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Abstrak 

Pembangunan gedung tinggi adalah konsekwensi langsung dari kebutuhan ruang di daerah 
urban yang padat, seperti hanya Jakarta. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi setempat, 
gedung tinggipun marak bermunculan. Gedung Indonesia-1 merupakan sebuah bangunan 
super-tinggi tahan gempa yang sepenuhnya dirancang oleh tenaga ahli Indonesia dengan 
menggunakan jenis struktur gabungan beton-baja (mixed concrete-steel construction). 
Dengan jumlah lantai sebanyak 63 tingkat dan 7 lapis besmen maka perancangan dan 
pelaksanaannya memerlukan berbagai pendekatan inovatif. Strukturdirancang dengan 
memperhatikan aspek kekuatan dan kenyamanan penghuni, juga aspekconstructibility dan 
speed of construction.Untuk sistem penahan lateral, Indonesia-1 menggunakan coupled 
core-wall dan outrigger yang mana tidak tercakup dalam peraturan preskriptif SNI 
1726:2012, sehingga memerlukan pendekatan performance-based,dimana pemeriksaan 
terhadap kinerja komponen struktur dilakukan pada performance point dengan analisis 
modal push-over. Faktor kecepatan dan kemudahan pelaksanaan pekerjaan struktur untuk 
gedung super-tinggi seperti ini juga sudah dicakup pada saat perancangan, hal mana 
memerlukan pendekatan out-of-the-box dan kajian mendalam dikaitkan dengan praktik 

terbaik, budaya kerja lokal dan kapasitas kinerja pelaku teknik lokal di Indonesia. Sistem 
penahan beban gravitasi pada gedung ini merupakan sistem komposit balok baja dan pelat 
beton di atas metal deck dengan erection column yang ditargetkan untuk mencapai siklus 
pelaksanaan 4-5 hari per lantai, dimana struktur rangka baja dirancang untuk naik 6 lantai 
sebelum  kolom harus menjadi komposit. 

Untuk gedung dengan bobot seperti ini, dibutuhkan daya dukung fundasi yang sangat 
besar. Dengan mengacu pada pengalaman pada proyek Plaza Indonesia Extension 
beberapa tahun sebelumnya, maka teknik post-grouting diterapkan pada proyek ini, hal 

manadapatmempertinggi daya dukung tiang bor secara signifikan. Perancangan besmen 
sangat dalam dengan galian 25 meter dikaji dengan seksama, dimana sekwen kerja yang 
berkaitan langsung dengan perancangan telah dipikirkan dengan matangdari awal, dan 
kemudian rancangannya didukung dengan pendekatan analitik yang mendalam. Metode 
top-downyang diterapkan pada proyek ini telah mempertimbangkan dengan seksama 
bagaimana penggalian dan pengeluaran tanah akan dilakukan secara effektif, sehingga 
pekerjaan besmen dalam akan dapat berjalan dengan baik.Makalah ini mengupas berbagai 
segi perancangan dan konsep teknik pelaksanaan inovatif yang akan diterapkan pada 
pembangunan gedung Indonesia-1. 
 

Kata kunci 
Gedung super-tinggi, besmen dalam, coupled core-wall dan outrigger, performance-based 
design, mixed concrete-steel construction, post-grouted boredpile, top-down construction, 
modal push-over analysis. 
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PENDAHULUAN 

Gedung Indonesia-1 adalah suatu pengembangan mixed-use berskala internasional, 
dimana pengembang utamanya merupakan investor asing dari Tiongkok. Gedung ini 
terletak di jalan Thamrin Jakarta, dengan dua menara setinggi 63 lantai dan 59 lantai serta 
mempunyai  7-lapis besmen. Luas terbangun adalah 306.000 meter persegi, dimana 
besmennya sendiri mencakup luas sebesar 97.000 meter persegi. Tinggi gedung mencapai 
303 meter dan dengan demikian masuk dalam kategori gedung super-tinggi menurut definisi 
dari Council on Tall Buildings and Urban Habitat, CTBUH.Fungsi gedung terutama adalah 
sebagai perkantoran, dengan 10 lantai teratas pada Menara Utara berfungsi sebagai 
hunian, dan seluruh bagian podium sebagai retail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1: Impresi artis dari Indonesia-1 
 

Konstruksi gedung adalah berupa mixed concrete-steel dengan sistem penahan lateral 
tunggal berupa coupled core-wall dan outrigger beton bertulangyang dirancang untuk 
memenuhi kriteria performance-based. Sistem penahan gravitasi berupa balok baja 
komposit dengan lantai beton di atas  metal deck.  Fundasi gedung ini menerapkan sistem 
post-grouted bored-pile yangmempertinggi daya dukung tiang dibandingkan metode 
konvensional. Konstruksi besmennya saat ini merupakan besmen terdalam di Indonesia 
dengan kedalaman galian 25 meter, dirancang dengan metode konstruksi top-
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down.Gambar 1 menunjukkan impresi artis dari Indonesia-1, yang terdiri dari Menara Utara 
dan Menara Selatan yang mempunyai ketinggian arsitektural identik, dengan jembatan 
penghubung pada dua lokasi sepanjang tinggi gedungnya.Gambar 2 menunjukkan skema 
struktur secara 3-dimensi, baik struktur secara keseluruhan maupun sistem lantai tipikal 
dengan core-wall beton dan balok-balok baja komposit. Untuk mencapai ketinggian gedung 
yang setara antara Menara Selatan dan Menara Utara, maka pada Menara Selatan 
dibuatkan fasad yang menutupi core sampai kepada ketinggian tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Skema struktur 3-D, sistem penahan gravitasi dan skema pada lantai outrigger(5) 

Struktur gedung ini dirancang seluruhnya oleh tenaga ahli Indonesia, mulai dari konsep 
rancangan sampai gambar kerjadan juga untuk supervisi pekerjaan, dengan memperhatikan 
aspek kekuatan, kenyamanan penghuni serta aspekconstructibility dan speed of 
construction, hal mana akan sangat menentukan kelayakan pembangunan gedung super-

tinggi seperti ini. Untuk menunjang hal tersebut, beberapa alternatif solusi dikaji pada saat 
konsep perancangan, meliputi studi untuk sistem fundasi, sistem penahan lateral dan sistem 
penahan gravitasi. Dalam kajian tersebut faktor pelaksanaan sudah diperhitungkan dengan 
matang termasuk identifikasi masalah kunci. Solusi final yang dicari sudah 
mempertimbangkan tinjauan holistik bagi pembangunan gedung super-tinggi, mulai dari 
kecepatan pembangunan, pemilihan material, aspek sustainability, persyaratan kekuatan 
dan kenyamanan penghuni serta biaya investasi secara keseluruhan. Sistem penahan 
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lateral tunggal coupled core-wall dan outriggerdigunakan karena sistem ini dapat 
memberikan efisiensi material yang lebih baik untuk gedung super-tinggi seperti Indonesia-1 
dibandingkan dengan sistem ganda core-wall dan frame, selain pengerjaannya juga akan 

lebih sederhana. Di lain pihakpenggunaannya mengharuskan perencana menggunakan 
pendekatan berbasis kinerja yang memerlukan kajian enjinering mendalam, dimana 
modalpush-over analysis digunakan untuk gedung Indonesia-1. Pendekatan ini  
memfasilitasi studi perilaku struktur secara lebih cermat sehingga komponen yang benar-
benar memerlukan dapat diberikan kekuatan yang diperlukan dan diberikan detil yang baik.  

 

SISTEM LANTAI 

Kecepatan pembangunan sebuah gedung super-tinggi akan sangat mempengaruhi 
kesuksesan pengembangan gedung yang bersangkutan. Periode pelaksanaan konstruksi 
akan mempengaruhi biaya proyek (overhead, preliminary cost, bunga uang atau cost of 
money) dan aliran penerimaan dana untuk pengembang. Karena itu siklus pekerjaan per 
lantai perlu dikaji dengan mendalam saat merancang gedung super-tinggi, dimana tidak 
hanya sistem penahan beban lateral saja yang perlu diperhatikan tetapi sistem penahan 
beban gravitasi juga memerlukan kajian khusus. Efisiensi biaya dan waktu, serta kecepatan 
pelaksanaan bergantung pada sistem lantai yang dipilih.  

Untuk mencapai hasil rancangan yang optimal pada Indonesia-1, pada saat desain konsep 
telah dibuat studi tiga alternatif sistem lantai.Alternatif yang ditinjau adalah dengan 
menggunakan balok baja komposit dan kolom beton, balok beton dengan kolom baja 
komposit, dan balok beton dengan kolom beton konvensional. Kajian dilakukan terhadap 
bobot gedung, kecepatan pembangunan, biaya material struktur, pengaruh biaya ke fundasi 
dan biaya tidak langsung akibat perbedaan durasi pelaksanaan. Solusi yang paling optimum 
adalah dengan menggunakan balok baja komposit dan pelat beton di atas metal deck 
dengan kolom beton, disertaipenggunaan erection column untuk mempercepat proses 
pelaksanaan dan mempermudah detil sambungan.Sebagai material baja digunakan jenis 
ASTM A 992 Grade 50. Sistem ini ditargetkan untuk mencapai siklus pelaksanaan 4-5 hari 
per lantai, dengan konsep sekwen kerja core-wall, konstruksi baja, composite slab dan 
kolom komposit.Struktur rangka baja dirancang untuk naik 6 lantai sebelum  kolom harus 
dibungkus beton menjadi komposit dengan prisip unequal height and synchronous rise, 
dimana berbagai komponen dilaksanakan serempak tetapi dengan ketinggian berbeda satu 
dengan yang lain. Sistem ini dapat menghemat waktu pelaksanaan fundasi sekitar 3 bulan 
akibat pemendekan tiang fundasi dalam yang didapatkan dari pengurangan bobot struktur, 
serta penghematan waktu 6 bulan akibat percepatan skejul pelaksanaan struktur atas 
sebanyak 3 hari per lantai(1). Waktu konstruksi keseluruhan yang dapat dipangkas adalah 9 
bulan, suatu nilai yang sangat signifikan. Biaya konstruksi secara keseluruhan dapat 
berkurang meskipun bila ditinjau secara tersendiri biaya sistem lantai dengan balok baja 
komposit lebih mahal daripada sistem lantai dengan konstruksi beton konvensional. Gambar 
3 menunjukkan denah struktur lantai tipikal yang dipilih. 
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Gambar 3: Denah struktur lantai tipikal 

Gambar 4 menjelaskan teknik unequal height and synchronous rise yang akan diterapkan 
pada pembangunan Indonesia-1, hal manasudah diperhitungkan dalam proses 
perancangan. Dengan ketinggian beberapa komponen yang berbeda tetapi akan naik 
secara sinkron, maka siklus per lantai ditargetkan dicapai dalam 4-5 hari. Gambar 5 
menunjukkan konsep detil sambungan balok baja ke kolom erection, yang mana sudah 
dirancang untuk memfasilitasi kemudahan dan kecepatan pelaksanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Konsep pelaksanaan pekerjaan struktur atas 
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Gambar 5: Konsep detil sambungan balok baja ke erection column 
 
 

SISTEM PENAHAN LATERAL 

Struktur gedung super-tinggi memerlukan sistem penahan lateral yang dapat memberikan 
kestabilan pada gedung secara keseluruhan dan kuat menahan berbagai kombinasi gaya 
termasuk gaya lateral akibat angin dan gempa. Sistem penahan lateral gedung Indonesia-1 
adalah coupled core-wall dan outrigger beton bertulang, dengan tebal core mencapai 
800mm di lantai dasar. Sistem ini memberikan stabilitas lateral secara efektif yang 
diperlukan untuk gedung super-tinggi tetapi tidak tercakup dalam peraturan gempa 
preskriptif SNI 1726:2012, sehingga memerlukan pendekatan performance-based dalam 
perancangannya. Untuk bangunan super-tinggi sejenis ini, sistem struktur umum sepertidual 
system tidaklah effisien. Untuk mendapatkan kekakuan yang diinginkan, sistem ganda akan 
memerlukan volume material yang terlalu besar dan boros. 

Sistem core-wall dan outrigger sangat efisien dalam memberikan kekakuan yang diperlukan 
untuk memenuhi batas kriteria drift dan ambang percepatan pada lantai puncak akibat 
pengaruh angin. Bila menggunakan sistem ganda saja, periode getar alami struktur gedung 
akan terlampau tinggi, hal mana dapat mengakibatkan akselerasi pada lantai puncak 
gedung terlampaui pada saat terjadi angin kencang sehingga penghuni merasa tidak 
nyaman. Selain itu, sistem core-wall danoutrigger dapat memperkecildeformasi lateral yang 
terjadi saat gempa, hal mana dapat mencegah kerusakan elemen-elemenarsitektur maupun 
struktur. Outrigger beton dapat dicor saat konstruksi telah mencapai topping-off, dimana 

sebagian besar bobot struktur sudah masuk ke kolom. Dengan demikian strategi 
pengecoran komponen outrigger harus dirancang dengan baik untuk memenuhi persyaratan 
ini. Konfigurasi core-wall harus cukup sederhana dan memungkinkan untuk penggunaan 
sistem formwork yang tepat. Untuk gedung super-tinggi seperti Indonesia-1, maka sistem 
hydraulic climbing formwork merupakan pilihan utama. 

Rancangan sistem penahan lateral perlu memperhatikan prinsip dasar struktur tahan gempa 
yang baik dengan merancanghirarki mekanisme plastifikasi yang jelas. Dalam hal ini 
falsafah desain kapasitas perlu diterapkan: dimana plastifikasi diinginkan terjadi dan dimana 
tidak. Plastifikasi dirancang untuk terjadi pada komponen-komponen struktur tertentu yang 
memiliki perilaku daktail dan dapat mengalami plastifikasi dengan stabil sehingga dapat 
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mendisipasikan energi secara efektif dan aman. Dalam hal ini plastifikasi dirancang untuk 
terjadi pada taraf dasar core-wall dan taraf atas outrigger secara lentur, dan pada coupling 
beams secara geser.Pada komponen yang akan mengalami plastifikasi maka bagian 

tersebut harus dimodelkan sedemikian rupa sehingga komponen struktur dapat 
mencerminkan perilaku inelastiknya. Harus dibedakan antara aksi deformation-controlled 
dan aksi force-controlled, dimana untuk komponen yang disebut belakangan tidak perlu 
dimodelkan secara nonlinier tetapi harus dipastikan bahwa komponen tersebut tidak 
mengalami kegagalan getas. 

Karena keterbatasannonlinear static procedure NSP yang biasa dikenal sebagaipushover 
analysis dalam menangkap pengaruh ragam getar tinggi, maka disini digunakanModal 
Pushover Analysis MPA, dimana kinerja struktur ditinjau pada titik performance point,dan 

kemudian hasilnya dibandingkan juga dengan hasil analisis riwayat waktu nonlinier. 
Pemeriksan dilakukan konsisten dengan desain reponse spectrum taraf MCE dan prosedur 
yang dilakukan untuk menentukan performance point adalah FEMA440 Linearization(2). 
Analisis dilakukan dengan menggunakan 20 ragam getar dimana 90% partisipasi massa 
sudah tercapai berdasarkan analisis modal, yang mana  hasil masing-masing ragam getar 
dikombinasikan secara Complete Quadratic Combination (CQC).  

Komponen core-wallpada taraf tertentu dimodelkan sebagai fiber element, begitu pula 
kolom outrigger pada kedua ujungnya. Pada coupling beam yang menahan beban geser 
sangat besar digunakan composite steel-plate yang akan mendisipasikan energi secara 
leleh geser dan dimodelkan sebagai shear hinge.Kriteria penerimaan berbasis deformasi 
diambil mengikuti ATC 72-1 untuk perilaku komponen deformation-controlled. Untuk 
perilaku komponen force-controlled, kriteria penerimaan berbasis gaya harus dipenuhi 

dengan memastikan kapasitas komponen untuk perilaku yang ditinjau masih melebihi gaya 
yang diterima pada titik performance point.  
 
Berdasarkan evaluasi tersebut, secara garis besar, status kinerja gedung terhadap demand 

gempapada taraf MCE dapat disimpulkan sebagai berikut: 

- Global drift dan global interstory drift masih jauh di bawah batasan kriteria penerimaan, 
bahkan masih berada di bawah 1%.  

- Pelelehan coupling beam sudah terjadi secara cukup merata sepanjang ketinggian 
bangunan namun rotasi yang terjadi pada taraf MCE masih di bawah kriteria 
penerimaan 0.06 radian. 

- Pelelehan lentur pada dinding geser sudah terjadi pada dasar core-wall.  
 
Beberapa hasil MPA ditunjukkan di bawah ini. Gambar 6 menunjukkan regangan maksimum 
yang terjadi pada corewall disertai batasan kriteria penerimaan, sedangkan gambar 7 
menunjukkan rotasi yang terjadi pada beberapacoupling beam. Tentunya dalam 
perancangan seluruh coupling beam harus diperiksa. 
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Gambar 6: Regangan pada core-wall 

 

 

Gambar 7: Rotasi pada beberapa coupling beam 
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PENGARUH ANGIN 
Gedung Indonesia-1 juga dirancang terhadap pengaruh angin, dimana pada saat 
perhitungan hasil uji terowongan angin 50-tahunan digunakan nilai 3-second gust sebesar 
40.9 m/detik. Dalam peninjauan terhadap pengaruh angin, gedung harus ditinjau 
bersamaan dengan kondisi sekelilingnya dan interaksi antara kedua menara yang 
berdekatan harus diperhitungkan. Selain aspek kekuatan struktur, goyangan pada puncak 
bangunan juga harus dipertimbangkan agar penghuni tetap merasa nyaman. Beberapa 
masalah kompleks yang timbul saat melakukan studi analitik antara lain adalah nilai 
redaman struktur yang berubah sesuai dengan defleksi lateral, interkasi dinamik antara 
angin dan struktur, serta turbulensi yang terjadi sebagai konsekwensi bentuk gedung dan 
jaraknya terhadap sekeliling. Semua hal di atas akan mengakibatkan beban dinamik yang 
berfluktuasi pada struktur. Dengan demikian penggunaan uji terowongan angin menjadi 
suatu hal mutlak dalam perancangan gedung super-tinggi.Untuk mengetahui dengan 
seksama perilaku struktur gedung terhadap pengaruh angin dan tekanan angin di fasad 
gedung, uji terowongan angin telah dilakukan di Sydney, Australia, yang dilakukan oleh 
Windtech Australia(4). 

Gaya-gaya dan momen yang digunakan untuk perancangan struktur terhadap pengaruh  
angin ditentukan dari uji model tekanan angin/pressure model test. Jenis uji yang digunakan 
adalah High-Frequency Pressure IntegrationMethod dimana beban aerodinamik 
keseluruhan didapatkan dari tekanan-tekanan angin yang diukur pada 381 lokasi pressure-
tappedmodeluntuk Menara Utara. Menara Selatan dan jembatan penghubung juga 
dilengkapi dengan pressure tap. Nilai rasio redaman diasumsikan sebesar 2% untuk aspek 
struktur, yang mana merupakan nilai nominal yang umum digunakan pada struktur beton 
bertulang gedung tinggi untuk angin dengan periode ulang 50 tahun. Sedangkan untuk 
aspek akselerasi pada lantai tertinggi digunakan nilai redaman 0.8%, 1.2% dan 2% untuk 
angin 1-tahunan, 5 dan 10-tahunan serta angin 700-tahunan. Perlu dicatat bahwa redaman 
nyata sebenarnya akan merupakan fungsi dari defleksi lateral gedung. 

Beban statik-ekivalen dihitung dengan meng-integrasikan sifat ragam dinamik struktur 
terhadap beban ragam terukur, dengan mengukurdirectional external pressuresyang 
bekerja pada fasad dengan  teknik yang disebut high-frequency pressure integration. 
Beban-beban ini ditentukan dari pengukuran ter-sinkronisasi dari pressure taps dengan 
mempertimbangkan luas tributari yang diwakili serta ketinggiannya dari dasar struktur. 
Karena bentuk gedung berupa persegi empat dengan sudut bundar, hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa momen guling akibat respons along-wind masih memberikan beban 
terbesar pada bangunan.  

Akselerasi maksimum pada puncak gedung untuk kombinasi angin 1-tahunanpada Menara 
Utara dan Menara Selatan dengan berbagai nilai redaman ditunjukkan pada tabel di bawah 
ini: 

Menara Selatan 
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Menara Utara 

Nilai kriteria penerimaan untuk kombinasi maksimum angin 1-tahunan untuk Menara 
Selatan adalah 10.8mg (W.H.Melbourne 1988) atau 12.6mg (ISO 10137 – 2007). 
Sedangkan untuk Menara Utara nilainya adalah 11.3mg dan 8.8mg, menurut metode yang 
sama seperti Menara Selatan. Kriteria ini dihitung berdasarkan frekwensi natural struktur 
masing-masing menara yang berkaitan dengan ragam gerak yang ditentukan oleh respons 
akselerasi puncak, dan juga jenis hunian, sehingga nilainya berbeda untuk masing-masing 
menara.  

Untuk memastikan bahwa penghuni nyaman saat gedung terkena pengaruh angin, selain 
percepatan pada lantai puncak yang dihuni harus pula diperiksa kecepatan rotasi untuk 
angin 1-tahunan. Sebagai nilai redaman digunakan nilai 0.8%, 1.0% dan 1.2%, dengan hasil 
0.2, 0.1 dan 0.1 milli-rad/detik untuk Menara Selatan. Untuk Menara Utara nilainya adalah 
berturut-turut 0.19, 0.17 dan 0.15 milli-rad/detik. Ambang penerimaan menurut Isyumov 
(1995) adalah 1.5 milli-rad/detik. Dengan demikian gedung Indonesia-1 diprediksikan 
mempunyai taraf kenyamanan penghuni yang dapat diandalkan. 

Untuk uji windtunneldiambil angin 700-tahunan dengan nilai kecepatan angin dasar 
40.9m/dtk. Patut dicatat disini bahwa hasil uji terowongan angin menunjukkan hasil momen 
guling dasar yang lebih besar daripada perhitungan analitik, sehingga hasil uji terowongan 
angin yang kemudian dipakai dalam perancangan.  

 

SISTEM FUNDASI 

Karena bobot dan lokasi urban yang padat, gedung super-tinggi memiliki masalah spesifik 
yang memerlukan pendekatan khusus. Khusus di Jakarta, tantangan terbesar yang dijumpai 
adalah letak lapisan bedrock yang sangat dalam (antara 300meter sampai 700 meter dari 
muka tanah), kondisi tanah yang umumnya terdiri dari lapisan kompresibel yang dalam, 
serta adanya muka air tanah yang tinggi. Karena hal-hal di atas, bobot besar dari gedung 
super-tinggi dapat menyebabkan kegagalan daya dukung dan penurunan bangunan yang 
besar bila rancangan tidak dilakukan dengan benar. 

Pemakaian fundasi dalam umum dilakukan untuk gedung tinggi di Jakarta, hal mana antara 
lain dimaksudkan untuk menyalurkan beban gedung ke lapisan berdaya dukung yang baik, 
dan mengurangi besaran penurunan gedung.Dengan bobot yang sangat besar, fundasi 
tiang bor dapat menjadi sangat dalam. Untuk mengatasi masalah ini, maka pada gedung 
Indonesia-1 dilakukan dua inovasi yang mencakup pengurangan bobot gedung dan 
peningkatan daya dukung tiang bor. Peningkatan daya dukung tiang bor dilakukan melalui 
kajian mendalam, mencakup antara lain kemampuan alat yang ada di Jakarta, lama 
pengeboran per titik dikaitkan dengan resiko kelongsoran lubang bor, waktu pelaksanaan 
keseluruhan, biaya dan teknik post-grouting yang dapat diterapkan. 
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Dari perhitungan dengan menggunakan tiang bor diameter 1500 mm, maka bila 
menggunakan teknik konvensional untuk daya dukung ijin 14,000 kN diperlukan panjang 
total bor 117 meter, sedangkan bila menggunakan teknik post-grouting panjang tiang dapat 

berkurang menjadi 90 meter. Hal ini akan menyebabkan percepatan masa pelaksanaan 
sebanyak sekitar 3 bulan dan mengurangi resiko kelongsoran lubang. Pengurangan bobot 
dilakukan dengan menerapkan sistem penahan gravitasi yang mana sudah dibahas 
sebelumnya. Peningkatan daya dukung tiang dilakukan dengan menerapkan teknik post-
grouting pada keliling dan ujung tiang bor.Grouting pada ujung tiang dimaksudkan untuk 
mendapatkan kekakuan yang lebih tinggi, sedangkan grouting pada keliling tiang 
dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukungnya (3). Sistem grouting yang diterapkan 
disini adalah sistem yang  dikenal sebagai sistem pipa tube-a-manchette, seperti yang 
ditunjukkan dalam gambar8. 

 

Gambar 8: Pipa grouting pada boredpile 

STRUKTUR BESMEN 

Kebanyakan gedung super-tinggi mempunyai besmen beberapa lapis yang digunakan 
sebagai sarana penunjang seperti parkir dan ruang mekanikal elektrikal. Besmen dibangun 
pada hampir seluruh lahan dengan tepi dinding besmen yang dekat terhadap batas lahan. 
Batasan yang harus diterapkan adalah peraturan daerah tentang luasan besmen dan 
daerah hijau, yang mana menentukan bentuk dan luasan besmen. Dalam hal 
pengembangan besar yang memerlukan ketersediaan banyaktempat parkir, maka besmen 
seringkali dibuat berlapis-lapis, padahal lokasi pengembangan sejenis ini umumnya berada 
di daerah urban padat. Dengan demikian perancangan dan pembangunan besmen dalam 
untuk gedung super-tinggi memerlukan kajian yang sangat khusus. 

Gedung Indonesia-1 mempunyai besmen yang sangat besar dan dalam, mencakup 7 lapis 
dengan luas 97.000 M2 dan kedalaman galian mencapai 25 meter. Letaknya sangat dekat 
dengan perkantoran the Plaza, hunian Keraton, hotel Grand Hyatt dan kedutaan Jepang di 
jalan Thamrin. Besmen ini juga akan terhubung langsung dengan stasion MRT. Dampak 
penggalian terhadap bangunan sekeliling perlu diperhatikan dengan seksama. Untuk 
mendapatkan sistem konstruksi yang kaku pada saat pelaksanaan galian, Indonesia-1 
menerapkan dinding penahan tanah jenis diaphragm walltebal 1 meter panjang 38 
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meter,dan sistemstruttingyang memanfaatkan pelat beton dengan metode konstruksitop-
down. 

Dalam perancangan struktur besmen, dibuat sebuah model FE 3-dimensi untuk 
mempelajari besarnya nilai tegangan yang terjadi di pelat beton selama sekwen konstruksi 
berlangsung maupun saat dalam masa pakai. Pengaruh bukaan yang terjadi akibat 
keberadaan ramp juga dianalisis secara detil. Tekanan hidrostatik yang harus ditahan 
mencapai 250 kPa pada bagianmat yang mempunyai ketebalan 3 meter, dan 235 kPa pada 
bagian di luar mat yang mempunyai ketebalan 1.5 meter. Model FE 3-dimensi ditunjukkan 
dalam gambar 9 di bawah. 

 

Gambar 9: Model FE untuk 7-lapis besmen Indonesia-1 

 

SISTEM KONSTRUKSI 

Pembangunan gedung tinggi adalah konsekwensi langsung dari kebutuhan ruang di daerah 
urban yang padat. Pelaksanaannya sudah berkembang menjadi suatu proses yang 
kompleks yang menyangkut keterlibatan pihak publik, otoritas, pengembang, arsitek dan 
perencana tata kota, konsultan berbagai disiplin, kontraktor dan industri pemasok bahan 
bangunan. Proses interaksi ini harus dapat menghasilkan sebuah praktek konstruksi yang 
inovatif yang dapat membuat pembangunan gedung tinggi fisibel dan secara fungsi dapat 
diterima. 

Pemilihan sistem dan integrasi berbagai elemen gedung merupakan elemen kritis untuk 
kesuksesan pembangunan gedung tinggi, hal mana meliputi pemilihan sistem fundasi dan 
konstruksi besmen, material utama dan sistem struktur, fasad, serta sistem elektrikal dan 
mekanikal termasuk transportasi vertikal dalam gedung. 

Dalam hal konstruksi besmen dalam di daerah sangat padat, pemakaian metode top-down 
merupakan solusi tepat-guna. Metode ini sangat kaku sehingga dapat menghindari 
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deformasi tanah yang besar yang dapat merusak bangunan di sekeliling, dan tidak 
memerlukan angkur tanah yang tidak mungkin dipasang dengan keberadaan bangunan lain 
dalam jarak relatif dekat. Pemakaian strutting dengan konstruksi baja akan menyulitkan 

mengingat luasan besmen dan besarnya tekanan tanah akibat kedalaman galian, dan juga 
kapasitas fabrikator baja di Indonesia yang relatif tidak besar. 

Dalam hal ini aspek penggalian dan metode mengeluarkan tanah dari lubang galian dan 
dari lapangan konstruksi perlu dipikirkan dengan masak. Penggunaan alat berat yang tepat 
guna menjadi kunci dalam kelancaran pengalian tanah. Lokasi proyek dan larangan lalu-
lintas kendaraan berat pada siang hari perlu dipertimbangkan juga. Kecepatan pelaksanaan 
pekerjaan besmen akan sangat tergantung kepada kecepatan mengeluarkan tanah dari 
lokasi proyek. Untuk Indonesia-1 dua lubang bukaan yang dapat digunakan untuk 
mengeluarkan tanah dari galian besmen telah disiapkan dan rancangan pelat lantai besmen 
sudah diperhitungkan terhadap pengaruh perlemahan bukaan ini. 

Struktur menara terdiri atas core-wall beton dengan sistem lantai komposit balok baja dan 
pelat beton di atas metal deck. Sekwen konstruksi dirancang agar beberapa pekerjaan 
dapat berlangsung secara simultan. Core-wall beton akan dilaksanakan dengan metode 
hydraulic climbingformwork yang dapat naik 6-8 lantai di atas struktur baja, lalu disusul 
dengan konstruksi baja setinggi 6 lantai di luar core yang memanfaatkan erection column, 
dimana pelat beton dapat dicor untuk bagian 3 lantai bawahnya dengan sistem unequal 
height and synchronous rise. Sambungan antara balok baja ke core-wall beton 
menggunakan pelat dengan shear stud yang mana kemudian akan dilaskanshear tab, 
sedangkan sambungan antara pelat beton ke core-wall akan menggunakan starter bar box. 
Siklus per lantai diperkirakan antara 4-5 hari, lebih cepat 3 hari per lantai dibandingkan 
dengan konstruksi beton konvensional sehingga dapat mempercepat skejul konstruksi 
sebanyak 6 bulan saat pekerjaan struktur atas. Gambar 10 menunjukkan secara skematik 
sekwen kerja yang diuraikan. Climbing formwork akan terdiri dari beberapa set yang 
dirangkai menjadi satu kesatuan, lalu diangkat sebagai satu gabungan secara serempak 
dengan menggunakan hydraulic jack. 
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Gambar 10 : Pelaksanaan konstruksi struktur atas dengan prinsipunequal height and 
synchronous rise(5) 

Steel erection column nantinya akan terbungkus di dalam kolom beton, dan struktur rangka 

baja dirancang untuk naik enam lantai sebelum  kolom harus menjadi komposit. Detil dari 
penulangan kolom dan gabungannya dengan erection column harus dipikirkan secara 
masak. Denah struktur lantai menerapkan konfigurasi yang sama sebanyak mungkin pada 
setiap lantainya. Struktur komposit digunakan untuk mengurangi bobot gedung sehingga 
beban ke fundasi dapat berkurang, dan juga untuk mempercepat skejul pelaksanaan per 
lantai.Analisis khusus telah dilakukan untuk menjamin bahwa sekwen kerja ini dapat 
dilaksanakan dengan aman.(1) 

 

Untuk medukung pengecoran beton akan digunakan beberapa buahultrahigh pressure 
concrete pumpsdenganultrahigh pressure wear-proof delivery pipes. Rancangan campuran 
beton juga harus memperhatikan tinggi tekanan yang akan terjadi saat pemompaan 
campuran beton, friksi sepanjang pipa dan beda ketinggian yang harus diatasi, serta panas 
yang dapat terjadi akibatnya. Dalam hal ini suatu simulasi pemompaan dengan tekanan 
setara akan dilakukan untuk mempelajari pengaruh tekanan terhadap campuran beton. 
Sepasanghydraulic check valveperlu dipasang pada lokasi sekitar 7-10meter dari pipa 
keluar pompa betonyang mana dapat ditutup bila terjadi kecelakaan pada saat pemompaan 
beton. Di dalam core-wall akan dipasang distribution boom untuk membantu proses 
pengecoran. Dengan demikian seluruh pekerjaan pengecoran dapat dilakukan lewat pompa 
beton, hal mana akan mempercepat proses pekerjaan. 

Campuran beton perlu memperhitungkan waktu transportasi agar campuran beton yang tiba 
di lokasi pekerjaan masih memiliki kinerja yang baik dan dapat dipompa. Dalam hal ini 
retention time harus mendapatkan perhatian khusus, di luar nilai slump atau spread dan 
setting time dari campuran beton. Untuk elemen yang berdimensi besar dengan mutu tinggi, 
panas hidrasi perlu diperhitungkan sejak awal. Untuk gedung Indonesia-1, komponen 
vertikal dari struktur beton menggunakan mutu 70 MPa. Verifikasi keandalan pasokan beton 
70 MPa telah dikaji sejak tahun 2015 dengan menerapkan beton dengan mutu tersebut 
pada beberapa proyek perintis di Jakarta. 

Pemilihan tower craneharus didasarkan atas hoisting analysis didasarkan atas berat 

komponen yang diangkat, baik per satuan ataupun secara gabungan. Pada setiap menara 
akan dipasang dua buah self-climbingtowercranejenis luffing jibdengan posisi di dalam core 
wall.Posisi ini mempunyai keuntungan pada saat pemasangan kulit bangunan, karena tidak 
diperlukan tie-in bagi crane yang akan menyebabkan bagian tertentu dari fasad harus 

ditinggal sementara, hal mana akan mengganggu penyelesaian bagian dalam gedung 
akibat gangguan cuaca. Sedangkan untuk pekerjaan di luar menara akan dipasang dua 
buah tower crane tambahan. 
 

Crown 
 
Menara Selatan akan mempunyai patung raksasa yang mencerminkan logo perusahaan, 
yang ditutupi fasad dengan tinggi mahkota kaca 45 meter. Bagian tengah struktur beton 
akan diteruskan naik untuk memberikan kekakuan lateral yang diperlukan, dan struktur baja 
akan digunakan sebagai komponen utama penahan beban fasad dengan memanfaatkan 
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kekakuan struktur beton tengah. Gambar 11 menunjukkan konsep struktur untuk mahkota 
gedung. 

 

Gambar 11: Konsep struktur mahkota Menara Selatan 

PENUTUP 

Untuk mendapatkan rancangan struktur dan fundasi sebuah gedung super-tinggi yang baik, 
perencana harus mempunyai wawasan luas terhadap berbagai aspek perancangan dan 
teknik konstruksi. Konsep rancangan harus didasarkan pada berbagai tinjauan yang 
mencakup aspek kekuatan struktur, kenyamanan pengguna terhadap beban angin, aspek 
kemudahan pelaksanaan dan kecepatannya, aspek sustainability dan aspek biaya ditinjau 
dari nilai biaya keseluruhanyang mencakup biaya uang serta pemasukan lebih awal bagi 
pengembang. Tinjauan yang dilakukan tidak boleh tersegmentasi, tetapi harus melihat 
seluruh masalah secara terintegrasi. Metode analisis harus mengikuti perkembangan terkini 
untuk mendapatkan hasil yang akurat. Berbagai inovasi harus dilahirkan dengan 
mempertimbangkan kondisi dan budaya kerja setempat. Hanya dengan komitmen tinggi 
maka sebuah karya rancangan gedung super-tinggi dapat terwujud dengan memenuhi 
semua kaidah teknik dan memperhatikan kemudahan pelaksanaan. 
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