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Inovasi Desain dan Konstruksi Pondasi Tiang Bor Dalam untuk 
Gedung Indonesia-1 

Stephen G. Handoko, Dolok H. Panjaitan 
 
ABSTRAK 
Gedung Indonesia-1 direncanakan memiliki 63 lantai dengan 7 lapis besmen. Untuk mengatasi 
kebutuhan beban struktural yang sangat besar, kondisi tanah yang kurang menguntungkan, 
keterbatasan kemampuan mesin bor yang tersedia, serta untuk meminimalisasi resiko dalam 
proses konstruksi pondasi tiang bor yang dalam, telah dilakukan inovasi berupa penerapan post-
grouting untuk mengoptimalkan kapasitas dan panjang dari pondasi tiang bor untuk gedung ini. 

Untuk gedung ini digunakan pondasi tiang bor diameter 1.5m dengan blind boring sekitar 25m, 
dimana untuk pondasi area tower direncanakan memiliki kapasitas aksial tekan ijin sebesar 
12,300kN dan 14,000kN. Secara analitis, diperlukan panjang efektif sebesar 82m dan 92m untuk 
kedua kapasitas tersebut, sehingga akan diperlukan pondasi tiang bor konvensional dengan 
panjang total 107m dan 117m. Dengan keterbatasan mesin bor saat ini dan dengan 
mempertimbangkan resiko kelongsoran lubang bor yang semakin tinggi untuk pile yang semakin 
dalam, maka kedalaman total pondasi tiang bor dibatasi hingga sekitar 90m. 

Dengan menerapkan teknik post-grouting pada sebagian selimut pondasi tiang bor, yaitu 
sepanjang 33m dan 55m, panjang efektif dari pondasi tiang bor dapat direduksi menjadi 65m 
untuk mencapai kapasitas yang diinginkan tersebut. Sejumlah uji pembebanan tiang juga telah 
dilakukan untuk verifikasi bahwa kapasitas desain dapat dicapai dengan aman. 

Beberapa aspek perancangan, konstruksi, post-grouting pada tiang bor, serta hasil uji 
pembebanan tiang untuk gedung Indonesia-1 akan dibahas dalam makalah ini. 
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Design and Construction Innovation of Deep Bored Piles for 
Indonesia-1 Building 

Stephen G. Handoko, Dolok H. Panjaitan 
 
ABSTRACT 
Indonesia-1 project is designed for 63 floors building with 7 basement levels. In order to comply 
with the very high structural loads, less favourable soil condition on site, limitation of the available 
drilling machine, and to minimise risks during the piling work construction, innovation of post-
grouting technique for bored piles has been used to optimise the pile foundation capacity and 
length for this building. 

1.5m diameter bored piles with approximately 25m blind boring are used as the foundation 
system, where pile allowable capacities of 12,300kN and 14,000kN are designed for the tower 
area. Analytically, conventional bored piles will require effective lengths of 82m and 92m, which 
mean pile total lengths of 107m and 117m. Due to the capability of the available drilling machine 
and considering the higher risk of shaft collapse for deeper piles, the total length of pile is limited 
to about 90m. 

By partly applying the post-grouting technique to the bored piles shaft of 33m and 55m long, the 
pile effective lengths can be reduced to 65m to achieve the required capacities, respectively. A 
series of pile loading tests have been conducted to verify that the design capacities can be safely 
achieved. 

Aspects of pile design, construction, post-grouting for bored piles, and pile loading test results for 
Indonesia-1 building will be discussed in this paper. 

KEYWORDS : design, construction, bored pile, post-grouting 
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1. PENDAHULUAN 
 
Gedung Indonesia-1 direncanakan terdiri dari dua buah tower setinggi 63 lantai dengan 
7 lapis besmen, dengan galian tipikal sedalam 23.5m dan galian untuk pilecap di area 
tower sedalam 25m. 
 
Untuk mengatasi beban struktural yang sangat besar dari gedung ini dan kondisi tanah 
di lokasi gedung yang kurang menguntungkan secara teknis, pondasi tiang bor 
merupakan sistem pondasi yang paling tepat karena tiang bor dapat dibuat dengan 
diameter yang besar dengan panjang tiang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 
Disamping itu, tiang bor dapat menembus lensa atau lapisan tanah yang keras, serta 
proses konstruksinya tidak menimbulkan gangguan suara maupun getaran yang 
signifikan. 
 
Namun demikian, mengingat keterbatasan kemampuan mesin bor yang tersedia saat ini 
serta untuk meminimalisasi resiko kegagalan saat proses konstruksi pondasi tiang bor, 
diameter dan panjang tiang tetap perlu dibatasi. Inovasi berupa penerapan post-grouting 
pada tiang bor merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan daya dukung dan 
mengoptimalkan panjang dari pondasi tiang bor, tidak terkecuali untuk gedung ini. 
 
 

2. DESAIN KAPASITAS AKSIAL TEKAN TIANG BOR 
2.1. Profil Tanah Desain 
Penyelidikan tanah di lokasi bangunan ini meliputi beberapa pemboran teknis hingga 
kedalaman maksimum 150m, dengan profil tanah desain ditunjukkan pada gambar 
berikut. Secara umum, stratifikasi tanah di lokasi gedung ini cukup homogen, lebih 
didominasi oleh lapisan tanah lempung-lanau dengan nilai N-SPT berkisar antara 20 
hingga 30, dengan sisipan lapisan tanah pasiran padat di beberapa kedalaman. 
 

 
Gambar 1   Profil tanah dan N-SPT desain 
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2.2. Beban rencana dan kapasitas aksial tekan tiang bor 
Sistem pondasi untuk gedung Indonesia-1 menggunakan sistem tiang bor, dan telah 
dipilih untuk menggunakan tiang bor dengan diameter 1.5m. Berdasarkan diameter ini 
kemudian dicoba beberapa konfigurasi tiang bor untuk memperoleh konfigurasi yang 
optimal. Untuk konfigurasi tiang bor yang dipilih dan dengan mempertimbangkan 
efisiensi kelompok tiang, untuk area tower diperlukan kapasitas aksial tekan ijin 
maksimum dari tiang bor tunggal sebesar 12,300kN dan 14,000kN. 
 
Berdasarkan profil tanah desain diatas dan dengan menggunakan metode Reese dan 
O’Neill (1988), secara teoritis diperlukan tiang bor konvensional diameter 1.5m dengan 
panjang efektif sebesar 82m untuk kapasitas ijin 12,300kN, dan panjang efektif 92m 
untuk kapasitas ijin 14,000kN. Dengan demikian akan diperlukan pondasi tiang bor 
dengan panjang total sebesar 107m dan 117m untuk menahan beban bangunan dengan 
aman. 
 

2.3. Pertimbangan kemampuan alat atau mesin bor 
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembuatan tiang bor adalah keterbatasan 
kemampuan alat untuk membuat tiang bor yang sangat dalam dan resiko terjadinya 
longsor saat proses pemboran dan konstruksi tiang bor. Resiko ini semakin tinggi untuk 
tiang bor yang makin panjang dan diameter tiang bor yang makin besar. 
 
Dalam tahap desain, beberapa kontraktor tiang bor telah memberikan konfirmasi bahwa 
panjang tiang bor yang dapat dikerjakan dengan waktu konstruksi normal adalah 
maksimum 90m, sedangkan tiang bor dengan panjang total hingga lebih dari 100m 
masih dapat dikerjakan, tetapi dengan kecepatan konstruksinya yang semakin lambat 
sehingga waktu konstruksi total akan bertambah secara signifikan. 
 
Berdasarkan pertimbangan ini, panjang total tiang bor dipilih untuk dibatasi hingga 
maksimum 90m, sehingga diperlukan alternatif post-grout untuk mencapai kapasitas 
tiang bor yang diperlukan. 
 

2.4. Pertimbangan lama masa konstruksi 
Untuk seluruh pekerjaan pondasi tiang bor di gedung ini, jika digunakan alternatif tiang 
bor konvensional dengan panjang maksimum 117m, beberapa kontraktor tiang bor 
memberikan estimasi waktu konstruksi selama sekitar 15 bulan, sedangkan jika 
digunakan alternatif panjang pondasi maksimum 90m dengan post-grout, beberapa 
kontraktor tiang bor memberikan estimasi waktu konstruksi selama sekitar 11 hingga 
12 bulan, untuk jumlah mesin bor dan tim yang sama. 
 
Dibandingkan dengan tiang bor konvensional, proses pembuatan tiang bor dengan post-
grout hanya membutuhkan waktu konstruksi yang sedikit lebih lama, yaitu saat 
penyambungan pipa-pipa grout antara satu keranjang tulangan dengan keranjang 
tulangan lainnya. Proses grouting selanjutnya kemudian dikerjakan secara terpisah dan 
sama sekali tidak mempengaruhi pekerjaan pembuatan tiang bor berikutnya. 
 

2.5. Kapasitas aksial tekan tiang bor dengan post-grout 
Aplikasi post-grout pada tiang bor untuk meningkatkan daya dukung tiang dapat terjadi 
melalui beberapa mekanisme, tergantung dari jenis tanah dan jenis grout. Secara umum, 
pemberian post-grout bertekanan akan mendesak tanah disekeliling tiang bor dan 
memberikan efek kompaksi atau pemadatan tanah, dimana hal ini terjadi pada tanah 
lempungan dengan permeabilitas rendah. Post-grout juga secara teoritis akan 
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menghasilkan dimensi tiang bor yang lebih besar, sehingga luas selimut tiang bor 
dengan post-grout menjadi semakin luas. Pada tanah dengan permeabilitas besar, 
misalnya tanah pasiran, cairan grout dapat masuk ke dalam pori tanah dan akan 
meningkatkan kuat gesernya. Geometri dari permukaan selimut tiang bor yang terbentuk 
akibat post-grout juga dapat meningkatnya daya dukung tiang bor. 
 
Berkaitan dengan penggunaan drilling slurry saat konstruksi tiang bor, terutama jika 
menggunakan bentonite slurry, penggunaan post-grout pada selimut tiang bor juga 
dapat mengurangi resiko berkurangnya tahanan selimut tiang bor akibat terbentuknya 
lapisan bentonite (mudcake) yang terlalu tebal. Injeksi dari grout bertekanan pada 
selimut tiang bor dapat merusak dan menghancurkan mudcake tersebut, sehingga 
resiko berkurangnya tahanan selimut tiang bor akibat keberadaan mudcake yang terlalu 
tebal juga dapat dihindari. 
 
Walaupun demikian, kinerja dari pekerjaan post-grout umumnya sulit untuk diukur 
secara akurat. Adanya rekahan pada lapisan tanah atau kemungkinan terjadinya 
hydraulic fracturing juga dapat menurunkan efektifitas post-grout pada tiang bor. Karena 
itu penerapan inovasi ini seyogyanya dilakukan secara konservatif, serta diperlukan 
adanya program pengujian dan pengawasan yang memadai untuk memastikan 
tercapainya kinerja post-grout yang diinginkan. 
 
Peningkatan daya dukung tiang bor akibat post-grout bergantung pada banyak faktor 
seperti diuraikan diatas, termasuk kriteria besarnya tekanan grout yang disyaratkan, 
kriteria volume grout yang diinjeksikan, metode atau tahapan grout, karakteristik cairan 
grout dan kekentalan cairan grout. Karena itu, metode yang paling baik untuk 
menentukan peningkatan kapasitas tiang bor akibat post-grout, baik unit tahanan friksi 
maupun unit tahanan ujung tiang bor, adalah dengan melakukan uji skala penuh pada 
tiang bor yang diinstrumentasi, yang dilakukan pada tiang bor konvensional dan tiang 
bor dengan post-grout di lokasi rencana. 
 
Untuk desain kapasitas tiang bor dengan post-grout untuk gedung Indonesia-1, 
digunakan data-data empirik dari beberapa hasil uji pembebanan tiang yang telah 
dilakukan sebelumnya di Plaza Indonesia Extension, yaitu untuk gedung Keraton dan 
The Plaza, yang lokasinya tepat berada disamping gedung Indonesia-1. Tiang-tiang bor 
yang diuji untuk gedung tersebut terdiri dari tiang-tiang bor konvensional dan tiang-tiang 
bor dengan post-grout, sehingga dapat diinterpretasikan besarnya peningkatan unit 
tahanan selimut tiang bor dengan post-grout terhadap tiang bor konvensional. 
Berdasarkan hasil uji pembebanan tiang bor konvensional non-grout yang dilakukan 
pada tahun 1996 hingga 1998, diperoleh unit tahanan friksi atau fs sebesar 77.0kN/m2, 
sedangkan berdasarkan hasil uji pembebanan tiang bor dengan post-grout yang 
dilakukan pada tahun 2006 hingga 2007, diperoleh fs sebesar 123.8kN/m2. Dengan 
demikian peningkatan unit tahanan friksi akibat post-grout di lokasi ini adalah selisih dari 
kedua nilai tersebut sebesar 46.8kN/m2, dan secara lebih konservatif digunakan 
peningkatan unit tahanan friksi akibat post-grout sebesar 40kN/m2 dalam desain. Nilai 
unit friksi ini adalah nilai ultimit, sehingga untuk desain perlu diterapkan faktor keamanan 
minimum sebesar 2.5. 
 
Dengan panjang total tiang bor dibatasi sebesar 90m dan blind boring sedalam 25m, 
maka panjang efektif tiang bor maksimum adalah 65m. Berdasarkan metode Reese dan 
O’Neill (1988), tiang bor konvensional diameter 1.5m dengan panjang efektif 65m 
diperkirakan memiliki daya dukung ijin sebesar 9,950kN. Untuk mencapai kapasitas ijin 
sebesar 12,300kN dan 14,000kN, diperlukan post-grout pada selimut tiang bor masing-
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masing sepanjang 33m dan 55m, dan ditentukan panjang post-grout pada selimut tiang 
bor dimulai dari dasar tiang bor. 
 
Walaupun post-grout dilakukan juga pada dasar tiang bor, namun adanya peningkatan 
kapasitas akibat post-grout pada dasar tiang bor tidak diperhitungkan dalam 
perencanaan. Hal ini mengingat tiang bor dengan panjang efektif hingga 65m akan 
berperilaku sebagai tiang friksi, sehingga tahanan ujung tiang seyogyanya tidak 
diandalkan. Post-grout pada dasar tiang bor di proyek ini dilakukan untuk lebih 
meningkatkan kekakuan sistem pondasi. 
 
 

3. POST-GROUT PADA TIANG BOR 
3.1. Metode post-grout pada tiang bor 
Post-grout pada tiang bor adalah tindakan injeksi atau menyuntikkan grout atau cairan 
semen dengan tekanan tertentu setelah tiang bor selesai dibuat, dengan tujuan untuk 
meningkatkan kapasitas atau daya dukung tiang bor. Injeksi dilakukan melalui pipa-pipa 
grout khusus, yang terlebih dahulu disiapkan dan dipasang pada keranjang tulangan 
tiang bor sebelum dilakukan cor beton. Pada pipa-pipa grout tersebut, sebelumnya telah 
disiapkan lubang di bagian-bagian yang dikehendaki dengan interval tertentu. Lubang-
lubang tersebut juga terlebih dahulu ditutup dengan membran, dimana sistem ini dikenal 
sebagai sistem “tube-a-manchette” atau disingkat “TAM”. 
 
Post-grout pada tiang bor dapat dilakukan pada dasar tiang, pada sebagian atau seluruh 
selimut tiang, ataupun keduanya, dengan mengatur instalasi pipa TAM. Gambar berikut 
menunjukkan skema pipa grout dengan TAM, dimana jumlah, arah dan lokasi lubang 
untuk grout dapat dibuat sesuai kebutuhan. 
 

 
Gambar 2   Skema pipa grout dengan TAM (tube-a-manchette) 

 
Membran dari TAM pada dasarnya memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk 
mencegah beton atau air semen masuk ke dalam pipa grout melalui lubang-lubang yang 
sudah disiapkan tersebut saat tiang bor dicor. Fungsi kedua adalah agar cairan yang 
diinjeksikan kemudian dari dalam pipa grout dapat keluar melalui lubang yang sudah 
disiapkan, merobek membran tersebut, memecah selimut beton yang mulai mengeras 
dan mengalirkan cairan yang diinjeksikan keluar dari tiang bor ke dalam tanah. 
 
Berbagai metode, bentuk pipa TAM serta alat grout dapat diterapkan untuk melakukan 
post-grout pada bagian dasar dan pada selimut tiang bor. Aplikasi post-grout pada tiang 
bor, baik untuk post-grout pada dasar tiang bor atau pada selimut tiang bor, dapat 
dilakukan dalam satu tahap maupun dalam beberapa tahap. 
 
Setelah instalasi pipa grout terpasang dan tiang bor selesai dicor, dapat dilakukan 
pembuatan alur grout pada selimut beton dengan menginjeksikan air bertekanan 
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kedalam pipa-pipa grout terlebih dahulu, yang umumnya dilakukan saat umur beton 
relatif muda, yaitu antara 6 hingga sekitar 30 jam. Air bertekanan ini pertama akan 
memecah membran yang menutup lubang-lubang TAM dan kemudian membentuk 
rekahan-rekahan pada selimut beton tiang bor. Rekahan ini yang kemudian akan 
berfungsi sebagai alur untuk cairan grout. Teoritis, dengan terbentuknya rekahan-
rekahan ini maka injeksi cairan grout pada tiang bor dapat dilakukan kapanpun di 
kemudian hari. 
 
Jika tidak dilakukan pembuatan alur pada selimut beton terlebih dahulu dengan air 
bertekanan, injeksi cairan grout dapat langsung dilakukan untuk memecah membran, 
serta memecah dan menembus selimut beton dari tiang bor. Untuk metode ini, 
pekerjaan post-grout harus dilakukan saat umur beton masih muda, untuk menghindari 
resiko beton telah mengeras sehingga sulit ditembus oleh injeksi cairan grout. 
 
Injeksi cairan grout bertekanan melalui pipa-pipa grout yang telah disiapkan umumnya 
dilakukan dengan bantuan alat “packer”, dimana packer adalah semacam balon atau 
membran yang dapat dikembangkan dan dikempiskan dengan mengatur tekanan gas 
atau cairan kedalamnya. Packer digunakan untuk menyumbat bagian tertentu yang 
diinginkan dalam pipa grout, sehingga air atau grout bertekanan dapat diatur untuk 
diberikan pada lokasi TAM tertentu yang diinginkan saja. 
 
Alat packer dapat berupa “single-packer” atau “double-packer”. Untuk alat single-packer, 
lokasi packer dipasang di belakang lubang atau nozzle untuk grout, dan proses post-
grout hanya dapat dilakukan dari dasar pipa grout ke atas secara bertahap. Untuk alat 
double-packer, lubang untuk grout berada diantara 2 buah packer, sehingga pekerjaan 
grout dapat dilakukan di lokasi manapun dalam pipa TAM dan tidak tergantung dari arah 
kerjanya. Gambar berikut menunjukkan perlengkapan untuk pekerjaan post-grout berupa 
alat packer (gambar kiri), instalasi selang grout (gambar tengah) dan pompa grout 
(gambar kanan). 
 

 
Gambar 3   Perlengkapan post-grout pada tiang bor di Indonesia-1 

 
Injeksi grout pada dasarnya juga dapat dilakukan dalam satu tahap atau beberapa tahap 
secara berulang. Pengulangan injeksi grout umumnya dilakukan jika terjadi kendala saat 
pekerjaan berlangsung, kriteria penerimaan pekerjaan grout belum dipenuhi, atau jika 
memang disyaratkan. Jika diperlukan injeksi ulang di lokasi TAM yang sama, maka 
diperlukan pembilasan pipa grout dengan air atau dikenal sebagai “flushing” yang harus 
dilakukan segera setelah proses grout selesai atau dihentikan. Flushing dilakukan untuk 
membersihkan bagian dalam pipa grout dari cairan grout sebelumnya, untuk mencegah 
adanya sumbatan dalam pipa sehingga pipa grout tersebut dapat diakses kembali oleh 
alat packer dan injeksi grout dapat diulang. 
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3.2. Post-grout pada dasar tiang bor 
Post-grout pada bagian dasar tiang bor (base grout) untuk gedung ini dilakukan dengan 
memasang pipa berbentuk “U” dimana TAM hanya dibuat pada bagian pipa yang berada 
di dasar tiang saja. Grout pada dasar tiang bor dilakukan dalam satu tahap dengan 
memasukkan cairan grout pada pipa “U” dari salah satu ujungnya (inlet) hingga seluruh 
pipa “U” penuh dan cairan grout mengalir keluar dari ujung lainnya (outlet). Kemudian 
ujung outlet tersebut ditutup dan tekanan grout ditingkatkan hingga mencapai kriteria 
yang disyaratkan. 
 

 
Gambar 4   Pipa “U” dan TAM untuk post-grout di tiang bor 

 

3.3. Post-grout pada selimut tiang bor 
Post-grout pada selimut tiang bor (shaft grout) untuk gedung Indonesia-1 dilakukan 
dengan memasang beberapa pipa grout secara vertikal yang ujung bawahnya telah 
disumbat. TAM dibuat setiap interval 1m sepanjang bagian tiang bor yang akan di-grout. 
Grout pada selimut tiang bor dilakukan dalam satu tahap dengan menggunakan alat 
packer jenis single-packer, sehingga proses grout harus dilakukan secara berurutan dari 
dasar pipa grout ke atas. 
 
Gambar berikut menunjukkan alat grout jenis single-packer (gambar kiri), instalasi pipa 
grout vertikal yang dipasang pada sisi luar dari rangkaian tulangan tiang bor untuk post-
grout di selimut tiang bor (gambar tengah), serta gambar TAM (gambar kanan). 
 

  
Gambar 5   Alat grout single-packer dan instalasi pipa grout vertikal 

 

3.4. Kriteria penerimaan post-grout 
Dalam pekerjaan grout, diperlukan kriteria penerimaan hasil grout yang lebih dikenal 
sebagai “refusal criteria”. Dua refusal criteria yang paling umum digunakan adalah 
kriteria tekanan injeksi dan kriteria volume grout yang sudah diinjeksikan, dimana 
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penerimaan pekerjaan grout dapat menggunakan salah satu atau kedua kriteria 
tersebut. 
 
Kriteria tekanan injeksi grout adalah suatu nilai tekanan grout tertentu yang diminta, 
dimana cairan grout sudah tidak dapat diinjeksikan lagi dalam rentang waktu tertentu, 
sedangkan kriteria volume grout adalah jumlah volume grout yang sudah diinjeksikan 
dengan tekanan injeksi yang diminta. Untuk pekerjaan post-grout tiang bor di gedung 
Indonesia-1, digunakan kriteria tekanan injeksi sebesar 2MPa jika grout sudah tidak 
dapat diinjeksikan lagi selama 2 menit, atau kriteria refusal volume grout yang ekivalen 
dengan volume beton untuk membentuk lapisan setebal 2cm untuk post-grout pada 
selimut tiang bor, dan volume grout yang ekivalen dengan volume beton untuk 
membentuk lapisan setebal 5cm untuk post-grout pada dasar tiang bor. Penentuan 
kriteria refusal ini didasarkan pada pekerjaan post-grout tiang bor sebelumnya untuk 
pondasi gedung Plaza Indonesia Extension. 
 
Dalam praktek, pembacaan tekanan injeksi dan volume grout yang sudah diinjeksikan 
terhadap waktu sebaiknya diamati, untuk mengetahui kinerja dan indikasi terjadinya 
masalah dalam pekerjaan grout. 
 
 

4. KINERJA TIANG BOR DENGAN POST-GROUT 
Kinerja tiang bor dengan post-grout untuk gedung Indonesia-1 diverifikasi dengan 
melakukan beberapa uji pembebanan tiang skala penuh. Beberapa tiang bor dengan 
post-grout yang diuji juga dilengkapi dengan beberapa VWSG (vibrating wire strain 
gauge) sepanjang tiang, sehingga distribusi beban sepanjang tiang dapat diperoleh. 
Untuk mewakili seluruh sistem pondasi gedung ini telah dilakukan 8 buah uji 
pembebanan tiang, untuk mewakili baik tiang-tiang bor dengan post-grout maupun tiang-
tiang bor konvensional tanpa post-grout. Dua buah tiang uji diantaranya, yaitu TP-1 dan 
TP-5 yang dilengkapi dengan instrumentasi, dapat mewakili kinerja dari tiang bor dengan 
post-grout. Kedua tiang uji ini adalah tiang bor diameter 1.5m dengan kedalaman total 
sekitar 90m dan panjang efektif 65m. Tiang uji TP-1 memiliki panjang grout 55m dengan 
kapasitas ijin desain sebesar 14,050kN, sedangkan tiang uji TP-5 memiliki panjang grout 
33m dengan kapasitas ijin desain sebesar 12,350kN. 
 
Uji pembebanan aksial tekan tiang dilakukan secara statik dengan menggunakan 
metode tiang reaksi, dan beban uji diberikan secara bertahap hingga mencapai beban 

puncak sebesar 250%  kapasitas ijin rencana. Hasil uji pembebanan tiang berupa kurva 
beban terhadap penurunan dan hasil analisis instrumentasi tiang berupa distribusi beban 
sepanjang tiang dari kedua tiang uji  tersebut ditunjukkan pada gambar-gambar berikut. 
Gambar-gambar berikut juga menunjukkan perbandingan antara profil N-SPT desain 
dan unit tahanan friksi desain terhadap distribusi beban dan unit tahanan friksi terukur 
sepanjang tiang dari hasil analisis tiang uji yang diinstrumentasi. 
 
Kurva-kurva beban terhadap penurunan dan distribusi beban sepanjang tiang hingga 

beban uji puncak sebesar 250%  beban desain menunjukkan bahwa tiang uji belum 
mencapai kapasitas ultimitnya, tiang uji masih berada dalam kondisi yang relatif elastis 
dan beban uji puncak belum memobilisasi tahanan ujung tiang secara signifikan. Kurva 
distribusi beban juga menunjukkan bahwa beban uji puncak secara dominan masih 
ditahan oleh tahanan selimut tiang, dimana sebagian tiang bagian bawah belum 
menerima beban secara signifikan. 
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Gambar 6   Hasil uji pembebanan dan analisis instrumentasi tiang uji TP-1 

 

 

 
Gambar 7   Hasil uji pembebanan dan analisis instrumentasi tiang uji TP-5 
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Bagian blind boring tiang uji yang diwakili oleh segmen AB, juga masih memberikan 
kontribusi tahanan friksi yang cukup signifikan walaupun telah menggunakan friction 
reducer, yaitu masih memiliki unit tahanan friksi rata-rata sekitar 40 hingga 50kPa. 
Dalam evaluasi hasil uji pembebanan tiang untuk memperkirakan kapasitas ultimit tiang, 
nilai ini perlu digunakan sebagai koreksi terhadap kapasitas tiang aktual. 
 
Program uji pembebanan tiang maupun pemasangan VWSG sepanjang tiang uji untuk 
gedung ini tidak secara khusus bertujuan untuk mengetahui peningkatan tahanan 
selimut tiang bor akibat post-grout, melainkan untuk lebih memastikan kinerja tiang bor 
secara keseluruhan. Namun karena panjang selimut tiang dengan post-grout pada TP-1 
dan TP-5 berbeda, yaitu 55m pada TP-1 dan 33m untuk TP-5, dan lokasi VWSG 
dipasang pada level yang sama, maka perbedaan kinerja tiang antara beberapa segmen 
tiang dengan post-grout pada TP-1 dan tanpa post-grout pada TP-5 dapat diperoleh. 
 
Segmen-segmen yang dapat dibandingkan adalah segmen CD, DE dan EF, dimana 
berdasarkan jenis tanah dan nilai N-SPT masing-masing didesain dengan fs sebesar 
55kPa, 135kPa dan 82.5kPa. Berdasarkan hasil analisis instrumentasi pada TP-1, 
diperoleh fs grout sebesar 250kPa, 212kPa dan 156kPa pada segmen CD, DE dan EF, 
sedangkan dari hasil analisis instrumentasi pada TP-5, diperoleh fs non-grout sebesar 
97kPa, 210kPa dan 101kPa pada segmen CD, DE dan EF. Rangkuman dari seluruh 
hasil ini ditunjukkan pada tabel berikut. 
 

Tabel 1   Perbandingan unit tahanan selimut tiang bor 

Segmen 
fs desain 

(kPa) 

TP-1 
fs grout 
(kPa) 

TP-5 
fs non-grout 

(kPa) 

fs 
(kPa) 

Jenis tanah 

CD 55 250 97 53 Lanau-lempung 

DE 135 212 210 2 Pasiran 

EF 82.5 156 101 55 Lanau-lempung 

Catatan : fs = fs grout – fs non-grout 

 
Berdasarkan hasil analisis VWSG pada segmen CD, DE dan EF dari kedua tiang uji 
tersebut, terlihat bahwa secara umum nilai fs atau unit tahanan friksi non-grout yang 
diperoleh lebih besar dari nilai fs desain. Nilai fs non-grout yang lebih tinggi dari nilai 
desain selain dapat diakibatkan oleh friksi tanah aktual yang memang lebih tinggi, juga 
dapat diakibatkan oleh pembesaran diameter lubang bor aktual maupun bentuk dinding 
lubang bor yang bergerigi. Selain itu, karena post-grout pada selimut tiang bor dilakukan 
mulai dari dasar tiang ke atas, sebagian dari grout pada panjang tiang dengan post-grout 
tetap dapat mendesak dan mengalir ke atas, ke bagian selimut tiang bor yang tidak 
didesain dengan post-grout, yang pada akhirnya menghasilkan nilai unit tahanan selimut 
tiang yang tinggi. 
 
Berkaitan dengan peningkatan nilai fs akibat post-grout, terlihat bahwa untuk jenis tanah 
lempungan, yaitu pada segmen CD dan EF, nilai fs grout yang terukur adalah sekitar 
50kPa lebih besar dibandingkan nilai fs non-grout. Namun untuk lapisan tanah pasiran di 
segmen DE, nilai fs grout dan fs non-grout yang terukur hampir sama, yaitu sebesar 
212kPa dan 210kPa. Hal ini kemungkinan dapat diakibatkan oleh rembesan cairan grout 
ke lapisan ini dari post-grout segmen-segmen dibawahnya, atau terjadi penetrasi 
langsung dari semen beton ke dalam lapisan pasir tersebut saat pekerjaan cor beton 
berlangsung. 
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Secara keseluruhan, tiang-tiang uji tersebut telah menunjukkan nilai tahanan friksi yang 
lebih besar terhadap nilai desain, nilai fs grout menunjukkan peningkatan sekitar 50kPa 
terhadap fs non-grout, dan tiang-tiang uji belum mencapai kapasitas ultimitnya saat 

dibebani hingga 250%  beban desain. Dengan demikian kapasitas desain dari tiang-
tiang uji tersebut telah terverifikasi dan memiliki kinerja yang baik. 
 
 

5. PENUTUP 
Inovasi berupa post-grout pada tiang bor untuk gedung Indonesia-1 telah terbukti dapat 
meningkatkan kapasitas tiang bor, sehingga panjang tiang dapat dioptimalkan dan 
secara keseluruhan dapat menyingkat waktu konstruksi pondasi hingga sekitar 3 bulan 
jika dibandingkan dengan tiang bor konvensional tanpa post-grout. 
 
Peningkatan kapasitas tiang bor akibat post-grout bergantung pada beberapa faktor, 
seperti jenis tanah, metode grout, komposisi dan konsistensi grout, tekanan injeksi serta 
volume grout yang disyaratkan, sehingga cara paling baik untuk menentukannya adalah 
dengan uji coba skala penuh pada tiang bor konvensional dan dengan post-grout. 
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