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Pendahuluan 

Pengertian bangunan dalam arti gedung 
menurut PP no 36 tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang Undang No 28 Tahun 
2002 Tentang Bangunan Gedung 

 
adalah adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas dan/atau di dalam tanah 
dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 
hunian atau tempat tinggal, kegiatan 
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus. 



 
 

 

Pengertian infrastruktur menurut “Associted 
General Contractor of America” 

 
infrastruktur adalah  sistem dari fasilitas 
umum, baik  yang didanai  oleh  publik 
ataupun 
layanan 

swasta, yang  menyediakan 
pengiriman dan standar 

kehidupan yang berkelanjutan. 



 
 

Tujuan bangunan dan infrastruktur dibangun 
antara lain: 

 
1. Bangunan rumah tinggal dibuat orang untuk 

kepentingan tempat tinggal dalam arti 
yang luas. Pada masa sekarang tujuan 
bangunan didirikan tidak hanya sekedar 
tempat berlindung atau berteduh tetapi 
sebagai tempat pembinaan keluarga. 

 
 

2. Kantor dibuat untuk pelayanan masyarakat. 
 

3. Infrastuktur dibuat bertujuan untuk 
menjalankan aktifitas sehari-hari, menunjang 
pergerakan manusia dan menggerakan 
sektor ekonomi secara efektif dan efisien. 



 

Jenis-Jenis Bangunan 

Peraturan Daerah Provinsi DKI-Jkt No. 7 thn. 2010 
 
 
 

1. Bangunan sederhana lantai 1s.d lantai 4 

2. Bangunan bertingkat sedang lantai 5 s.d 8 

3. Bangunan bertingkat tinggi > lantai 8 



 

Jenis-Jenis Infrastruktur: 

1. Jalan (flexible and rigid pavement) 

2. Jalan kereta api 

3. Jembatan 

4. Bendungan 

5. Irigasi & Drainase 

6. Pelabuhan 

7. Lapangan terbang 



Jenis-Jenis Infrastruktur: 



Pelaksanaan pendirian bangunan Tersebut 
Melalui Tahapan-Tahapan Pelaksanaan: 

 
 

 

1. Pemetaan dan pengukuran lahan/Positioning and 
mapping 

2. Perencaanaan lahan/Planning 

3. Perancangan/Design 

4. Konstruksi/Construction 

5. Operasional, pemeliharaan dan 
pemakaian/Operation, Maintenance and Services 



 

 
Studi Struktur & 

Konstruksi 

 
 

 
Penugasan 

 
 

 
Pengumpulan Data 

 
 

 
Analisa & Sketsa Ide 

 
 

 
Studi Arsitektur 

 

 
Pra Rencana 

Arsitektur 

 

 
Studi 

Mechanical Electrical 

 

 
Gambar Diagram Kegiatan Pra Rencana 

Tahapan Pra-rencana: 
 

 

 
 

 
 

 



Tahapan Rencana: 
 
 

Penyelidikan 

Tanah 

 
Gbr. Stuktur 

Bawah 
 

Pra Rencana 

Konstruksi 

 

 

 
Perhitungan 

Konstruksi 

 

 

 
Gbr. Stuktur 

Atas 

 

Pra Rencana 

Arsitektur 

 

Taksiran 

RAB 

 

Rencana 

Pasti 

 
 

Rencana Kerja 

Syarat 

 

 

 

RAB 

 

 
Pelelangan 

 

Pelaksanaan & 

Pengawasan 

 

 

 
 

Pra Rencana 

M/E 

 

 

 

Perhitungan 

M/E 

 

 

 

Gbr. Kerja 

Detail 

 

 

 
 

Formulir TPAK Izin Bangunan 

 

 

 

 
 

 

 

*Tim Penasehat arsitektur Kota 

Sumber: Tata Cara penyelenggaraan bangunan Gedung, Departemen Pekerjaan Umum 

 

Gambar Diagram Kegiatan Perencanaan 

 
Gbr. Detail 

Arsitektur 

 
Gbr. Kerja 

Arsitektur 



 

 
 

Jenis-Jenis Material Bangunan 

 
Jenis-jenis material pada dasarnya dibagi 
menjadi 3, yaitu: 

🞇 Kayu 

🞇 Beton 

🞇 Baja 



 
 

Kayu 

Bahan yang 
kayu dapat 

 
ramah lingkungan, karena bahan 
diproduksi dengan cara siklus 

tanam, kayu merupakan sumber kekayaan 
alam yang tidak akan habis-habisnya jika 
dikelola dengan baik, kayu dikatakan juga 
sebagai renewable resources. 



 
 

Kayu 
Dalam penggunaannya mempunyai keterbatasan 
ukuran, panjang bahan kayu baik untuk papan atau 
balok sekitar 4 meter, sedangkan ukuran yang ada 
dipasaran untuk 

papan 

2/20, 3/20, 2/30, 3/30 

 
balok 

6/12, 6/18, 8/12, 8/18 



 
 
 

Bagian-bagian kayu 



 
 

Kelas kayu menurut tingkat keawetannya 



 
 

Kelas kayu menurut tingkat kekuatannya: 



 

 

Sifat-Sifat Fisik kayu: 

1. Berat Jenis, semakin tinggi BJ kayu, akan 
semakin tinggi kekuatan kayu tersebut. 

2. Higroskopik, kayu memiliki sifat dapat 
menyerap atau melepaskan air bergantung 
pada kelembaban udara. Kelembaban kayu 
dipengaruhi oleh suhu udara pada kondisi 
tertentu. 

3. Warna kayu, warna pada kayu dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, antara lain: umur kayu 
dan kelembaban udara. 

 
 
 
 
 
 

Berat jenis kayu diperoleh dari perbandingan antara berat suatu volume kayu dengan 
volume air pada suhu standar. 



 

 

Sifat Mekanik Kayu : 
1. Kekuatan tarik menahan gaya taruk arah 

sejajar serat dan tegak lurus serat. 
2. Kekuatan tekan menahan gaya tekan kayu, 

arah sejajar serat dan tegak lurus serat. 

3. Kekuatan 
menahan 

lentur adalah kekuatan untuk 
momen lentur. 

4. Kekakuan ialah suatu ukuran kekuatan dalam 
menahan perubahan bentuk, yang umumnya 
dinyatakan dengan istilah modulus elastisitas 
(E) 

 

 
Berat jenis kayu diperoleh dari perbandingan antara berat suatu volume kayu dengan 
volume air pada suhu standar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 1.10 Failure Mode: Flexure 



 

 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat 
mekanik kayu antara lain : 
1. Kadar air kayu 
2. Berat jenis 
3. Struktur kayu 
4. Kelelahan kayu (Pengaruh beban yang 

berulang-ulang dengan jumlah siklus yang 
besar pada suatu bahan) 



Beton 

Material konstruksi bangunan yang sering digunakan karena 

mudah pada waktu pelaksanaan konstruksi dan biaya 
pemeliharaan yang relative murah dibandingkan material 
lainnya. 

 
Bahan dasar beton terdiri dari semen, agregat kasar (kerakal, 
batu pecah), agregat halus/pasir , air dan bahan tambahan 
lainnya.. 

 
Bahan beton digunakan untuk bangunan tempat tinggal, 
gudang, gedung perkantoran, appartement , reaktor nuklir dll 



Baja 

Produk industri, quality control untuk bahan baja sangat ketat, 
sehingga hasil produk baja mutu lebih terjamin. Pelaksanaan 
pekerjaan bangunan baja lebih cepat. 

 
Bentuk elemen baja disebut profil baja. 

 
Type profil baja terdiri dari: 

1. Profil siku sama kaki, Siku tidak sama kaki, 

2. profil C/profil Canal, 

3. Bentuk I/IWF, 

4. Bentuk H/profil H, 

5. Pipa 



Baja 



Baja 



Peraturan-Peraturan Bangunan 

1. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 
diganti oleh peraturan SNI 03-2847-2002 

2. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja 
Indonesia 1983 diganti oleh peraturan  SNI 03- 
1729-2002 

3. Peraturan Gempa SNI 03-1726-2002 
4. Peraturan Kayu Indonesia SNI 03-xxxx-2000 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terima Kasih 



Tugas 

1. Sebutkan 3 contoh jenis kayu kelas 1? Jelaskan 
spesifikasinya 

2. Kayu meranti, kayu balsa termasuk jenis kayu 
kelas berapa? Jelaskan dan sebutkan σ lentur 

, σ tekan, σ tarik dan Modulus Elastisitas Ekayu 
kayu tersebut. 

3. Berikan contoh profil kayu yang umum 
dipasaran/ material dengan ukuran 5/7 dan 
8/12 dan papan 2/20 & 3/20. Dan penjelasan 
tentang profil kayu tersebut. 

4. Berikan contoh profil besi beton Ø8, Ø10, D13, 
D19 dan D22 dan penjelasan singkat 
mengenai profil tiap besi tersebut. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Next: 
Pertemuan Ke-2 

PENGENALAN SEMEN 
SEBAGAI BAHAN 

PEMBENTUK BETON 
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