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PINTU DAN JENDELA 
A. Pendahuluan 

Pintu dan jendela merupakan konstruksi yang dapat bergerak, 
bergeraknya pintu atau jendela dipengaruhi oleh perletakan/penempatan, 
efisiensi ruang dan fungsinya. Dalam merencanakan pintu dan jendela, 
ada 4 (empat) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu : 
1.   Matahari 

Pintu dan jendela merupakan sumber pengurangan dan penambahan 
panas, sehingga jendela dapat diletakkan di sisi sebelah timur 
dan/atau barat 

2. Penerangan  
Untuk menghasilkan penerangan alami sebuah ruangan, dengan 
menempatkan jendela dekat sudut ruangan maka dinding didekatnya 
disinari cahaya akan memantulkan ke dalam ruangan.  

3.   Pemandangan
      Jendela sebaiknya ditempatkan untuk memberi bingkai pada 

pemandangan. Ketinggian ambang atas jendela sebaiknya tidak 
memotong pemandangan orang yang duduk ataupun berdiri di dalam 
ruangan, juga jangan sampai kerangka jendela membagi dua atau 
lebih suatu pemandangan.  

4.   Penampilan 
      Jendela akan dapat mempengaruhi penampilan ekterior 
rumah/bangunan.

Gambar XI-1, Pintu dan Jendela Pada Suatu Bangunan 
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B. Persyaratan 
Syarat pintu dan jendela pada sebuah bangunan meliputi : 

1. Bekerja dengan aman 
2. Tahan cuaca, untuk mendapatkan ketahanan terhadap cuaca maka 

harus dipilih dari bahan yang baik, tidak mudah lapuk, tidak mudah 
mengalami kembang/susut (muai, melengkung) 

3. Tidak ada celah/ cahaya yang tidak dikehendaki masuk, cuaca (suhu, 
udara) masuk ke dalam ruangan. 

4. Kuat 
5. Minimal ada 1(satu) buah jendela dalam sebuah ruangan. 

C. Fungsi 
Fungsi pintu dan jendela dalam sebuah bangunan 

1.   Fungsi pintu 
Dalam kegiatan/komunikasi antar ruang maka pintu sangat 
dibutuhkan, demikian juga sarana lintas antara bagian dalam dan 
bagian luar bangunan. 

2.   Fungsi jendela 
a. Penerangan alami ruangan 
b. Pengatur suhu ruangan, sirkulasi angin 
c. Melihat pemandangan/situasi luar bangunan 

D. Jenis Pintu dan Jendela 
Pintu dan jendela biasanya dikelompokkan sesuai dengan 

bagaimana bukaannya, hal ini juga sangat erat hubungannya dengan 
jenis perangkat alat penggantung dan pengunci yang akan dipakai untuk 
melekatkan daun pintu/jendela pada rangkanya. 

1. Jenis Pintu 
Dilihat dari cara membukanya daun pintu, pintu dibedakan 

menjadi:
a. Pintu sorong (slide a door) yang membukanya didorong horisontal ke 

kiri/kanan atau vertikal ke sisi atas, daun-daun pintu ini ditempatkan 
pada belakang rangka atau pada alat/rel, bagian jendela dapat dibuka 
penuh.

Pintu sorong horizontal (slide a door)

Gambar X-2, Pintu Sorong 
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b. Pintu lipat, yang membukanya dengan cara didorong dan melipat di 
kanan/kiri, daun-daun pintu diletakan/digantung pada alat/rel, bagian 
pintu dapat dibuka ± 90%. 

Gambar X-3, Pintu Lipat 

c. Pintu Gulung (roll a door), yang membukanya dengan cara digulung 
di atas, daun-daun pintu digulung pada alat, bagian pintu dapat 
dibuka penuh. 

Gambar X-4, Pintu Gulung 

d. Pintu sayap tunggal/ganda, daun pintu digatung pada sisi dalam/luar 
rangka dengan alat/engsel. Pintu ini dibedakan menjadi pintu kiri/pintu 
kanan. Untuk mengetahui perbedaan ini dengan cara pada saat kita 
berdiri dan punggung menempel pada alat penggantung, apabila 
bukaan daun pintu sesuai dengan gerakan membuka tangan kiri 
maka pintu tersebut adalah pintu kiri demikian juga untuk pintu kanan. 
Bagian pintu dapat dibuka penuh. 

Gambar X-5, Pintu Sayap 

Pintu Kiri Pintu Kanan 
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2. Jenis Jendela 
Jendela biasanya dikelompokkan sesuai dengan bukaanya, 

jendela yang terpasangnya mati tidak terbuka sama sekali, akan 
memberikan tingkat kekedapan terhadap cuaca paling besar. Jendela 
yang terbuka untuk ventilasi, pembersihan dan jalan keluar darurat 
mempunyai daun-daun jendela yang membukanya dengan cara disorong, 
diayun atau diputar. Berikut ini adalah jenis-jenis utama bekerjanya 
jendela.
a. Jendela gantung ganda, mempunyai daun-daun jendela yang 

didorong secara vertikal. Daun-daun jendela ini ditempatkan pada alur 
depan rangka atau pada alat/rel. Bagian jendela dapat dibuka ± 50%. 

Gambar X-6, Jendela Sorong Vertical 

b. Jendela gantung ganda, mempunyai daun-daun jendela yang 
didorong secara horisontal. Daun-daun jendela ini ditempatkan pada 
alur depan rangka atau pada alat/rel. Bagian jendela dapat dibuka ± 
50%.

Gambar X-7, Jendela Sorong Horizontal 

c. Jendela sayap, mempunyai daun-daun jendela yang digantung pada 
ambang atas/bawah atau pada tiang. Daun-daun jendela ini 
ditempatkan pada engsel depan/belakang. Bagian jendela dapat 
dibuka penuh. 
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Jendela sayap tunggal         Jendela sayap ganda 
(engsel di ambang bawah)                     (engsel di ambang atas) 

Jendela sayap tunggal        Jendela sayap ganda 
(engsel di ambang atas)                           (engsel di ambang bawah) 

Jendela sayap                    Jendela sayap ganda 
tunggal                                 (engsel di tiang) 
(engsel di tiang) 

Gambar X-8, Jendela Sayap 
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E. Kusen Pintu dan Jendela  
Untuk meletakkan daun pintu atau daun jendela pada dinding, 

dipasang rangka yang disebut kusen, kusen untuk tempat tinggal terbuat 
dari kayu atau logam. Kusen kayu memberikan penampilan yang hangat 
dan indah dari tampilan tekstur serat-serat kayu yang dimilikinya, 
mempunyai nilai penyekat panas yang baik dan pada umumnya tahan 
terhadap pengaruh cuaca. Rangka jenis ini dapat berupa produk pabrik 
yang telah diselesaikan dengan pelapisan cat, pewarnaan atau masih 
berupa kayu asli tanpa pelapisan. Kusen dari bahan logam berbeda dari 
kayu, kusen logam tidak terpengaruh bila basah, kusen logam ini tidak 
memiliki kehangatan dalam penampilan dan  memberikan daya tahan 
yang kecil terhadap perpindahan panas. Kusen logam dapat terbuat dari 
alumunium, baja atau baja tak berkarat (stainless-steel), warna alami 
logam dapat ditutup dengan lapisan cat dan dirawat dengan baik untuk 
mencegah korosi. 

Ukuran penampang batang kayu untuk rangka pintu dan jendela 
adalah sebagai berikut : 
Pada pintu biasa dengan satu daun:  

5/10  5/12  5/14  5/15 cm  
6/10  6/12  6/14  6/15 cm  

7/12 cm
Pada pintu rangkap dengan dua daun:  

8/10  8/12  8/14  8/15 cm  

1. Bagian-Bagian Kusen 
Kusen terdiri atas : 

1. Tiang (style). 
2. Ambang (dorpel) pada kusen jendela terdapat ambang atas dan 

ambang bawah sedangkan pada pintu tidak ada ambang bawah. 
3. Sponneng, yaitu tempat perletakan/melekatnya daun pintu atau daun 

jendela.
4. Telinga, yaitu bagian ambang (dorpel) yang masuk/ditanam kedalam 

tembok yang berfungsi untuk menahan gerakan kusen kemuka atau 
kebelakang. 

5. Alur kapur, bagian dari tiang (style) yang dialur/dicoak dengan fungsi 
untuk menahan gerakan kusen kemuka atau kebelakang selain itu 
juga agar apabila terjadi penyusutan, tidak timbul celah.  

6. Angkur, dipasang pada tiang (style), berfungsi untuk memperkuat 
melekatnya pada tembok juga menahan gerakan ke samping.dan ke 
muka/ke belakang. 

7. Duk (neut), dipasang pada tiang (style) di bagian bawah, khusus 
untuk kusen pintu, berfungsi untuk menahan gerakan tiang ke segala 
arah dan melindung tiang kayu terhadap resapan air dari latai ke atas. 
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Gambar X-9, Bagian-Bagian Kusen 
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2. Jenis-Jenis Kusen Pintu 
a. Kusen Pintu Tunggal 

Gambar X-10, Kusen Pintu Tunggal 
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b. Kusen Pintu Gendong 

Gambar X-10, Kusen Pintu Gendong 
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c. Kusen Pintu Gendong Ventilasi Melingkar 

Gambar X-11, Kusen Pintu Gendong Ventilasi Melingkar 
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3. Jenis-Jenis Kusen Jendela 
a. Kusen Jendela Tunggal 

Gambar X-12, Kusen Jendela Tunggal 
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b. Kusen Jendela Ganda 

Gambar X-13, Kusen dan Daun Jendela Ganda 

F. Pemasangan Kusen 
1. Pemasangan Kusen Pintu 

Cara pemasangan kusen pintu adalah sebagai berikut; 
a. Siapkan alat dan bahan secukupnya di tempat yang aman dan 

mudah dijangkau. 
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b. Rentangkan benang berjarak separuh dari tebal kusen terhadap 
as bouwplank untuk menentukan kedudukan kusen. 

c. Pasang angker pada kusen secukupnya. 
d. Dirikan kusen dan tentukan tinggi kedudukan kusen pintu yaitu 2 

meter dari tinggi bouwplank. 
e. Setel kedudukan kusen pintu sehingga berdiri tegak dengan 

menggunakan unting-unting. 
f. Pasang skur sehingga kedudukannya stabil dan kokoh. 
g. Pasang patok untuk diikat bersama dengan skur sehingga 

kedudukan menjadi kokoh. 
h. Cek kembali kedudukan kusen pintu, apakah sudah sesuai pada 

tempatnya, ketinggian dan ketegakan dari kusen. 
i. Bersihkan tempat sekelilingnya. 

Gambar X-14a, Pemasangan Kusen Pintu pada Konstruksi Dinding 
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Gambar X-14b, Pemasangan Kusen Pintu pada Konstruksi Dinding 

2. Pemasangan Kusen Jendela 
Cara pemasangan kusen pintu adalah sebagai berikut; 

a. Siapkan alat dan bahan secukupnya di tempat yang aman dan 
mudah dijangkau. 

b. Rentangkan benang selebar setengah ukuran batu bata dari as 
bouwplank. 

c. Pasang bata setengah batu setinggi dasar kusen jendela . 
d. Rentangkan benang setinggi 2 meter dari bouwplank. 
e. Pasang kusen jendela setinggi benang tersebut. 
f. Pasang kusen jendela sampai betul-betul tegak dengan 

pertolongan unting-unting. 
g. Pasang skur agar kedudukannya stabil dan kuat. 
h. Cek kembali posisi kusen jendela sampai terpasang pada 

keadaan yang benar. 
i. Bersihkan tempat sekelilingnya. 
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Gambar X-15, Pemasangan Kusen Jendela pada Konstruksi Dinding 

G. Pemasangan Daun Pintu dan Jendela 
1. Memasang Daun Pintu 

Pintu terdiri dari kusen atau gawang dan daun pintu. Kusen
dipasang tetap atau mati di dalam tembok, sedang daunnya 
digantungkan pada kusen dengan menggunakan engsel sehingga dapat 
berputar pada engsel, berputar ke kiri atau ke kanan. Namun, daun
pintu ada yang tidak berputar pada engsel, melainkan bergeser di 
depan kusennya. Pintu tersebur dinamakan dengan pintu geser. 
Kedudukan daun pintu pada saat ditutup melekat dengan sponing 
pada kusen pintu, kecuali pada bagian bawah, kedudukannya 
dibuat beberapa cm di atas lantai.

a. Ukuran Daun Pintu 
Jumlah daun pintu ada yang tunggal, ada pula yang ganda.

Lebar dan tingginya daun pintu diukur dari sisi dalam kusen sampai sisi
luar kusen. Ukuran yang lazim dipakai untuk pintu adalah sebagai 
berikut:
1) Tinggi  :  2,00-2,10 meter,  
2) Lebar  :  0,70-0,90 meter (tunggal), 0,60-0,80 meter (ganda)  
3) Tebal  : 0,30-0,40 meter.  
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b. Cara Pemasangan 
1) Ukur lebar dan tinggi kusen pintu. 
2) Ukur lebar dan tinggi daun pintu. 
3) Ketam dan potong daun pintu (bila terlalu lebar dan terlalu tinggi). 
4) Masukkan/pasang daun pintu pada kusennya, stel sampai masuk 

dengan toleransi kelonggaran 3 – 5 mm, baik ke arah lebar maupun 
kearah tinggi. 

5) Lepaskan daun pintu, pasang/tanam engsel daun pintu pada tiang 
daun pintu (sisi tebal) dengan jarak dari sisi bagian bawah 30 cm, 
dan dari sisi bagian atas 25 cm (untuk pintu dengan 2 engsel), dan 
pada bagian tengah (untuk pintu dengan 3 engsel) 

6) Masukkan/pasang lagi daun pintu pada kusennya, stel sampai baik 
kedudukannya, kemudian beri tanda pada tiang kusen pintu tempat 
engsel yang sesuai dengan engsel pada daun pintu. 

7) Lepaskan sebelah bagian engsel pada daun pintu dengan cara 
melepas pennya, kemudian pasang/tanam pada tiang kusen        

8) Pasang kembali daun pintu pada kusennya dengan memasangkan 
engselnya, kemudian masukkan pennya sampai pas, sehingga 
terpasanglah daun pintu pada kusen pintunya. 

9) Coba daun pintu dengan cara membuka dan menutup. 
10) Bila masih dianggap kurang pas, lepaskan daun pintu dengan cara 

melepaskan pen. 
11) Stel lagi sampai daun pintu dapat membuka dan menutup dengan 

baik, rata dan lurus dengan kusen.  
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Gambar X-16, Pemasangan Daun Pintu 

Gambar X-17, Detail Pemasangan Daun Pintu 

2. Memasang Daun Jendela
Seperti halnya pintu, jendela terdiri atas kusen atau gawang dan 

daun jendela. Kusen dipasang tetap atau mati di dalam tembok, sedang 
daunnya digantungkan pada kusen dengan menggunakan engsel 
sehingga dapat berputar pada engsel, berputar horizontal (ke kiri danke 
kanan) atau berputar vertikal (ke atas dan ke bawah). Namun, ada jenis 
jendela yang tetap atau mati, biasa disebut jendela mati dengan tujuan 
untuk penerangan. Kedudukan daun jendela pada saat ditutup melekat 
dengan sponing pada kusen jendela.  
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a. Ukuran Daun Jendela 
Jumlah daun jendela ada yang tunggal, ada pula yang ganda. 

Lebar dan tingginya daun jendela diukur dari sisi dalam kusen sampai sisi 
luar kusen. Ukuran yang lazim dipakai untuk pintu adalah sebagai berikut: 
1) Tinggi : 0,80-1,70 meter (menyesuaikan dengan fungsi dan 

kondisi bangunan)  
2) Lebar :  0,60-0,80 meter  
3) Tebal : 0,30-0,40 meter.  

b.  Cara Pemasangan 
1) Ukur lebar dan tinggi kusen jendela. 
2) Ukur lebar dan tinggi daun jendela. 
3) Ketam dan potong daun jendela (bila terlalu lebar dan terlalu tinggi). 
4) Masukkan/pasang daun jendela pada kusennya, stel sampai masuk 

dengan toleransi kelonggaran 3 – 5 mm, baik ke arah lebar maupun 
kearah tinggi. 

5) Lepaskan daun jendela, pasang/tanam engsel daun jendela pada 
tiang daun jendela (sisi tebal) dengan jarak dari sisi bagian bawah 
15-20 cm dari bagian tepi (untuk putaran horizontal) atau engsel 
ditanam pada bagian ambang atas daun jendela dengan jarak 15-20 
cm dari bagian tepi (untuk putaran vertikal).  

6) Masukkan/pasang lagi daun jendela pada kusennya, stel sampai baik 
kedudukannya, kemudian beri tanda pada tiang/ambang atas jendela 
tempat engsel yang sesuai dengan engsel pada daun jendela. 

7) Lepaskan sebelah bagian engsel pada daun jendela dengan cara 
melepas pennya, kemudian pasang/tanam pada tiang/ambang atas 
kusen

8) Pasang kembali daun jendela pada kusennya dengan memasangkan 
engselnya, kemudian masukkan pennya sampai pas, sehingga 
terpasanglah daun jendela pada kusen jendelanya. 

9) Coba daun jendela dengan cara membuka dan menutup. 
10) Bila masih dianggap kurang pas, lepaskan daun jendela dengan cara 

melepaskan pen. 
11) Stel lagi sampai daun jendela dapat membuka dan menutup dengan 

baik, rata dan lurus dengan kusen. 
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Gambar X-18, Pemasangan Daun Jendela 

Gambar X-19, Detail Pemasangan Daun Jendela 

H. Pemasangan Kaca 
Pekerjaan ini tidak semudah yang dilihat atau dibayangkan. 

Dengan sifat kaca yang sangat mudah pecah dan membutuhkan ekstra 
hati-hati dalam penanganannya, sebaiknya perlu diperhatikan beberapa 
hal yang penting pada saat memasang kaca pada daun pintu/jendela. 
Konstruksi pemasangan kaca pada daun pintu/jendela dapat dilakukan 
dengan bermacam-macam metode, tergantung dari ukuran kayu, material 
rangka daun pintu/jendela, fungsi, dan ketebalan kaca. 

Apabila kaca dengan tebal kurang dari 4 mm, sebaiknya gunakan 
sistem rangka tempel, papan belakang yang sekaligus daun pintu/jendela 
berfungsi sebagai penahan kaca agar stabil dan tidak pecah, kemudian 
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ditambahkan lis tempel di sekeliling kaca untuk menahan kaca tetap pada 
posisinya. Bila tebal kaca lebih dari 5 mm, dapat digunakan rangka kayu 
solid, bagian dalam rangka perlu dibuat satu lajur takikan untuk 
penempatan kaca. Kemudian kaca ditahan dengan lis kecil di sekeliling 
rangka kayu.

Cara memasang kaca pada daun pintu/jendela adalah sebagai 
berikut;
1. Letakkan daun pintu/jendela dengan posisi alur terletak pada bagian 

atas. Usahakan letakkan pada meja yang luasnya minimal sama 
dengan luas daun pintu. Atau letakkan pada lantai yang datar. 

2. Haluskan seluruh sisi kaca agar tidak tajam. 
3. Pasangkan lembaran kaca dengan hati-hati, gunakan selembar 

karton atau kain untuk memegang kaca. 
4. Pasang paku pada list kayu sebelum dipasang pada keempat sisi 

daun pintu/jendela. 
5. Setelah lis terpasang, perlahan masukkan paku dengan martil. 
6. Sebaiknya letakkan selembar kain di atas permukaan kaca yang 

sedang dipasang lis kayu. Ini untuk menghindari goresan pada 
permukaan kaca karena gerakan martil. 

Gambar X-20, Pemasangan Kaca
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 KUDA-KUDA DAN ATAP 

A. Kuda-Kuda 
1.  Pendahuluan 

Konstruksi kuda-kuda ialah suatu susunan rangka batang yang 
berfungsi untuk mendukung beban atap termasuk juga beratnya sendiri 
dan sekaligus dapat memberikan bentuk pada atapnya. Kuda-kuda 
merupakan penyangga utama pada struktur atap. Struktur ini termasuk 
dalam klasifikasi struktur framework (truss). Umumnya kuda-kuda terbuat 
dari kayu, bambu, baja, dan beton bertulang. 

Kuda-kuda kayu digunakan sebagai pendukung atap dengan 
bentang maksimal sekitar 12 m. Kuda-kuda bambu pada umunya mampu 
mendukung beban atap sampai dengan 10 meter, Sedangkan kuda-kuda 
baja sebagai pendukung atap, dengan sistem frame work atau lengkung 
dapat mendukung beban atap sampai dengan bentang 75 meter, seperti 
pada hanggar pesawat, stadion olah raga, bangunan pabrik, dll. Kuda-
kuda dari beton bertulang dapat  digunakan pada atap dengan bentang 
sekitar 10 hingga 12 meter. Pada kuda-kuda dari baja atau kayu 
diperlukan ikatan angin untuk memperkaku struktur kuda-kuda pada arah 
horisontal.

Pada dasarnya konstruksi kuda-kuda terdiri dari rangakaian 
batang yang selalu membentuk segitiga. Dengan mempertimbangkan 
berat atap serta bahan dan bentuk penutupnya, maka konstruksi kuda-
kuda satu sama lain akan berbeda, tetapi setiap susunan rangka batang 
harus merupakan satu kesatuan bentuk yang kokoh yang nantinya 
mampu memikul beban yang bekerja tanpa mengalami perubahan. 

Kuda-kuda diletakkan diatas dua tembok selaku tumpuannya. 
Perlu diperhatikan bahwa tembok diusahakan tidak menerima gaya 
horisontal maupun momen, karena tembok hanya mampu menerima 
beban vertikal saja. Kuda-kuda diperhitungkan mampu mendukung 
beban-beban atap dalam satu luasan atap tertentu. Beban-beban yang 
dihitung adalah beban mati (yaitu berat penutup atap, reng, usuk, 
gording, kuda-kuda) dan beban hidup (angin, air hujan, orang pada saat 
memasang/memperbaiki atap). 

2. Dasar Konstruksi Kuda-Kuda 
Ide dasar untuk mendapatkan bentuk konstruksi kuda-kuda 

seperti urutan gambar dibawah ini : 
a. Akibat adanya beban maka titik pertemuan kedua kaki kuda-kuda 

bagian atas (P) mengalami perubahan letak yaitu turun ke P’, 
sehingga kaki kuda-kuda menekan kedua tembok kearah samping. 
Bila tembok tidak kokoh maka tembok akan roboh. 
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Gambar XI-1 

b. Untuk mencegah agar kaki kuda-kuda tidak bergerak ke samping 
perlu dipasang balok horisontal untuk menahan kedua ujung bawah 
balok kaki kuda-kuda tersebut. Batang horisontal tersebut dinamakan 
balok tarik (AB). 

Gambar XI-2 

c. Karena bentangan menahan beban yang bekerja dan beban berat 
sendiri kuda-kuda, maka batang tarik AB akan melentur. Titik P 
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bergerak turun ke titik P’, dengan adanya pelenturan, tembok seolah-
olah ke dalam. 

Gambar XI-3 

d. Untuk mengatasi adanya penurunan pada batang tarik diujung atas 
kaki kuda-kuda dipasangi tiang dan ujung bawah tiang menggantung 
tengah-tengah batang tarik AB yang disebut tiang gantung. 

Gambar XI-4 

e. Semakin besar beban yang bekerja dan bentangan yang panjang, 
sehingga kaki kuda-kuda yang miring mengalami pelenturan. Dengan 
adanya pelenturan pada kaki kuda-kuda maka bidang atap akan 
keliatan cekung kedalam, ini tidak boleh terjadi. 
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f. Untuk mencegah pelenturan pada kaki kuda-kuda perlu dipasangi 
batang sokong/skoor dimana ujung bawah skoor memancang pada 
bagian bawah tiang gantung ujung atas skoor menopang bagian 
tengah kuda-kuda. Dengan demikian pelenturan dapat dicegah.    

g. Pada bangunan-bangunan yang berukuran besar, kemungkinan 
konstruksi kuda-kuda melentur pada bidangnya karena kurang begitu 
kaku. Untuk itu perlu diperkuat dengan dua batang kayu horisontal 
yang diletakkan kira-kira ditengah-tengah tinggi tiang gantung. 

Gambar XI-5 

Gambar XI-6 



Teknik Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana-XI 149

Gambar XI-7 

3. Batang-batang Konstruksi Kuda-Kuda 

Gambar XI-8, Batang-batang Konstruksi Kuda-Kuda 

Keterangan:
a. Balok tarik 
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b. Balok kunci 
c. Kaki kuda-kuda 
d. Tiang gantung 
e. Batang Sokong 
f. Balok Gapit 
g. Balok Bubungan  
h. Balok Gording 
i. Balok Tembok 
j. Balok bubungan miring 
k. Balok tunjang 
l. Tiang Pincang 
m. Balok Pincang  

Gambar XI-9, Detail  Hubungan antar Batang Kuda-Kuda 

4.  Tipe Kuda-kuda 
a.  Tipe Pratt 
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Gambar XI-10, Kuda-Kuda Tipe Pratt 

b. Tipe Howe 

Gambar XI-11, Kuda-Kuda Tipe Howe 

c. Tipe Fink 

Gambar XI-12, Kuda-Kuda Tipe Fink 

d. Tipe Bowstring 
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Gambar XI-13, Kuda-Kuda Tipe Bowstring 

e. Tipe Sawtooth 

Gambar XI-14, Kuda-Kuda Tipe Sawtooth 

f. Tipe Waren 

Gambar XI-15, Kuda-Kuda Tipe Waren 

5. Bentuk-Bentuk Kuda-Kuda 
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Berikut ditampilkan bentuk kuda-kuda berdasarkan bentang 
kuda-kuda dan jenis bahannya, yaitu: 

a. Bentang 3-4 Meter 
Digunakan pada bangunan rumah bentang sekitar 3 s.d. 4 

meter, bahannya dari kayu, atau beton bertulang. 

Gambar XI-16, Kuda-Kuda Bentang 3-4 Meter 

b. Bentang 4-8 Mater 
Untuk bentang sekitar 4 s.d. 8 meter, bahan dari kayu atau 

beton bertulang. 

Gambar XI-17, Kuda-Kuda Bentang 4-8 Meter 

c. Bentang 9-16 Meter 
Untuk bentang 9 s.d. 16 meter, bahan dari baja (double angle).

Gambar XI-18, Kuda-Kuda Bentang 9-16 Meter 

d. Bentang 20 Meter 
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Bentang maksimal sekitar 20 m, Bahan dari baja (double angle) 
dan Kuda-kuda atap sebagai loteng, Bahan dari kayu 

Gambar XI-19, Kuda-Kuda Bentang 20 Meter 

e. Kuda-Kuda Baja Profil Siku 

Gambar XI-20, Kuda-Kuda Baja Profil Siku-Siku 

f. Kuda-Kuda Gabel Profil WF 
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Gambar XI-21, Kuda-Kuda Gabel Profil WF 

6. Kuda-Kuda dalam Penerapan 

Gambar XI-22, Pemasangan Kuda-Kuda 

Gambar XI-23, Perletakkan Kuda-Kuda 
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7. Kuda-Kuda Sistem Knock Down 
Kuda-kuda sistem knock down merupakan terobosan baru untuk 

mendirikan rumah instan. Bentuk kuda-kuda sangat sederhana dan 
terbuat dari papan. Tipe kuda-kuda tersebut diperkenalkan dalam rangka 
pendirian rumah untuk korban bencana alam yang terjadi di Aceh tanggal 
26 Desember 2004  dan dikenal dengan rumah tipe RI-A. 

Gambar XI-24, Desain Kuda-Kuda Sistem Knock Down 

Gambar XI-25, Pemasangan Kuda-Kuda Sistem Knock Down 
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B. Atap 
1. Pendahuluan 

Atap merupakan bagian dari struktur bangunan yng befungsi 
sebagai penutup/pelindung bangunan dari panas terik matahari dan hujan 
sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunan bangunan. Struktur 
atap pada umumnya terdiri dari tiga bagian utama yaitu : struktur penutup 
atap, gording dan rangka kuda-kuda. 

Penutup atap akan didukung oleh struktur  rangka atap, yang 
terdiri dari kuda-kuda, gording, usuk dan reng. Beban-beban atap akan 
diteruskan ke dalam fondasi melalui kolom dan/atau balok. Konstruksi 
atap memungkinkan terjadinya sirkulasi udara dengan baik. Lebih detail 
bagian-bagian atap seperti gambar. 

Gambar XI-26, Struktur Atap Sederhana 
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xx ax b x

P O T O N G A N  B U JU R  ( I - I ) P O T O N G A N  M E L IN T A N G  ( I I - I I )

P A N D A N G A N  M U K A P A N D A N G A N  S A M P IN G

P A N D A N G A N  A T A S

a

xbx

x

I

I I

x

I

xx axx b

POTONGAN BUJUR (I-I) POTONGAN MELINTANG (II-II)

PANDANGAN MUKA PANDANGAN SAMPING

2. Bentuk-bentuk Atap 
a. Atap Limasan 

Gambar XI-27, Atap Limasan  

b. Atap Pelana 

Gambar XI-28, Atap Pelana 
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c. Atap Gerigi (Gergaji)/ Sawteeth

Gambar XI-29, Atap Gergaji 

d.  Atap Tenda Terpatah (Joglo) 
1) Tanpa soko guru 

Gambar XI-30, Atap Joglo Tanpa Soko Guru 
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2) Dengan Soko Guru 

Gambar XI-31, Atap Joglo Dengan Soko Guru 

3. Bagian-Bagian Atap
Bagian-bagian atap terdiri atas; kuda-kuda, ikatan angin, jurai, 

gording, sagrod, bubungan, usuk, reng, penutup atap, dan talang 

a. Gording 
Gording membagi bentangan atap dalam jarak-jarak yang lebih 

kecil pada proyeksi horisontal. Gording meneruskan beban dari penutup 
atap, reng, usuk, orang, beban angin, beban air hujan pada titik-titik buhul 
kuda-kuda. Gording berada di atas kuda-kuda, biasanya tegak lurus 
dengan arah kuda-kuda. Gording menjadi tempat ikatan bagi usuk, dan 
posisi gording harus disesuaikan dengan panjang usuk yang tersedia. 
Gording harus berada di atas titik buhul kuda-kuda, sehingga bentuk 
kuda-kuda sebaiknya disesuaikan dengan panjang usuk yang tersedia. 

Bahan- bahan untuk Gording, terbuat dari kayu, baja profil canal 
atau profil WF. Pada gording dari baja, gording satu dengan lainnya akan 
dihubungkan dengan sagrod untuk memperkuat dan mencegah dari 



Teknik Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana-XI 161

terjadinya pergerakan. Posisi sagrod diletakkan sedemikian rupa 
sehingga mengurangi momen maksimal yang terjadi pada gording 

Gording kayu biasanya memiliki dimensi; panjang maksimal 4 m, 
tinggi 12 cm dan lebar 10 cm. Jarak antar gording kayu sekitar 1,5 s.d. 
2,5 m. Gording dari baja profil canal (Iight lip channel) umumnya akan 
mempunyi dimensi; panjang satu batang sekitar 6 atau 12 meter, tinggi 
antara 10 s.d. 12 cm dan tebal sekitar 2,5 mm. Profil WF akan memiliki 
panjang 6 s.d. 12 meter, dengan tinggi sekitar 10 s.d. 12 cm dan tebal 
sekitar 0,5 cm. 

b. Jurai 
Pada pertemuan sudut atap terdapat batang baja atau kayu atau 

framework yang disebut jurai. Jurai dibedakan menjadi jurai dalam dan 
jurai luar. 

c. Sagrod 
Sagrod adalah batang besi bulat terbuat dari tulangan polos 

dengan kedua ujungnya memiliki ulir dan baut sehingga posisi bisa 
digeser (diperpanjang/diperpendek). 

d. Usuk/kaso 
Usuk berfungsi menerima beban dari penutup atap dan reng dan 

meneruskannya ke gording. Usuk terbuat dari kayu dengan ukuran 5/7 
cm dan panjang maksimal 4 m. Usuk dipasang dengan jarak 40 s.d. 50 
cm antara satu dengan lainnya pada arah tegak lurus gording. Usuk akan 
terhubung dengan gording dengan menggunakan paku. Pada kondisi 
tertentu usuk harus dibor dahulu sebelum dipaku untuk menghindari 
pecah pada ujung-ujung usuk. 

e. Reng 
Reng berupa batang kayu berukuran 2/3 cm atau 3/5 cm dengan 

panjang sekitar 3 m. Reng menjadi tumpuan langsung penutup atap dan 
meneruskannya ke usuk/kaso. Pada atap dengan penutup dari asbes, 
seng atau sirap reng tidak digunakan. Reng akan digunakan pada atap 
dengan penutup dari genteng. Reng akan dipasang pada arah tegak 
lurus usuk dengan jarak menyesuaikan dengan panjang dari penutup 
atapnya (genteng) 

f. Penutup Atap 
Penutup atap adalah elemen paling luar dari struktur atap. 

Penutup atap harus mempunyai sifat kedap air, bisa mencegah terjadinya 
rembesan air selama kejadian hujan. Sifat tidak rembes ini diuji dengan 
pengujian serapan air dan rembesan. 

Struktur penutup atap merupakan struktur yang langsung 
berhubungan dengan beban-beban kerja (cuaca) sehingga harus dipilih 
dari bahan-bahan yang kedap air, tahan terhadap perubahan cuaca. 
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Struktur penutup yang sering digunakan antara lain; genteng, asbes, 
kayu (sirap), seng, polycarbonat, plat beton, dan lain-lain. 

1) Genteng
Menurut bahan material terdapat genteng beton dan genteng 

tanah liat (keramik). Sedangkan menurut bentuknya, genteng terdiri atas 
genteng biasa (genteng S), genteng kodok, genteng pres silang. 
Sedangkan untuk bentuk genteng karpus terdiri atas genteng setengah 
lingkaran, genteng segitiga, dan  genteng sudut patah.  

Gambar XI-32, Genteng Biasa (Genteng S) 

Gambar XI-33, Genteng Kodok 

Gambar XI-34, Genteng Pres Silang 
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Gambar XI-35, Macam Bentuk Genteng Bubungan 

2) Pemasangan Genteng

Gambar XI-36, Potongan Pemasangan Genteng S 

Reng 2/3 

± 7cm 

½ Lingkaran 
Segitiga

Sudut Patah 
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Gambar XI-37, Tampak Muka Pemasangan Genteng S 

Gambar XI-38, Pemasangan Genteng Bubungan (Karpus)
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3) Penutup Atap Kayu (Sirap) 
Bahan yang banyak digunakan pada rumah tradisional 

Indonesia berbahan dasar kayu. Sirap yang terbentuk dari potongan-
potongan kayu tipis yang disusun 3 atau 4. Potongan kayu ini kemudian 
dipaku ke multiplek yang melapisi rangka atap.  

Gambar XI-39, Penutup Atap Sirap

4. Jenis Rangka Atap Berdasarkan Bahan Material  
a. Rangka Atap Bambu 

Gambar XI-40, Rangka Atap Bambu 

b. Rangka Atap Kayu 
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Gambar XI-41, Rangka Atap Kayu

c. Rangka Atap Baja 

Gambar XI-42, Rangka Atap Baja 

d. Rangka Atap Baja Ringan 
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Rangka atap baja ringan terbuat dari campuran Zinc dan 
alumunium. Atap baja ringan terdiri dari beberapa elemen seperti kuda-
kuda sebagai struktur utama (biasanya berbentuk U), reng sebagai 
pengikat kuda kuda  biasanya berbentuk V, sekrup dan lempengan reng 
yang berfungsi untuk pengatur jarak genteng agar terlihat rapi dan kokoh.  

Meskipun dari baja, beratnya hanya 10 kg/m2, jauh lebih ringan 
daripada rangka atap atau kusen dari kayu. Hal ini karena bahannya 
terbuat dari campuran seng (zinc) dan aluminium alloy (zincalume) 
dengan komposisi 45 persen seng dan 55 persen aluminium. Selain lebih 
ringan, produk ini anti-karat, antirayap, antikorosi, tidak menjalarkan api, 
tidak memuai, tahan lama (sampai 30 tahun) dan mudah dibersihkan. Bila 
terjadi kebakaran dengan suhu di bawah 600 derajat celcius, rangka tidak 
memuai dan runtuh. 

Rangka baja ini terdiri dari lempengan-lempengan panjang (profil) 
yang bervariasi bentuk dan ukurannya sesuai fungsi masing-masing 
dalam struktur rangka atap. Untuk kuda-kuda atau rangka utama dan 
gording, profil baja ringan ini biasanya berbentuk "I" atau "U" terbalik dan 
memiliki ukuran yang lebih besar. Sedangkan reng ialah pengikat kuda-
kuda dan gording yang posisinya melintang di atas kuda-kuda dan 
gording, serta mengikat kuda-kuda dan gording tersebut hingga 
membentuk suatu kerangka yang kokoh. Lempengan reng adalah profil 
yang paling kecil bentuk dan ukurannya. Fungsinya sebagai penahan 
genteng atau jenis atap lainnya dan sebagai pengatur jarak setiap baris 
genteng agar lebih rapi dan lebih "mencengkeram". 

Kelebihan dari material atap ini ialah bobot beratnya yang 
demikian kecil dibandingkan dengan material rangka atap lainnya. 
Dengan daya tahan terhadap tekanan dan tarikan yang lebih unggul 
daripada material rangka kayu serta bobot materialnya sendiri yang 
demikian ringan, 

Gambar XI-43, Rangka Atap Baja Ringan (A) 
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Gambar XI-44, Rangka Atap Baja Ringan (B)

Gambar XI-45, Rangka Atap Baja Ringan (C)
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DINDING KAYU DAN PLAFON 

A. Dinding Kayu 
Bahan bangunan memiliki sifat-sifat teknis yang berbeda-beda. 

Jika pemilihan kayu sebagai bahan bangunan yang akan dipakai dalam 
konstruksi bangunan maka pengetahuan akan metode-metode 
pengerjaan kayu harus dipelajari. Kayu sampai saat ini masih 
merupakan bahan bangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat. 
Bahkan dewasa ini kayu merupakan salah satu bahan bangunan yang 
mahal.

1. Dinding Kayu Batang Tersusun
Konstruksi batang tersusun untuk dinding dari kayu merupakan 

cara yang paling tua, yang sarnpai sekarang masih dipergunakan, Hanya 
bentuknya berlainan. Karena kayu mempunyai daya isolasi yang tinggi 
maka di Skandinavia dan Eropa Timur konstruksi batang tersusun banyak 
digunakan. Di daerah hutan di Eropa rumah-rumah kediaman dan 
sebagainya dibangun dengan konstruksi batang tersusun 

           a   b   c 
Gambar XII-1, Konstruksi batang tersusun terdiri dari batang kavu bulat atau dari balok  

a) balok kayu bulat bersilang pada sudut-sudut, b) susunan biasa, c) susunan batang ber-
dampul, d) susunan batang beralur-lidah 
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Gambar XII-2,   Konstruksi sudut balok-balok dengan sambungan kura-kura dan macam-
macam susunan balok. 

Gambar XII-3, Konstruksi sudut balok-balok dengan kayu muka berlidah 
2-2  Konstruksi Dinding Rangka Tersusun

 Konstruksi rangka tersusun disusun setingkat-setingkat. Kuda-
kuda penopang di sudut-sudut rumah pada umumnya diatur, sehingga 
beban angin langsung disalurkan dari sudut ke bantalan. Penyusutan 
konstruksi rangka tersusun di bagian-bagian konstruksi yang melintang 
tidak beraturan, bantalan-bantalan, balok lantai dan balok loteng 
penyusutannya besar. Di bagian konstruksi yang tegak yang berupa 
tiang-tiang penyusutannya kecil. Dengan memperhatikan perbedaan 
dalam penyusutan tersebut di atas, maka lapisan yang tegak tidak boieh 
dipasang langsung lebih tinggi dari satu tingkat. Untuk bagian-bagian 
konstruksi yang melintang penyusutan sama seperti di konstruksi batang 
tersusun, yaitu 3 cm per meter tinggi. Pada konstruksi rangka tersusun 
yang terbuka seperti telah disebut di atas, maka untuk kayu bantalan 
disarankan agar memakai kayu Ulin atau Jati, karena mempunyai daya 
tahan terhadap hujan dan panas yang lebih daripada kayu yang lain. 
Dalam konstruksi rangka tersusun tempat-tempat yang terbuka antara 
tiang-tiang, palang-palang dan sebagainya diisi dengan tembok dari bata. 
Jarak antar tiang pada umumnya sekitar 80 cm. 
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Gambar XII-4, Rumah dengan konstruksi kayu dan Konstruksi sudut balok-balok dengan 
kayu muka berlidah 

Gambar XII-5, Konstruksi rangka-rangka tersusun dan rumah konstruksi kayu 
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Keterangan:
1. Kasau  
2. Tambahan kasau miring  
3. Gording dinding  
4. Balok loteng  
5. Tiang  
6. Palang 

7. Bantalan  
8. Tiang sudut  
9. Kuda penopang  
10. Palang (ambang 

jendela) 
11. Balok loteng  
12. Balok loteng ekor  

2. Dinding Kayu Batang Melintang
Gording merupakan bagian atas penutup atap, yang 

mendukung seluruh beban atap. Pada bangunan yang bertingkat 
gording berperan juga mendukung dinding atasnya. Tinggi gording 
disesuaikan dengan beban dan jarak tiang, akan tetapi minimal 
12cm. Sambungan seperti pada bantalan, hanya pada sambungan 
panjangnya dengan sambungan serong bertingkat, ditambah dengan 
dua baut untuk menahan gaya tarik.  

Bantalan ke bawah membatasi dinding dan menumpunya. 
Bebannya akan disalurkan pada kaki pondasi atau kepala balok. 
Oleh sabab itu bantalan harus seluruhnya bertumpu dan cukup kuat. 
Bantalan pada dinding bata atau beton harus dikuatkan letaknya 
dengan baut angkur yang dimasukkan di dalam dinding, dan pada 
kepala balok disambung dengan baut. Kalau bantalan itu tidak cukup 
panjang untuk seluruh dinding, maka bisa disambung. Sambungan 
dengan ditakik separuh, lihat. Bantalan sebaiknya dibuat dari kayu 
Ulin atau kayu Jati, untuk menghindarkan kerusakan oleh 
kelembaban.

Palang berfungsi membagi bidang antara dua tiang atau kuda 
penopang dalam bidang yang lebih kecil. Dengan demikian, palang 
akan memperkuat dinding juga. Melihat tinggi dinding maka 
digunakan 2 sampai 3 palang. Palang disambungkan pada tiang dan 
kuda penopang dengan pen biasa. Palang pintu bagian atas dan 
palang jendela disambungkan dengan pen bergigi tunggal. Kedua 
macam palang ini berukuran seperti tiang palang antara biasanya 2 
cm lebih rendah. 

3. Dinding Kayu Batang Tegak
Tinggi konstruksi tiang menentukan tinggi dinding. Tiang 

berdiri tegak lurus antara bantalan dan gording dinding. Tiang 
biasanya berpenampang bujur sangkar. Kalau penampang ini tidak 
sesuai pada suatu titik, maka dapat digunakan tiang ganda yang 
ditanam disambung dengan baut. Biasanya ini hanya terjadi pada 
gedung-gedung dengan beberapa tingkat, dimana tiang ganda ini 
berlajur terus sampai semua tingkat. Di atas dan di bawah tiang 
biasanya diberi pen, yang dalam bantalan sedikitnya 4 cm, dan pada 
gording dinding sedikitnya 6 cm panjangnya, yaitu ½ tingginya.  
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4. Dinding Kayu Batang Miring
Kuda penopang membagi segiempat bidang dinding yang 

goyah dalam bidang segitiga yang mantap. Menjaga agar dinding 
tidak bergerak oleh benturan atau tekanan angin. Antara tiang dan 
kuda penopang, dalarn bantalan dan gording dinding harus tersisa 8 
sampai 12 cm kayu muka, untuk menghindarkan pergeseran. 
Penampang kuda penopang sedikitnya harus sarna dengan tiang. 
Sering juga digunakan yang 2 cm lebih lebar. Sambungan atas dan 
bawah dengan pen atau gigi tunggal menurut detail l sampai n, 
gambar XII-6.  

Gambar XII-6, Macam Hubungan Pada Konstruksi Kayu Dinding  
Batang Miring 
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Keterangan:
a) ditakik separuh-separuh  
b) pen dan lobang terbuka;  
c) pen lurus tersembunyi  
d) pen serong tersembunyi 
e) ditakik setengah ekor burung  
f) sudut ditakik bertingkat 
g) malang dengan pen dan gigi tunggal  
h) Tiang dengan pen 
i) kuda penopang dengan pen  
j) malang dengan pen, gigi tunggal dan sponing 
k) bantalan dengan pen 
l) bantalan dengan gigi tunggal  
m) bantalan dengan pen dan gigi tunggal  

Ukuran balok kayu untuk rangka dinding yang bisa digunakan 
dalam centimeter :  
untuk bantalan  :   6/8      8/8      8/10 10/10     10/12    2/12   
untuk gording :   8/12   10/12  10/14      12/14 12/16  
untuk tiang  : 8/8     10/10  12/12  
kuda penopang  :    8/8  8/10    10/10     10/12 12/12   12/14  
untuk palang :    6/8  8/8      8/10      10/10     10/12   12/12  

Rangka dinding bagian luar sering kali terkena pengaruh 
hujan dan panas, sehingga semua sambungan harus dibuat tepat, 
rata dan bersih, sehingga tidak dapat dimasuki air. Hal itu dapat 
dicapai dengan pembuatan bidang sambungan dengan tepat dan de-
ngan pengecatan dan kayu yang digunakan harus yang sudah 
kering. Sebagai pengaman dapat juga bidang-bidang sambungan 
yang sudah selesai dibuat, sebelum dipasang dicat. 

Dengan memperhatikan alam sekitar dan latar belakang 
kebudayaan masyarakat suku primitif, pemasangan kuda-kuda 
penopang dinding sering kali dibuat menurut rumus hias dengan arti 
tertentu, seperti terlihat pada gambar XII-7 berikut ini:  

1            2        3      4       5           6               6    5 

      1                       7                         8                     1 
Gambar XII-7, Pemasangan Kuda-kuda Penopang Dnding 
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Sirnbol-simbol ini berarti:  

1. Kuda penopang biasa  
2. Simpul sihir  
3. Salib Andreas  
4. Betina  

5. laki-Iaki liar  
6. Tari petani  
7. Matahari  
8. Pohon kehidupan 

5. Dinding Kayu Rangka Terusan (Lajur)
Konstruksi rangka terusan pada umumnya bagian luar dan 

dalam dilapisi dengan papan. Tiang-tiang  menembus melalui semua 
tingkat bangunan. Oleh karena itu penyusutannya sedikit dan pada 
dasarnya hanya tergantung dari bagian-bagian konstruksi yang 
melintang. Maka bagian ini harus memenuhi syarat-syarat teknis. 
Konstruksi rangka terusan pada umumnya dibuat dari papan. 
Sambungan-sambungan seperti pen, gigi tunggal dan sebagainya tidak 
digunakan disini, sebab semua sambungan dipaku. Untuk tiap-tiap 
sambungan diperlukan paling sedikit empat paku. Jarak dari tiap-tiap 
tiang pada umumnya kira-kira 60 cm.  

Kestabilan pada arah horisontal diperoleh dari papan kuda-kuda 
penopang atau dari lapisan papan-papan yang dipaku dan dipasang 
diagonal. Kekuatan papan untuk rangka dinding yang bisa digunakan 
adalah: 5/10, 5/12, 6/12. Berbeda dengan pada konstruksi tersusun, 
maka pada konstruksi rangka terusan (lajur) biasanya dipasangkan 
dinding papan atau susunan sirap. Beberapa cara pemasangan papan 
dinding yang digunakan adalah sebagai berikut :  

a. Pemasangan papan dinding vertikal
Pemasangan papan dinding dengan lis pelindung (lis tempel): 

Papan dipaku di tengah saja setiap 60 - 90 cm. Tebal papan 20 mm dan 
tidak boleh lebih dari 16 cm lebarnya. Lis tempel berukuran 45/45 mm 
dengan sisi miring disekrup dengan sekrup ukuran minimum 2 1/2" pada 
jarak sejauh jarak papan. Pemasangan semacam ini memungkinkan 
papan menyusut dan mengembang tanpa mengakibatkan timbulnya 
pecahan.
Pemasangan papan bersponing dengan sela konis juga menggunakan 
sekrup untuk menghindarkan melengkungnya papan. Arah datangnya 
angin dan hujan harus diperhatikan, sehingga bisa dihindarkan air 
masuk melalui celah sambungan vertikal 

b. Pemasangan papan dinding horisontal
Papan dinding horisontal menggunakan papan berukuran 

maximum 20/160 mm. Seperti pada pemasangan papan kap, atau 
pada pemasangan papan dengan sponing khusus, pemasangan 
dilakukan dari papan ujung bawah. Setiap papan disekrup atau 
dipaku di bagian bawahnya. Dengan rnenggunakan sekrup, 
melengkungnya papan dapat dihindarkan. Sambungan papan-papan 
dapat diatur selang-seling. Lihat gambar XII-8.
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Gambar XII-8, Pemasangan dinding horisontal

c. Pemasangan dinding sirap
Untuk bangunan kayu, maka dinding sirap merupakan penutup 

dinding yang paling ideal, karena dapat disesuaikan rnenyusut dan 
mengembangnya pada bidang konstruksi dinding tanpa berakibat tidak 
baik. Keuntungan lainnya ialah bahwa dinding sirap memberi 
perlindungan yang baik terhadap iklim dan tahan lama. Dinding sirap 
yang sudah terpasang boleh dikatakan tidak membutuhkan perawatan.  

Gambar  XII-9, Dinding Sirap 
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Dinding sirap dipasangkan pada papan atau pada reng. Untuk 
dinding biasa, yaitu dinding yang terlindung oleh atap, pemasangan dua 
lapis sudah memadai. Tetapi karena biasanya sirap yang digunakan 
untuk menutup dinding dari kualitas dua atau tiga, karena kualitas satu 
dan dua sudah digunakan untuk atap, maka disarankan pemasangan 
empat lapis. Sirap dipaku dengan paku berkepala datar ukuran 1". Sirap 
yang dipotong lurus lebih baik daripada yang dipotong runcing. Sirap 
berujung runcing ini menyalurkan air melalui alur sambungan daun sirap 
yang di bawahnya. Dengan menggunakan sirap yang panjangnya 55 - 60 
cm, diperoleh deretan sirap yang berjarak 14 cm. Pemakuan deretan 
sirap dilakukan dengan rnenggunakan benang yang direntangkan. Untuk 
bidang yang sempit dapat ditarik garis dengan pensil melalui sebuah 
mistar.

B. PLAFON 

1. Pendahuluan 
Plafon adalah bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi 

sebagai langit-langit bangunan. Pada dasarnya plafon dibuat dengan 
maksud untuk mencegah cuaca panas atau dingin agar tidak langsung 
masuk ke dalam rumah setelah melewati atap. Namun demikian dewasa 
ini plafon tidak lagi hanya sekedar penghambat panas atau dingin, 
melainkan juga sebagai hiasan yang akan lebih mempercantik interior 
suatu bangunan. Plafon biasanya dibuat dengan ketinggian tertentu. 
Namun sebagai variasi ada juga yang dibuat tidak selalu rata. Variasi 
tersebut dikenal sebagai plafond drop ceiling. Plafon dibuat lebih tinggi 
dari yang lain. 

Gambar XII-10, Plafon Bangunan 

Manfaat/kegunaan dari plafon antara lain sebagai berikut : 
a. Supaya ruangan di bawah atap selalu tampak bersih, dan tidak 

tampak kayu dari rangka-atapnya. 
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b. Untuk menahan kotoran yang jauh dari bidang atap melalui 
celah-celah genteng. 

c. Untuk menahan percikan air, agar seisi ruangan selalu terlindung.
d. Untuk mengurangi panas dari sinar matahari melalui bidang atap. 

2. Rangka Plafon 
Untuk pemasangan plafon diperlukan konstruksi khusus untuk 

menggantungkannya yang dikenal dengan nama rangka plafon.  Bahan 
rangka plafon yang umum digunakan adalah kayu, meskipun dewasa ini 
dikenal juga rangka plafon dari bahan besi hollow (besi berbentuk kotak). 
Bahan ini tahan terhadap rayap dan api yang membuat plafon bertahan 
lama dibanding menggunakan kayu. 

Gambar XII-`11, Rangka Plafon dari Kayu dan Besi Hollow 

a. Ukuran Batang Rangka Plafon 
Ukuran batang rangka plafon ditentukan dari jarak bentang dari 

ruangan, jenis bahan yang digunakan, dan panjang-pendeknya batang 
gantung. Ukuran-ukuran batang yang biasa dipakai seperti tercantum 
pada daftar berikut. 

Jarak Perletakkan (cm) Lebar (cm) tinggi (cm) 

100  -  200 5 7
200 - 300 6 8
300 - 400 6 10
400  -  500 6 12

Ukuran-ukuran batang kayu tersebut berdasarkan pengalaman 
empiris dan yang biasa digunakan. Ukuran tersebut dapat saja berubah 
sesuai dengan hasil hitungan berdasarkan kekuatan kayu. 
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Rangka langit-Iangit untuk kuda-kuda biasa dibuat dari kayu 
ukuran 4/6 atau 5/7, dilengkapi dengari klos dari reng 2/3 cm yang 
dipasang berselang-seling. Pada kuda-kuda papan untuk rangka langit-
Iangit cukup dengan menggunakan kayu reng berukuran ¾ cm.  

Gambar XII-12, Ukuran Rangka Plafon  
b. Ketentuan Pemasangan 

Batang-batang dipasang rata dengan bagian bawah balok-ikat 
kuda-kuda. Jika jarak antar dinding yang mendukung kuda-kuda dalam 
ruangan kurang dari jarak antara kuda-kuda, maka batang-batang 
gantung plafon induk dipasang tegak lurus arah dinding dan masuk 
dalam pasangan dinding. Namun,  jika jarak antara kuda-kuda kurang 
dari jarak antar dinding yang mendukung kuda-kuda, maka batang-
batang gantung plafon induk dipasang tegak lurus pada balok ikat dari 
kuda-kuda.

Pada prinsipnya pemasangan batang penggantung plafon adalah 
sama, tetapi jaraknya tidak sama tergantung dari bahan plafon yang 
igunakan. Pada bangunan perumahan dalam pemasangan plafond,  
ketentuan untuk tinggi ruang/kamar minimal sekurang-kurangnya 2,40 m 
kecuali kalau kasau-kasaunya miring sekurang-kurangnya ½ dari luas 
ruang mempunyai tinggi ruang 2,40 m dan tinggi ruang selebihnya pada 
titik terendah tidak kurang dari 1,75 m. Pada ruang cuci dan kamar 
mandi diperbolehkan sampai sekurang-kurangnya 2,10 m. 

Gambar XII-13, Pemasangan Rangka Plafon  
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Gambar XII-14, Detail Pemasangan Rangka Plafon  
3. Penutup Plafon 

Bahan plafon sangat banyak ragamnya, dari kayu, multiplek,  
lembar semen asbes, hardbord, softboard, acoustic tile, particle board, 
aluminimum, sampai gipsum.  

Pilihan yang paling murah dan baik adalah papan gipsum, karena 
perawatannya mudah. Berikut merupakan beberapa keuntungan bila 
memilih papan gipsum; 
a. Harga jadi untuk 1 m2 terpasang lebih murah dibandingkan dengan 

memakai triplek. 
b. Bahannya rata, pertemuan antar papan tidak terdapat celah. 
c. Bila terjadi kerusakan pada bagian tertentu, tidak diperlukan 

pembongkaran total, cukup bagian rusak saja yang dipotong. Lalu, 
potong papan gypsum yang baru, kemudian tempelkan pada 
potongan yang rusak tadi dengan menggunakan semen compound 
(semen pengikat bahan gipsum), pegang sebentar lalu dilepas. 

d. Tahap selanjutnya adalah pemasangan lisplafon. Bahan terbuat dari 
gipsum dengan panjang 2,5 meter. Cara pemasangannya pun 
menggunakan semen compound.

e. Untuk finishing plafon, cat yang dipakai adalah cat tembok. 

Gambar XII-15, Penutup Plafon dari Bahan Gypsum  
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Gambar XII-16, Penutup Plafon dari Bahan Plat dengan Rangka Besi 

Gambar XII-17. Plafon Gypsum 

Gambar XII-18. Plafon Multipleks 
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Gambar XII-19.  Sistem plafon dengan 1 lapis papan gipsum yang dipasang secara 
digantung (Suspended) 

4. Plafon Dengan Isolasi 
Tujuan utama dari plafon ini adalah untuk penyekat yang kedap 

suara dan tidak mudah menghantarkan panas. Sehingga ruangan dapat 
terlindungi dari pengaruh suhu udara dari luar dan suara yang 
mengganggu tidak dapat masuk secara langsung ke dalam ruangan. 
Pemasangan plafon dengan isolasi membutuhkan bahan yang lebih 
banyak dan ketelitian yang lebih baik.  

Untuk menambah isolasi suara, plat gips atau potongan kayu 
keras dapat dipasang pada papan batang yang besarnya tidak kurang 
dari 20x50 mm, papan batang ini digantungkan ke balok dengan 
memakai sengkang. Dengan suatu lapisan antara dari wol mineral, 
sengkang dipasang pada balok dan pemasangan lebih baik dilakukan 
pada setiap balok kedua 

Plat rangkap dari karton gips juga dapat dipasang dan suatu 
lapisan plat wol mineral dengan ketebalan 45 mm dan tak terbungkus, 
dapat diletakkan pada papan batang. 

Potongan kayu keras, seperti halnya plat tersebut, harus dipasang 
pada papan batang. Plat wol mineral dapat digunakan untuk tambahan 
isolasi. Plat gips yang dipasang terdiri dari suatu lapisan gips - adukan 
kapur, sedangkan plat papan dan potongan kayu keras dicat dua lapis. 
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Gambar XII-20.  Penambahan elastis plafond pada balok 

Selimut kaca dan selimut wol setebal 60 mm merupakan bahan 
yang cocok untuk isolasi suara, karena selimut ini mempertinggi nilai 
isolasi dengan 6 dbA. Apabila antara balok dipasang plat busa polistiren 
atau plat wol mineral, maka kedua bahan ini dapat menyebabkan 
peninggian nilai isolasi dengan 4 dbA. Sebagai suatu konstruksi 
penyekat, langit-langit yang tergantung lebih baik dalam menyekat suatu 
ruangan. Langit-langit yang tergantung bebas memiliki nilai isolasi yang 
lebih tinggi. Suatu kombinasi langit-langit yang dilengkapi dengan selimut 
wol mineral dapat menyebabkan nilai isolasi meningkat.  

Gambar XII-21. Isolasi oleh lapisan tutup elastik dipasang pada bagian lantai 

Untuk mendapatkan isolasi suara yang baik konstruksi plat lantai 
juga perlu dibuat dengan sistem isolasi. Pada sebelah bawah penutupan 
lantai yang keras, dapat dipasang suatu lapisan peredam suara yang 
lebih lunak. 

Pada konstruksi lantai yang lebih ringan, peninggian massa pada 
umumnya merupakan cara yang tepat untuk memperoleh isolasi pantulan 
suara dan isolasi gema suara yang cukup. Isolasi termis pada lapisan 
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balok plat dapat diperoleh dengan menggunakan selimut wol mineral,  
untuk mencegah pembentukan kondensasi pada konstruksi lantai perlu 
adanya ventilasi dengan menggunakan pipa buatan pada tembok luar 
bangunan.

Gambar XII-22. Plafon dari Bahan Kayu (Parket) 




