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Abstract. Proyek Light Rail Transit (LRT) kota Palembang diadakan untuk mengatasi kemacetan lalulintas. 
Sekaligus untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan event multi nasional, Asian Games 2018. Proyek 
LRT terdiri dari pembangunan jaringan jalan rel dan beberapa bangunan stasiun, semua terletak melayang di 
atas tanah, bertumpu pada barisan kolom beton bertulang atau RC Pier. Khusus pier yang akan dibangun di 
sepanjang jalur jalan yang sering macet, pengecoran kantilever beton diperkirakan jadi sumber kemacetan 
yang berdampak pada keterlambatan jadwal proyek. Untuk mengatasinya : RC Pier harus diganti Hybrid pier, 
suatu pier yang terdiri dari gabungan struktur baja dan beton sekaligus. Hybrid pier dibuat dari memodifikasi 
RC pier, khususnya bagian kantilever beton diganti menjadi struktur baja. Pada sistem hybrid pier, bagian 
rangka baja akan dipabrikasi terpisah, dan dirakit saat lalu lintas relatif kosong (malam). Sistem ini relatif baru 
pada proyek sejenis LRT di Indonesia, dan kota Palembang menjadi yang pertama memakainya. Makalah ini 
akan mengungkap prinsip perencanaan dan pengaruhnya di pelaksanaan, khususnya bagian sambungan 
baja ke beton. Sistem ini unggul karena tidak perlu pengecoran kantilever beton yang mengganggu lalu-lintas, 
sehingga dapat menjadi konstruksi pier alternatif untuk daerah dengan lalu-lintas yang padat.  
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1. Pendahuluan  

Proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia umumnya memakai konstruksi beton 
bertulang. Maklum pasokan bahan material campuran betonnya berlimpah dibandingkan 
konstruksi baja yang sebagian besar masih impor dari manca negara. Konstruksi beton 
bertulang itu pula yang dipilih untuk proyek Palembang Light Rail Transit (LRT), sistem 
transportasi massal yang sedang dibangun di kota Palembang, Sumatera Selatan. Rute 
LRT nantinya akan menghubungkan bandar udara Sultan Mahmud Badarudin II ke 
stadion Jakabaring. Sistem LRT dipilih karena dianggap dapat menjadi solusi mengatasi 
kemacetan lalu lintas kota Palembang, yang diperkirakan akan semakin bertambah jika 
tidak dilakukan antisipasi. Apalagi di kota tersebut juga akan diselenggarakan event 
besar yang bergengsi antar negara-negara di benua Asia, yaitu Asian Games 2018.  

 

Gambar 1. Tampak Tipikal Stasiun LRT Palembang  

Agar LRT itu dapat menjadi sistem transportasi alternatif mengantisipasi kemacetan lalu-
lintas kota Palembang, maka jalur rute sebagian besar dibuat paralel dengan jalur jalan 
utama. Agar kapasitas jalan yang ada tidak terganggu, maka jalan rel dan bangunan 
stasiun kereta LRT akan dibangun melayang di atas tanah, ditopang barisan kolom 
beton bertulang atau RC Pier. Itu berarti struktur pier beton akan menjadi sistem struktur 
utama yang menentukan kekuatan keseluruhan sistem LRT, lihat Gambar 1. 
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2. Struktur Pier Penyokong Sistem LRT Palembang 

Jalan rel dan bangunan stasiun (Gambar 1) terdiri dari sistem balok sederhana bertumpu 
pada tiang-tiang jembatan atau pier beton bertulang, dan dibangun sepanjang jalur LRT. 
Khusus pelaksanaan pier di jalur yang rawan macet, diprediksi pengecoran kantilever 
beton akan menambah tingkat kemacetan, dan itu bisa menyebabkan terjadinya keter-
lambatan proyek. Untuk solusinya, maka sistem RC Pier (Gambar 2a), akan dimodifikasi 
dan diganti menjadi sistem Hybrid Pier (Gambar 2b). 

 

   
(a) RC Pier (b) Hybrid Pier  

Gambar 2. Struktur pier penyokong sistem LRT Palembang 

Hybrid Pier adalah struktur pier yang terdiri dari kombinasi konstruksi baja dan beton 
sekaligus. Sistem strukturnya didesain dengan cara memodifikasi sistem RC Pier yang 
telah dibuat, yaitu bagian lengan kantilever yang semula dari beton bertulang (Gambar 
2a) diganti menjadi konstruksi baja (Gambar 2b). Adapun bagian kolom dan pondasinya 
masih mempertahankan desain RC Pier yang lama. Tentu saja untuk itu ada pengaturan 
ulang konfigurasi tulangan kolom pada hybrid pier untuk mengakomodasi profil baja 
yang akan dicor secara sekaligus. Dengan memakai sistem Hybrid Pier ini maka bagian 
konstruksi bajanya dapat dipabrikasi secara terpisah dan dipasang secara cepat pada 
waktu kondisi lalu-lintasnya dianggap sepi (kosong), yaitu pada saat tengah malam. 

3. Pengaruh Sistem Hybrid pada Perilaku Keruntuhan Pier 

Konstruksi jalan rel dan stasiun LRT dibangun melayang di atas tanah, hanya ditopang 
sederhana oleh tiang-tiang jembatan atau pier, ada yang berupa RC Pier atau Hybrid 
Pier (lihat Gambar 2). Tiang jembatan atau pier tersebut akan menjadi sistem struktur 
utama untuk memikul beban vertikal (gravitasi) maupun beban lateral (gempa).  

Pada kondisi beban lateral (gempa) interaksi elemen struktur horizontal dari jalan rel dan 
bangunan stasiun LRT tidak banyak berperan. Semua beban lateral (gempa) akan 
dipikul struktur pier, yang bekerja sebagai sistem kantilever dengan pondasi sebagai 
tumpuan jepitnya. Pada kondisi tersebut, perilaku keruntuhan struktur pier terhadap 
beban lateral, sama seperti yang terjadi pada keruntuhan tiang jembatan umumnya. 
Bagian pier yang dekat tumpuan (pondasi di bawah), akan mengalami kondisi inelastis 
sedangkan bagian lainnya tetap berperilaku elastis, lihat Gambar 3.  
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Gambar 3. Keruntuhan pier beton akibat gempa (Priestley et. al. 2007) 

Pola perilaku keruntuhan pier seperti terlihat pada Gambar 3, tentu juga akan terjadi 
pada RC Pier maupun Hybrid Pier. Bagian kritis, dimana terjadi momen yang 
menimbulkan kondisi inelastis, terjadi di bagian bawah pier, di dekat pondasi (tumpuan 
kantilever). Posisinya berada jauh dari bagian konstruksi baja yang terpasang di sistem 
Hybrid pier. Itu berarti modifikasi dari RC Pier menjadi Hybrid Pier tidak mempengaruhi 
kinerjanya sebagai sistem struktur tahan gempa. Bagian yang akan berperilaku inelastis 
sehingga memenuhi kriteria struktur daktail, antara RC Pier dan Hybrid Pier, adalah 
sama dan tidak  mengalami perubahan (modifikasi). Itu juga berarti bahwa perencanaan 
sistem struktur Hybrid Pier akan ditentukan oleh kondisi beban gravitasi atau beban 
tetap saja. Untuk perencanaan hybrid pier, tidak diperlukan tinjauan khusus terhadap 
beban gempa. Untuk itu tentunya pengaruh gempa telah diantisipasi terlebih dahulu 
pada perencanaan struktur RC Pier sebelumnya.  

4. Perencanaan Konstruksi Baja pada Hybrid Pier  

Lengan kantilever beton RC Pier (Gambar 2a) akan digantikan menjadi rangka baja 3D 
(space truss) pada Hybrid Pier (lihat Gambar 2b). Untuk perencanaannya, maka rangka 
baja 3D akan dimodelkan sebagai rangka bidang dan terpisah dari pier, atau dianggap 
sebagai struktur yang terisolasi. Tumpuan rangka baidang baja ada di titik A (sendi) dan 
di titik B (rol) yang berfungsi sebagai tambatan arah lateral.  

Selanjutnya untuk perencanaannya akan ditinjau dua kasus pembebanan gravitasi, yaitu 
[1] full side loading, dan [2] half side loading (lihat Gambar. 4).    

 

 

Gambar 4. Pemodelan rangka baja Hybrid Pier dan beban rencana 

Beban yang menyebabkan gaya internal maksimum penampang baja adalah di Case 1: 

full side loading. Berdasarkan hasil analisis dan desain yang mengacu SNI 1729:2015, 
yang pada dasarnya adalah mengacu AISC (2010) maka dapat juga dipakai Dewobroto 
(2016). Selanjutnya dimensi profil baja untuk rangka batang dapat dicari, sebagaimana 
terlihat pada Gambar 5 berikut.  
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Gambar 5. Tampak atas dan tampak samping sistem konstruksi baja Hybrid Pier  

 

Untuk keperluan pelaksanaan, maka konstruksi rangka baja akan dibagi menjadi tiga 
segmen lepas. Sistem sambungan yang dibuat di workshop memakai sambungan las 
sekuat profil. Untuk proses erection di lapangan digunakan sambungan baut mutu tinggi 
dengan mekanisme slip-kritis, yang didesain sekuat profil baja yang disambungnya.  

 
4. Mekanisme Transfer Gaya dari Baja Ke Beton Pada System Hybrid Pier 

4.1 Pembagian segmen rangka baja dan cara pemasangannya  

Konstruksi baja, yang elemennya saling menerus (see Gambar 4), akan dipasang pada 
kolom hybrid pier, see Gambar 6c. Sistem penyambungan baja ke beton yang dianggap 
terbaik adalah sistem tertanam (embedded system). Untuk pelaksanaannya, konstruksi 
baja dibagi tiga segmen, see Gambar 6b. Segmen tengah ditanam terlebih dahulu saat 
pengecoran beton (see Gambar. 6a). Selanjutnya ketika umur beton mencukupi, dapat 
dilakukan erection segmen rangka baja lainnya, lihat Gambar 6b. Waktu erection 
tentunya dipilih saat kondisi lalu-lintasnya sepi.  

 

   

(a) Pengecoran beton  (b) Erection baja  (c) Konfigurasi rencana  

Gambar 6. Tahapan konstruksi Hybrid Pier di Proyek LRT Palembang  
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4.2 Distribusi gaya-gaya internal rencana pada sambungan rangka baja ke beton 

Untuk mengetahui apakah sistem sambungan, yaitu rangka baja yang ditanam di beton, 
dapat bekerja. Untuk menjawabnya maka mekanisme tranfer gaya-gaya dari elemen 
baja ke beton harus diprediksi dan dievaluasi terlebih dahulu. Khususnya terhadap dua 
kasus pembebanan gravitasi. Adapun beban gempa tidak berdampak signifikan pada 
sistem sambungan baja-beton, maklum posisinya terletak jauh dari daerah kritis 
terhadap gempa, see Gambar 3.  

  
(a) Full Side Loading (b) Half Side Loading  

Gambar 7. Distribusi gaya-gaya dari baja yang ditransfer ke beton 

Case 1 : full side loading (Gambar 4) akan menyebabkan gaya internal maksimum pada 

elemen kantilever, dan menentukan dimensi profil baja. Meskipun menghasilkan gaya-
gaya internal maksimum, tetapi karena strukturnya simetri, maka gaya-gaya dapat saling 
seimbang. Akibatnya, gaya reaksi transfer baja ke beton menjadi mekanisme tumpu 
biasa. Free body diagram gaya di tumpuan akibat full-side loading, lihat Gambar 7a. Ini 
adalah mekanisme transfer gaya-gaya baja ke beton yang paling sederhana. Parameter 
yang menentukan adalah [1] luasan bidang tumpu dan [2] kuat beton terhadap tumpu. 

Case 2 : half side loading (Gambar 4). Pembebanan yang terjadi pada satu sisi 
kantilever. Ini kondisi yang jarang terjadi, tetapi asumsi ini diperlukan untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Bagaimanapun juga ini adalah bangunan 
publik, faktor keamanan haruslah terjamin. Kondisi terjelek ini terjadi jika hanya satu sisi 
kantilever yang bekerja, sisi lainnya dianggap rusak (misal runtuh akibat bencana tidak 
terduga). Pada kondisi tersebut, gaya-gaya reaksi kantilever akan dipikul seluruhnya 
oleh kolom / pier, yaitu gaya reaksi vertikal (tumpu), dan gaya kopel tarik dan tekan arah 
lateral. Free body diagram gaya-gaya di daerah transfer beban akibat half-side loading 
diperlihatkan pada Gambar 7b.  

4.3 Mekanisme transfer untuk beban tetap (full side loading)  

Refer to Gambar.7a, yang memperlihatkan distribusi gaya-gaya rangka batang baja 
akibat beban rencana maksimum (full side loading) di sekitar tumpuan. Mekanisme 
transfer gaya dari baja ke beton akan terjadi di pelat tumpuan bawah, berupa bidang 
persegi yang ukurannya sama dengan lebar profil penampang dari batang horizontal dan 
batang vertikal rangka baja di bagian tengah. Keduanya memakai profil HB 350 yang 

sama (see Gambar. 5) sehingga luasnya A1 = 350350 (mm), see Gambar 8. Adanya 
beton cor yang mengisi profil rangka baja akan berfungsi seperti pelat pengaku sehingga 
tidak akan terjadi bahaya tekuk lokal.  
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(a) plan (b) Section a-a 

Gambar 8. Bidang tumpu baja (A1) dan bidang evaluasi tumpu beton (A2) 

Evaluasi transfer gaya dari baja ke beton dianggap terjadi pada bidang permukaan beton 
seluas (A2) di bawah permukaan bidang tumpu baja (A1). Permukaan itu terjadi akibat 
distribusi gaya sesuai ketentuan J8 (AISC 2010) atau ketentuan 10.14 (ACI 2011), yaitu 
sebagai luasan bawah piramida terpancung (A2), dan bagian atasnya berupa bidang 
tumpu (A1). Sisi miring yang menghubungkannya mempunyai rasio horizontal : vertikal 
sebesar 2:1. Kecuali itu, luasan A2 tergantung oleh konfigurasi penempatan tumpuan. Ini 
diperlukan untuk memperhitungkan efek overlapping. Denah dan potongan luasan A1 
dan A2 untuk perhitungan mekanisme transfer gaya baja ke beton see Gambar 8. 

Kuat tumpu rencana beton, cPp dengan c = 0.65, adapun luas tumpu baja A1= 350350 

= 122500 mm2 dan luas tumpu kritis beton A2 = 650650 = 422500 mm2. Karena A2 > A1 
sesuai ketentuan J8-2 (AISC 2010) maka kuat tumpu beton dapat ditingkatkan karena 
adanya pengaruh kekangan (confinement). Jadi untuk mutu beton fc = 30 MPa maka :  

 2
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dari Gambar 7a diketahui, gaya reaksi tumpuan rangka baja, Pu = 1797 kN 
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u
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R

P
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Pada kondisi beban maksimum (full side loading), sistem rangka baja kantilever dapat 
bekerja memikul beban tanpa interaksi atau pengaruh pier beton. Gaya-gaya batang 
tarik atau batang tekan pada rangka baja kantilever dapat saling menyeimbangkan satu 
sama lain dan tidak dipengaruhi beton. Oleh sebab itu dalam jangka panjang tidak perlu 
ada kekuatiran akan terjadinya tambahan deformasi akibat creep (rangkak) yang 
umumnya terjadi pada kantilever beton bertulang. 

4.3 Mekanisme transfer untuk beban tak-terduga (half side loading)  

Konstruksi kantilever baja untuk struktur pier bangunan stasiun Palembang LRT sangat 
vital karena dipakai untuk pelayanan publik. Faktor keselamatan adalah hal utama. 
Salah satu upayanya adalah memastikan jika terjadi kegagalan yang bersifat lokal, maka 
hal itu tidak boleh memicu terjadinya keruntuhan secara menyeluruh sistem strukturnya.  
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Evaluasi yang dilakukan didasarkan pada distribusi gaya-gaya internal (Gambar 7a), 
yaitu untuk mengantisipasi kondisi beban maksimum. Itu perlu untuk mengetahui apakah 
transfer baja ke beton tidak menimbulkan overstress. Meskipun gayanya maksimum, 
tetapi konfigurasi beban dan geometri struktur adalah pada kondisi ideal. Tidak 
diperlukan interaksi antara baja dan beton yang berlebihan, kecuali reaksi tumpuan 
vertikal, see Gambar 8. Hasil evaluasi yang dilakukan hasilnya cukup memuaskan. 

Selain kondisi ideal (full side loading), perlu ditinjau juga kondisi tidak terduga. Dalam hal 
ini adalah terjadinya situasi un-balanced yang terjadi jika lengan kantilever hanya 
bekerja satu sisi saja. Tentang penyebabnya tentu bisa beragam dan kadang tidak 
terduga, seperti misalnya ledakan bom yang merusak. Maklum pada situasi seperti 
sekarang ini, banyak hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin, ternyata bisa 
saja terjadi. Untuk pemodelan struktur, kondisi beban yang dimaksud adalah memakai 
konfigurasi beban satu sisi atau half side loading, see Gambar 4. 

Kondisi beban tidak terduga (half side loading) tidak mempengaruhi perencanaan rangka 
baja. Pengaruh terbesar terjadi pada mekanisme transfer gaya antara baja-beton, 
dimana terjadi gaya kopel tarik-tekan yang menimbulkan momen pada kolom beton. 
Distribusi gaya-gaya reaksi akibat pembebanan tidak terduga dapat dilihat pada Gambar 
7b. Transfer gaya reaksi vertikal, nilainya lebih kecil dibanding kondisi beban penuh (full 
side loading), sehingga tidak menjadi masalah.  

Untuk transfer gaya lateral (horizontal) dari elemen baja ke beton, akan digunakan 
anchor-stud atau shear-stud dengan diameter 16 mm dan kuat tarik Fu 450 MPa 
minimum. Kuat geser nominal shear stud tunggal pada beton dicari mengacu ketentuan 
I8-1 (AISC 2010) sebagai berikut. 

 
0.5n sa c c g p sa uQ A f E R R A F   .........................................................................  (I8-1 AISC) 

Diambil nilai Rg = 1.00, dan Rp = 0.75 sehingga untuk beton mutu fc' = 30 MPa dapat 
diperoleh kuat geser minimum Qn = Qmin = 67.8 kN. Jika mengacu distribusi gaya reaksi 

Gambar 7b maka jumlah shear-stud untuk tiap batang adalah n=Tu/Qn = 2101/67.8  31. 
Terkait jumlah shear stud tersebut, tim insinyur pada proyek ini mengalami keraguan. 
Beberapa penyebabnya adalah [1]  belum berpengalaman dengan sistem hybrid pier; [2] 
bahwa struktur rangkanya adalah kantilever, termasuk struktur statis tertentu (tidak ada 
redistribusi momen saat kondisi ultimate), [3] dianggap sambungan adalah bagian paling 
lemah. Adanya ketakutan diatasi dengan merencanakan sambungan (baja-beton) sekuat 
profil. Untuk profil HB350 dengan kuat leleh Fy 250 MPa maka kuat tarik maksimumnya 
adalah 4376 kN. Untuk gaya tarik sebesar itu maka jumlah shear-stud yang diperlukan 
adalah ± 65 buah atau sekitar dua kali dari jumlah sebelumnya. Itulah yang dipakai. Cara 
pemasangan shear stud diperlihatkan pada Gambar 9 berikut. 

 

Gambar 9. Shear stud sebagai alat transfer mekanik gaya dari baja ke beton  
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5. Pelaksanaan Konstruksi  

5.1 Proses Pabrikasi di Bengkel Kerja (Workshop)  

Sistem sambungan las dipilih karena sederhana tetapi efisien. Agar mutu pekerjaan las 
dapat terjaga, maka struktur baja secara keseluruhan dibuat di bengkel kerja kontraktor 
baja yaitu PT. Megah Bangun Baja Semesta, di wilayah Tangerang. Lokasinya jauh dari  
lokasi proyeknya, bahkan berbeda pulau. Sambungan las didesain sekuat profil yang 
disambung, dan sebagian besar memakai jenis las tumpul atau butt weld pada kondisi 
full penetration. Untuk keperluan transportasi dan erection di lapangan, sistem rangka 
baja akan dibagi menjadi tiga, lihat Gambar 5 & 6b. Untuk merangkai segmen nanti di 
lapangan dipergunakan sistem sambungan baut mutu tinggi (A325), yang akan didesain 
sekuat profil, mempergunakan mekanisme slip kritis. Mekanisme tersebut dipilih untuk 
antisipasi risiko terjadinya beban dinamis dari pergerakan rangkaian LRT yang melewati 
di bagian atasnya.  

Proses pengelasan struktur yang menyeluruh, jika tidak dilakukan secara hati-hati bisa 
menimbulkan distorsi dari timbulnya panas akibat pengelasan yang tidak terkontrol. 
Untuk mengatasinya, tahap awal struktur disusun berdasarkan pemakaian profil batang 
utuh horizontal di bagian tengah terlebih dahulu, lihat Gambar 10a. Setelah bagian 
tengah selesai dilakukan pengelasan semua. Bagian utuh tadi kemudian dipotong 
menjadi tiga segmen sesuai rencana, sekaligus dipasang sambungan buat yang telah 
dipersiapkan. Cara ini akan memastikan segmen-segmen akan terpasang secara presisi 
pada sambungan bautnya, sehingga saat erection tidak akan jadi masalah. Pekerjaan 
dapat dilanjutkan lagi untuk menyelesaikan segmen sesuai rencana. Hasilnya seperti 
terlihat di Gambar 10b.  

  

(a) Kondisi awal, bagian tengah di las secara utuh  (b) Selanjutnya dipotong sesuai segmen  

Gambar 10. Steel frame fabrication at workshop 

Struktur baja yang dibagi dalam tiga segmen, akan mempermudah dilakukannya hot-dip 
galvanizing. Sistem perlindungan terhadap karat ini dipilih karena kewajiban perawatan 
rutin adalah yang paling minimalis di kemudian hari. Sistem hot-dip galvanizing ini akan 
ekonomis jika ditinjau efek jangka panjangnya. Maklum masalah perawatan bangunan 
secara rutin kadang dilalaikan karena dianggap tidak penting, sehingga anggaran biaya-
nya juga tidak disediakan atau relatif kecil (tidak mencukupi). 

5.2 Tahapan Pengecoran Kolom  

Jadwal pengecoran beton sistem hybrid pier harus terkoordinasi dengan baik dengan 
jadwal proses pabrikasi rangka baja. Maklum ada satu segmen baja (di bagian tengah) 
yang harus ditanam terlebih dahulu bersama-sama di dalam kolom beton, Gambar 11.  
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(a) Penempatan Segmen Baja  (b) Proses pengccoran beton  (c) Setelah bekisting dilepas 

Gambar 11. Pengecoran bagian sambungan baja-beton 

Segmen rangka baja yang direncanakan akan dicor di dalam beton, tidak dilengkapi 
tumpuan khusus selama proses pengecoran tersebut. Jadi untuk pelaksanaannya perlu 
dipersiapkan tumpuan sementara untuk memegang segmen rangka baja agar tidak 
berubah posisinya selama pengecoran. Tumpuan sementara dibuat secara menempel 
pada kolom beton di bawahnya yang telah mengeras. 

5.2 Erection Stage of Cantilever Steel Frame  

Strategi erection segmen lengan kantilever baja adalah alasan utama dipergunakan 
hybrid pier. Waktu erection yang singkat dan dapat dipilih saat kondisi lalu-lintasnya 
sepi. Oleh sebab itu hybrid pier hanya cocok jika dibangun di tengah jalan raya yang 
padat lalu-lintas. Waktu yang dianggap sepi pada proyek LRT ini adalah malam hari. 
Segmen kantilever baja cukup diangkat oleh satu mobile crane kapasitas 45 ton, 
sebagaimana terlihat pada Gambar. 12. 

 

   

(a) Pengangkatan (b) Penyambungan  (c) Menyelesaikan sisi lawannya  

Gambar 12. Proses perakitan (erection) elemen baja pada malam hari  
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5.1 Penggunaan hybrid pier untuk proyek LRT Palembang  

Proses erection lengan kantilever baja dilaksanakan malam hari, saat lalulintas sepi. 
Pada siang hari proses tersebut sudah selesai semua. Proses erectionnya relatif cepat, 
tidak heran pemasangan hybrid pier dapat selesai dengan cepat. Pada foto berikut, see 
Gambar 13 terlihat bagaimana kondisi di lapangan yang begitu ramai kondisi lalu-lintas 
jalan di bawah hybrid pier yang sedang dikerjakan. Jelas jika dipilih sistem beton 
bertulang yang memerlukan form-work, maka kondisi jalannya tidak memungkinan untuk 
dilaksanakan, tanpa menimbulkan masalah kemacetan lalu-lintas. 

   
(a)  (b)  (c) 

Gambar 13. Situasi pembangunan Hybrid-Pier di kota Palembang  

5. Kesimpulan  

RC Pier di proyek LRT Palembang, yang dibangun di tengah jalan yang padat lalu-lintas, 
ternyata bermasalah dengan pengecoran kantilever betonnya, sehingga berisiko tinggi 
bisa menimbulkan keterlambatan proyeknya. Oleh sebab itu RC pier-nya harus diganti 
dengan dengan Hybrid Pier, yaitu konstruksi pier gabungan baja dan beton sekaligus. 
Pada Hybrid pier, bagian kantilever memakai konstruksi baja, sehingga dapat dipabrikasi 
terpisah dan dipasang cepat saat kondisi lalu-lintas sepi, yaitu malam hari.  

Bagian RC Pier yang dimodifikasi menjadi Hybrid Pier tidak termasuk bagian kritis yang 
berperilaku inelastis saat gempa. Oleh sebab itu perencanaan Hybrid Pier ditentukan 
oleh pembebanan gravitasi. Tinjauan terhadap gempa tidak diperlukan karena bagian 
kritisnya masih sama dengan RC Pier yang telah dihitung sebelumnya. 

Konfigurasi kantilever rangka baja Hybrid Pier yang bersifat simetri di kedua sisi, dan 
saling menerus adalah kondisi struktur yang ideal untuk digabungkan dengan konstruksi 
beton. Oleh sebab itu sistem sambungan baja ke beton cukup dengan sistem tanam 
(embedded system). Berdasarkan sistem tersebut selanjutnya akan ditinjau mekanisme 
pengalihan gaya-gaya terhadap dua kondisi beban ekstrim. Satu kondisi untuk 
mengantisipasi beban maksimum (full side loading) dan satu lagi untuk mengantisipasi 
kondisi tidak terduga (half side loading). Pada full side loading, kondisi dimana beban 

tetap maksimum terjadi, daya tumpu pier sangat mencukupi. Adapun pada kondisi half 
side loading, untuk beban yang tidak terduga, maka dari analisis mekanisme transfer 
baja-ke-beton maka perlu dipasang shear connector atau shear stud.  

Jadwal pengecoran beton sistem hybrid pier harus terkoordinasi dengan jadwal proses 
pabrikasi rangka baja, maklum dengan dipilihnya sambungan sistem tanam (embedded 
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system) maka ada satu segmen rangka baja yang harus dicor bersama-sama di dalam 
kolom betonnya. 

Pada saat makalah ini dibuat, sudah berhasil dibangun beberapa hybrid pier tanpa 
permasalahan lapangan yang berarti. Itu juga berarti sistem tersebut sukses 
mengantisipasi permasalahan yang akan timbul jika digunakan RC Pier konvensional. 
Dengan demikian sistem hybrid pier dapat menjadi alternatif yang efektif untuk 
pembangunan struktur pier di tempat yang padat lalu-lintasnya, sebagaimana yang 
terjadi di kota Palembang.  
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