sub-pasal 11.1.3 dan 11.1.4 serta ketentuan di bawah ini. 
 
11.4.2 Persyaratan gaya rencana 
11.4.2.1 Gaya rencana untuk komponen struktur dan sambungan 
Gaya rencana seismik yang dimaksud berlaku untuk struktur atas, sambungan dilatasi, 
komponen yang menghubungkan struktur atas dengan bawah, komponen yang 
menghubungkan struktur atas dengan kepala jembatan, struktur bawah, kepala kolom, pilar 
tetapi tidak termasuk pondasi telapak, pondasi tiang dan kepala tiang. 

Gaya rencana seismik yang dihitung berdasarkan peninjauan dua arah horisontal utama 
sesuai ketentuan sub-pasal 8.1.2 harus dikombinasikan dengan beban-beban lainnya sesuai 
persyaratan pembebanan dan kombinasi tambahan di bawah ini : 

Gaya rencana = 1,0 ( D + B + SF + E + EQM ) (11.4-1) 

Jika menggunakan cara Perencanaan berdasarkan Batas Layan (PBL), tegangan izin boleh 
ditingkatkan 30 % dari nilai tegangan izin pada pembebanan tetap. 
 
11.4.2.2 Gaya rencana untuk pondasi 
Gaya rencana seismik yang dimaksud berlaku untuk pondasi telapak, kepala tiang dan 
pondasi tiang.  

Gaya rencana seismik yang dihitung berdasarkan peninjauan dua arah horisontal utama 
sesuai ketentuan sub-pasal 11.1.2 harus dikombinasikan dengan beban-beban lainnya 
sesuai persyaratan pembebanan dan kombinasi tambahan di bawah ini : 

Gaya rencana = 1,0 ( D + B + SF + E + EQF ) (11.4-2) 
 
11.4.2.3 Gaya akibat sendi plastis pada kolom, pilar dan portal 
11.4.2.3.1 Kolom dan pilar tunggal 
Momen dan gaya aksial rencana pada kolom dan pilar dihitung berdasarkan ketentuan pada 
sub-pasal 11.4.2.1. dalam dua arah utama horisontal. 

Kapasitas momen plastis pada kedua ujung dari penampang kolom dan pilar dapat dihitung 
dengan menggunakan faktor reduksi kekuatan sebesar 1,3. 

Gaya geser rencana pada kolom dan pilar dihitung berdasarkan kapasitas momen 
plastisnya. 
 
11.4.2.3.2 Portal dengan dua kolom atau lebih 
Gaya-gaya rencana pada portal dengan dua kolom atau lebih harus dihitung dalam arah 
sejajar bidang maupun tegak lurus bidang. Dalam arah tegak lurus bidang, gaya-gaya 
rencana dapat dihitung seperti pada kolom dan pilar tunggal 

Dalam arah sejajar bidang, gaya-gaya rencana dapat dihitung sebagai berikut : 
- Rencanakan tulangan longitudinal berdasarkan momen rencana yang diperoleh 

berdasarkan ketentuan pada sub-pasal 11.4.2.1. 
- Hitung kapasitas momen plastis pada kedua ujung dari penampang kolom dengan 

menggunakan faktor reduksi kekuatan sebesar 1,3. 
- Hitung gaya geser rencana pada kolom berdasarkan kapasitas momen plastisnya. 
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- Kerjakan gaya geser rencana total pada pusat massa struktur atas, kemudian hitung 
gaya aksial rencana yang bekerja pada portal tersebut.  

 
11.4.2.4 Gaya rencana pada kolom dan portal tiang  
Gaya rencana pada portal tiang harus mengacu pada sub-pasal 11.4.2.3.  
 
11.4.2.5 Gaya rencana pada pilar  
Gaya rencana pada pilar harus mengacu pada sub-pasal 11.4.2.2., kecuali dalam sumbu 
lemah di mana pilar dapat direncanakan sebagai kolom maka gaya rencana harus  mengikuti 
ketentuan dalam sub-pasal 11.4.2.4. 
 
11.4.2.6 Gaya rencana pada komponen penghubung 
Persyaratan untuk komponen penghubung harus mengacu pada sub-pasal 11.3.3. dengan 
ketentuan tambahan di bawah ini.   

Komponen penghubung longitudinal harus mampu menahan gaya rencana sebesar 
koefisien percepatan muka tanah dikalikan berat teringan dari dua bentang yang berdekatan. 

Perlengkapan penahan vertikal harus diadakan pada semua perletakan atau tumpuan dan 
harus direncanakan mampu menahan gaya vertikal ke atas sebesar 10 % dari beban mati 
jika efek vertikal akibat gempa horisontal kurang dari beban mati dan  gaya vertikal ke atas 
sebesar 20 % dari beban mati jika efek vertikal akibat gempa horisontal lebih atau sama 
dengan beban mati.   
 
11.4.2.7 Gaya rencana pada pondasi 
Gaya rencana pada pondasi harus mengacu pada sub-pasal 11.4.2.2. Jika dasar pilar atau 
kolom direncanakan mengalami sendi plastis, gaya rencana harus dihitung berdasarkan sub-
pasal 11.4.2.3 dan 11.4.2.4. 
 
11.4.2.8 Gaya rencana pada kepala jembatan dan dinding penahan tanah 
Gaya rencana pada kepala jembatan dan dinding penahan tanah harus mengacu pada sub-
pasal 11.4.2.2.  
 
11.4.3 Persyaratan jarak bebas horisontal 
Jarak bebas minimum horisontal dalam ketentuan ini harus  dipenuhi untuk mengantisipasi 
pemuaian ujung-ujung gelagar. 

Dudukan perletakan gelagar harus direncanakan sehingga memberikan jarak bebas 
horisontal sekurang-kurangnya 

N = (0,305 + 0,0025 L + 0,01 H) (1 + 0,00125 S2) (11.4-3) 
 
11.4.4 Persyaratan pondasi  
11.4.4.1 Penyelidikan tanah 

Untuk perencanaan struktur bagian bawah jembatan harus dilakukan penyelidikan tanah 
yang normal. Resiko gempa terhadap struktur jembatan harus sungguh-sungguh ditinjau 
dengan melakukan penyelidikan tanah yang lebih mendalam yang berhubungan dengan 
instabilitas lereng, likuifaksi, penurunan timbunan dan peningkatan tekanan tanah lateral. 
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11.4.4.2 Perencanaan pondasi 
Kapasitas ultimit pondasi harus dihitung berdasarkan laporan penyelidikan tanah. Pondasi 
harus mampu menahan gaya-gaya yang dihasilkan dari kombinasi pembebanan yang 
ditentukan dalam sub-pasal 11.3.2.2. 

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perencanaan pondasi harus mengacu 
pada Bagan 7 dari standar ini. 
 
11.4.4.3 Persyaratan pondasi tiang 
Pondasi tiang dapat digunakan untuk menahan gaya aksial maupun gaya lateral. Kedalaman 
tiang dan kapasitas tiang dalam menahan gaya aksial maupun lateral harus dihitung 
berdasarkan laporan penyelidikan tanah. 

Pengangkuran tiang harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu menahan gaya 
tarik sekurang-kurangnya 10 % dari kekuatan tekannya. Pengangkuran dilakukan dengan 
sekurang-kurangnya 4 (empat) buah tulangan dowel dengan rasio tulangan dowel tidak 
boleh kurang dari 1%. 

Pada dua pertiga panjang tiang yang dicor setempat harus dipasang tulangan longitudinal 
dengan rasio 0,75% tetapi tidak boleh kurang dari empat batang. Tulangan spiral atau 
sengkang dengan diameter 6 mm atau lebih besar harus dipasang dengan spasi tidak 
melebihi 225 mm kecuali pada ujung atas tiang harus diberikan pengekangan yang memadai 
sepanjang dua kali diameter tiang tetapi tidak boleh kurang dari 1200 mm dengan jarak spasi 
maksimum sebesar 75 mm. 

Untuk tiang pracetak, rasio tulangan longitudinal tidak boleh kurang dari 1% sedangkan 
tulangan spiral atau sengkang tidak boleh kurang dari persyaratan tiang yang dicor 
setempat. 
 
11.4.5 Persyaratan kepala jembatan 

Persyaratan kepala jembatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk jembatan 
tipe B. 
 
11.4.6 Persyaratan pendetailan 
11.4.6.1 Umum 
Mutu beton dan mutu baja tulangan yang disyaratkan dalam ketentuan ini tidak boleh kurang 
dari ketentuan dalam Bagian 4. 
 
11.4.6.2 Persyaratan kolom 
 
a) Ukuran kolom 

Ukuran sisi penampang kolom tidak boleh kurang dari 400 mm. 
Perbandingan ukuran penampang tidak boleh lebih kecil dari 0,5 tetapi tidak lebih 
besar dari 2. 
Perbandingan tinggi dengan ukuran penampang yang ditinjau tidak boleh kurang     
dari 2,5. 

b) Rasio tulangan longitudinal 
Rasio tulangan longitudinal tidak boleh kurang dari 1 %  dan tidak boleh lebih dari 6 % 
dan pada daerah sambungan tidak boleh lebih dari  8 %. 
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c) Gaya geser rencana pada kolom harus ditanggung sepenuhnya oleh tulangan 
transversal. 

 
d) Tulangan transversal untuk pengekangan 

Inti kolom harus diberikan pengekangan yang memadai melalui tulangan spiral atau 
sengkang untuk menjamin tercapainya sendi plastis pada ujung atas dan atau ujung 
bawah kolom. 
Kuat tarik leleh tulangan transversal tidak boleh melebihi kuat tarik leleh dari tulangan 
longitudinal.  

Rasio volumetrik dari tulangan spiral tidak boleh kurang dari  

ρs = 0,45 [Ag/Ac-1] fc’/ fyh    atau    ρs = 0,12 fc’/ fyh  (11.4-4) 

Luas minimum dari tulangan sengkang adalah   

Ash = 0,3 a hc fc’/ fyh [Ag/Ac-1] atau  Ash = 0,12 a hc fc’/ fyh (11.4-5) 

Tulangan transversal minimum dapat ditetapkan kurang dari ketentuan pada 
persamaan (11.4-4) dan (11.4-5) di atas asalkan dapat dibuktikan dengan perhitungan 
yang lebih rinci atau dengan hasil penelitian. 

Tulangan transversal boleh terdiri dari sengkang tertutup tunggal atau majemuk atau 
menggunakan kait-silang tertutup. Kait-silang mempunyai kait 1350 dengan 
perpanjangan sebesar 6 kali diameter (tetapi tidak kurang dari 75 mm) pada salah satu 
ujungnya dan kait 900 dengan perpanjangan sebesar 6 kali diameter pada ujung 
lainnya. 

e) Jarak tulangan transversal dalam daerah pengekangan 
Tulangan transversal harus dipasang pada ujung atas dan bawah dari kolom dalam 
daerah sepanjang tidak boleh kurang dari ukuran penampang terbesar, seperenam 
tinggi bersih kolom dan lebih besar atau sama dengan 450 mm. 
Tulangan transversal harus dipasang dengan spasi tidak melebihi seperempat dari 
ukuran penampang terkecil dan lebih kecil atau sama dengan 100 mm. 
Sambungan lewatan dari tulangan spiral dalam daerah pengekangan tidak 
diperbolehkan.  

f) Sambungan penyaluran 
Sambungan penyaluran harus ditempatkan di pertengahan tinggi kolom. 
Panjang penyaluran harus lebih besar dari 400 mm dan 60 kali diameter batang. 
Tulangan transversal pada sambungan penyaluran harus dipasang dengan spasi tidak 
melebihi seperempat dari ukuran penampang terkecil dan lebih kecil atau sama dengan 
100 mm. 
Jarak sambungan penyaluran dari dua batang  berdekatan harus lebih besar dari 600 
mm. 

 
11.4.6.3 Persyaratan pilar 
Perencanaan pilar dalam sumbu lemah mengikuti ketentuan yang berlaku pada kolom. 

Rasio tulangan longitudinal terhadap tulangan transversal harus lebih besar dari 0,25 %. 

Jarak tulangan vertikal dan horisontal harus lebih kecil dari 450 mm. 
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11.4.6.4 Persyaratan hubungan kolom 
Panjang daerah penulangan transversal dari permukaan hubungan kolom harus lebih besar 
dari setengah ukuran terbesar penampang dan 375 mm. 

Tegangan geser beton harus lebih kecil dari √fc’untuk beton normal dan 0,75√fc’ untuk beton 
ringan 
 
11.4.6.5 Sambungan konstruksi pada pilar dan kolom 
Gaya geser total pada sambungan konstruksi tidak boleh melebihi  

 Vj = φ (Avf  fy + 0,75 Pn) (11.4-6) 
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