MODULPRAKTEK
ACUAN PERANCAH 2
LABORATORIUM KONSTRUKSI KAYU
JURUSAN TEKNIK SIPIL

KATA PENGANTAR
Modul dengan judul “Praktek Acuan Perancah 2” merupakan bahan ajar yang
digunakan sebagai panduan praktek Mahasiswa Program Studi Diploma III Jurusan
Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado untuk membentuk salah satu bagian dari
kompetensi melaksanakan pekerjaan konstruksi bangunan.
Modul ini membahas secara sederhana papan duga, acuan perancah kolom, balok
dan pelat lantai, juga acuan perancah untuk dinding geser. Modul ini terkait dengan
modul lain yang membahas kerja acuan perancah 1 dan kerja beton.
Dengan modul ini mahasiswa dapat melaksanakan praktek tanpa harus banyak
dibantu oleh instruktur

A. Deskripsi
Modul ini akan membahas tentang cara membuat acuan perancah dengan metode semi sistem
modern tiap elemen struktur dari suatu konstruksi.

B. Kompetensi yang dikembangkan
1.
2.
3.
4.
5.

Memahami prinsip dan persyaratan bekisting, komponen bekisting dan karakteristiknya.
Menyajikan gambar kerja bekisting plat, balok, kolom, tangga, dinding dan pondasi.
Merencanakan jarak balok pendukung, jarak steger, dan acuan.
Menghitung kebutuhan bahan untuk perancah dan acuan.
Menyusun metode pelaksanaan dan metode pembongkarannya.

C. Waktu
Praktek acuan perancah 2 ini dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja pada semester yang
berjalan.

D. Petunjuk penggunaan modul
1. Sebelum melaksanakan praktek, bacalah dan perhatikan gambar kerja.
2. Siapkan segala sesuatunya, seperti pakaian kerja, bahan dan alat-alat sebelum praktek dimulai.
3. Bekerjalah dengan hati-hati dan teliti, sehingga dapat dihasilkan pekerjaan yang memuaskan.

E. Tujuan akhir
Setelah mengikuti seluruh kegiatan praktek ini, diharapkan mahasiswa dapat :
1. Mempersiapkan peralatan dan bahan praktek dengan benar.
2. Menggunakan peralatan praktek sesuai fungsinya.
3. Menjaga keselamatan kerja dengan benar.
4. Membuat bouwplank (papan duga) di lokasi
5. Membuat acuan perancah kolom.
6. Membuat acuan perancah balok.
7. Membuat acuan perancah pelat.
8. Membuat acuan perancah dinding geser.

TEORI DASAR PRAKTEK ACUAN PERANCAH 2
Acuan perancah atau formwork adalah suatu
konstruksi pendukung yang merupakan mal
atau cetakan pada bagian sisi dan bawah dari
bentuk beton yang dikehendaki.

Konstruksi acuan perancah adalah suatu konstruksi
sementara dari suatu bangunan yang fungsinya untuk
mendapatkan konstruksi beton yang dikehendaki
apabila betonnya telah menjadi keras

Proses pemilihan tipe acuan perancah dilakukan dengan meninjau tipe, jenis dan luasan
bangunan yang akan dibangun, seperti untuk bangunan bertingkat maupun untuk
bangunan yang memiliki volume horizontal yang luas.
Pemilihan tipe acuan dan perancah lebih ditentukan oleh kemampuan untuk dapat digunakan berulang –
ulang dalam jangka waktu yang panjang tanpa mengurangi mutu ataupun kekuatan dari acuan dan
perancah tersebut

A. Persyaratan Acuan Perancah
Persyaratan – persyaratan suatu konstruksi acuan perancah adalah :
1. Kuat
2. Kaku
3. Kokoh
4. Bersih
5. Mudah dibongkar
6. Rapat
7. Material atau bahan yang digunakan
harus mudah dipaku atau sekrup
8. Optimal

B. Metode Konstruksi Acuan Perancah
Konstruksi acuan perancah juga mengalami perkembangan menjadi 3 sistem:
1. Sistem Konvensional / Tradisional

Acuan perancah sistem sederhana biasanya digunakan
satu kali pakai. Bahan yang digunakan dapat berupa bahan
organis, bahan buatan, dan / atau gabungan keduanya.

2. Semi Sistem Modern Metode ini dirancang untuk suatu pekerjaan dan ukuran – ukuran
untuk komponen tertentu dengan masa penggunaan satu kali atau
lebih. Karena kemungkinan dapat digunakan secara berulang
3. Sistem Modern Sistem ini dapat memudahkan dan mempercepat proses pemasangan dan
pembongkaran, dengan kualitas hasil yang lebih baik dibandingkan dengan sistem
lain, dapat dimanfaatkan untuk beberapa kali masa penggunaan.
Untuk meningkatkan kecepatan kerja, sistem ini telah dilengkapi dengan berbagai
alat bantu yang disesuaikan dengan tujuan penggunaan.

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
1. Bahan Acuan Perancah

a.

Kayu

b. Kayu lapis (plywood)
c. Dolken
d. Aluminium
e. Baja

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
2. Peralatan acuan perancah
a.

Pipe Support

b. Scaffolding

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
a. Peraturan yang digunakan
1.
2.
3.
4.

Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (SNI Kayu 2002, Bahan Konsensus).
Standar Kehutanan Indonesia (SKI.C – bo – 002;1987).
Standar Australia.
Brosur dan spesifikasi perancah “Slab & Beam, Formwork & Scaffolding” by
Beton Concrete Form specialist, 2000.

b. Pembebanan
Beban – beban yang diperhitungkan adalah :
1. Beban Vertikal
2. Beban Tambahan (campuran beton)
3. Beban Getaran
4. Beban Kejut
5. Beban Horisontal

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
c.

Pembahasan
Kondisi struktur yang ada di lapangan,
1. Data umum struktur :
a. Balok : 30/50
b. Kolom : 70/70
c. Tebal plat : 15 cm
d. tebal anak tangga : 25/2 cm

2. Data umum acuan / bekisting :
a. Tebal Multiplek : 18 mm
b. Jarak antar perancah : 90 cm
c. Jarak spasi acuan : 6,54 cm

3. Data umum perancah :
a. Main frame 190 (kapasitas maksimum 2500 kg / tiang).
b. Leader frame (type 120, type 150).
c. U head jack.
d. Horry Beam.

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
d. Perhitungan Kekuatan Scafolding

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
d. Perhitungan Kekuatan Scafolding
Perhitungan beban struktur
Beban mati
Plat dan anak tangga = 0,275 × 3 × 2400 kg/m3
Balok ukuran 30/50 = 0,3 × 0,5 × 2400 kg/m3
Beban Bekisting, Perancah
Total Beban mati
Beban hidup ( pekerja )
Kombinasi beban = (1,2 × DL) + (1,6 × LL)
= (1,2 × 2440) + (1,6 × 300)

= 1980 kg/m
= 360 kg/m
= 100 kg/m
= 2440 kg/m
= 300 kg/m
= 3408 kg/m
(sepanjang 3m, utk 8 ttk)

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
d. Perhitungan Kekuatan Scafolding
Perhitungan beban struktur
Besar beban titik (beban struktur) yang harus dipikul oleh
tiap tiang scaffolding adalah sebesar:

Besar total beban yang harus ditahan oleh tiap tiang scaffolding :
Pawal ( beban total struktur )
Beban kejut (beban penuangan )
TOTAL BEBAN

= 383 kg
= 20 kg
= 403 kg

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
e. Analisis Perhitungan
Akibat kondisi lapangan yang sulit diprediksi, maka nilai reduksi dari kekuatan scaffolding
yang digunakan sebesar 0,6.
Dengan demikian, maka besar kekuatan tiap tiang scaffolding untuk menahan beban adalah :
P = 0,6×2500 kg = 1500 kg > 403 kg......................aman
Dengan kondisi demikian, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi perancah (scaffolding)
yang ada, kuat untuk dapat menahan besar beban struktur yang ada.

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
f.

Analisis dan Pencegahan Keruntuhan
Berikut analisis kemungkinan penyebab keruntuhan dari penggunaan perancah scaffolding :
1. Ketidakmampuan acuan dalam menerima beban.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang dirancang, maka
penggunaan bahan baku dengan kualitas baik menjadi mutlak diperlukan.
2. Kesalahan pemilihan metode kerja
Pemilihan metode kerja pada proses pelaksanaan pembangunan, juga
memegang peranan penting, termasuk dalam efisiensi dan efektifitas waktu
kerja, bahan bangunan, tenaga kerja, penggunaan alat kerja (ringan dan berat),
yang berujung pada biaya yang harus dikeluarkan.

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
f.

Analisis dan Pencegahan Keruntuhan
Hal–hal khusus yang perlu diperhatikan ketika pengecoran dengan kondisi miring adalah :
a. Pengecoran dilakukan dari bagian bawah, hal tersebut untuk menghindari pergeseran
acuan akibat beban beton saat penuangan.
b. Untuk menghindari keruntuhan guling dari konstruksi perancah, maka penuangan beton
campuran disarankan dengan cara vertical atau tegak lurus plat acuan.
c. Hindari adanya pembebanan titik akibat penumpukan penuangan pada satu titik, karena
dapat menyebabkan lendutan yang berujung pada keruntuhan.
d. Kondisi campuran beton lebih kental (menggunakan admixture bila diperlukan) dari saat
pengecoran biasa, hal tersebut untuk mempercepat proses pengerasan dan menghindari
kelongsoran campuran.
e. Untuk syarat–syarat campuran beton yang lain, sama dengan aturan campuran pada
umumnya.

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
f.

Analisis dan Pencegahan Keruntuhan
3. Kondisi lahan yang kurang mendukung.
Kondisi lahan yang kurang baik juga mempengaruhi pada proses pelaksanaan pembangunan,
terutama pada pelaksanaan konstruksi perancah.
Kondisi lahan yang tidak rata, dapat mempengaruhi ketegakan, dan kesamarataan ketinggian
dari konstruksi perancah. Selain itu penggunaan tanah urug yang belum sepenuhnya padat,
juga turut mempengaruhi hasil dari pekerjaan konstruksi perancah.

4. Lain – lain
Hal – hal lain yang harus diperhatikan pada pelaksanaan konstruksi perancah adalah
tingkat kemampuan pekerja. Hal ini berhubungan dengan kualitas pekerjaan dan tingkat
kesadaran pekerja akan keselamatan diri selama proses pembangunan berlangsung

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
g.

Tindakan Pencegahan
Beberapa tindakan yang dapat menjadi alternatif pencegahan pada pekerjaan konstruksi
perancah scaffolding :
1. Konstruksi perancah harus direncanakan dan dihitung dengan faktor keamanan dan satu
unit perancah scaffolding dengan satu kaki < 1,5 ton (spesifikasi teknis material pabrik ).
2. Perancah harus cukup kuat dengan pemberian meja scaffolding dan bracing / crossing
dalam menerima gaya momen, lintang maupun normal (lateral).
3. Bahan – bahan perancah harus menggunakan bahan yang baik sebelum dilakukan
pemasangan perancah.
4. Perancah harus diperiksa oleh seorang tenaga ahli yang berwenang.
5. Kerangka siap pasang ( Pre-fabricated frames) yang digunakan untuk perancah harus
memenuhi jepitan sambungan sempurna pada kedua muka.
6. Perancah harus diberi penguat (diagonal / horizontal) untuk memberikan kekakuan dan
kekuatan.

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
g.

Tindakan Pencegahan
Beberapa tindakan yang dapat menjadi alternatif pencegahan pada pekerjaan konstruksi
perancah scaffolding :
7. Perancah harus didirikan di dasar tumpuan yang kuat dan rata.
8. Kejutan gaya yang besar ( beban titik ) tidak boleh dibebankan pada perancah.
9. Semua perancah tempat tenaga kerja bekerja, harus dilengkapi dengan platform untuk
bekerja dan cukup kuat.
10. Setiap bagian dari tempat bekerja yang dimungkinkan tenaga kerja terjatuh dari
bagian yang terbuka 2 m atau lebih diberi pagar pengaman.

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
g.

Tindakan Pencegahan
Beberapa tindakan yang dapat menjadi alternatif pencegahan pada pekerjaan konstruksi perancah
scaffolding :
11. Hal – hal yang harus perhatikan bila menggunakan perancah kayu :
a. Bahan yang digunakan harus baik (mutu kayu kelas II).
b. Desain dimensi, dan jarak perancah kayu harus dihitung sesuai dengan gaya meksimum
yang diterima.
c. Paku harus mempunyai panjang, dan diameter yang cukup.
d. Paku harus ditancapkan penuh pada kayu.
e. Perancah kayu harus diberi palang penguat untuk memberikan kekakuan, dan kekuatan.
f. Dimensi, dan jarak kayu melintang harus mampu menahan beban yang dipikulnya.
g. Pada konstruksi yang mempunyai sudut / miring, balok melintang harus terpasang
kestabilannya pada penerimaan beban lateral / horizontal.
h. Tiang – tiang kayu yang berdiri bebas harus dikopel secara diagonal / horizontal dengan
menggunakan palang penguat.

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
3. Contoh analisis kekuatan acuan perancah
h. Hal–hal teknis yang dapat menyebabkan keruntuhan perancah
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tidak adanya tangga penghubung antara elevasi – elevasi frame scaffolding, hal itu
dapat menyebabkan kesulitan bagi pekerja yang berujung pada kurang stabilnya
kondisi perancah.
Tata letak perancah harus diperhatikan, agar tidak mengganggu pergerakan dan
aktivitas pekerja.
Penggunaan pengamanan bagi pekerja menjadi penting untuk struktur perancah yang
tinggi.
Masa perawatan perancah pasca pemakaian, mutlak diperlukan agar kondisi perancah
tetap terjaga baik sesuai dengan asumsi perancangan.
Adanya beban tambahan (beban kejut) diluar perancangan yang dapat menyebabkan
struktur kelebihan beban kerja.
Khusus untuk mobile scaffolding, rasio ketinggian dengan lebar alas adalah
3 : 1.

C. Bahan dan Peralatan Acuan Perancah
4. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas :
1. Secara perhitungan kekuatan, penggunaan perancah scaffolding cukup kuat untuk menahan
beban layan (beban struktur dan beban kejut ) yang ada.
2. Pemeriksaan / penyesuaian kondisi lapangan dan tingkat kemampuan pekerja dalam
melakukan pekerjaan konstruksi perancah menjadi mutlak diperlukan, agar hasil pekerjaan
yang ada dapat sesuai dengan perancangan.
3. Perawatan bahan acuan dan perancah mutlak diperlukan agar kondisi bahan dapat terkendali
dan sesuai dengan asumsi perancangan.
4. Pengecekan / pengendalian kualitas pekerjaan konstruksi perancah harus dilakukan berkala
agar dapat meminimalisir hal – hal yang tidak diinginkan.
5. Pemilihan metode kerja yang tepat harus dipikirkan dengan baik, karena tidak hanya
mempengaruhi waktu / lama pekerjaan tapi juga pada jenis bahan, alat dan beban kerja yang
ada pada pelaksanaan pembangunan.
6. Pemahaman terhadap tindakan pencegahan keruntuhan konstruksi perancah, sebaiknya
dikuasai / dipahami dengan baik oleh kontraktor agar dapat meminimalisir dampak dari
keruntuhan konstruksi perancah tersebut.

E. Job Shet Praktek Acuan Perancah 2

Job Sheet yang akan dikerjakan terdiri dari :
1. Membuat bouwplank (papan duga)
2. Membuat acuan perancah kolom
3. Membuat acuan perancah balok
4. Membuat acuan perancah pelat lantai
5. Membuat acuan perancah dinding geser

JOB SHEET 1
MEMBUAT PAPAN DUGA (BOUWPLANK)

I. Tujuan :
Pada akhir praktek bengkel mahasiswa diharapkan terampil dalam :
a. Menggunakan peralatan kayu
b. Membaca gambar kerja dengan baik.
c. Menghitung kebutuhan bahan.
d. Membuat / memasang papan duga (bouwplank) dengan baik dan benar.

II. Instruksi Umum :
Bouwplank (papan bangunan) berfungsi untuk mendapatkan titik-titik bangunan yang diperlukan sesuai
dengan hasil pengukuran.
Syarat-syarat memasang bouwplank :
1. Kedudukannya harus kuat dan tidak mudah goyah
2. Berjarak cukup dari rencana galian, diusahakan bouwplank tidak goyang akibat pelaksanaan galian
3. Terdapat titik atau dibuat tanda-tanda.
4. Sisi atas bouwplank harus terletak satu bidang (horizontal) dengan papan bouwplank lainnya.
5. Letak kedudukan bouwplank harus seragam (menghadap kedalam bangunan semua)
6. Garis benang bouwplank merupakan as (garis tengah) daripada pondasi, sloof, kolom, dan dinding
batu bata.

III. Instruksi Kerja :
a. Gunakan pakaian kerja (Jas Lab) dan peralatan keselamatan kerja.
b. Pelajari dahulu gambar kerja, hitung jumlah kebutuhan bahan dan ikuti langkah-langkah kerja
dengan seksama dan teliti.
c. Pusatkanlah perhatian atau pikiran pada waktu praktek.
d. Ikuti petunjuk-petunjuk dari Instruktur.

IV. Peralatan dan Bahan
A. Peralatan :
1.Gergaji potong / belah
2.Palu cakar
3.Waterpass batang / slang
4.Rol meter
5.Siku besi
6.Unting-unting
7.pensil

B. Bahan :
1.Kayu 4/6 – 400 cm
2.Papan 2/30-400
3.Blok beton
4.Paku 1 - 3 inchi
5.Benang / Senar

V. Langkah Kerja :
1. Siapkan peralatan dan bahan –bahan yang diperlukan. Pastikan semua dalam keadaan baik.
2. Atur posisi blok beton yang disesuaikan dengan posisi letak kolom dengan jarak dari
dinding luar setakan kolom ≥ 1,00 m.
3. Potong kayu (totara 4/6) sejumlah 2 x jumlah balok beton (8 bh) dengan panjang
disesuaikan dengan blok beton tersebut (100 cm) dan dipakukan ke blok beton secara
tegak lurus dan kokoh sebagai tiang dari papan duga.
4. Potong dan iris papan sebagai papan duga dengan ukuran 2/15 – 100 cm sebanyak 8
lembar.
5. Pakukan salah satu bagian dari papan duga pada salah satu tiang kayu (totara) dengan
sebuah paku.
6. Ukur kedataran (level) dari papan duga tersebut dengan alat waterpass batang secara
cermat.
7. Setelah yakin bahwa papan duga tersebut sudah datar, pakukan bagian yang lain dari papan
duga ke balok disampingnya secara kuat dan kokoh. Papan duga ini menjadi patokan (titik
duga) untuk papan duga lainnya.

V. Langkah Kerja :
8. Masukkan air ke dalam waterpass selang smpai penuh. Usahakan tidak ada gelembung udara
disepanjang selang tersebut.
9. Letakkan selang waterpass yang telah diisi air pada papan duga yang menjadi titik duga.
Teman yang lain diminta untuk memberi tanda dengan pensil di setiap tiang papan duga.
Perhatikan, ketinggian air dalam selang waterpass harus tepat berada segaris dengan
ketinggian papan duga yang menjadi patokan (titik duga), sementara pada tiang papan duga
yang akan diberi tanda harus menyesuaikan dengan ketinggian air dalam selang waterpass.
Lakukan langkah ini untuk semua tiang papan duga untuk diberi tanda.
10. Setelah semua tiang papan duga ditandai, pakukan papan duga ke tiang papan duga yang telah
ditandai tersebut secara kuat dan kokoh.
11. Pada sisi tepi atas dari setiap papan duga, pakukan salah satu paku 1” tepat di tengah sebagai
as bangunan. Ikatkan benang/senar dan dihubungkan dengan papan duga yang saling
berhadapan.

V. Langkah Kerja :
12. Periksa kesikuan untuk setiap benang/senar yang saling tegak lurus. Pastikan semua
paku dan benang/senar terpasang dengan kuat dan tidak goyang.
13. Dari tanda As pada papan duga, kemudian diukur kiri dan kanannya yang merupakan ½
lebar cetakan kolom yang akan didirikan dan di tandai.
14. Paku bagian kiri dan kanan dari papan duga yang telah ditandai, kemudian hubungkan
papan duga yang saling berhadapan dengan benang/senar seperti pada langkah 11 di
atas. Cek kembali dan pastikan ukuran/jarak antar kolom yang akan dibuat. Dengan
demikian selesailah pekerjaan membuat Bouwplank.
15. Laporkan ke instrukur/dosen untuk diperiksa dan dinilai.

VI.Gambar Kerja :

JOB SHEET 2
MEMBUAT ACUAN PERANCAH KOLOM

I. Tujuan :
Pada akhir praktek bengkel mahasiswa diharapkan terampil dalam :
a. Menggunakan peralatan kayu
b. Membaca gambar kerja dengan baik.
c. Menghitung kebutuhan bahan.
d. Membuat / memasang Acuan dan Perancah Kolom dengan baik dan benar.

II. Instruksi Umum :
Acuan dan perancah kolom merupakan bagian cetakan untuk membuat kolom beton.
Pemasangannya harus benar-benar kuat dan kokoh, karena cetakan adalah hal yang menentukan
terhadap bentuk jadinya kolom beton tersebut. Acuan dan peraqncah kolom harus benar-benar
tegak lurus, bagian dalamnya harus benar-benar bersih dari kotoran yang menempel.
Pada materi acuan dan perancah 2 ini menggunakan bahan-bahan yang sudah tercetak dan
terbuat dari besi/baja. Kita tinggal merangkainya sesuai dengan bentuk yang diinginkan.

III. Instruksi Kerja :
a. Gunakan pakaian kerja (Jas Lab) dan peralatan keselamatan kerja (K3).
b. Pelajari dahulu gambar kerja, hitung jumlah kebutuhan bahan dan ikuti langkahlangkah kerja dengan seksama dan teliti.
c. Pusatkanlah perhatian atau pikiran pada waktu praktek karena keseluruhan
material terbuat dari besi/baja.
d. Ikuti petunjuk-petunjuk dari Instruktur.

IV. Peralatan dan Bahan
A. Peralatan :
1.Kunci-kunci sekrup
2.Palu kayu
3.Waterpass batang
4.Rol meter
5.Siku besi
6.Unting-unting

B. Bahan :
1.Plat cetakan kolom (skydeck set)
2.Penyokong cetakan (push-pull props set)

V. Langkah Kerja :
1. Siapkan peralatan dan bahan – bahan yang diperlukan. Pastikan semua dalam keadaan baik.
2. Dirikan 2 lembar plat cetakan dan pasang saling tegak lurus pada bagian ujung, dan sesuaikan
dengan ukuran lebar kolom yang akan dibuat.
3. Kancing seluruh baut yang tersedia pada masing-masing plat cetakan dan kencangkan dengan
menggunakan palu kayu sehingga benar-benar kuat dan kokoh. Cek kesikuannya.
4. Dirikan dan pasang dan hubungkan plat cetakan yang lain seperti pada langkah ke-3 sehingga
membentuk kubus atau persegi, sesuai dengan bentuk dan ukuran kolom yang akan dibuat.
5. Kancing seluruh baut yang tersedia pada plat cetakan mulai dari bawah sampai ke atas.
6. Cetakan kolom telah terbentuk, cek ketegakannya, posisi berdirinya, serta jarak masingmasing antar kolom.
7. Pasang perancah/penyokong cetakan (push-pull props set), diatur ketegakannya.
8. Pemasangan acuan dan perancah kolom selesai, laporkan kepada instruktur/dosen untuk
diperiksa dan dinilai.

VI. Gambar Kerja :

JOB SHEET 3
MEMBUAT ACUAN PERANCAH BALOK

I. Tujuan :
Pada akhir praktek bengkel mahasiswa diharapkan terampil dalam :
a. Menggunakan peralatan kayu
b. Membaca gambar kerja dengan baik.
c. Menghitung kebutuhan bahan.
d. Membuat / memasang Acuan dan Perancah Balok dengan baik dan benar.

II.

Instruksi Umum :

Acuan dan perancah balok merupakan bagian cetakan untuk membuat balok beton yang
melintang, menghubungkan antara kolom-kolom beton. Pemasangannya harus benar-benar
kuat dan kokoh, karena cetakan adalah hal yang menentukan terhadap bentuk jadinya balok
tersebut. Acuan dan perancah balok harus benar-benar datar di atas perancahnya. Bagian
dalamnya harus benar-benar bersih dari kotoran yang menempel.
Pada materi acuan dan perancah 2 ini menggunakan bahan-bahan yang sudah tercetak dan
terbuat dari besi/baja. Kita tinggal merangkainya sesuai dengan bentuk yang diinginkan.

III. Instruksi Kerja :
a. Gunakan pakaian kerja (Jas Lab) dan peralatan keselamatan kerja (K3).
b. Pelajari dahulu gambar kerja, hitung jumlah kebutuhan bahan dan ikuti langkahlangkah kerja dengan seksama dan teliti.
c. Pusatkanlah perhatian atau pikiran pada waktu praktek karena keseluruhan
material terbuat dari besi/baja.
d. Ikuti petunjuk-petunjuk dari Instruktur.

IV.
A. Peralatan :
1. Kunci-kunci sekrup
2. Palu kayu
3. Waterpass batang
4. Rol meter
5. Siku besi
6. Unting-unting

Peralatan dan Bahan
B. Bahan :
1. Plat cetakan kolom (skydeck set)
2. Penyanggah (scaffolding set)
3. Gelagar (girder)
4. Dudukan gelagar (head spindle)
5. Alas/sepatu penyanggah (base spindle)
6. Siku cetakan (beam bracket)
7. Kelabang (beam width adjusment bar)

V.

Langkah Kerja

1. Siapkan peralatan dan bahan – bahan yang diperlukan. Pastikan semua dalam keadaan baik.
2. Ukur ketinggian balok yang akan dibuat, sehingga dapat memilih ukuran scaffolding yang akan
dipasang.
3. Dirikan scaffolding secara sempurna dan tepat saling berhadapan, perkuat dengan memasang
skor (cross brase) sebagai pengaku dan pengikat main frame pada scaffolding.
4. Pasang base spindle di bagian bawah untuk perkuatan dan mengatur ketinggian scaffolding
serta pasang head spindle di bagian atas scaffolding untuk tempat dudukan girder.
5. Persiapan dudukan lantai/dada acuan balok dan penyanggah didinding balok :
a. Letakkan beam width adjusment bar di lantai. Letakkan 2 bh girder di atas beam
width adjusment bar secara sejajar.
b. Dari atas 2 buah girder tersebut letakkan 2 buah beam bracket dengan saling
berhadapan bagian tegaknya. Atur jaraknya disesuaikan dengan lebar cetakan balok
yang akan dibuat
c. Buat beberapa buah dudukan lantai ini disesuaikan dengan panjang bentangan balok
yang akan dibuat.

V.

Langkah Kerja

6. Pasang 2 buah girder di atas head spindle secara sejajar pada scaffolding.
7. Pasang dudukan lantai/dada acuan balok yang telah dibuat sebelumnya secara tegak
lurus/melintang pada kedua girder sejajar di atas scaffolding.
8. Pasang lantai dan dinding acuan balok pada dudukan acuan pada langkah ke-7.
Pastikan lantai dan dinding acuan balok benar-benar terapit rapat, tidak ada celah
dengan cara mengunci sekrup yang ada pada beam bracket. Hal ini telah
diperhitungkaan saat membuat dudukan pada langkah ke-5 di atas.
9. Skor kedua dinding acuan balok pada bagian atasnya pada 3 titik bagian. Ukuran
lebar dalamnya harus sama dengan ukuran lebar dalam lantai acuan balok, sehingga
dinding acuan balok tidak bergerak
10. Pemasangan acuan dan perancah balok telah selesai, laporkan kepada
instruktur/dosen untuk diperiksa dan dinilai.

VI.

Gambar Kerja

VI.

Gambar Kerja

JOB SHEET 4
MEMBUAT ACUAN PERANCAH PELAT LANTAI

I. Tujuan :
Pada akhir praktek bengkel mahasiswa diharapkan terampil dalam :
a. Menggunakan peralatan dan bahan acuan dan perancah
b. Membaca gambar kerja dengan baik.
c. Menghitung kebutuhan bahan.
d. Membuat / memasang Acuan dan Perancah Pelat dengan baik dan benar.

II. Instruksi Umum :
Acuan dan perancah pelat merupakan bagian cetakan untuk membuat pelat beton yang
menumpu di atas balok-balok beton. Pemasangannya harus benar-benar kuat dan kokoh,
karena cetakan adalah hal yang menentukan terhadap bentuk jadinya pelat beton tersebut.
Acuan dan perancah pelat harus benar-benar datar di atas perancahnya. Bagian atasnya
harus benar-benar bersih dari kotoran yang menempel.
Pada materi acuan dan perancah 2 ini menggunakan bahan-bahan yang sudah tercetak dan
terbuat dari besi/baja. Kita tinggal merangkainya sesuai dengan bentuk yang diinginkan.

III. Instruksi Kerja :
a. Gunakan pakaian kerja (Jas Lab) dan peralatan keselamatan kerja (K3).
b. Pelajari dahulu gambar kerja, hitung jumlah kebutuhan bahan dan ikuti langkahlangkah kerja dengan seksama dan teliti.
c. Pusatkanlah perhatian atau pikiran pada waktu praktek karena keseluruhan
material terbuat dari besi/baja.
d. Ikuti petunjuk-petunjuk dari Instruktur.

IV. Peralatan dan Bahan
A. Peralatan :
1. Kunci-kunci sekrup
2. Palu kayu
3. Waterpass batang
4. Rol meter
5. Siku besi

B. Bahan :
1. Plat cetakan kolom (skydeck set)
2. Penyanggah (scaffolding set)
3. Gelagar (girder)
4. Dudukan gelagar (head spindle)
5. Alas/sepatu penyanggah (base spindle)
6. Multiplks 18 mm

V. Langkah Kerja
1. Siapkan peralatan dan bahan – bahan yang diperlukan. Pastikan semua dalam keadaan baik.
2. Ukur ketinggian pelat yaitu dari dasar sampai pada permukan dalam dinding acuan balok,
sehingga dapat memilih ukuran scaffolding yang akan dipasang.
3. Dirikan scaffolding secara sempurna dan tepat saling berhadapan, perkuat dengan
memasang skor (cross brase) sebagai pengaku dan pengikat main frame pada scaffolding.
4. Pasang base spindle di bagian bawah untuk perkuatan dan mengatur ketinggian scaffolding
serta pasang head spindle di bagian atas scaffolding untuk tempat dudukan girder. Pasang 2
buah girder di atas head spindle secara sejajar pada scaffolding.
5. Pasang dudukan lantai acuan pelat secara merata ke arah lebar dan panjang sampai
bertemu tepi atas dinding acuan balok bagian dalam.
6. Perkuat lantai acuan pelat ke bagian tepi atas dinding acuan balok dengan paku.

V. Langkah Kerja
7. Cek kedataran lantai acuan pelat baik arah memanjang maupun pada arah melintang
dengan alat waterpass batang sampai banar-benar datar dan rata.
8. Periksa seluruh bagian antara acuan kolom, acuan balok, dan acuan lantai apakah
terdapat celah-celah yang akan mengakibatkan tertumpahnya air semen.
9. Periksa seluruh perancah pada kolom, balok maupun pelat apakah sudah benarbenar tegak, rata, kuat dan kokoh, tidak bergoyang sehingga hasil pengecoram beton
akan benar-benar sesuai dengan harapan.
10. Jika masih terdapat kekurangan, segera diperbaiki dengan cara mengencangkan
kembali sekrup-sekrup yang terpasang ataupun belum benar-benar datar atau tegak.
11. Periksakan kepada instruktur/dosen hasilnya untuk penilaian.

VI. Gambar Kerja

JOB SHEET 5
MEMBUAT ACUAN PERANCAH DINDING GESER

I. Tujuan :
Pada akhir praktek bengkel mahasiswa diharapkan terampil dalam :
a. Menggunakan peralatan dan bahan acuan dan perancah
b. Membaca gambar kerja dengan baik.
c. Menghitung kebutuhan bahan.
d. Membuat / memasang Acuan dan Perancah Dinding dengan baik dan benar.

II. Instruksi Umum :
Acuan dan perancah dinding merupakan bagian cetakan untuk membuat dinding beton yang
berdiri di atas sloof beton atau lantai. Pemasangannya harus benar-benar kuat dan kokoh, karena
cetakan adalah hal yang menentukan terhadap bentuk jadinya dinding beton tersebut. Acuan dan
perancah dinding harus benar-benar tegak di atas lantai. Bagian dalamnya harus benar-benar
bersih dari kotoran yang menempel.
Acuan dan perancah dinding ini akan dibuat dalam bentuk bersudut L disesuaikan dengan lokasi
praktek yang ada.
Pada materi acuan dan perancah 2 ini menggunakan bahan-bahan yang sudah tercetak dan
terbuat dari besi/baja. Kita tinggal merangkainya sesuai dengan bentuk yang diinginkan.

III. Instruksi Kerja :
a. Gunakan pakaian kerja (Jas Lab) dan peralatan keselamatan kerja (K3).
b. Pelajari dahulu gambar kerja, hitung jumlah kebutuhan bahan dan ikuti langkahlangkah kerja dengan seksama dan teliti.
c. Pusatkanlah perhatian atau pikiran pada waktu praktek karena keseluruhan
material terbuat dari besi/baja.
d. Ikuti petunjuk-petunjuk dari Instruktur.

IV. Peralatan dan Bahan
A. Peralatan :
1. Kunci-kunci sekrup
2. Palu kayu
3. Waterpass batang
4. Rol meter
5. Siku besi

B. Bahan :
1. Plat cetakan dinding (skydeck set)
2. Gelagar (girder)
3. Siku cetakan (beam bracket)
4. Kelabang (beam width adjusment bar)
5. Penyokong cetakan (push-pull props set)

V. Langkah Kerja
1. Siapkan peralatan dan bahan – bahan yang diperlukan. Pastikan semua dalam
keadaan baik.
2. Ukur ketinggian dinding yaitu dari dasar sampai pada permukan tinggi dinding
yang disesuaikan dengan plat cetakan dinding.
3. Dirikan plat acuan dinding dan dirangkai secara tegak lurus dengan
mengancingkan baut-bautnya dari bawah sampai ke atas.
4. Pasang penyokong acuan dinding sambil dicek ketegakannya dengan watrpass
batang.
5. Rangkaikan lagi plat acuan dinding secara sejajar dan memanjang, sesuai dengan
ukuran yang telah ditentukan di kedua sisi yang saling tegak lurus sambil
diperhatikan ketegakannya.
6. Pasang penyokong acuan dinding agar acuan dinding tetap berdiri tegak.
7. Lanjutkan langkah ke-3 s/d langkah ke-6 untuk sisi bagian dalam dengan
pemasangan secara terbalik.

V. Langkah Kerja
8. Pembuatan penahan dinding sbb :
a. Letakkan beam width adjusment bar di lantai. Letakkan 2 bh girder di atas
beam width adjusment bar secara sejajar.
b. Dari atas 2 buah girder tersebut letakkan 2 buah beam bracket dengan saling
berhadapan bagian sudutnya. Penempatan beam bracket yang satu letaknya di
bagian ujung girder dan beam bracket yang satunya diletakkan 40 cm dari
bagian ujung girder lainnya.
c. Buat beberapa buah penahan dinding tersebut di atas untuk penempatan setiap
lembaran plat acuan dinding. Jadi jumlahnya adalah sebanyak jumlah lembaran
plat acuan dinding bagian dalam.
9. Letakkan penahan dinding yang dibuat pada langkah ke-8 tersebut di atas pada setiap
plat acuan dinding bagian dalam.
10. Untuk mengatur jarak/spasi ketebalan dinding, letakkan pipa PVC yang telah
dipotong-potong sepanjang 20 cm (sesuai tebal dinding yang akan dibuat).

V. Langkah Kerja
11. Dari lobang-lobang yang terdapat pada plat acuan dinding, masukkan besi ulir
sambil memasukkan pipa PVC yang telah dipotong tadi sebagai pembatan
ketebalan dinding yang akan dibuat.
12. Kancing besi ulir tersebut di kedua sisi, dimana sisi yang satu dikancingkan pada
girder penahan dinding, sementara yang lainnya dikancing pada plat yang telah
menyatu dengan plat acuan dinding.
13. Lakukan langkah ke-12 di atas, sampai seluruh bagian, penahan dinding dan plat
pada acuan dinding terpasang semuanya.
14. Cek kembali ketegakan dinding, kesikuan sudut dinding dan pastikan semuanya
telah sesuai.
15. Periksakan kepada instruktur/dosen untuk penilaian jika pekerjaan pembuatan
acuan dan perancah dinding telah selesai.

VI. Gambar Kerja

VI. Gambar Kerja

EVALUASI

SOAL EVALUASI

1. Jelaskan definisi dari acuan dan perancah!
2. Sebutkan syarat acuan dan perancah!
3. Jelaskan fungsi dari acuan dan perancah!
4. Jelaskan metode dalam pekerjaan acuan dan perancah!
5. Sebutkan bagian – bagian dari scaffolding!

PENILAIAN

Format Penilaian Praktek Acuan Perancah 2
Format penilaian JOB 1

Format Penilaian Praktek Acuan Perancah 2
Format penilaian JOB 2

Format Penilaian Praktek Acuan Perancah 2
Format penilaian JOB 3

Format Penilaian Praktek Acuan Perancah 2
Format penilaian JOB 4

Format Penilaian Praktek Acuan Perancah 2
Format penilaian JOB 5

Format Penilaian Praktek Acuan Perancah 2
Format Rekapitulasi Penilaian
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