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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Tinjauan Umum 

Apartemen Permata Berlian ini merupakan suatu gedung yang dibangun 

dengan tujuan untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan yang sangat tinggi 

dari kalangan pebisnis dalam mencari suatu tempat perkantoran atau tempat usaha 

yang bergerak diberbagai bidang. Potensi pasar yang menjanjikan tersebut 

merupakan salah satu alasan pengembang terkemuka di Jakarta, yang berusaha 

merealisasikan tempat untuk perkantoran yang berlokasi sangat strategis, akses 

yang mudah, serta didukung dengan sarana transportasi yang cukup memadai 

diharapkan Gedung Apartemen Permata Berlian ini dapat menjadi center office 

yang diminati berbagai kalangan pengusaha. Alasan terperincinya, meliputi : 

1. Lokasi yang strategis karena memiliki akses yang mudah ke Jakarta 

Selatan, Pondok Indah, Slipi, serta jauh dari kebisingan. 

2. Lokasinya dekat dengan pusat belanja plasa senanyan, rumah sakit dan 

sekolah. 

3. Desain apartemen ini layak di acungi jempol karena dirancang oleh 

nama-nama besar seperti PT. Airmas Asri yang mendesain Cilandak 

Town Squere (Citos), Pakubuwono Resisdence, serta Genius Loci (Cina) 

dan Art et Domain (Singapura) yang sebagai Konsultan. 

Gedung yang terletak di kawasan Plasa Senayan Jakarta Selatan ini 

dirancang oleh arsiteknya sebagai bangunan highrisk building dengan  rencana 1 

lantai semi basement, 10 lantai perkantoran, lantai ruang mesin, dan lantai atap 

yang menjadi sarana pendukung dalam konsepnya secara global. Adapun fungsi 

masing-masing lantai direncanakan sebagai berikut : 

1. Semi basement, area ini berfungsi sebagai tempat parkir untuk karyawan 

maupun tamu yang berkantor di gedung tersebut. 

2. Ground floor (lantai 1) sampai dengan lantai ke 10, berfungsi sebagai 

tempat perkantoran bagi perusahaan yang berada di sekitar kawasan 
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tersebut. Sebagai penghubung antar lantai dipakai lift meskipun untuk 

hal-hal darurat disediakan juga tangga yang terletak di tengah bangunan. 

Selain itu tiap lantai diberi ruang lobby sebagai tempat untuk penerimaan 

tamu. 

3. Roof plan, berfungsi tempat mesin lift 

4. Atap bangunan berupa pelat beton bertulang                                                                            

Beberapa hal yang melatar belakangi penulis menyusun Tugas Akhir dengan 

judul Perencanaan Struktur Gedung Apartemen Permata Berlian Jakarta adalah 

sebagai berikut : 

1. Bangunan gedung ini mempunyai karakteristik struktur perlantai yang 

tipikal. 

2. Kolom, balok, dan plat lantai terbuat dari beton bertulang konvensional 

dimana betonnya difabrikasi dari baching plan setempat dengan 

pelaksanaannya dibantu alat berat seperti tower crane (TC).  

3. Struktur pondasinya menggunakan pondasi tiang pancang, karena 

struktur tanah keras cukup dalam.  

4. Interior sebagai penyekat antar ruang menggunakan dinding-dinding 

partisi. Untuk area service menggunakan konstruksi dinding hebel (beton 

ringan) yang diperkuat dengan kolom praktis. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Dalam pembangunan gedung-gedung tinggi tentunya banyak hal yang harus 

direncanakan baik dari kekuatan strukturnya, interior bangunan, sistem elektrikal, 

sistem air bersih dan air kotor, dan sebagainya. Dengan perencanaan yang matang 

disegala aspek diharapkan dapat memudahkan pada saat pelakasanaan 

pembangunan gedung tersebut. 

Begitu kompleksnya permasalahan yang ada dalam tahap perencanaan ini 

maka dalam tugas akhir pembahasan kami batasi pada perencanaan strukturnya 

saja. Adapun perencanaan struktur yang kami tinjau adalah perencanaan pada 

pondasi, kolom, balok dan plat lantai, tangga, dan konstruksi pada plat atap 

bangunan. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk 

merencanakan dimensi struktur yang memenuhi dan cukup kuat menahan beban-

beban yang bekerja pada struktur gedung apartemen ini dengan bantuan program 

SAP 2000 untuk memudahkan menganalisa gaya-gaya dalamnya. 

 

1.4. Sistematika Laporan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam 6 ( enam ) bab yang secara 

garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum, ruang lingkup, 

maksud dan tujuan, dan serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi acuan yang menjadi dasar dalam 

desain struktur dan teori – teori yang melatar belakanginya. 

BAB III  METODOLOGI 

Membahas tentang metodologi yang akan digunakan untuk 

perencanaan dan analisis struktur. 

BAB IV  PERENCANAAN STRUKTUR 

Dalam bab ini membahas perhitungan Struktur Gedung 

Apartemen Permata Berlian Jakarta. 

BAB V  RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA 

Membahas mengenai anggaran dan biaya hasil perencanaan 

struktur Gedung Apartemen Permata Berlian Jakarta. 

BAB VI  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang dibutuhkan 

dalam proses Perencanaan Struktur Gedung Apartemen 

Permata Berlian Jakarta. 


