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ABSTRAK 
Kesuksesan pengembangan sebuah gedung super-tinggi sangat ditentukan oleh 
kecepatan pembangunan atau speed of construction gedung yang bersangkutan. Durasi 
pelaksanaan konstruksi akan mempengaruhi biaya proyek (overhead, preliminary cost, 
bunga uang atau cost of money) dan aliran penerimaan dana untuk pengembang. Efisiensi 
biaya dan waktu, serta efektivitas pelaksanaan ini bergantung pada sistem penahan beban 
gravitasi yang dipilih. Oleh karena itu, dalam merancang gedung super-tinggi, tidak hanya 
sistem penahan beban lateral saja yang perlu diperhatikan. Sistem penahan beban 
gravitasi juga memerlukan kajian khusus. 
 
Gedung Indonesia-1 adalah salah satu contoh gedung super-tinggi dengan jumlah lantai 
sebanyak 63 tingkat dan memiliki 7 lapis besmen. Bila menggunakan konstruksi beton 
yang umum diterapkan di Jakarta, siklus pekerjaan per lantai akan berkisar 7-8 hari. 
Dengan bobot gedung yang besar, panjang efektif tiang bor yang dibutuhkan juga semakin 
dalam. Karena pekerjaan fondasi dan struktur atas selalu berada di jalur kritis 
pembangunan, inovasi sistem penahan beban gravitasi sangatlah diperlukan untuk 
mempersingkat waktu pelaksanaan konstruksi. 
 
Studi beberapa alternatif solusi dilakukan untuk menentukan sistem penahan beban 
gravitasi. Dari beberapa alternatif yang dapat digunakan, sistem yang dipilih adalah balok 
baja komposit dan kolom beton. Untuk mempercepat proses instalasi struktur baja, 
digunakan erection column sebagai penyokong sementara sebelum kolom beton selesai 
dikerjakan. Erection column didesain untuk menahan berat sendiri struktur baja dan beban 
konstruksi sesuai dengan tahap pekerjaan struktur atas. Selain lebih ringan dibandingkan 
konstruksi beton, siklus pekerjaan 4-5 hari per lantai dapat diterapkan sehingga terjadi 
penghematan waktu pelaksanaan konstruksi sekitar 9 bulan. 
 
Inovasi sistem penahan beban gravitasi dan penggunaan erection column dalam metode 
konstruksi Gedung Indonesia-1 akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. 
 
Kata kunci: Inovasi, Kecepatan, Gedung Super-Tinggi, Beban Gravitasi, Balok Komposit, 
Erection Column. 
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1. Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan urbanisme vertikal, mulai bermunculan bangunan 
gedung super-tinggi. Tentunya, perancangan gedung super-tinggi memiliki tantangan 
tersendiri.  
Selain desain terhadap beban angin dan gempa yang cukup kompleks, masalah yang 
kerap kali timbul terkait dengan durasi pelaksanaan konstruksi, serta bobot gedung yang 
relatif besar. Karena kedua hal ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap biaya 
proyek (overhead, preliminary cost, bunga uang atau cost of money) dan aliran 

penerimaan dana untuk pengembang, perlu dipikirkan bagaimana cara mempersingkat 
dan mempermudah pelaksanaan konstruksi, sekaligus mengatasi masalah bobot 
gedung tersebut. 
 
Dalam hal ini, tidak hanya sistem penahan beban lateral saja yang perlu diperhatikan. 
Sistem penahan beban gravitasi juga memerlukan kajian khusus. Efisiensi biaya dan 
waktu, serta efektivitas pelaksanaan konstruksi bergantung pada sistem penahan beban 
gravitasi yang dipilih. Oleh karena itu, studi untuk menentukan sistem penahan beban 
gravitasi dibutuhkan pada tahap awal perencanaan, seperti pada kasus Proyek 
Indonesia-1. 
 

2. Uraian Proyek 
Proyek Indonesia-1 (China Sonangol Tower) berlokasi di Jl. Thamrin, Jakarta. Bangunan 
ini berdekatan dengan Gedung Kedutaan Jepang dan Gedung Plaza Indonesia dengan 
total area pengembangan sekitar 170,000 m2. Bangunan terdiri dari dua gedung, Menara 
Utara dan Menara Selatan, yang berdiri di atas 7 lapis besmen. Tinggi arsitektural kedua 
gedung adalah 303 m, tetapi tinggi struktural gedung sedikit berbeda. Menara Utara 
memiliki tinggi struktural 303 m, sedangkan Menara Selatan memiliki tinggi struktural 
299.4 m. Dengan tinggi struktural mencapai 300 m, kedua gedung dapat dikategorikan 
sebagai gedung super-tinggi. 
 
Kesuksesan pengembangan sebuah gedung super-tinggi, termasuk Gedung Indonesia-
1, sangat ditentukan oleh kecepatan pembangunan atau speed of construction gedung 
yang bersangkutan. Bila menggunakan konstruksi beton yang umum diterapkan di 
Jakarta, siklus pekerjaan per lantai akan berkisar 7-8 hari. Dengan bobot gedung yang 
besar, panjang efektif tiang bor yang dibutuhkan juga semakin dalam. Karena pekerjaan 
fondasi dan struktur atas selalu berada di jalur kritis pembangunan, inovasi sistem 
penahan beban gravitasi sangatlah diperlukan untuk mempersingkat waktu pelaksanaan 
konstruksi. 
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Gambar 1. Denah Site Proyek Indonesia-1 

 

3. Pemilihan Sistem Penahan Beban Gravitasi 
Studi dilakukan pada tahap awal perencanaan Gedung Indonesia-1 untuk menentukan 
sistem penahan beban gravitasi. Pada dasarnya, sistem penahan beban gravitasi dari 
suatu bangunan gedung terdiri atas dua bagian, yaitu sistem lantai dan elemen vertikal. 
Berikut ini adalah berbagai pilihan yang dapat digunakan sebagai sistem penahan beban 
gravitasi. 
 

Tabel 1. Sistem Penahan Beban Gravitasi 
 

 Pilihan 

Sistem Lantai Pelat beton + balok beton 
Pelat beton + balok baja komposit 
Pelat beton di atas metal deck + balok beton 
Pelat beton di atas metal deck + balok baja komposit 

Elemen Vertikal Kolom beton 
Kolom baja 
Kolom baja komposit 
Corewall atau shear wall 

 
 
Untuk mengatasi beban gempa dan beban angin, Gedung Indonesia-1 akan 
menggunakan corewall beton dan outrigger yang berlokasi di lantai refuge. Corewall 
beton dan outrigger ini juga akan bekerja sama dengan kolom perimeter sebagai elemen 

vertikal untuk menahan beban gravitasi. 
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Gambar 2. Denah Arsitek Lantai Tipikal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Corewall Beton dan Outrigger 
 
Ada beberapa kombinasi sistem penahan beban gravitasi yang dapat diterapkan pada 
Gedung Indonesia-1. 
 

Tabel 2. Alternatif Sistem Penahan Beban Gravitasi Gedung Indonesia-1 
 

 Sistem Lantai Elemen Vertikal 

Alternatif 1 Pelat beton di atas metal deck + 
balok baja komposit 

Kolom beton 

Alternatif 2 Pelat dan balok beton Kolom baja komposit 
Alternatif 3 Pelat dan balok beton Kolom beton 
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Sistem Penahan Beban Gravitasi – Alternatif 1: Balok Baja Komposit & Kolom Beton 
 
Sistem Lantai 

Pelat beton di atas metal deck Tebal pelat lantai tipikal 140 mm dengan mutu beton 
25 MPa untuk seluruh lantai. 
Dengan adanya metal deck, pelat lantai tipikal dapat 
dicor tanpa menggunakan perancah (bentang pelat 
dibatasi sehingga tidak diperlukan perancah). 

Balok baja komposit Tinggi balok baja lantai tipikal bervariasi dari 400~600 
mm dengan mutu baja fy = 350 MPa dan fu = 450 
MPa. Sambungan balok baja komposit ke kolom 
beton menggunakan sambungan sendi (pinned 
connection). 

Elemen Vertikal 

Kolom beton 
Corewall beton 

Dimensi kolom bervariasi dari 1800x2500~800x800 
(kolom outrigger) dan 1400x1400~800x800 (kolom 
gravitasi) dengan mutu beton 70 MPa~40 MPa 

 
 
Sistem Penahan Beban Gravitasi – Alternatif 2: Balok Beton & Kolom Baja Komposit 
 
Sistem Lantai 

Pelat beton Tebal pelat lantai tipikal 120 mm dengan mutu beton 50 
MPa~25 MPa 

Balok beton Dimensi balok lantai tipikal 350x800 (di bagian tengah) dan 
350x1000 (di sepanjang perimeter) 

Elemen Vertikal 

Kolom baja komposit 
Corewall beton 

Kolom baja dibungkus dengan beton dengan mutu beton 70 
MPa~40 MPa. Perkiraan dimensi kolom baja yang diperlukan 
W14x370~W14x145 dengan mutu baja fy = 350 MPa dan fu = 
450 MPa. Dimensi kolom final setelah dibungkus dengan 
beton bervariasi dari 1800x2500~800x800 (kolom outrigger) 
dan 1400x1400~800x800 (kolom gravitasi). 

 
 
Sistem Penahan Beban Gravitasi – Alternatif 3: Balok Beton & Kolom Beton 
 
Sistem Lantai 

Pelat beton Tebal pelat lantai tipikal 120 mm dengan mutu beton 50 
MPa~25 MPa 

Balok beton Dimensi balok lantai tipikal 350x800 (di bagian tengah) dan 
350x1000 (di sepanjang perimeter) 

Elemen Vertikal 

Kolom beton 
Corewall beton 

Dimensi kolom bervariasi dari 1800x2500~800x800 (kolom 
outrigger) dan 1700x1700~1000x1000 (kolom gravitasi) 
dengan mutu beton 70 MPa~40 MPa 
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    (a). Alternatif 1   (b). Alternatif 2 & 3 
 

Gambar 4. Denah Struktur Lantai Tipikal 
 
Setiap alternatif memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Berikut ini adalah tabel 
yang menunjukkan perbandingan dari ketiga alternatif tersebut. 

 
Tabel 3. Perbandingan Sistem Penahan Beban Gravitasi 

 
 Alternatif 1 Alternatif 2 & 3 

Kecepatan 
konstruksi 

Dapat dioptimasi hingga siklus per 
lantai berkisar 4-5 hari.  

7-8 hari per lantai 

Fondasi Panjang efektif tiang bor untuk 
tower footprint berkisar 60~65 m.  
 
Dengan panjang efektif tiang bor 
ini, waktu pelaksanaan  pekerjaan 
fondasi menjadi lebih singkat 
sekitar 3 bulan dibanding Alternatif 
2 dan 3. 

Panjang efektif tiang bor untuk 
tower footprint berkisar 84~91 m.  
 
Semakin dalam panjang efektif 
tiang bor, risiko kelongsoran 
pada saat pengerjaan tiang bor 
juga semakin tinggi. 

Biaya konstruksi Bila ditinjau hanya dari biaya 
sistem lantai, Alternatif 1 
merupakan sistem termahal. 
Namun, setelah memperhitungkan 
biaya fondasi dan waktu, sistem 
ini merupakan solusi yang paling 
ekonomis. 

 

Tinggi bersih di 
bawah balok 
struktur 

Dengan tinggi lantai tipikal 4.8 m, 
tinggi bersih di bawah balok 
struktur berkisar 4.0 ~ 4.2 m. 
Ruang untuk instalasi MEP dan 
plafon menjadi lebih besar 
dibanding Alternatif 2 dan 3. 

Dengan tinggi lantai tipikal 4.8 m, 
tinggi bersih di bawah balok 
struktur berkisar 3.8~ 4.0 m. 
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Kontraktor  Hanya beberapa kontraktor baja 
nasional yang mempunyai 
kapabilitas untuk mengerjakan 
konstruksi baja ini 

Kontraktor sudah terbiasa 
mengerjakan konstruksi beton 

 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Alternatif 1 memberikan lebih banyak keuntungan 
dari sisi desain, biaya, maupun pelaksanaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
sistem penahan beban gravitasi yang dipilih untuk Gedung Indonesia-1 adalah Alternatif 
1, dimana sistem lantai berupa pelat beton di atas metal deck dan balok baja komposit, 
dengan elemen vertikal berupa kolom beton yang dimodifikasi. 
 

4. Penggunaan Erection Column Sebagai Inovasi Dalam Metode 
Konstruksi 

Kolom beton digunakan sebagai elemen vertikal dari sistem penahan beban gravitasi 
Gedung Indonesia-1. Dengan dimensi kolom yang relatif besar, pengecoran satu kolom 
akan memakan waktu yang cukup lama. Bila instalasi struktur baja harus mengikuti 
siklus pengecoran kolom beton, masa konstruksi akan menjadi panjang, hampir sama 
seperti konstruksi beton pada umumnya. Untuk mempercepat proses instalasi struktur 
baja, struktur baja harus dapat dipasang tanpa menunggu kolom beton selesai dicor.  
 
4.1 Fungsi Erection Column 
Agar balok baja dapat dipasang terlebih dahulu dan pelat dapat dicor, dibutuhkan 
penyokong sementara. Dalam kasus ini, digunakan erection column berupa kolom baja. 
Lokasi erection column sama dengan lokasi kolom final. Saat kondisi akhir, erection 
column ini akan terbungkus dengan beton. Meskipun erection column menjadi komposit 
dengan kolom beton, kontribusi erection column terhadap kapasitas kolom diabaikan 

pada saat desain kolom beton.  
Gambar 5 di bawah ini menunjukkan konsep pelaksanaan pekerjaan struktur atas 
Gedung Indonesia-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Konsep Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Gedung Indonesia-1 
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Gambar 6. Contoh Detail Kolom Beton Dengan Erection Column 

 
Adanya erection column juga dapat menyederhanakan detail sambungan balok baja ke 
kolom beton. Balok baja dari erection column sampai ke tepi kolom beton dapat 
dipersiapkan terlebih dahulu sebagai erection beam dengan sambungan jepit (moment 
connection). Setelah itu, keseluruhan bentang balok baja dapat disambung ke erection 
beam dengan menggunakan sambungan sendi (pinned connection). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Detail Sambungan Balok Baja Dengan Erection Beam & Erection Column 
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Erection column dan erection beam diinstalasi bersamaan dengan tulangan kolom 
seperti yang dapat dilihat pada Gambar 8. Dengan sistem ini, siklus pekerjaan 4-5 hari 
per lantai dapat diterapkan (lebih cepat 3 hari per lantai bila dibandingkan dengan 
konstruksi beton pada umumnya) sehingga total penghematan waktu pelaksanaan 
pekerjaan struktur atas sekitar 6 bulan.  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Ilustrasi 3D Erection Column, Erection Beam, & Tulangan Kolom 
 
4.2 Tahap Pekerjaan Struktur Atas 
Struktur baja dirancang untuk naik enam lantai sebelum erection column dibungkus 
beton dengan menggunakan prinsip unequal height and synchronous rise. Meskipun 
beberapa komponen struktur memiliki ketinggian yang berbeda, tetapi komponen 
struktur tersebut akan naik secara sinkron sesuai dengan tahap pekerjaan struktur atas. 
 
Berikut ini adalah tahap pekerjaan struktur atas Gedung Indonesia-1 berdasarkan 
asumsi siklus pekerjaan 3 hari per lantai. 
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Gambar 9. Tahap Pekerjaan Struktur Atas Gedung Indonesia-1 
 
4.3 Analisis dan Desain Erection Column 
Erection column dirancang untuk menahan berat sendiri dan beban konstruksi sesuai 
dengan tahap pekerjaan struktur atas. Analisis dan desain dilakukan dengan bantuan 
program ETABS.  
Pemodelan dilakukan sesuai dengan kondisi aktual, yaitu dengan memodelkan erection 
beam. 
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 Gambar 10. Pemodelan ETABS: Erection Column & Erection Beam 
 

 

Tahap 1 
 
Sesuai dengan urutan ke-1 dari tahap pekerjaan 
struktur atas: struktur baja lantai 1 dipasang. 

 

Tahap 2 
 
Sesuai dengan urutan ke-2 dari tahap pekerjaan 
struktur atas: struktur baja lantai 2 dipasang. 

Beban: 
Berat sendiri struktur 
Beban konstruksi:  
LL=100 kg/m’ bekerja pada balok baja 
LL=100 kg/m

2
 bekerja pada pelat bila 

pelat sudah dicor 
 
Kombinasi pembebanan: 

1.4D 
1.2D + 1.6L 
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Tahap 3 
 
Sesuai dengan urutan ke-3 dari tahap pekerjaan 
struktur atas: struktur baja lantai 3 dipasang. 

 

Tahap 4 
 
Sesuai dengan urutan ke-4 dari tahap pekerjaan 
struktur atas: struktur baja lantai 4 dipasang, cor 
pelat lantai 1. 

 

Tahap 5 
 
Sesuai dengan urutan ke-5 dari tahap pekerjaan 
struktur atas: struktur baja lantai 5 dipasang, cor 
pelat lantai 2. 



 

Seminar dan Pameran HAKI 2016 - "Innovations in Structural and Engineering Construction" 13 

 

Tahap 6 
 
Sesuai dengan urutan ke-6 dari tahap pekerjaan 
struktur atas: struktur baja lantai 6 dipasang, cor 
pelat lantai 3. 

 

Tahap 7 

 
Sesuai dengan urutan ke-7 dari tahap pekerjaan 
struktur atas: struktur baja lantai 7 dipasang, cor 
pelat lantai 4 dan kolom lantai 1. 
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Tahap 8 
 
Sesuai dengan urutan ke-8 dari tahap pekerjaan 
struktur atas: struktur baja lantai 8 dipasang, cor 
pelat lantai 5 dan kolom lantai 2. 
 
dst… 
 
 
 
Tiga lantai pelat beton belum dicor sehingga 
balok baja didesain sebagai bare steel. 
Tiga lantai pelat beton sudah dicor sehingga 
balok baja didesain sebagai balok baja 
komposit.  

 
Selain pengecekan dari aspek kekuatan struktur, deformasi yang terjadi juga harus 
dijaga agar tidak melampaui batas yang diizinkan. Berikut ini adalah dimensi erection 
column yang diperoleh dari hasil perhitungan. 
 

Tabel 4. Dimensi Erection Column Gedung Indonesia-1 
 

Lantai Menara Utara Menara Selatan 

Lantai 1 – Lantai 3 HP14x73 HP14x73 

Lantai 4 – Lantai 40 HP12x63 HP12x63 

Lantai 41 – Lantai 49 HP10x57 HP12x63 

Lantai 50 – Atap  HP10x42 HP12x63 

 
 

5. Kesimpulan 
Inovasi dalam sistem penahan beban gravitasi sangat dibutuhkan, terutama untuk 
gedung super-tinggi. Dengan sistem penahan beban gravitasi yang tepat; biaya, waktu, 
serta pelaksanaan konstruksi menjadi lebih efektif dan efisien. 
Pada kasus Gedung Indonesia-1, sistem penahan beban gravitasi menggunakan balok 
baja komposit dan kolom beton yang dimodifikasi. Dengan sistem ini, penghematan 
waktu pelaksanaan konstruksi sekitar 9 bulan (3 bulan penghematan waktu pelaksanaan 
pekerjaan fondasi, 6 bulan penghematan waktu pelaksanaan pekerjaan struktur atas). 
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