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ABSTRAK  
 

Menggapai mimpi – membentang impian tidak lama lagi terwujud, Jembatan 
dengan panjang 5.438 km penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Madura 
melintas di Selat Madura dijadwalkan April – Mei 2009 selesai terbangun 100%, 
yang diharapkan dapat melayani trasnportasi darat kendaraan bermotor roda 2 – 
4 atau lebih antar kedua pulau tersebut . Dengan mempertimbangkan alur 
pelayaran dan estetika, maka untuk Bentang Tengah - Jembatan Suramadu 
digunakan tipe Cable Stayed untuk Main Bridge dan Prestressed Box Girder untuk 
Approach Bridge (Sisi Surabaya & Sisi Madura), sedangkan untuk Causeway  (Sisi 
Surabaya & Sisi Madura) digunakan PCI – Girder . Tipe pondasi Bored Pile ∅180 
cm - ∅240 cm per tiang digunakan di Bentang Tengah, sedangkan di Causeway 
digunakan pondasi tiang pancang ∅60 cm - ∅100 cm per tiang . 

Pembangunan jembatan panjang di tengah laut memiliki tingkat kesulitan dan 
resiko tinggi. Makalah ini khusus menyajikan pelaksanaan pondasi Bored Pile - 
Main Bridge, kendala serta teknologi pengeboran yang digunakan, pengujian 
integritas pondasi dengan Sonic Lodging Test serta pengujian kapasitas daya 
dukung pondasi Bored Pile dengan Load Cell Test.  

Allowable bearing capacity untuk pondasi bored pile - Main  Bridge adalah 15201 
kN ≈ 1500 ton/tiang untuk kondisi “Permanent Load + Service Live Load” dan 
untuk kondisi “The Most Unfavorable Load Combination” sebesar 19001 kN ≈ 1900 
ton/tiang .  Penentuan pelaksanaan pekerjaan Grouting di ujung bawah pondasi 
atau penambahan panjang tiang untuk memenuhi kapasitas daya dukung ijin 
tiang serta teknik perbaikan (Remedy) selama pelaksanaan juga akan dijelaskan 
pada makalah ini. 

 
Kata kunci: Bentang Tengah, Bored Pile  Foundation, Load Cell Test, Sonic Lodging, 
Drilling, Grouting, Remedy

 
 

1. PENDAHULUAN 

Dari segi teknis, Jembatan Suramadu dibagi 
menjadi 3 bagian yang disebut dengan 
Causeway (sisi Surabaya & Sisi Madura), 
Approach Bridge (Sisi Surabaya & Sisi 
Madura) dan Main Bridge, seperti terlihat 
pada Gambar 1.  
Causeway adalah merupakan struktur yang 
menghubungkan daratan dengan Approach 
Bridge. Causeway direncanakan berupa 
struktur PCI-Girder dengan bentang 40 
meter. 
 

Approach bridge merupakan bagian yang 
menghubungkan Causeway dengan Main  
 
 
 
 
Bridge. Struktur Approach bridge 
direncanakan menggunakan continuous box 
girder dengan bentangan 80 meter, seperti 
pada Gambar 2 dan Main Bridge berupa 
jembatan Cable Stayed dengan panjang total  
818 m. Pengaturan bentangan dari Main 
Bridge adalah (192 + 434 + 192) meter. 
Bentang utama sepanjang 434 meter 
direncanakan untuk mengakomodasi dan 
menyediakan horizontal clearance selebar 
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400 m dan vertikal clearance setinggi 35 
meter HWL yang dibutuhkan pada jalur 
pelayaran.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.  STRUKTUR PONDASI PADA BENTANG   
UTAMA JEMBATAN SURAMADU 
 

2.1  Rancangan Pondasi Bentang Utama 
Jembatan Suramadu 
 

Rancangan struktur pondasi untuk bentang 
utama Jembatan Suramadu telah melalui 
tahapan perencanaan sangat panjang dan 
lama. Desain awal oleh BPPT tahun 1991, 
dengan mengadopsi continuous cast-in-
place box girder  digunakan  pondasi  tiang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pancang baja dengan diameter 100 cm. 
Pada tahun 2002 sejalan dengan 
perubahan tipe konstruksi bentang tengah 
menjadi cable stayed dan box girder 
melalui Review Design oleh Departemen 
Kimpraswil dan konsultan Virama Karya 
maka konstruksi pondasi bentang utama 
di-review menjadi pondasi bored pile     

MAIN BRIDGE APPROACH BRIDGE APPROACH BRIDGE 

Gambar 2. Bentang Utama Jembatan Suramadu 

Gambar 1.   Jembatan Suramadu 
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dengan panjang dan diameter yang 
bervariasi.  

 
Kemudian pada tahun 2003 dilakukan 
Design Proof Check & Optimization oleh 
CHEC & CRBC - China terhadap hasil 
Review Design yang kemudian 
menghasilkan Basic Design untuk 
konstruksi bentang utama Jembatan 
Suramadu. Dalam menindaklanjuti hasil 
Basic Design tersebut maka pada tahun 
2005 – 2006 dilaksanakan serangkaian 
Technical Studies untuk mendukung 
pelaksanaan (DED) Detail Engineering 
Design.  

 
Rangkaian technical studies tersebut 
meliputi: 
• Seismic Hazard assessment 
• Design ground motion parameters 

study 
• Engineering physical survey 
• Engineering geological survey 
• Wind resistance performance 

research for the main bridge 
• Study on Anchorage System in Pylon 

Tower 
• Shear resistance performance 

research for shear connectors 
• Underwater topographical survey 
• Seabed evolvement and hydrological 

analysis 
 
Selama pelaksanaan DED, juga dilakukan 
desain supervisi oleh Design Checker yang 
terdiri dari konsultan Virama Karya dan COWI.  
Parameter dan hal teknis penting yang 
diperhitungkan dalam DED pondasi 
bentang utama Jembatan Suramadu 
adalah sebagai berikut: 
o karakteristik tanah 
o persyaratan perbedaan settlement 

antara 2 pilar / pylon yang 
berdekatan adalah lebih kecil dari 4 
cm 

o beban yang bekerja 
o penggerusan lokal 
o hasil Engineering geological survey 

 
2.2  Desain Pondasi Bentang Utama 

Jembatan Suramadu 
 

Struktur pondasi pada bentang utama 
Jembatan Suramadu direncanakan untuk 

mampu menahan beban-beban yang 
bekerja baik itu beban tetap maupun 
beban sementara dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. Pondasi bored 
pile Cable Stayed maupun Approach 
Bridge didesain untuk pondasi tiang friksi 
dan end bearing. Adapun sebagian hasil 
penyelidikan tanah pada lokasi pilar Cable 
Stayed dan beberapa lokasi pilar Approach 
Bridge disajikan pada Tabel 1 s/d Tabel 5. 

 
Tabel 1. Parameter Tanah pada Pilar P46 – 
Cable Stayed 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2. Parameter Tanah pada Pilar    
P47 – Cable Stayed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3. Parameter Tanah pada Pilar   P40 
– Approach Bridge 
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Tabel 4. Parameter Tanah pada Pilar P43 – 
Approach Bridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5. Parameter Tanah pada Pilar P45 – 
Approach Bridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaya-gaya yang bekerja pada tiap-tiap pile 
cap pilar adalah sebagaimana disajikan 
pada Tabel 6 dan Tabel 7 di bawah ini. 
 
Tabel 6. Gaya-gaya pada pile cap – Cable 
Stayed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 7. Gaya-gaya pada tiap pile cap – 
Approach Bridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kondisi tanah dan gaya-gaya 
bekerja, maka konfigurasi pondasi dan 
penulangan pada Cable Stayed 
direncanakan sebagaimana disajikan pada 
Gambar 3 dan Gambar 4. Data Teknis 
Pondasi Bored Pile Cable Stayed Bridge 
dan Approach Bridge disajikan pada Tabel 
8 dan Tabel 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Lay-Out Pondasi Cable Stayed 

Suramadu Bridge 
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Gambar 4. Detailed Pondasi Bored Pile 
Pada Cable Stayed Bridge 
 

Table 8. Data Teknis Pondasi Bored 
Pile Cable Stayed 
 

 
 
Tabel 9. Data Teknis Pondasi Bored 
Pile Approach Bridge  
 

 
 
Panjang pondasi bored pile Cable Stayed 
adalah berbeda dengan yang diisyaratkan 
dalam hasil DED. Hal ini disebabkan karena 
hasil perencanaan pada DED masih harus 
diverifikasi kekuatannya melalui pengujian 

kapasitas / daya dukung pondasi dengan 
load cell test. Pengujian daya dukung 
pondasi bored pile dengan metoda load 
cell test secara rinci dibahas pada point 6.  
 
3. METODE PELAKSANAAN PONDASI 

BORED PILE DI LAUT 
 
Jembatan Suramadu terletak di Selat 
Madura, maka pelaksanaan pembangunan 
memerlukan platform sebagai tempat 
kerja dan tempat penyimpanan material. 
Salah satu kendala pelaksanaan yang ada 
berkaitan dengan kondisi Selat Madura 
bahwa kedalaman laut di Sisi Surabaya 
relatif dangkal. Akibatnya selama laut 
surut, akses dari daratan akan terhambat. 
Dengan kondisi demikian, lokasi casting 
yard yang idealnya terletak di sisi 
Surabaya  dipindahkan ke Gresik . 

 
3.1 Spesifikasi Teknis 
Pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan 
pondasi bored pile mengacu pada 
spesifikasi teknis yang disyaratkan. 
Berikut ikhtisar spesifikasi teknis pondasi 
bored pile Jembatan Nasional Suramadu: 

 
(1)  Platform dan Steel Casing  (Lihat, 

Gambar 5 - 7) 
 

(a) Platform menumpu pada Steel Casing 
harus dalam kondisi stabil dan mampu 
memikul semua beban operasional 
(beban mati dan beban hidup) selama 
pelaksanaan pekerjaan pondasi bored 
pile. Persyaratan lainnya sebagai 
berikut : 
(i) Elevasi permukaan Platform harus  

flat dan aman terhadap muka air 
laut pada saat pasang. 

 
(ii) Platform terlindung dari benturan 

boat dan kapal. Pada malam hari 
dilengkapi dengan lampu 
peringatan dan di sekitarnya 
terpasang rambu navigasi.   

 
(b) Setting steel casing 

(i) Diameter dalam casing > 200mm 
s/d 400mm dari diameter 
rencana bored pile. 

(ii) Casing dapat dipancang 
menggunakan static compaction, 
vibrasi dan hammering 
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(iii) Permukaan atas casing > 1.5 s/d 
2.0m dari permukaan maksimum 
air laut untuk kestabilan tekanan 
air di dalam casing. 

(iv) Kedalaman casing di bawah Sea 
Bed ditentukan atas dasar hasil 
perhitungan untuk kebutuhan 
stabilitas casing terhadap beban 
vertikal dan gaya-gaya lateral 
serta pengaruh kedalaman local 
scouring.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slurry  

 
Slurry pada umumnya terdiri dari air, clay 
(atau bentonite) dan additive dengan 
perbandingan yang tepat.  Indek kinerja 
dari slurry merujuk Tabel 10, penggunaan  
air tawar  lebih dianjurkan.  

(2) Pelaksanaan Pengeboran 
 

(a) Sebelum drilling machine diletakkan 
pada posisinya, semua persiapan 
kerja harus dicheck. 

(b) Drilling machine dan slurry yang 
sesuai harus digunakan. 

(c) Dasar bawah dan atas dari drilling 
machine setelah diinstall harus flat 
dan stabil. Selama pengeboran, 
tidak boleh terjadi displacement 
atau settlement. 

(d) Selama pengeboran, harus dibuat 
catatan pelaksanaan pengeboran. 

(e) Tanah yang ada dalam casing harus 
dibersihkan setelah auger mencapai 
dasar casing. 

 
 
Table 10. Pemilihan Indeks untuk Kinerja 
Slurry  

 
 

Fungsi slurry: 
§ Menjaga kestabilan lubang bor sebelum 

pengecoran  
§ Menjaga besar tegangan efektif tanah 

ketika lubang terbuka  
§ Memfasilitasi pemindahan hasil 

pengeboran pada pengeboran sirkulasi  
(3) Persyaratan pembersihan lubang 

 
(a) Setelah kedalaman elevasi dasar 

lubang bored tercapai, maka 
kedalaman dan diameter lubang 
harus dicheck oleh engineer.  

(b) Lubang bor dibersihkan dengan 
menggunakan slurry-changing 

Gambar 5 – Steel Casing ∅270 cm terpasang 

Gambar 6 – Pemancangan Steel Casing ∅270 cm 

Gambar 7 – Contoh Platform Batching 
Plant 
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method. Sebelum dilakukan 
pengecoran, ketebalan endapan 
atau deposit di dalam lubang harus  
sesuai persyaratan. 

(c) Setelah pemasangan reinforcement 
cage pada lubang bor, sebelum 
dilakukan pengecoran perlu 
dilakukan pengecekan ulang indek 
kinerja slurry pada lubang bor dan 
ketebalan endapan (deposit) pada 
dasar lubang. Jika indek yang terjadi 
melebihi indek yang disyaratkan, 
lubang bor harus dibersihkan 
kembali. Setelah indek yang terjadi 
telah memenuhi persyaratan, maka 
dapat dilakukan pengecoran. 

(d) Pembersihan lubang tidak dapat 
dilakukan dengan menambah 
kedalaman bored pile. 

 
(4) Pengecoran beton 

 
(a) Pemasangan reinforcement cage/ 

tulangan (Lihat Gambar 8) 
 

(i) Proses instalasi reinforcement 
cage ke dalam lubang bor 
dilakukan dengan alat crane dan 
drilling frame.  

(ii) Penyambungan antar segmen 
reinforcement cage sesuai 
gambar desain.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Pengecoran beton (Lihat Gambar 9) 
 

(i) Peralatan utama 
• Kapasitas mesin pencampur beton 

(mixing machine) mampu 
menjamin pengecoran bored pile 
terselesaikan sesuai  waktu yang 
telah disyaratkan.  

• Delivery campuran beton  
digunakan concrete pump. 

• Pengecoran bored pile digunakan 

pipa tremie baja. Diameter 
dalam tremie adalah 200 s/d 350 
mm, tergantung pada diameter 
bored pile. Sebelum penggunaan 
tremie, perlu dilakukan tensile 
test of watertight bearing joint. 
Tekanan air untuk watertight 
test tidak boleh kurang dari 1.3 
kali tekanan yang sama dengan 
kedalaman air pada lubang bor, 
juga tidak boleh kurang dari (1.3 
x p) dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai 
berikut: 

wwcc Hhp γγ −=                 (1) 

Dimana: 
p :tekanan dalam maksimum dimana 
tremie possibly bears (Kpa)  

ch  :ketinggian maksimum kolom 

beton dalam tremie (m),  
merupakan total panjang tremie atau 
estimasi tinggi maksimum.  

cγ  :B.vol. beton, diambil 24kN/m3 

wγ : B.vol air atau slurry di dalam 

lubang bor (kN/m3) 

wH : Kedalaman air atau slurry di  

dalam lubang bor (m 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 9. Pengecoran Pondasi Bored Pile 
Jembatan Cable Stayed Suramadu 

 
(ii) Persiapan pengecoran 

• Kandungan pasir untuk concrete 
mix ratio antara 0.4 ~ 0.5. 
Perbandingan air semen (water 
cement ratio) antara 0.4 ~ 0.5. 
Kandungan pasir dan 
perbandingan air semen dapat 
ditingkatkan atau diturunkan asal 
bisa dibuktikan sesuai hasil 
pengujian. 

 

Gambar 8.  Instalasi reinforcement 
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• Campuran beton harus 
mempunyai workabilitas yang 
baik. Selama tranportasi dan 
pengecoran tidak boleh terjadi 
segregasi dan bleeding. 
Pengecoran harus tetap dalam 
kondisi fluidity. Nilai slump yang 
disyaratkan 180~220mm. Untuk 
membuat initial setting time 
beton lebih lama, dapat 
digunakan retarder. 

• Kuantitas semen tiap m3 beton 
tidak boleh kurang dari 400 kg. 

• Tebal selimut beton harus sesuai 
dengan gambar desain. 

 
(iii) Persyaratan teknis pengecoran 

beton  
• Kuantitas cor beton pertama 

harus memenuhi kedalaman 
tertanam pertama ≥1.0 m dari 
tremie dan kebutuhan pengisian 
bagian dasar tremie  (filling 
tremie bottom). Kuantitas beton 
yang diperlukan dapat dihitung 
dengan formula berikut ini:  

 

( ) 1

2

21

2

4

d

4

D
hHHV

ππ
++≥  …………(2) 

 
Dimana: 
V : kuantitas pengecoran beton pertama 

yang diperlukan (m3) 
D   : diameter lubang bored pile (m) 
H1 : tinggi dari dari dasar tiang sampai 

dengan dasar tremie, pada umumnya 
0.4 m.  

H2: kedalaman awal  terbenam tremie  
d : diameter dalam tremie  
h1: ketika beton dalam lubang bored pile 

mencapai kedalaman terbenam H2,  
tinggi yang diperlukan (h1)  sehingga 
kolom beton di dalam tremie dalam 
kondisi seimbang dengan tekanan air 
(atau slurry) di luar tremie, dimana :  

  

h1=
c

w

γ

γwH
. wH . wγ . cγ   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ketika campuran beton diangkut ke 
lokasi pengecoran, slump harus 
dicheck. Jika tidak memenuhi 
persyaratan, maka harus dilakukan 
pencampuran beton yang kedua. 
Jika masih belum juga memenuhi 
syarat, maka  harus dilakukan 
penolakan.  

• Sebelum pengecoran, katup 
dengan lapisan plastik (the water 
barrier) di ujung dasar tremie 
untuk  mencegah tercampurnya 
beton dan air harus terpasang 
sempurna. Setelah cor beton 
pertama, dilanjutkan dengan cor 
beton berikutnya .  

• Selama pengecoran, kedalaman 
tertanam tremie harus 
dipertahanakan antara 2 s/d 6 m. 

• Tremie selalu ditempatkan  di 
tengah-tengah lubang bor. Ketika 
memindahkan tremie diusahakan 
tidak terjadi perpindahan jalinan 
tulangan (reinforcement cage).  

• Elevasi bagian atas bored pile yang 
di cor mempunyai ketinggian 
sedikit di atas elevasi desain 
desain (0.5 ~ 1 m) agar kualitas 
beton tercapai dengan baik .   

• Selama pengecoran berlangsung, 
buang air atau slurry yang keluar 
dari lubang harus dialirkan ke 
tempat yang sesuai untuk 
disposal. Disposal tidak boleh 
dibuang secara bebas yang akan 
menyebabkan polusi terhadap 
lingkungan.  

 

Gambar 10.  Perhitungan Kuantitas Beton Pertama 
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3.2. Metode Pelaksanaan 
 

Tahapan proses pelaksanaan pondasi 
bored pile pada Bentang Utama Jembatan 
Suramadu adalah sebagai berikut: 
§ Fabrikasi dan instalasi steel casing, 
§ Pengeboran 
§ Instalasi dan penempatan tulangan 
§ Persiapan dan pengecoran beton,  
§ Pengetesan Integritas pondasi bored 

pile  
§ Uji beban – Load Cell Test  
 
Fabrikasi steel casing bored pile dilakukan 
di casting yard Marina Ship Yard - Gresik, 
dengan waktu tempuh ke lokasi pekerjaan 
sekitar 45 menit dengan speed board.  
 
Lubang untuk pondasi bored pile ∅240 cm 
digunakan steel pile casing ∅270 cm 
dengan tebal 20 mm, yang sekaligus 
digunakan sebagai tiang pancang platform 
lepas pantai.  

 
Pengeboran untuk pondasi bored pile 
digunakan counter circulation drilling 
machine. Untuk mempercepat progress 
pelaksanaan digunakan large-diameter 
drilling machine dengan kinerja yang 
handal. Slurry dengan kinerja dan kualitas 
tinggi digunakan untuk melindungi lubang 
pondasi bored pile dari keruntuhan 
(collapsing) atau penyempitan lubang 
(narrowing). 

 
Inspeksi kualitas pondasi bored pile 
dilakukan dengan menggunakan metode 
pengujian ultrasonik.  

 
(1)  Platform Lepas Pantai (Off-Shore 

Platform) 
 

Platform sebagai sarana bantu untuk 
pelaksanaan pekerjaan pondasi bored pile 
– Main Bridge, yang terdiri dari platform 
batching plant untuk beton (concrete 
batching platform), platform untuk 
pengeboran (drilling platform) dan 
platform tambahan (auxillary platform).  
 
Setelah pelaksanaan pondasi bored pile 
selesai, sebagian dari komponen platform 
dibongkar, selanjutnya dilakukan 
pemasangan segmen caisson baja sebagai 

prancah/bekisting pengecoran pile cap 
pondasi pylon/pilar di bentang tengah.  
 
Selanjutnya caisson baja diturunkan 
sampai dengan elevasi rencana. Dasar 
caisson baja dipasang sealing concrete 
agar kedap air. Setelah pemotongan 
kepala tiang bored pile  (pile head) dan 
penulangan pile cap selesai dilaksanakan, 
berikutnya dilanjutkan pengecoran beton 
pile cap tanpa henti dengan sistem kerja 
shift sampai selesai.  
 
Platform untuk drilling per pylon didukung 
oleh 56 buah steel casing (∅270 cm, tebal 
20mm),  yang nantinya sekaligus berfungsi 
sebagai pondasi bored pile (∅240cm) per 
tiang pada pylon bentang tengah 
Jembatan Suramadu.  

 
Steel Casing pipa baja untuk drilling 
pondasi bored pile tersebut, tertanam 
rata-rata 15 m dari sea bed, sedangkan 
elevasi atas  platform berada +3.5 m dari 
MSL (Mean Sea Level). Panjang steel 
casing rata-rata 36,20m per titik atau per 
buah dengan kedalaman laut di bentang 
tengah rata-rata 18 m dari MSL. Dengan 
demikian panjang steel casing yang 
menonjol di atas sea bed sekitar 21,20m. 
Bandingkan dengan kebutuhan panjang 
pondasi bored pile per titik di bentang 
tengah  rata-rata sekitar 100,5 m, atau 
panjang yang tertanam sekitar 79 m dari 
sea bed.  
 
 
(2) Pengendalian Pengukuran (Survey 

Control) 
 

Selama pemancangan steel casing pipa 
baja, digunakan GPS dan Total Station 
untuk setting out dan pengukuran. 
 
(3). Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi  

tiang bor 
 
a. Alat pengeboran (Drilling Machine) 
Berdasarkan kondisi aktual geology dan 
hidrography pada lokasi, digunakan alat 
pengeboran tipe hydraulic bidirectional 
cycles (normal cycle dan reverse cycle) 
yang mempunyai kekuatan besar (high 
power). Terdapat 3 mesin bor untuk 
masing-masing pylon. Data teknis mesin 
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bor yang digunakan adalah disajikan pada 
tabel berikut: 

 
Tabel 11.    Data Teknis Mesin Bor untuk Pondasi 

Jembatan Cable Stayed 

 
 
b. Penggunaan Slurry untuk pengeboran 

Penyiapan slurry bentonite dengan air 
dilengkapi dengan persiapan slurry 
dan sistem daur ulang (recycling 
system) pada anjungan yang 
dilengkapin dengan 3 kapal pengirim 
air kapasitas 600 t untuk menyediakan 
kebutuhan air untuk main bridge dan 
2 flat barge kapasitas 600 t untuk 
penampung dan tranportasi waste 
slurry. 

 
c. Selama pelaksanaan pengeboran, 

digunakan decompressing drilling, 
pilihan kenaikan kecepatan dan 
kecepatan rotasi sesuai dengan 
karakteristik lapisan tanah, setelah 
lubang bor (borehole) terbentuk, 
dilakukan pembersihan lubang bore 
dengan penggantian slurry. 

 
d. Tulangan (rebar cage) untuk pondasi 

tiang bor dirakit di casting yard dalam 
bentuk segmental dan dikirim ke 
lokasi dengan menggunakan ponton, 
selanjutnya bongkar muat dan 
pengangkatan ke lubang bore 
menggunakan ponton crane. Antar 
segmen tulangan disambung dengan 
shock baja khusus untuk mendapatkan 
panjang rakitan sesuai dengan 
kebutuhan panjang tiang bor rencana. 

 
Pengecoran beton pondasi tiang bor 
dilakukan menggunakan pipa tremie 
dengan internal diameter 30 mm. 
Masing-masing pylon menggunakan 

tremie dengan panjang 100 m. 3m3 
corong (funnel) dengan panjang 
tabung (tube) dan 12 m3 corong tuang 
pengumpul (hopper collection) 
digunakan untuk pengecoran beton 
pertama kali. Beton kinerja tinggi 
diproduksi dengan batching plant 
beton pada platform dikirim 
menggunakan concrete pump. 

 
e. Satu crawler crane 80 ton, 2-4 

kompressor udara ( tekanan udara 0.8 
Mpa, kecepatan aliran udara 
22m3/min), empat set peralatan 
slurry treatments (kapasitas 100 -150 
m3/jam) akan melengkapi anjungan 
pengeboran pada masing-masing 
pylon. 

 
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada 
pelaksanaan pondasi tiang bor : 

 
• Pengeboran harus diselesaikan 

sesuai dengan panjang desain 
pondasi tiang bor. Jika terjadi 
perbedaan antara kondisi geologi 
aktual dan data hasil soil investigasi 
yang digunakan pada perhitungan 
desain, elevasi dasar aktual dari 
pondasi tiang bor harus disetujui 
oleh site engineer dari desainer. 

• Pengeboran harus diselesaikan sesuai 
dengan panjang desain pondasi tiang 
bor. Jika terjadi perbedaan antara 
kondisi geologi aktual dan data hasil 
soil investigasi yang digunakan pada 
perhitungan desain, elevasi dasar 
aktual dari pondasi tiang bor harus 
disetujui oleh site engineer dari 
desainer. 

• Besi tulangan pondasi tiang bor harus 
diprosed dan ditempatkan secara  
akurat sesuai posisinya sebagaimana 
yang disyaratkan dalam desain. Jika 
diperlukan bracing besi tulangan 
harus dipasang pada sangkar 
tulangan untuk menghindari 
terjadinya deformasi. 

•  Pengecoran beton harus dilakukan 
secara menerus. Waktu setting awal  
(initial setting time) dari beton dan 
pengangkatan pipa tremie harus 
dikontrol secara ketat untuk 
menghindari interlayer pada pile 
yang disebabkan oleh pengangkatn 
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pipa tremie yang terlalu cepat. 
Sementara itu, pengangkatan pipa 
yang terlalu lambat juga tidak 
diijinkan. 

• Kualitas semua pondasi tiang bor 
harus diuji menggunakan metode 
ultrasonic setelah pelaksanaan 
pondasi tiang bor selesai dilakukan. 

• Kepala pondasi tiang bor (pile head) 
harus dipotong tanpa menyebabkan 
kerusakan pada tulangan utama dan 
pondasi tiang bor itu sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Mata Bor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Campuran Slurry  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 13. Proses boring 

4.  TEKNOLOGI PENGEBORAN PONDASI 
BORED PILE 

 
4.1 Metode Pembuatan Lubang Bor 
 
Metode pembuatan lubang bor yang 
digunakan biasanya ditentukan oleh 
kontraktordengan mempertimbangkan 
berbagai faktor yaitu  kondisi lokasi 
proyek terutama lokasi di air atau di 
darat, jenis tanah, metode transfer beban 
yang diinginkan (skin friction, end bearing 
atau kombinasi) dari konstruksi pondasi 
dan nilai ekonomis.  

 
Ada 3 metode pelaksanaan pembuatan 
lubang bor yang umum digunakan yaitu : 

 
(1) Dry Method 

 
Metode ini digunakan jika muka air tanah 
rendah dan tanah cukup cohesive, pada 
Stiff Clay, Soft and Hard Rock, sand with 
cohesive material.  Keuntungan dari 
metode ini adalah kehilangan nilai friction 
akibat pengeboran dapat diminalkan, 
sehingga daya dukung yang didapat akan 
maksimal. 

 
(2) Casing Method 

 
Metode ini digunakan pada tanah yang 
”self-restraining” atau tanah yang rawan 
terhadap ”over breaking”. Casing yang 
digunakan umumnya berupa pipa baja 
dengan diameter lebih besar dari 
diameter lubang yang diinginkan. Casing 
tersebut dapat berupa casing permanen 
atau casing sementara. Akan tetapi 
karena keberadaan casing dapat 
mengurangi daya dukung friksi, akan lebih 
baik jika casing bersifat sementara. Untuk 
mengatasi berkurangnya daya dukung 
akibat casing, dapat digunakan sistim 
grouting disekitar sisi casing. Metode ini 
digunakan pada yang pada bagian atasnya 
relatif lemah, kondisi dalam air, dan 
artesian condition (terdapat aliran air). 
Keberadaan casing berfungsi sebagai 
guidance pengeboran, memberi 
perlindungan terhadap pekerja dan 
mencegah keruntuhan tanah kedalam 
lubang. Akan tetapi Kedalaman masuknya 
casing terbatas dan casing yang 
permanent relatif mahal 
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(3).  Wet/Slurry Method 
 

Metode ini digunakan jika pengeboran 
dilaksanakan dilokasi dimana kondisi 
tanahnya rawan terhadap “over break”, 
kondisi dibawah muka air, dan pada 
kedalaman yang tidak memungkinkan 
menggunakan casing. Slurry dapat berupa 
air saja, atau campuran antara bentonite 
dan air bersih yang disebut “minerally 
slurry” atau campuran antara polimer 
dengan air bersih yang disebut “polymer 
slurry”. Penggunaan “polymer slurry” 
semakin umum karena compatible dengan 
lingkungan dan dapat digunakan kembali 
lebih sering dibandingkan dengan 
bentonite. Lihat Gambar 15 untuk lebih 
lanjut mengenai metoda ini. 

 
Pengaruh penggunakan slurry terhadap 
daya dukung tiang ditentukan oleh jenis 
”slurry” serta lamanya ”slurry” berada 
didalam lubang pondasi. Secara umum, 
”mineral slurry” yang menempel pada 
dinding lubang akan terbersihkan oleh 
beton pada saat pengecoran. Akan tetapi 
jika ”mineral slurry” berada dalam 
lubang terlalu lama, maka akan terbentuk 
lapisan yang disebut “filter cake” yang 
tebal sehingga sulit untuk dihilangkan 
pada saat pengecoran beton. 

 
Slurry yang menempel di dinding lubang 
akan mengurangi daya dukung friksi, 
sedangkan slurry yang bercampur dengan 
beton akan menyebabkan beton menjadi 
lemah. Untuk menghilangkan lapisan 
“filter cake” dapat dilakukan dengan 
“circulating slurry”, sebagaimana telah 
umum digunakan oleh Caltrans. 
(California Department of 
Transportation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14. Proses pelaksanaan wet / slurry 
method 

 
 

4.2  Peralatan Pengeboran 
 
Ada dua aktivitas utama dalam 
pengeboran yaitu bagaimana membuat 
lubang bor dan bagaimana membuang 
material hasil pengeboran. Berkaitan 
dengan hal tersebut terdapat berbagai 
jenis peralatan untuk pengeboran. 
Pemilihan peralatan pengeboran 
umumnya didasarkan atas jenis tanah 
atau batuan yang akan digali dan bukan 
ditentukan oleh kondisi air tanah. Masing 
masing kontraktor dan ahli bor dapat 
memilih peralatan yang berbeda untuk 
lokasi yang sama dan masing-masing akan 
memiliki metode berbeda dalam men-
setting dan mengoperasikan peralatan 
tersebut. 

 
a. Drilling Auger dengan Open Helix 

atau Flight 
 

Peralatan pengeboran ini merupakan yang 
paling sederhana yang penggunaannya 
dengan memberikan torsi pada batang 
torsi yang disebut ”kelly bar”. Bersamaan 
dengan kedalaman lubang bor, maka 
tanah yang di bor akan naik keatas 
melalui alur/ulir  yang ada pada bor dan 
harus dipindahkan keluar. Prinsip ini 
digunakan pada ”open helix auger”. 
Drilling Auger dengan Open Helix hanya 
dapat digunakan pada tanah dan batuan 
yang kohesif. Untuk kondisi tanah batuan 
digunakan core barrels, yang memiliki gigi 
diujung alat untuk memotong batuan. 

 
Pada pengeboran yang dalam, proses 
pengeluaran material dilakukan dengan 
mengangkat peralatan pengeboran 
keatas. Jika hal ini dilakukan pada kondisi 
berair, maka pada saat peralatan 
diangkat akan terjadi ”pumping-in” di 
bawah peralatan mata bor yang akan 
berpotensi menyebabkan kelongsoran 
lubang. 

 
b. Drilling Auger dengan Drilling Bucket 

 
Drilling bucket digunakan jika alur yang 
ada pada peralatan pengeboran ”open 
helix” tidak dapat secara efektif 
mengeluarkan tanah. Misalnya pada tanah 
tidak kohesif. Tanah yang telah digali oleh 
peralatan pengeboran akan dipaksa masuk 
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kedalam ”bucket” dan dicegah keluar 
bucket. Setelah Drilling Bucket penuh,  
maka drilling bucket harus diangkat 
keatas untuk mengeluarkan meterial hasil 
pengeboran. Pengaruh ”pumping-in” juga 
akan terjadi pada kasus Drilling bucket. 
Untuk mengurangi pengaruh tersebut, 
metode yang digunakan adalah dengan 
membuat saluran khusus pada Drilling 
bucket untuk menyalurkan air yang 
berada di atas bucket ke bawah. 

 
Drilling sangat efektif digunakan pada 
kondisi tanah berbutir, tetapi tidak 
efektif digunakan pada batuan, karena 
kesulitan masuknya butiran ke dalam 
bucket 

 
c.  Air/Water Lift Drilling / Reverse 

Circulation Drilling (RCD) System 
 

Peralatan pengeboran ini menggunakan 
tekanan udara atau dapat juga tekanan 
air yang diberikan pada lokasi sedikit 
diatas mata bor yang berfungsi untuk 
mengeluarkan material hasil pengeboran 
ke atas.  

 
 
4.3  Jenis tanah di Lokasi 

ProyekJembatan Suramadu 
 
Dari pengamatan secara visual terhadap 
tanah hasil pengeboran, terdapat indikasi 
kuat bahwa tanah tersebut adalah tanah 
”super expansive”/ shale. Untuk 
memastikan hal tersebut telah dilakukan 
uji minerologi. Sample tanah telah 
diambil dan dibawa untuk diuji 
kandungan yang ada.   

 
Tanah super expansive ini dapat dengan 
cepat mengalami pelapukan atau 
volumenya akan mengembang/swelling 
jika terjadi perubahan kadar air atau jika 
terjadi  perubahan tegangan yang 
diterima. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15. Proses keruntuhan tanah “Shale” 
pada saat boring 

 
Perubahan volume/swelling tersebut akan 
menyebabkan penurunan kuat geser tanah 
yang cukup significant. Proses pembuatan 
lubang bor akan menyebabkan 
perubahan/berkurangnya tegangan yang 
bekerja pada tanah, sehingga tanah shale 
tersebut akan mengembang, Gambar 16. 

 
Hal ini menyebabkan lubang bor dibawah 
casing akan menjadi rentan terhadap 
longsor. 

 
4.4  Teknologi Pondasi Pekerjaan Bored 

Pile Jembatan Suramadu 
 

Pada Pondasi Bored Pile Jembatan Cable 
Stayed Suramadu, digunakan Casing dan 
slurry dengan peralatan Air Lift Drilling / 
Reverse Circulation Drilling (RCD) 
System, seperti pada Gambar 16 & 17. 
Pekerjaan Drilling dilakukan rata-rata 4 
hari, dan diikuti 1 hari penulangan dan 20 
jam pengecoran. 

 
Berdasarkan pengamatan secara 
sederhana terhadap volume beton yang 
digunakan, diketahui bahwa overbreak 
yang terjadi rata-rata sebesar 15 % 
volume. Artinya volume lubang yang 
terjadi lebih besar 15 % dibandingkan 
dengan volume rencana (diameter 2.4 
meter). 
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Gambar 16. Skema kerja alat RCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 17. Pelaksanaan drilling dengan RCD 

 
5. INTEGRITY TEST PONDASI BORED PILE 

- SONIC LODGING TEST 
 
Pekerjaan pondasi bored pile memiliki 
resiko yang sangat besar terhadap kualitas 
pelaksanaan serta integritas dari pondasi 
bored pile tersebut. Untuk mengetahui 
integritas dari pondasi bord pile, pada 
setiap pondasi dilakukan uji integritas 
dengan Cross Hole Ultrasonic Test, 
dengann skema kerja pada Gambar 18. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Proses Cross Hole Ultrasonic Test 

untuk uji integritas tiang bor 

 
5.1  Peralatan Pengujian 
 
Cross Hole Ultrasonic Test disebut juga 
Sonic Lodging Test. Gelombang ultrasonic 
dikirimkan dari transmitter menyeberangi 
beton bored pile menuju receiver untuk 
memeriksa kualitas dari beton. Transmiter 
dan receiver di letakkan didalam tabung 
atau pipa yang dipasang sepanjang 
pondasi menempel pada tulangan. 
Kecepatan rambat gelombang serta energi  
yang diterima oleh receiver sangat 
ditentukan oleh kualitas dari beton 
pondasi bored pile, jarak antara 
tabung/pipa serta, tingkat penyatuan 
antara tabung/pipa dengan beton. 
 
Peralatan minimum yang diperlukan untuk 
pelaksanaan Cross Hole Ultrasonic adalah 
sebagai berikut (lihat Gambar 19) : 
a.  Tabung/pipa yang telah dipasang 

pada pondasi bored pile yang akan 
diuji 

b.  Peralatan pengirim dan penerima 
gelombang ultrasonic. Beserta kabel 

c.  Data Acquisition system berupa 
komputer  beserta software yang 
terdiri dari display, penyimpanan dan 
transfer data 
 

Peralatan pengirim dan penerima 
dimasukkan kedalam masing-masing 
tabung sampai ke dasar. Kedua peralataan 
tersebut, penerima dan pengirim, 
kemudian ditarik secara bersamaan dan 
dijaga berada pada elevasi yang sama. 
Pengukuran dilakukan pada setiap 
kedalaman atau interval tertentu dengan 
cara mengirimkan sinyal ultrasonik dari 
pengirim ke pada penerima. Dengan 
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prinsip diatas, akan didapat data 
sepanjang kedalaman bored pile. Jika 
terdapat 4 buah pipa, maka pengetesan 
dapat dilakukan pada semua kombinasi 
yang mungkin antara keempat pipa 
tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19. Alat Cross Hole Ultrasonic Test 
 
5.2  Penilaian Integritas 
 
Integritas dari beton pondasi bored pile 
didasarkan atas pengukuran waktu tempuh 
gelombang ultrasonic dari alat pengirim 
sampai ke alat penerima. Berdasarkan 
data tersebut dapat dihitung kecepatan 
rampat gelombang dan amplitude yang 
diterima. Secara sederhana, waktu 
tempuh yang lebih lama, yang berarti 
kecepatan yang lebih rendah, 
mengindikasikan terdapatnya kondisi yang 
tidak biasa pada beton yang terdapat 
diantara kedua tabung pengamatan, 
seperti pada Gambar 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 20. Jenis defect tiang bor 
 

 
Terdapat 2 kriteria penilaian integritas 
dari beton pada pondasi bored pile yang 
digunakan untuk konstruksi pondasi bored 
pile Jembatan Suramadu. Kriteria 
pertama berkaitan dengan  kecepatan 
gelombang ultrasonik. Kriteria kedua 
adalah didasarkan atas amplitude 
gelombang. Jika kecepatan gelombang 

ultrasonic yang terbaca lebih kecil 
dibandingkan kecepatan kritis gelombang 
ultrasonic, pada daerah tersebut dapat 
diduga terdapat ketidak 
normalan/kerusakan. Untuk kriteria yang 
didasarkan atas amplitude, nilai 
amplitude kriitis ditentukan dengan  
mengurangi amplitude rata rata dengan 
nilai 6 dB. Jika amplitude yang tercatat 
berada di bawah amplitude kritis, maka 
pada bagian tersebut ditenggarai terdapat 
kerusakan atau defect. 

 
Uniformity dari pile digolongkan menjadi 
4 kelas yaitu A,B,C,D berdasarkan 
koefisien dispersi dari kecepatan 
gelombang ultrasonic yang tercatat 
sebagai tercantum pada Tabel 12. 

 
Integritas dari pondasi bored pile 
diklasifikasikan menjadi 4 kategori 
sebagaimana disajikan pada Tabel 13. 
 

 
Tabel 12. Uniformity Pondasi Bored Pile 

 
 
 
 
 
 

Tabel 13. Integritas Pondasi Bored Pile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Prosedur Pengujian 
 
Prosedur Pengujian sebagai berikut : 
a. Umur beton tiang bor ketika pengujian 

harus lebih dari 14 hari. 
b. Pipa selanjutnya diisi dengan air 
c. Cek power supply. 
d. Pengukuran jarak minimum antara 

pipa pada bagian atas pipa dan 
penomoran group dan pencatatan. 

e. Transfer detektor ke ujung tiang bor, 
kemudian baca  kedalaman kabel 

Hasil Pengujian Sonic Lodging Test adalah 
sebagaimana disajikan pada Gambar 21 
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dan konfigurasi pipa sonic ditampilkan 
pada Gambar 22 dibawah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 21. Tipikal hasil Sonic Lodging Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 22. Pipa Sonic Test 

 
6.  BEARING CAPACITY TEST PONDASI 

BORED PILE - LOAD CELL TEST 
 

6.1 Load Cell Method 
 
Seperti umumnya pembangunan 
jembatan, uji beban terhadap pondasi 
perlu dilakukan untuk memverifikasi daya 
dukung yang sebenarnya mampu dipikul  
oleh pondasi tersebut. Untuk kasus 
pondasi dengan dimensi dan daya dukung 
yang besar, metode pengujian 
pembebebanan yang dapat dilakukan 
sangat terbatas, diantaranya Statnamic 
dan Load Cell Test atau Osterberg Cell 
Test. 

 
Tujuan dari Load Cell Test pada Jembatan 
Suramadu adalah untuk memverifikasi 

daya dukung vertikal dari bored pile yang 
telah ditentukan berdasarkan hasil 
analisis atas data tanah yang ada. Metode 
Dengan Load Cell pertama kali digunakan 
pada tahun 80-an oleh Seorang Peneliti 
dari Amerika bernama Osterberg. Prinsip 
Dasar dari Load Cell Method ini disajikan 
pada Gambar 23 dibawah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 23. Prinsip kerja Load Cell Test 

 
6.2  Peralatan Pengujian 

 
Jumlah Load Cell yang digunakan dapat 
lebih dari 1 buah yang ditentukan 
berdasarkan besarnya beban yang akan 
diuji serta keseragaman lapisan tanah. 
Pada Uji Beban dengan Load Cell, daya 
dukung ujung maksimum dan daya dukung 
friksi maksimum dari pondasi bored pile 
diukur dengan peralatan berikut:  

 
• Instrumen pembebanan – Gambar 24 

Instrumen pembebanan (Load Cell) 
diletakkan tertanam dan menyatu 
dengan tulangan pondasi bored pile 
yang akan diuji. Posisi dari Load Cell 
ditentukan berdasarkan estimasi daya 
dukung friksi dan ujung dari pondasi. 
Pemberian beban uji dilakukan dengan 
menggunakan High Pressure Hydraulic 
oil pump 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 24. Alat Load Cell Test 

• Instrumen Pengukur perpindahan atau 
penurunan 
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Untuk mengukur perpindahan yang terjadi 
digunakan peralatan berikut 
-  Electronic Displacement Transducer  

(Lihat Gambar 25) 
Instrumen ini diletakkan pada Balok 
untuk mencatat penurunan baik naik 
atau turun yang terjadi pada bored 
pile yang diuji. 

-  Computer and Auto Data Gathered 
Digunakan unruk mencatat penurunan 
yang terjadi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 25. Electronic Displacement 

Transducer 
 

• Instrumen Untuk mengukur Tegangan 
 

-  Grating Sensor – Gambar 26 
Distribusi gaya aksial yang trejadi 
sepanjang tiang diketahui dengan 
menggunakan Emmbedded grating 
Sensor yang diletakkan pada tulangan.  

-  Grating Sensor Network Analyzer 
Regangan yang terjadi paoda grating 
sensor tersebut dicatat oleh Grating 
Sensor Network Analyzer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 26. Grating Sensor 

 
Kondisi ultimate dari daya dukung tanah 
dinyatakan telah tercapai, jika 
pencatatan penurunan menyatakan hal 
berikut 
• Perpindahan lebih besar dari 40 mm 

• Jika tambahan beban menyebabkan 
penurunan lebih dari 5x penurunan 
pada tingkat beban sebelumnya 

• Jika penurunan terus berlanjut 
selama 24 jam. 
 

6.3. Load Cell Test Pondasi Bored Pile 
Jembatan Suramadu 
 

Pelaksanaan Load Cell test pondasi bored 
pile Jembatan Suramadu dilaksanakan 
dalam 2 tahap. Hal ini disebabkan karena 
daya dukung pondasi pada tahap I tidak 
sesuai atau lebih rendah dari estimasi 
daya dukung berdasarkan data hasil 
penyelidikan tanah. Hal ini menyebabkan 
pondasi bored pile perlu diperpanjang, 
dan untuk mengetahui secara pasti daya 
dukung yang tersedia setelah perpanjang, 
dilakukan pengujian tahap II. 

 
Layout Load Cell Test Pada Pondasi Cable 
Stayed Jembatan Suramadu pada Tahap I 
disajikan pada Gambar 27 dan Lay Out 
Load Cell Test pada tahap II disajikan 
pada Gambar 28. 

 
Prinsip dari penentuan lokasi Load Cell 
adalah bahwa posisi Load Cell ditentukan 
sedemikian rupa agar ketiga persamaan di 
bawah ini dapat terpenuhi 

ccba

bcc

acbcb

GQQQ

QGQ

QGGQQ

+≥+

≥+

≥+++

 

 
Dimana Qa,Qb,Qc adalah ultimate bearing 
capacity dari segmen a,b, dan c. Gb dan 
Gc adalah berat segmen b dan c. Untuk 
mengetahui daya dukung ultimate dari 3 
segmen tersebut, tahapan yang dilakukan 
adalah sebagai berikut : 
• Pembebanan dilakukan pada Load Cell 

sebelah bawah dengan membuka Cell 
ke bawah untuk mengetahui daya 
dukung ujung tiang atau segmen c 

• Selanjutnya pembebanan diberikan 
kepada Load Cell atas kearah bawah 
untuk mengetahui daya dukung 
ultimate friksi segmen b 

• Terakhir pembebanan dilakukan pada 
Load Cell atas ke arah atas untuk 
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mengetahui daya dukung ultimate 
friksi dari segemen a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 27. Lay-out Load Cell Test tahap 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 28. Lay-out Load Cell Test tahap 2 
 
Tabel 14 dibawah menyajikan tahapan 
pembebanan pada Pelaksanaan Load Cell 
test Tahap I pada pondasi bored pile 
Cable Stayed Suramadu Bridge. 
 
 
 
 

Tabel 14. Tahapan Pembebanan Load Cell 
Test Tahap I Pondasi Bored Pile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Daya Dukung dan Panjang Pondasi 
Bored Pile Jembatan Suramadu 

 
Dari hasil Load Cell Test Tahap I – Cable 
Stayed Bridge didapat hasil sebagaimana 
disajikan pada Tabel 15  berikut. 
 
Tabel 15. Hasil Load Cell Test Tahap 1 - Pondasi 

Pylon P46 & P47 

No Parameter P46 P47 

1 Panjang awal pondasi 81 m 83 m 

2 Daya dukung ultimate 
Ujung 

8000.0 
kN 

9600.0 kN 

3 Daya dukung friksi 
dibawah scouring level 

19668.7 
kN 

15608.4 kN 

4 Daya dukung Total 27668.7 
kN 

25208.4 kN 

5 Gaya Aksial maksimum 
yang bekerja pada 
scouring level 

13500.0 
kN 

17178.0 kN 

6 Safety factor yang 
tersedia 

1.56 1.467 

7 Estimasi kebutuhan 
panjang agar SF = 2 

97 m 104 m 

 
Berdasarkan hasil Load Cell test tahap I 
diputuskan untuk melaksanakan Load Cell 
test Tahap II. Karena diusulkan untuk 
menggunakan grouting pada ujung 
pondasi, Load Cell tahap II – Cable Stayed 
Bridge dilaksanakan sebelum dan sesudah 
Grouting. Hasil Pengujian disajikan pada 
Tabel 16 dibawah. 
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Tabel 16. Hasil Load Cell Test Tahap 2 - 
Pondasi Pylon P46 & P47 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  GROUTING PADA PONDASI BORED 

PILE 
 

Berdasarkan hasil Load Cell Test Tahap 
I, serta mempertimbangkan resiko dan 
kesulitan pelaksanaan pondasi bored 
pile, umur jembatan 100 tahun serta 
unforeseenable faktor yang mungkin 
terjadi selama umur jembatan, maka 
sebagaimana telah diuraikan diatas, 
diusulkan untuk menambahkan 
Grouting pada ujung pondasi bored pile 
untuk Cable Stayed Bridge maupun 
Approach Bridge.  

 
Secara umum, post grouting pada cast-
in-situ pile mempunyai fungsi sebagai 
berikut; 
• Memperkeras sedimen pada dasar 

tiang dan tanah yang mengelilingi 
tiang; 

• Memperbaiki kekurangan yang 
terdapat pada penggunaan 
teknologi konstruksi tradisional dari 
cast-in-situ pile; 

• Meningkatkan kapasitas tahanan 
single pile; 

• Menurunkan/memperbaiki  
settlement pada pondasi bored 
pile; 

• Mengisi celah antara rongga dan 
load cell pada lokasi sekeliling load 
cell untuk menyambungkan 

kembali segmen atas dan bawah 
bored pile dengan mix grouting .   

 
Pekerjaan grouting dilaksanakan 
dengan menggunakan pipa sonic yang 
digunakan untuk integrity test. 
Berdasarkan studi yang pernah 
dilakukan di China, pemberian grouting 
di dasar tiang akan mampu 
memperbaiki sifat tanah sampai 
dengan 7 meter diatas ujung tiang. 

 
Gambar 29 dibawah menyajikan skema 
pelaksanaan pekerjaan Grouting pada 
Pondasi Bored Pile Jembatan Cable 
Stayed Suramadu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 29. Skema proses pekerjaan 
Grouting 

 
 
8. TEKNIK PERBAIKAN KONSTRUKSI 

PONDASI BORED PILE SELAMA 
PELAKSANAAN 

 
8.1  Permasalahn di lapangan 
 
Dengan mempertimbangkan faktor 
unforeseeable lapisan dan struktur tanah 
pada lokasi pembangunan pondasi bored 
pile, beberapa kecenderungan yang 
terjadi selama pelaksanaan di lapangan 
adalah sebgai berikut : 

 
a. Kelongsoran tanah pada dinding 

lubang bor pondasi 
Ini dapat terjadi karena kondisi tanah 
pada lokasi titik pondasi cenderung 
bersifat super expansive atau shale 
yang akan menyebabkan penurunan 
kuat geser tanah yang cukup 
signifikan. Faktor lain juga disebabkan 
oleh proses pembuatan lubang bor 
yang akan menyebabkan 
perubahan/berkurangnya tegangan 
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yang bekerja pada tanah, sehingga 
tanah shale tersebut akan 
mengembang dan pada akhirnya dapat 
menyebabkan lubang bor dibawah 
casing / tidak terbungkus casing akan 
menjadi rentan terhadap longsor. 

 
Sesuai dengan kondisi diatas, maka 
tindakan yang dilakukan adalah 
dengan melakukan pengecoran beton 
non-struktural (non-strength) pada 
lubang bor yang kemudian dilanjutkan 
dengan pengeboran.    

 
b. Deformed casing 

Pemancangan casing pada lapisan 
tanah keras akan mengakibatkan 
ujung bawah casing akan mengalami 
deformasi. Prinsip kerja perbaikannya 
adalah dengan melakukan 
pemotongan ujung casing yang 
deformasi dengan ”diamond bit”.  
 

c.  Integritas yang kurang baik 
Indikasi akan kondisi ini diberikan dari 
hasil Sonic Lodging Test.  

 
8.2. Pemeriksaan Keseragaman dan 

Verifikasi Mutu Beton 
 
Hal yang perlu diperhatikan dalam 
pengecoran beton pada kondisi laut yang 
menggunakan beton tipe khusus ”Self-
Compacted Concrete” dan ”High 
Performance Concrete” adalah 
memverifikasi mutu beton itu sendiri 
melalui sonic test seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya pada Point 5.  

 
Melalui sonic test dapat diketahui mutu 
beton pada pondasi bored pile melalui 
indikator klasifikasi keseragaman dan 
integritas betonnya.  

 
Apabila hasil sonic memberi indikasi 
adanya kerusakan pada beton pondasi tiang 
maka tindakan atau langkah yang harus 
dilakukan adalah sebagai berikut:  
 

1) Menentukan tipe kerusakan beton 
berdasarkan lokasinya pada badan 
pondasi (posisi atas, tengah atau 
bawah) melalui pembacaan hasil sonic 
test 

2) Pengambilan sample beton dengan 
core drill pada pondasi 

3) Klasifikasi sample (beton massive atau 
loose material)  

4) Pengujian compressive strength pada 
sample beton 

5) Perbaikan beton pada badan tiang 
apabila hasil compressive strength 
tidak memenuhi kriteria desain 

6) Dilakukan sonic Test kembali 
 
 
8.3  Metode Perbaikan / Remedy 

Pondasi Bored Pile 
 
Jika hasil compressive strength tidak 
memenuhi kriteria desain, maka perlu 
dilakukan perbaikan atau remedy terhadap 
bored pile tersebut. Metode perbaikan 
yang digunakan sevara garis besar dapat 
dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

 
a. Perbaikan pada bagian kepala tiang ( 

< 4.0 m ) Dengan melakukan chiselling 
/ pemotongan bagian kepala tiang 
rusak dan kemudian di-cor (grouting) 
kembali dengan beton. 

 
b. Perbaikan pada bagian badang tiang ( 

> 4.0 m s/d 2 m dari bawah ) 
Metoda perbaikan dengan membuat 
beberapa lubang mpi ke loki efect dan 
melakukan pembersihan (flushing) 
dengan air bertekanan tinggi dan 
kemudian dilanjutkan dengan 
grouting. Hal penting yang perlu 
diperhatikan adalah apabila kerusakan 
beton terjadi pada daerah momen, 
maka teknik perbaikannya adalah 
berbeda dengan memberikan stress 
bar pada lubang core drill dan 
kemudian kembali di-grouting.  

 
c. Perbaikan pada bagian dasar tiang 

(sampai 2 m diatas dasar tiang) 
Teknik perbaikannya adalah dengan 
melakukan grouting pada dasar tiang 
melalui pipa sonic. 
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9. KESIMPULAN  
 
a. Pelaksanaan konstruksi bored pile di 

laut memiliki kesulitan dan resiko 
yang tinggi, sehingga memerlukan 
metode konstruksi yang khusus mulai 
dari perencanaan platform sampai 
dengan pemilihan metode 
pengeboran. 

b. Kualitas pekerjaan pondasi bored pile 
diperiksa tiang demi tiang. Untuk 
bored pile dengan diameter besar 
dapat digunakan sonic lodging test 
untuk menjamin integrity dari 
pondasi. 

c. Untuk mengetahui daya dukung ujung 
dan friksi dari pondasi bored pile 
dengan diameter yang besar, telah 
dilakukan loas Cell Test dan untuk 
mengetahui efektifitas penggunaan 
grouting, load cell test dilakukan 
dalam 2 tahap, sebelum dan sesudah 
grouting. 

d. Grouting pada ujung pondasi bored 
pile dilaksanakan untuk menaikkan 
daya dukung dan memberikan safety 
deposit pada pondasi jembatan untuk 
mengantisipasi unforeseenable factor 
yang mungkin terjadi selama 
jembatan beroperasi. 

e. Jika berdasarkan hasil Sonic Lodging 
yang ditindk lanjuti dengan 
pengambilan dan pengujian sample, 
diketahui terdapat defect pada bored 
pile, maka perlu dilakukan perbaikan 
untuk menjamin integritas bored pile 
tersebut. 
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