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DESKRIPSI  MATAKULIAH 

 
Mata kuliah Struktur & Konstruksi mempelajari   pondasi dalam, pondasi dalam ini seperti antara lain : 

Pondasi sumuran, pondasi bor pile adalah jenis pondasi dalam yang berbentuk tabung yaitu berfungsi 

meneruskan beban struktur bangunan diatasnya dari permukaan tanah sampai lapisan tanah keras 

dibawahnya. Pondasi franky pile, pondasi V- pile dan pondasi tiang pancang, pondasi  tiang pancang hanya 

dapat dipancang sesuai dengan umur beton setelah 28 hari. Karena tegangan tarik beton adalah kecil, 

sedangkan berat sendiri beton adalah besar maka tiang pancang beton ini haruslah diberi tulanganyang 

cukup kuat untuk menahan momen lentur yang akan timbul pada waktu pengangkatan dan  

pemancangan. 

 

 

POKOK BAHASAN 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI   

1.Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan Dalam 
Menjalankan Tugas Dalam Pengelolaan Dan 
Pemanfaatan sumber daya hayati maupun lingkungannya berdasarkan agama, moral, danetika. (S2) 
2.Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. (S10) 
3.Mampumenerapkanpemikiranlogis, kritis, sistematis, 

daninovatifdalamkontekspengembanganatauimplementasiilmu pengetahuan danteknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilaihumaniora yang sesuaibidangkeahliannya. (KU1) 

4.Mampum enunjukkankinerja mandiri, bermutu, danterukur. (KU2) 
5.Mampumengkajiimplikasipengembanganatauimplementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikandanmenerapkannilaihumaniorasesuaidengankeahliannyaberdasarkankaidah, tatacara 
dan etikailmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desainataukritikseni. (KU3) 

   6.Menguasai konsep teoritisbiologiseldanmolekul; biologiorganisme; ekologidanevolusi. (PP1) 
 

  

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)   

1.Mampu pengertian mengenai bentuk struktur bangunan, teori rancangan adalah follows function. 
2.Mampu  metode pondasi  dalam pada sumuran, bored Pile, Franky Pile, V-Pile, tiang pancang 

   3.Mampu menjelaskan   dan menggambar konstruksi  rencana pembalokan dan plat lantai baja. 
4.Mampu menjelaskan  rencana pembalokan dan plat lantai beton dengan balok WF/baja. 
 5.Mampu menjelaskan Kuliahan yang dipelajari dari struktur pondasi, rangka  kuda- kuda bentang lebar. 

  



Pertemuanke 
/Tanggal 

Meteri DaftarPustaka 

I 
3 Sept. 2018 

II 
4 Sept.2018 

pandangan umum,    mengenai bentuk  struktur  bangunan, 

teori   rancangan yang dikemukakan adalah Form  follows 

function struktur  bangunan, arsitektur menjadi perpaduan  

antara seni dan teknik.  

 

III 
10 Sept. 2018 

IV 
17 Sept. 2018 

metode perbaikan tanah  (ground Improvement).Sistem Sub 

Struktur Sebagai Landasan Konstruksi.  Kerja pondasi sebagai 

menopang bangunan.Persyaratan Perletakan Pondasi. 

 

V 
18 Sept. 2018 

VI 
24 Sept.2018 

pengertian  pondasi  pada  sumuran, pondasi sumuranadalah   

suatubentuk peralihan antara pondasi  angkal dan pondasi 

tiang.Secara teori dan rencana pondasi dan detail  pondasi 

gambar  gelang sumur ditempatkan  pada sisi dalamnya gelang 

sumur ini digali sehingga gelang karena berat sendiri akan   

melesak.  

 

VII 
25 Sept. 2018 

VIII 
1 Okt. 2018 

Pondasi bored Pile adalah bentuk pondasi dalam yang dibangun     

 di  dalam permukaan tanahberdiameter  dan  kedalaman tanah 

yang dibor.Menjelaskan memasukkan rangka  besi  pondasi 

yang di rakit sebelumnya bentuk berdiameter dengan besi  

melingkar  berbentuk sepiral yang ditentukan.  

 

IX 
2 Okt. 2018 

X 
8  Okt. 2018 

 

Gambar pondasi bored Pile adalah bentuk pondasi dalam. 

Menjelaskan memasukkan rangka  besi pondasi yang di rakit 

sebelumnya bentuk   berdiameter dengan besi  melingkar  

berbentuk sepiral yang ditentukan.Pengecoran terhadap lobang 

yang sudah  dibor. Pengecoran beton cyklopen .Penggambaran 

detail pondasi bored pile, poer/pile cap dan balok sloof. 

 

XI 
9 Okt. 2018 

XII 
15 Okt. 2018 

secara teori dan prinsip pondasi bored  Pile adalah bentuk 

pondasi dalam yang dibangun di dalam permukaan  tanah 

berdiameter  dan kedalaman tanah yang dibor.Menjelaskan 

memasukkan rangka  besi  pondasi yang di rakit sebelumnya 

bentuk berdiameter dengan besi  melingkar  berbentuk sepiral 

yang ditentukan. Pengecoran terhadap lobang yang sudah dibor 

dan dimasukkan rangka besi.  Pengecoran beton cyklopen 

dengan   campuran 1pc:3Ps:5kr. 

 

XIII 
16 Okt. 2018 

XIV 
22 Okt. 2018 

gambar rencana pondasi franky  Pile.  adalah bentuk pondasi 

dalam yang dibangun di dalam permukaan  tanah berdiameter   

 dan  kedalaman tanah  yang dibor. memasukkan rangka  besi   

 pondasi yang di rakit sebelumnya bentuk  berdiameter dengan 

besi  melingkar   berbentuk sepiral yang ditentukan. 

 Pengecoran terhadap lobang yang sudah dibor.    Pengecoran 

beton cyklopen dengan  

 Penggambaran  detail poer/pile cap, balok  sloof  dan detail    

 Struktur pondasi franky  pile. 

 

 

XV  Pondasi  V- Pile adalah bentuk pondasi dalam yang berbentuk  



23 Okt. 2018 
XVI 

 Okt. 2018 

huruf  V yang di cetak di pabrik atau beton bertulang pra tekan 
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XVII 
6 Nop. 2018 

XVIII 
12 Nop.2018 

Penjelasan  Pondasi  V- Pile adalah bentuk pondasi dalam yang 
berbentuk huruf  V yang di cetak di pabrik atau beton bertulang 
pra tekan . Panjang pondasi V-pile 4.50 m dan penampang 280 
mm, 280 mm.Pondasi  V- pile yang tidak masuk ke tanah 
dipotong atau diratakan dengan permukaan tanah. 

 

IXX 
13 Nop. 2018 

XX 
19 Nop. 2018 

Pondasi  tiang pancang adalah bentuk pondas terbuat dari 
beton bertulang  Prategang, dicetak di pabrik dengan 
berdiameter 20 cm, 30 cm, 40cm,50 cm,60 cm dan panjang 
pondasi 6.00 cm,8.00 m, 10.00 m dan12.00 m 

 

XXI 
26 Nop. 2018 

XXII 
27 Nop. 2018 

menjelaskan Pondasi  tiang pancang adalah bentuk pondasi 
terbuat dari beton bertulang  Prategang, 
Pondasi tiang pancang yang pertama berbentuk runcing seperti 
pinsil supaya mudah masuk  dipasak bumikan 

 

XXIII 
3 Des. 2018 

XXIV 
   4 Des. 2018 

Menggambar konstruksi  rencana pembalokan dan plat lantai 
beton dengan balok WF/baja. 
Menggambar konstruksi  rencana pembalokan beton bertulang 

 

XXV 
10 Des. 20 18 

XXVI 
11 Des. 2018 

Pembalokan dan plat lantai baja WF dengan bondex. 
Menggambar konstruksi  detail pembalokan beton bertulang. 
 

 

XXVII 
17 Des. 2018 

 

Material  rangka  batang kuda- kuda/atap dan menggambar 
struktur atap, perancangan bentuk atap berdasarkan rangka 
ruang. 

 

XXVIII 
18 Des. 2018 

 

Kuliahan yang dipelajari dari struktur pondasi, rangka   kuda- 
kuda/atap bentang lebar. 
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