Pd M-01-2004-A

Konstruksi dan Bangunan

Uji mutu konstruksi tubuh bendungan
tipe urugan

Kep Men Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor : 360/KPTS/M/2004
Tanggal : 1 Oktober 2004

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Pd M-01-2004-A

Prakata

Pedoman ini termasuk dalam Gugus Kerja Geoteknik, Bendungan dan Waduk pada Sub
Panitia Teknik Sumber Daya Air yang berada di bawah Panitia Teknik Konstruksi dan
Bangunan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Penulisan pedoman ini mengacu kepada Pedoman BSN No.8 Tahun 2000 dan telah
mendapat masukan dan koreksi dari ahli bahasa.
Perumusan pedoman ini dilakukan melalui proses pembahasan pada Gugus Kerja,
Prakonsensus dan Konsensus pada tanggal 24 Juli 2003 di Pusat Litbang Sumber Daya Air
Bandung serta proses penetapan pada Panitia Teknik yang melibatkan para narasumber
dan pakar dari berbagai instansi terkait.
Pedoman ini mengacu kepada guidelines “Construction Control for Earth and Rockfill Dams”
(EM 1110-2-1911) dan standar serta pedoman terkait lainnya, seperti dijelaskan dalam bab 2
Acuan normatif.
Pedoman ini menguraikan prinsip-prinsip dan metode uji mutu konstruksi untuk tubuh
bendungan tipe urugan dan mencakup pembahasan tentang organisasi lapangan dan
tanggung jawab proyek, pembersihan, pengupasan dan penggalian, perbaikan fondasi dan
ebatmen, penggunaan material, peralatan dan proses penggalian di borowarea (borrow
area) dan kuari, peralatan dan proses pelaksanaan pengurugan, proses uji mutu konstruksi
tubuh bendungan tipe urugan (tanah dan batu), pencatatan dan pelaporan pekerjaan.
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Pendahuluan

Dalam suatu tahapan pembangunan bendungan urugan diperlukan beberapa tahapan utama
yang harus dilakukan yaitu survei dan investigasi, desain bendungan, spesifikasi teknik,
konstruksi dan inspeksi keamanan bendungan. Kelima kelompok tahapan tersebut saling
terkait dan mendukung untuk memenuhi desain dan spesifikasi yang disyaratkan, dan
menghasilkan bangunan yang aman, efektif dan efisien. Untuk menjamin agar bendungan
dapat berfungsi dengan baik dan mempunyai keamanan yang cukup, maka diperlukan suatu
pengawasan yang ketat dan kontinu pada waktu pelaksanaan agar sesuai dengan desain
dan spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk itulah pada waktu pelaksanaan konstruksi perlu
dilakukan uji mutu perbaikan fondasi dan ebatmen, uji mutu material di borowarea (borrow
area) dan kuari, serta uji mutu konstruksi atau pemadatan urugan tanah, filter dan batu.
Pedoman ini mengacu kepada guidelines “Construction Control for Earth and Rockfill Dams”
(EM 1110-2-1911) dan standar serta pedoman terkait lainnya seperti dijelaskan dalam
Acuan normatif.
Pedoman ini memberikan uraian tentang prinsip-prinsip dan cara uji mutu konstruksi tubuh
bendungan urugan tanah dan batu yang mencakup pembahasan tentang organisasi
lapangan dan tanggungjawab proyek; perbaikan fondasi dan ebatmen; penggunaan material,
peralatan dan proses penggalian di borowarea dan kuari; peralatan dan proses pelaksanaan
pengurugan serta proses uji mutu konstruksi bendungan urugan tanah dan batu; pencatatan
dan pelaporan pekerjaan.
Dalam pedoman ini diuraikan secara lengkap tentang prinsip-prinsip organisasi dan
tanggungjawab proyek; uji mutu perbaikan fondasi dan ebatmen; uji mutu material tanah di
borowarea dan batu di daerah kuari, peralatan dan proses penggalian; uji mutu konstruksi
bendungan urugan tanah dan batu, peralatan dan proses pelaksanaan pengurugan; catatan
dan pelaporan pekerjaan, yang tentunya diharapkan akan bermanfaat bagi semua pihak
terkait terutama dalam bidang perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan bendungan
urugan tanah dan batu.
Untuk menjamin agar sebuah bendungan dapat berfungsi dengan baik dan mempunyai
keamanan yang cukup, maka pada waktu pelaksanaan konstruksi perlu adanya pengawasan
secara ketat dan kontinu agar semua spesifikasi yang dipersyaratkan dalam desain
memenuhi uji mutu konstruksi. Pemimpin Proyek dan jajarannya (asisten teknik)
bertanggung jawab untuk melakukan perubahan desain atau spesifikasi teknik yang tidak
tercakup sebelumnya. Pemimpin Proyek berkewajiban menyediakan bahan-bahan yang
cukup bagi petugas supervisi dan petugas uji mutu (pengawas lapangan) dalam
melaksanakan tugasnya. Pemimpin Proyek juga harus mengkoordinasikan pekerjaannya
dengan pendesain atau konsultan supervisi yang ditunjuk, sehingga dapat memberikan
petunjuk kepada kontraktor bila terdapat kondisi yang tidak terduga pada waktu pelaksanaan
konstruksi.
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Uji mutu konstruksi bendungan tipe urugan

1

Ruang lingkup

Pedoman ini membahas uji mutu konstruksi bendungan tipe urugan, dengan memberikan
penjelasan prinsip-prinsip yang terdiri dari:
1) organisasi lapangan dan tanggung jawab;
2) perbaikan fondasi dan ebatmen yang mencakup tinjauan umum, pembersihan,
pengupasan, dan penggalian, serta pengendalian rembesan;
3) penggunaan material, peralatan dan proses penggalian di borrow area dan kuari;
4) peralatan dan proses pelaksanaan pengurugan, serta proses uji mutu konstruksi
bendungan tipe urugan (tanah dan batu);
5) pencatatan dan pelaporan pekerjaan.
Pedoman ini tidak membahas mengenai metode pengontrolan sungai selama pelaksanaan
konstruksi bendungan pada SNI 03-6456.1-2000.

2

Acuan normatif

- SNI 03-1731-1989

:

Pedoman keamanan bendungan

- SNI 03-1742-1989

:

Metode pengujian kepadatan ringan untuk tanah

- SNI 03-1964-1990

:

Metode pengujian berat jenis tanah

- SNI 03-1965-1990

:

Metode pengujian kadar air tanah

- SNI 03-1966-1990

:

Metode pengujian batas plastis

- SNI 03-1967-1990

:

Metode pengujian batas cair dengan alat Casagrande

- SNI 03-1976-1990

:

Metode koreksi untuk pengujian pemafatan tanah yang
mengandung butir kasar

- SNI 03-2393-1990

:

Tata cara pelaksanaan injeksi semen pada batuan

- SNI 03-2411-1991

:

Metode pengujian lapangan tentang kelulusan air bertekanan

- SNI 03-2417-1991

:

Metode pengujian keausan agregat dengan mesin abrasi Los
Angeles

- SNI 03-2435-1991

:

Metode pengujian laboratorium tentang kelulusan air untuk
contoh tanah

- SNI 03-2436-1991

:

Metode pencatatan dan interpretasi hasil pengeboran inti

- SNI 03-2437-1991

:

Metode pengujian laboratorium untuk menentukan parameter
sifat fisika pada contoh batu

- SNI 03-2455-1991

:

Metode pengujian triaxial A

- SNI 03-2812-1992

:

Metode pengujian konsolidasi tanah satu dimensi

- SNI 03-2813-1992

:

Metode pengujian geser langsung tanah terkonsolidasi
dengan drainase

- SNI 03-2825-1992

:

Metode pengujian kuat tekan uniaxial batu

- SNI 03-2828-1992

:

Metode pengujian kepadatan lapangan dengan alat konus
pasir
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- SNI 03-2847-1992

:

Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung

- SNI 03-2849-1992

:

Tata cara pemetaan geologi teknik lapangan

- SNI 03-3420-1994

:

Metode pengujian geser langsung tanah tidak terkonsolidasi
tanpa drainase

- SNI 03-3422-1994

:

Metode pengujian batas susut tanah

- SNI 03-3423-1994

:

Metode pengujian
hidrometer

- SNI 03-3637-1994

:

Metode pengujian berat isi tanah berbutir halus dengan
cetakan benda uji

- SNI 03-3638-1994

:

Metode pengujian kuat tekan bebas tanah kohesif

- SNI 03-3405-1994

:

Metode pengujian sifat dispersif tanah dengan alat pinhole

- SNI 03-3406-1994

:

Metode pengujian sifat tahan lekang batu

- SNI 03-3407-1994

:

Metode pengujian sifat kekekalan bentuk agregat terhadap
larutan Natrium Sulfat dan Magnesium Sulfat.

- SNI 03-3423-1994

:

Metode pengujian analisis ukuran butir tanah dengan alat
hidrometer

- SNI 03-4813-1998

:

Metode pengujian triaxial untuk tanah kohesif dalam keadaan
tanpa konsolidasi dan drainase

- SNI 19-6413-2000

:

Metode pengujian kepadatan berat isi tanah di lapangan
dengan balon karet

- SNI 03-6465-2000

:

Tata cara pengendalian mutu bendungan urugan

- SNI 03-6456.1-2000

:

Metode pengontrolan sungai selama pelaksanaan konstruksi
bendungan.

analisis

Bagian1 : Pengendalian
konstruksi bendungan
- SNI 03-6456.2-2000

:

ukuran

sungai

butir

selama

dengan

alat

pelaksanaan

Metode pengontrolan sungai selama pelaksanaan konstruksi
bendungan.
Bagian 2 : Penutupan alur sungai dan pembuatan bendungan
pengelak.

- SNI 03-6797-2002

:

Tata cara klasifikasi tanah dan campuran tanah agregat
untuk konstruksi jalan

- SNI 03-6872-2002

:

Cara uji kepadatan tanah dan batuan di lapangan dengan
cara penggantian volume air pada sumur uji

- ASTM D 1558- 84

:

Test method for moisture content penetration resistance
relationships of fine-grained soils

- ASTM D-2217- 85

:

Wet preparation of soil samples for particle size analysis and
determination of soil contents

- ASTM D 4643- 87

:

Test method for determination of water (moisture) content of
soil by the microwave oven method

- ASTM C 127 - 88

:

Test method for specific gravity and absorption of coarse
aggregate

- ASTM D 3017- 88

:

Test method for density of soil in place by the drive-cylinder
method

- ASTM D 4914- 89

:

Test methods for density of soil and rock in place by the sand
replacement method in a test pit
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- ASTM D 4944- 89

:

Test method for field determination of water (moisture)
content of soil by the calcium carbide gas pressure tester
method

- ASTM D 4959- 89

:

Test method for determination of water (moisture) content of
soil by direct heating method

- ASTM D 2168- 90

:

Test methods for calibration of laboratory mechanical-rammer
soil compactors

- ASTM D 2488- 90

:

Practice for description and identification of soils (visualmanual procedure)

- ASTM D 2937- 83 1990

:

Test method for water content of soil and rock in place by
nuclear methods (Shallow Depth)

- ASTM D 5080- 90

:

Test method for rapid determination of percent compaction

- ASTM D 698 - 91

:

Test method for laboratory compaction characteristics of soil
using standard effort (12 400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3))

- ASTM D 1557- 91

:

Test method for laboratory compaction characteristics of soil
using modified effort (56 000 ft-lbf/ft3 (2700kN-m/m3))

- ASTM D 2922- 91

:

Test methods for density of soil and soil-aggregate in place
by nuclear methods (shallow depth)

- ASTM D 4254 - 91

:

Test method for minimum index density and unit weight of
soils and calculation of relative Density

- ASTM D 1140- 92

:

Test method for amount of material in soils finer than the No.
200 (75 u.m) sieve

- ASTM D 2216- 92

:

Test method for laboratory determination of water (moisture)
content of soil and rock

- ASTM D 2487- 92

:

Classification of soils for engineering purposes (Unified Soil
Classification system)

- ASTM D 4253 - 93

:

Test methods for maximum index density and unit weight of
soils using a vibratory table

- EM 1110-2-1911

:

Construction control for earth and rock-fill dams

3

Istilah dan definisi

3.1 Bendungan adalah setiap penahan buatan, jenis urugan atau jenis lainnya, yang
menampung air atau dapat menampung air, baik secara alamiah maupun buatan, termasuk
fondasi, ebatmen, bangunan pelengkap dan peralatannya.
3.2 Tubuh bendungan adalah bagian bendungan yang menahan, menampung dan
meninggikan air yang berdiri di atas fondasi bendungan, selanjutnya dalam buku ini disebut
bendungan. Bendungan dibagi atas:
1) bendungan tinggi, bila tinggi H > 60m dan
2) bendungan dengan resiko besar:
(1) H ≥ 15 m dan volume tampungan waduk >100.000 m3
(2) H <15 m, jika :
(a) volume tampungan waduk >500.000m3, atau
(b) debit desain Qd >2000 m3/det, atau
(c) fondasi tanah lunak .
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Tipe

Skema umum

Apabila 80% dari seluruh bahan
pembentuk tubuh bendungan terdiri
dari bahan yang bergradasi sama
dan bersifat kedap air.

Bendungan urugan
homogen

Bendungan
urugan Zonal

Keterangan

Tirai

Apabila bahan pembentuk tubuh
bendungan terdiri dari bahan yang
lolos air, dilengkapi dengan tirai
kedap air di udiknya.

Inti
miring

Apabila bahan pembentuk tubuh
bendungan terdiri dari bahan yang
lolos air, dilengkapi dengan inti
kedap air yang berkedudukan
miring ke hilir.

Inti
vertikal

Apabila bahan pembentuk tubuh
bendungan terdiri dari bahan yang
lolos air, dilengkapi dengan inti
kedap air yang berkedudukan
vertikal.

Bendungan urugan batu
dengan membran

Apabila bahan pembentuk tubuh
bendungan terdiri dari bahan yang
lolos
air,
dilengkapi
dengan
membran kedap air di lereng
udiknya, yang biasanya terbuat dari
lembaran
baja
tahan
karat,
lembaran beton bertulang, aspal
beton, lembaran plastik, dan lainlainnya.

Gambar 1

Tipe bendungan urugan

3.3 Bendungan tipe urugan adalah bendungan yang terbuat dari bahan urugan dari
borowarea (borrow area) yang dipadatkan dengan menggunakan vibrator roller atau alat
pemadat lainnya pada setiap hamparan dengan tebal tertentu (periksa Gambar 1).
3.4 Bendungan tipe urugan tanah homogen adalah suatu bendungan urugan
digolongkan dalam tipe homogen, apabila bahan yang membentuk tubuh bendungan
tersebut terdiri dari tanah yang hampir sejenis dengan klasifikasi hampir homogen (dari
borrowarea) dan dipadatkan secara mekanik dengan menggunakan vibrator roler atau alat
lainnya pada setiap hamparan dengan tebal tertentu.
3.5 Bendungan tipe urugan zonal adalah bendungan urugan yang digolongkan dalam
tipe zonal apabila bahan urug yang membentuk tubuh bendungan terdiri dari batuan atau
tanah yang bergradasi (susunan ukuran butiran) yang berbeda-beda dalam urutan
perlapisan tertentu (beberapa zona). Pada bendungan tipe ini sebagai penyangga terutama
dibebankan pada urugan lulus air (zona lulus air), sedangkan penahan rembesan
dibebankan kepada urugan kedap air (zona kedap air). Berdasarkan letak dan kedudukan
zona kedap airnya, maka bendungan tipe ini dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut.
1) Bendungan urugan zonal dengan inti kedap air (front core fill type dam) adalah
bendungan zonal dengan zona kedap air yang membentuk lereng udik bendungan.
4 dari 106

Pd M-01-2004-A

2) Bendungan urugan zonal dengan inti miring atau “bendungan inti miring” (inclined - core
fill type dam) adalah bendungan zonal yang inti kedap airnya terletak di dalam tubuh
bendungan dan berkedudukan miring ke arah udik.
3) Bendungan urugan zonal dengan inti kedap air tegak atau “bendungan inti tegak” (central
– core fill type dam) adalah bendungan zonal yang zona kedap airnya terletak di dalam
tubuh bendungan dengan kedudukan vertikal. Biasanya inti tersebut terletak di tengah
tubuh bendungan.
3.6 Bendungan tipe urugan batu dengan membran adalah bendungan urugan batu
apabila lereng udik tubuh bendungan dilapisi membran yang sangat kedap air, seperti
lembaran baja tahan karat, beton aspal, lembaran beton bertulang, geosintetik, susunan
beton blok.
3.7 Waduk adalah wadah yang dapat menampung air, baik secara alamiah maupun
buatan karena dibangunnya bendungan.
3.8 Tinggi jagaan adalah jarak vertikal dari puncak bendungan sampai elevasi muka air
maksimum waduk yang dihasilkan dari penghitungan banjir desain pada pelimpah.
3.9 Muka air waduk maksimum adalah elevasi muka air waduk yang diizinkan dan
ditentukan terhadap jagaan minimal yang telah disepakati.
3.10 Muka air waduk normal adalah elevasi muka air maksimum dalam waduk pada
kondisi eksploitasi normal.
3.11 Ebatmen adalah bagian dari tumpuan kedua ujung bendungan.
3.12 Daerah fondasi adalah dasar lembah tempat tubuh bendungan dan bangunan utama
lainnya ditempatkan.
3.13 Dinding-halang (cutoff wall) adalah suatu dinding atau penyekat air yang berfungsi
mengendalikan rembesan air melewati fondasi.
3.14 Sumur pelepas tekanan (pressure relief well) adalah sumur yang terbuat dari
material filter dipasang di hilir bendungan dan menembus lapisan rembes air untuk
mengurangi tekanan angkat secara lebih efektif.
3.15 Likuifaksi (liquefaction) adalah suatu proses atau kejadian berubahnya sifat tanah
dari keadaan padat menjadi keadaan cair, yang disebabkan oleh beban siklik pada waktu
terjadi gempa sehingga tekanan air pori meningkat mendekati atau melampaui tegangan
vertikal.
3.16 Pelimpah adalah bagian komponen bendungan untuk melimpahkan air kelebihan dari
debit banjir desain.
3.17 Ambang adalah elevasi mercu pelimpah.
3.18 Mercu pelimpah adalah bagian puncak pada elevasi ambang atas pelimpah.
3.19 Pemindahan aliran (stream diversion) adalah kegiatan pengalihan aliran untuk
mengendalikan aliran pada waktu pelaksanaan melalui saluran pengarah atau pengelak.
3.20 Serpih (shales) adalah batuan endapan yang tersusun dari butiran sangat halus,
kurang dari 1/254 mm.
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3.21 Borrowarea adalah daerah sumber material/bahan urugan tanah di luar daerah
rencana bangunan bendungan.
3.22 Daerah kuari adalah daerah sumber material/bahan urugan batuan di luar daerah
rencana bangunan bendungan.
3.23 Injeksi semen (grouting) adalah proses pengisian bahan injeksi semen (campuran
air, semen,dan gabungan zat kimia lain) dengan tekanan ke dalam celah/rekahan atau
lipatan dalam massa batuan dan tanah pasir yang permeabilitasnya tinggi. Injeksi semen
didesain agar dapat diinjeksikan sebagai fluida dan bersifat kaku atau memadat setelah
proses injeksi.
3.24 Parit slari adalah salah satu jenis konstruksi dinding-halang yang diisi dengan semen
bentonit.

4
4.1

Organisasi lapangan dan tanggung jawab
Petugas inspeksi proyek

Setiap bendungan tipe urugan, tanggul atau jenis urugan lainnya harus diinspeksi secara
kontinu untuk menjamin agar konstruksi yang telah dilaksanakan oleh kontraktor/pelaksana
konstruksi telah memenuhi desain dan spesifikasi yang ditentukan. Untuk keperluan
inspeksi tersebut, maka proyek harus mempunyai petugas inspeksi yang berpengalaman
sesuai dengan keahlian di bidangnya untuk melakukan pengawasan secara kontinu sampai
pelaksanaan konstruksi selesai. Pekerjaan tersebut meliputi pengujian lapangan dan
pengambilan contoh, pengawasan instrumentasi lapangan, uji laboratorium, kompilasi dan
evaluasi data pengawasan, serta persiapan pelaporan. Pada proyek besar pekerjaan
tersebut dilaksanakan dalam 3 regu atau lebih dengan menggunakan alat-alat berat yang
beroperasi dengan cepat. Petugas inspeksi dibentuk dengan jumlah dan komposisi yang
diatur dalam kerangka acuan kerja sesuai dengan kontrak kerja.
4.1.1 Tanggung jawab petugas inspeksi proyek
Pemimpin proyek bertanggung jawab terhadap mutu konstruksi sesuai dengan desain dan
spesifikasi bendungan tipe urugan dan bangunan pelengkap lainnya, yang dilaksanakan oleh
kontraktor atau pelaksana konstruksi. Dalam pelaksanaan uji mutu konstruksi, pemimpin
proyek dibantu oleh tenaga ahli geoteknik dan geologi.
Staf teknik kantor bertanggung jawab terhadap persiapan modifikasi desain dan spesifikasi
di lapangan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, pengkajian ulang desain yang
disampaikan oleh kontraktor atau pelaksana konstruksi, misalnya tentang uji mutu dan
dewatering, evaluasi hasil-hasil uji mutu konstruksi, dan pengumpulan data instrumentasi
yang akan dikirim kepada divisi teknik untuk keperluan evaluasi.
Staf teknik lapangan, yang mewakili tenaga pengawas dan pemeriksa lapangan,
bertanggung jawab terhadap pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi semua
pekerjaan pengujian dan pengawasan lapangan untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut
telah sesuai dengan standar, Gambar detail dan spesifikasi yang berlaku. Tenaga teknik
lapangan dibantu oleh:
a)

seorang kepala pengawas pelaksanaan
mengkoordinasi kegiatan inspeksi bawahan,

atau

b)

tenaga uji material dan mekanika tanah untuk mengawasi pengambilan contoh tanah
dan pengujian lapangan dan laboratorium.
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Tanggung jawab teknik dan organisasi biasanya berbeda-beda di setiap daerah dan divisi
proyek. Untuk proyek besar tenaga yang diperlukan terdiri dari tenaga uji laboratorium
proyek atau konsultan yang berpengalaman untuk melaksanakan uji penerimaan bahan
urugan yang dipadatkan, urugan filter, dan drainase. Uji penerimaan ini harus dilakukan
segera setelah penempatan dan pemadatan material urugan. Pemilihan contoh uji
penerimaan harus mempertimbangkan kemungkinan material yang secara umum berbeda
deskripsinya telah dipadatkan dalam zona bendungan yang sama dan akan diuji.
4.1.2 Pelatihan prakonstruksi
Setiap bendungan urugan tanah dan batu biasanya didesain dengan kondisi fondasi tertentu,
material setempat yang tersedia, dan metode konstruksi yang berbeda. Oleh karena itu,
diperlukan komunikasi dan kerja sama yang tidak terpisahkan antara tenaga ahli desain dan
konstruksi. Tenaga ahli konstruksi harus memahami benar instruksi atau petunjuk desain.
Petunjuk dan pelatihan prakonstruksi harus diberikan kepada pengawas lapangan untuk
memperkenalkan konsep desain dan pengertian yang jelas tentang kondisi yang diinginkan,
metode konstruksi, dan lingkup desain dan spesifikasi.
Forum pelatihan sebaiknya diikuti oleh tenaga teknik desain dengan menggunakan bahan
manual atau petunjuk tertulis untuk tenaga teknik lapangan, dan untuk membahas
pertimbangan teknik dan penjelasan prosedur uji mutu dan hasil-hasil yang diperlukan.
Tenaga pemeriksa/inspeksi harus memahami desain dan spesifikasi; batasan galian; jenisjenis material yang akan digali; alat ukur drainase sementara dan tetap serta uji mutu
rembesan; material borrow yang diusulkan; prosedur dan peralatan yang paling cocok untuk
penggalian, prosesing, dan pengangkutan material borrow; persyaratan sifat material urugan
dan pemadatan; kemampuan alat pemadat; dan prosedur pemadatan tertentu.
Pelatihan pengawas harus diberikan kepada petugas pemeriksa/inspeksi pada tahap awal
konstruksi, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengenal ciri-ciri pemadatan yang tidak
atau yang sesuai dengan ketentuan; penggunaan metode uji kadar air dan kepadatan
material urugan; metode uji kepadatan lapangan dan laboratorium; dan pemeriksaan
prosedur konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan kondisi yang ada.
4.1.3

Personel dan keahlian yang diperlukan

Tenaga teknik, pemeriksa, pengawas dan tenaga lapangan yang berpengalaman diperlukan
untuk pelaksanaan uji mutu konstruksi bendungan urugan tanah dan batu. Tenaga ahli
setempat, tenaga lapangan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, kepala pemeriksa,
tenaga teknik material atau tanah, tenaga ahli geoteknik dan geologi sangat diperlukan oleh
proyek mulai dari pelaksanaan konstruksi awal seperti urugan uji, peledakan kuari, dan uji
batuan, dan penggalian terowongan untuk memeriksa kondisi bawah permukaan (lihat
Gambar 2).
Tenaga teknisi dan tenaga inspeksi tambahan mungkin diperlukan selama tahapan tertentu,
seperti ketika volume pekerjaan pelaksanaan meningkat sekali atau jika ada bagian-bagian
utama pengurugan sedang dilakukan secara bersamaan (lihat Gambar 3).
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Tenaga ahli setempat:
Insinyur sipil dan asisten teknik
(mekanika tanah,geologi,
instrumentasi, bangunan dan
mesin), dan sekretariat.

Seksi teknik di kantor:
insinyur sipil, teknisi
Gambar, tenaga bantuan

Seksi inspeksi dan supervisi
lapangan:
Insinyur sipil dan asisten teknik
serta teknisi

Unit pekerjaan tanah:
Insinyur sipil dan asisten
teknik (umum, bendungan
dan konstruksi)

Unit bangunan:
Insinyur sipil (kepala
inspeksi dan bangunan)

Seksi laboratorium:
Insinyur sipil, teknisi,
tenaga bantuan dan
laboran.

Unit survei:
Surveyor, tenaga
bantuan dan laboran.

Gambar 2 Contoh organisasi pegawai/staf teknik setempat
pada proyek bendungan besar urugan tanah
Tenaga ahli setempat:
Insinyur sipil dan asisten
(umum, bendungan dan
instrumentasi) dan
sekretariat.

Seksi teknik kantor:
Insinyur sipil dan
teknisi (perwakilan
supervisi konstruksi)

Seksi inspeksi dan supervisi
lapangan:
Insinyur sipil (perwakilan
supervisi konstruksi,
pelaksanaan, tenaga bantuan)

Seksi laboratorium:
Insinyur sipil
(mekanika tanah,
tenaga bantuan dan
laboran)

Gambar 3 Contoh organisasi pegawai/staf teknik setempat
pada proyek bendungan kecil urugan tanah.
4.1.4 Uji mutu
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan uji mutu adalah sebagai berikut.
1) Kontraktor bertanggung jawab terhadap uji mutu, dan spesifikasi kontrak yang
memberikan persyaratan untuk organisasi uji mutu kontraktor, kualifikasi personel,
fasilitas dan jenis-jenis uji, dan laporan data uji dan inspeksi. Unit inspeksi lapangan
proyek bertanggung jawab atas penerimaan pekerjaan secara lengkap dan mempunyai
personel yang sesuai dengan keahlian di bidangnya untuk melakukan kegiatan berikut.
a) Memeriksa efektivitas dan kelayakan sistem uji mutu dari kontraktor atau pelaksana
konstruksi dan melakukan langkah perbaikan kesalahan.
b) Melakukan inspeksi pelaksanaan konstruksi untuk mencegah terjadinya pekerjaan dan
penempatan material yang tidak memenuhi syarat.
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c) Memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
d) Melakukan uji pemeriksaan dan uji penerimaan.
e) Menguraikan atau melaporkan masalah lapangan dan perbedaan pendapat yang
terjadi kepada pemimpin proyek.
f) Melakukan inspeksi penerimaan.
2) Pelaksanaan uji mutu akan membantu kontraktor dalam konstruksi sebenarnya,
khususnya untuk persyaratan hasil uji batas-batas kadar air dan gradasi material filter.
Pengawas lapangan dari proyek atau konsultan harus mengawasi dan memeriksa
pelaksanaan prosedur konstruksi yang telah ditentukan dan pengujian untuk menjamin
agar hasilnya sesuai dengan desain dan spesifikasi yang ditentukan.
3) Jika diperlukan, pelaksana atau kontraktor dapat melaksanakan uji mutu material bahan
urugan lulus air, zona filter, perlapisan (bedding), batu pecah (spalls) atau riprap. Proyek
bertanggung jawab untuk menentukan propertis bahan urugan dari borrowarea lulus air
alami atau yang diproses (dengan peledakan, perusakan, atau penghancuran).
4) Kontraktor tidak perlu menyediakan uji karakteristik pemadatan jika prosedur pengurugan
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik. Petugas unit inspeksi
proyek bertanggung jawab terhadap kegiatan inspeksi dalam pelaksanaan konstruksi
tertentu dan urugan uji, agar dapat menghasilkan propertis sesuai dengan asumsi desain
dan spesifikasi yang ditentukan.
4.1.5 Hubungan dengan kontraktor
Untuk mendapatkan mutu konstruksi seperti yang diinginkan, sangat diperlukan kerja sama
dan saling pengertian di antara tenaga teknik setempat dan staf serta kontraktor atau
pelaksana konstruksi seperti tercantum dalam ketentuan spesifikasi kontrak. Mutu pekerjaan
harus sesuai dengan desain dan spesifikasi yang ditentukan. Ketentuan dan pembatasan
yang tidak diperlukan tidak boleh berbeda dengan ketentuan spesifikasi yang berlaku.
Kewibawaan tenaga ahli setempat dan pengawas/pemeriksa yang menjalankan tugasnya
sesuai dengan keahlian di bidangnya akan menimbulkan rasa hormat dan kerja sama yang
baik dengan kontraktor atau pelaksana konstruksi.
4.2

Laboratorium lapangan

Pengujian material fondasi dan urugan tanah di laboratorium lapangan dilakukan untuk
menentukan gradasi, kadar air, kepadatan lapangan, pemadatan, kepadatan relatif, dan
batas-batas Atterberg. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan
kesesuaian dengan ketentuan desain dan spesifikasi yang berlaku, untuk menentukan
penggunaan material tersedia secara maksimum, dan untuk memberikan data propertis
material yang akan digunakan pada bangunan proyek.
4.2.1

Ukuran

Ukuran laboratorium lapangan tergantung pada besar dan luas daerah konstruksi bangunan
proyek. Untuk borrowarea yang jauh, pembuatan tanggul atau pemindahan urugan
memerlukan sebuah laboratorium pusat, yang dilengkapi dengan satu unit laboratorium
mobile atau lebih, serta jenis alat uji dan persiapan tempat yang diperlukan di lapangan.
Adapun bangunan yang ada, bangunan prefabrikasi, atau trailer dapat ditentukan kemudian.
4.2.2

Jenis-jenis uji dan fasilitas yang diperlukan

Bagian utama dari uji laboratorium lapangan adalah uji penerimaan urugan yang dipadatkan.
Uji ini harus dilakukan untuk menghasilkan suatu perbandingan mutu terhadap uji
laboratorium pendahuluan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang ditentukan.
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4.3

Bantuan konsultan ahli

Apabila kontraktor mengalami kondisi yang tidak biasa selama pelaksanaan konstruksi,
diperlukan pertimbangan dan perhatian khusus. Hal ini biasanya berupa saran dari tenaga
ahli dalam bidang geoteknik, geologi, dan instrumentasi bendungan urugan tanah dan batu,
serta evaluasi tambahan dari pendesain atau konsultan supervisi untuk memperoleh solusi
yang efektif terhadap masalah dan kondisi tersebut.
4.3.1

Tenaga ahli geologi dan geoteknik

Tenaga ahli berpengalaman dalam bidang geoteknik, geologi, dan instrumentasi sangat
diperlukan dalam kegiatan proyek di kantor-kantor divisi dan daerah, perwakilan unit
bendungan, dan konsultan. Pertimbangan atau saran dari ahli geoteknik dan geologi
terutama diperlukan sebelum tahapan konstruksi terhadap kondisi yang ada dari fondasi,
ebatmen, dan terowongan pengelak atau penggalian (misal fondasi pelimpah). Hal ini
diperlukan untuk evaluasi apakah tahapan konstruksi telah sesuai dengan kondisi dan
asumsi desain dan spesifikasi yang telah ditentukan. Jika terdapat kondisi luar biasa yang
dapat mempengaruhi konstruksi, diperlukan penyelidikan lapangan lebih terperinci, dan
modifikasi untuk perbaikan desain. Namun perlu diupayakan tanpa menambah biaya proyek.
4.3.2 Pendesain atau konsultan supervisi
Pendesain atau konsultan supervisi bendungan urugan tanah atau batu harus mengenal
keadaan lapangan dan membantu petugas lapangan dalam menginterpretasi desain dan
spesifikasi, serta mengamati masalah yang mungkin belum dievaluasi sepenuhnya dalam
desain. Kunjungan proyek dan forum diskusi di tempat pelaksanaan konstruksi perlu
dilakukan antara pelaksana konstruksi, pendesain (konsultan supervisi), dan tenaga ahli, jika
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memerlukan pengkajian ulang atau modifikasi dalam
desain dan spesifikasi. Karena itu, diperlukan adanya saling pengertian dan kerja sama yang
baik di antara pihak pendesain dan pelaksana konstruksi sehingga tidak terpisahkan satu
sama lain dan diperoleh solusi yang terbaik.
4.3.3 Instrumentasi
Instrumentasi bendungan urugan tanah dan batu semakin bertambah penting sekarang ini
karena banyak bendungan yang dibangun pada kondisi fondasi kurang baik sehingga
memerlukan tambahan data. Data ini sangat diperlukan untuk evaluasi perilaku bendungan,
dan adanya peningkatan perluasan lahan di bagian hilir yang kontinu sehingga dapat
menambah resiko kegagalan bendungan terhadap kerusakan material dan korban jiwa. Oleh
karena itu, diperlukan pemantauan tekanan air pori, penurunan dan deformasi dari fondasi
dan tubuh bendungan untuk melakukan analisis dan evaluasi keamanan bendungan, serta
mengontrol laju pelaksanaan konstruksi. Instrumentasi harus dipilih dengan jenis yang
cocok, dipasang dengan tepat pada tempat kritis atau yang layak sesuai dengan desain
instrumentasi. Pengamatan dan pembacaan instrumentasi harus dilakukan oleh tenaga
teknik terlatih sesuai dengan keahlian di bidangnya dan memahami instrumentasi sehingga
hasilnya dapat dipercaya.
4.4

Pencatatan data dan pelaporan

Data dan laporan pelaksanaan konstruksi diperlukan untuk mendokumentasikan hasil-hasil
uji, menverifikasi spesifikasi yang telah ditentukan, mengoreksi kesalahan, memberikan
informasi tentang kondisi lapangan, memodifikasi desain dan spesifikasi, prosedur
pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, serta lokasi dan dimensi Gambar pelaksanaan
bangunan.
Hal ini merupakan bahan evaluasi tuntutan dari kontraktor atau pelaksana konstruksi
berdasarkan perubahan kondisi, atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan
ketentuan kontrak. Laporan kemajuan diperlukan untuk kantor daerah dan dasar
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pembayaran kepada kontraktor untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Laporan data dan
laporan uji mutu konstruksi dibahas dalam Bab 8.
4.4.1 Catatan data konstruksi
Catatan data konstruksi merupakan data yang diperlukan untuk melakukan alternatif desain
dan penambahan bangunan di masa mendatang, menentukan sebab-sebab pergerakan
atau rembesan yang tidak diinginkan, atau interpretasi data pisometer. Data tersebut meliputi
Gambar pelaksanaan (as-built drawing), foto konstruksi, deskripsi kondisi fondasi yang
terjadi dan berbagai perbaikan, data pemadatan, dan data uji contoh.
4.4.2 Laporan konstruksi
Laporan konstruksi fondasi harus meliputi rencana tentang dip dan strike batuan, patahan
(faults), kondisi artesis dan airtanah lainnya, karakteristik material fondasi lainnya, sejarah
proyek, seperti jadwal mulai sampai dengan selesainya berbagai tahapan pekerjaan,
penjelasan metode konstruksi dan peralatan yang digunakan, rangkuman kuantitas material
yang digunakan, dan data terkait lainnya, serta foto kondisi fondasi yang jelas. Foto rutin
harus diambil pada kurun waktu yang teratur dan juga untuk hal-hal khusus, seperti
persiapan fondasi dan ebatmen bendungan. Foto dapat diambil dengan foto berwarna.
Semua foto harus diberi keterangan yang meliputi nama proyek, tanggal pengambilan foto,
identitas bangunan yang dilaporkan, lokasi kamera, serta sistem indeks untuk membedakan
satu dengan yang lainnya.

5
5.1

Perbaikan fondasi dan ebatmen
Umum

Persiapan pekerjaan fondasi dan ebatmen bendungan urugan tanah atau batu merupakan
tahapan pelaksanaan yang paling sulit dan penting. Ketelitian pelaksanaan pekerjaan akan
terlihat dari kinerja bangunan setelah selesai konstruksi. Perbaikan fondasi dan ebatmen
seringkali sulit dilakukan atau bahkan tidak memungkinkan setelah konstruksi berjalan atau
selesai. Tujuan perbaikan biasanya dilakukan untuk:
1) mengontrol rembesan di bagian hilir;
2) mempersiapkan bidang kontak yang baik dengan lapisan urugan yang akan dipadatkan;
3) memperkecil penurunan diferensial yang akan terjadi sehingga dapat mencegah
terjadinya retakan dalam urugan.
Pengawas pekerjaan harus menjamin bahwa fondasi dan ebatmen telah dikupas sampai
kedalaman yang cukup untuk memindahkan tanah lunak, organik, rekahan, pelapukan atau
bahan lain yang tidak diinginkan; lekukan atau cekungan (depresi) dan sesar batuan telah
bersih dan terisi dengan urugan; bidang batuan yang terbentuk relatif halus dan merata
karena pembentukan dan pengisian; rongga-rongga dasar telah diisi dan diinjeksi (grouted);
dan dinding-halang telah mencapai lapisan kedap air.
Selama tahap pelaksanaan berlangsung harus ada kerja sama yang baik antara petugas
lapangan dan pendesain atau konsultan yang bertanggungjawab sehingga tidak terpisahkan
satu sama lain (saling berkaitan) dan dikontrol oleh konsultan supervisi. Hal ini biasanya
dituangkan dalam kontrak sehingga konsultan supervisi dapat mengajukan perubahan jika
diperlukan. Bendungan yang telah dibangun jarang sekali mengalami kondisi fondasi yang
tidak diinginkan dan tidak tercakup dalam penyelidikan selama desain berlangsung, seperti
zona batuan lapuk atau patahan, rongga-rongga, lapisan tanah lunak, saluran drainase yang
dibiarkan, atau saluran aliran yang dibiarkan terisi oleh pasir dan kerikil. Pada umumnya
diperlukan parit injeksi di bawah zona kedap bendungan jika parit-halang atau saluran tidak
tersedia. Parit injeksi tersebut akan membantu alat-alat pemeriksaan fondasi sepanjang
bendungan dengan teliti untuk mengetahui kondisi fondasi yang tidak diinginkan.
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5.2

Pembersihan, pengupasan, dan penggalian

Pembersihan, pengupasan, dan penggalian daerah rencana bendungan merupakan proses
pembuangan material yang tidak diinginkan, misalnya kekuatan geser yang rendah, sifat
kompresif yang tinggi, kelulusan air yang tidak memadai, atau karakteristik lain yang akan
mempengaruhi pelaksanaan pemadatan, dan menutup bidang permukaan fondasi dengan
material yang dapat mengikat lapisan urugan dan memenuhi persyaratan desain. Spesifikasi
harus memberikan kejelasan tentang waktu injeksi fondasi dan ebatmen yang sudah
dibongkar oleh petugas lapangan/kontraktor.
Dalam hal tertentu, jika diperlukan perbaikan khusus ebatmen, harus dibuat kontrak kerja
secara terpisah.
5.2.1

Fondasi tanah dan ebatmen

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembersihan dan pengurugan fondasi tanah dan
ebatmen adalah sebagai berikut.
1)

Pembersihan tanah meliputi pemindahan semua rintangan tanah dasar bagian atas
termasuk pohon, tanaman, semak-semak, bangunan yang ditinggalkan, bendungan, dan
jembatan. Pengupasan meliputi pemindahan semua rintangan tanah dasar bagian
bawah atau material yang tidak diinginkan termasuk sisa-sisa batang, akar, kayu
gelondongan, lantai salir, dan bangunan. Tanah fondasi atau ebatmen yang terganggu
selama pelaksanaan pembersihan dan pengupasan harus dipindahkan.

2)

Pada umumnya kegiatan pembersihan diikuti dengan pengupasan fondasi dan ebatmen.
Pengupasan harus dilaksanakan dalam kondisi kering setelah dilakukan pengelakan
sungai. Jika terjadi penyimpangan pada batas-batas pengupasan yang telah
diidentifikasi, maka harus dilaporkan ke pemimpin proyek sehingga pengaruh perubahan
dapat segera dievaluasi. Untuk membantu tenaga ahli geoteknik/geologi setempat,
pengawas lapangan pada pekerjaan ini harus dapat mengidentifikasi material yang
harus dipindahkan, dan memperkirakan adanya perlapisan tanah lunak ataupun rawa,
atau meander sungai yang mungkin belum ditemukan dalam penyelidikan selama
desain berlangsung. Beberapa lintasan dari mesin gilas harus dilakukan pada
permukaan yang telah dikupas untuk uji coba dalam mengungkap material yang tidak
cocok dan terbuang pada waktu pengupasan.

3) Tepi lubang dan cekungan dari hasil pembersihan dan pengupasan harus diratakan dan
dihaluskan. Kemudian, diisi dengan bahan sejenis dan dipadatkan dengan metode dan
alat khusus hingga mencapai kepadatan minimal sama dengan material fondasi
sekitarnya. Apabila luas cekungan kecil, cukup digunakan alat pemadat tangan (tampers)
untuk memadatkan urugan. Persiapan akhir permukaan fondasi dilakukan dengan cara
mengisi bahan urugan dengan perkiraan kadar air tanah mendekati kadar air optimum,
memadatkan perlapisan tanah urugan, dan meratakan bidang permukaan urugan agar
dapat menerima beban awal.
4) Pemadatan tanah jenuh di daerah fondasi basah sangat sulit dilakukan dibandingkan
dengan tanah dalam kondisi kering. Apabila daerah tersebut tidak mungkin dikeringkan,
diperlukan lapisan awal yang tebal agar alat pemadat dapat beroperasi tanpa merusak
dan mengganggu tanah fondasi. Berat alat pemadat yang beroperasi pada lapisan awal
dapat dikurangi dan ditambah secara bertahap sesuai dengan lapisan yang akan
dipadatkan. Hal ini sebaiknya tidak dilaksanakan untuk daerah fondasi yang luas, kecuali
jika diperkenankan secara khusus dalam desain dan spesifikasi atau disetujui oleh
pemimpin proyek karena lapisan dasar yang kurang padat akan mempengaruhi stabilitas
bendungan.
5) Pemadatan tanah pada ebatmen sama seperti pada fondasi lainnya. Untuk menjamin
adanya ikatan urugan bendungan dengan tanah asli dari ebatmen, diperlukan penggalian
tanah permukaan ebatmen. Apabila semua tanah lepas, basah, atau lunak telah dikupas
dan dipindahkan, lereng ebatmen pada bidang kontak dengan urugan harus dibuat
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selandai mungkin agar ekonomis. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pemadatan
urugan pada ebatmen dan memperkecil kemungkinan terjadinya penurunan diferensial
yang dapat menyebabkan retakan (periksa Subbab 5.4.1.5). Cekungan harus diisi
dengan beton atau tanah yang dipadatkan pada kadar air yang sesuai untuk mencapai
kepadatan yang sama atau lebih besar daripada material yang akan dihampar di
atasnya. Pembahasan perbaikan lereng ebatmen dari lempung serpih (shales),
dijelaskan pada Subbab 5.4.1.2).
5.2.2

Fondasi batuan dan ebatmen

Hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam pembersihan dan pengurugan pada fondasi batuan
dan ebatmen adalah sebagai berikut.
1) Prosedur umum pekerjaan pembersihan, pengupasan, dan penggalian tanah dan/atau
batuan lapuk dan injeksi bidang permukaan fondasi batuan harus dilakukan sebelum
pekerjaan pembentukan dan pembersihan. Pembentukan fondasi batuan kasar dilakukan
untuk mendapatkan bidang permukaan yang halus, rata, dan bersih, terutama jika ada
bagian-bagian tonjolan, menggantung, atau baji. Kemudian, dilakukan pembersihan
dengan udara bertekanan dan perbaikan campuran beton (dental treatment) untuk
menutup semua lubang, retakan, celah, atau rekahan (joints). Perbaikan campuran beton
akan dibahas lebih terperinci dalam Subbab 5.4.2.3. Pekerjaan ini harus diawasi dan
disetujui oleh tenaga ahli geologi dan geoteknik serta tenaga ahli bendungan setempat.
2) Persiapan pekerjaan akhir fondasi batuan umumnya memerlukan tenaga buruh/kuli, untuk
menghindari penggunaan kendaraan berat atau beroda, terutama jika lapisan batuan tipis
atau lipatannya tidak baik. Jika penggunaan peledakan tidak mungkin dihindari untuk
menghilangkan tonjolan atau batu yang menggantung, sebaiknya peledakan digunakan
dengan daya ledak yang rendah. Tujuannya adalah untuk mencegah retaknya bukaan
atau perpindahan blok batu atau batuan sehingga dapat menurunkan daya dukung
fondasi. Pada umumnya permukaan fondasi memerlukan isian beton di bawah atau
sekitar fondasi untuk menghindari peledakan. Bahan dan prosedur pengisian beton harus
menjamin adanya ikatan beton dan batuan yang baik dan mencegah kesalahan
pengecoran. Cara manual ini mencakup pemindahan semua batuan lepas atau keras,
dan penyelarasan bidang lereng agar landai dan merata.
3) Langkah akhir persiapan fondasi meliputi pencucian permukaan fondasi batuan keras
dengan air bertekanan tinggi dan penyapuan kering untuk membersihkan butiran halus
atau bagian lepas dari perlapisan fondasi. Lapisan halus atau retakan harus dibersihkan
sampai kedalaman minimal 2 kali lebarnya. Pembersihan ini dilakukan untuk
memudahkan pengisian tipis pada pekerjaan perbaikan secara dental untuk mencegah
rembesan. Pencucian dengan air bertekanan dapat membantu untuk mengetahui batuan
lepas yang semula tidak tampak selama penggalian, dan membersihkan lapisan dari
elevasi lebih tinggi ke elevasi lebih rendah.
4) Pembersihan bukaan melintang sumbu bendungan harus dilakukan secara khusus untuk
memindahkan/membuang air dari celah atau rekahan yang terkumpul dari hasil pencucian
dengan menggunakan pompa kecil, timba tangan, atau alat lain. Jika fondasi terdiri dari
lapisan batuan yang sering mengalami rekahan, harus dicegah pencucian material
fondasi (misal lempung dalam rekahan) dengan cara tekanan berlebihan. Jika batuan asli
akan menjadi lunak akibat pencucian dengan air, harus digunakan pompa udara
bertekanan pada akhir pembersihan permukaan batuan keras (lihat Gambar 4).
5) Apabila permukaan kasar dan tidak beraturan masih tetap ada setelah penggalian secara
manual, dasar lubang dan cekungan lain sebaiknya diisi dengan beton agar bidang
permukaan lebih merata, dan dihampar lapisan pertama urugan yang akan dipadatkan.
Prosedur ini disebut perbaikan fondasi dengan campuran beton (dental treatment) yang
dibahas dalam Subbab 5.4.2.3. Jika dilakukan injeksi fondasi, pekerjaan pembersihan
13 dari 106

Pd M-01-2004-A

meliputi pengambilan bahan injeksi yang tertumpah atau tercuci yang menutupi lubang
permukaan dan kantong-kantong material yang tidak diinginkan.

Gambar 4 Contoh pembersihan akhir menggunakan udara bertekanan
6) Sebelum pengurugan lapisan pertama, bidang permukaan batuan yang telah bersih harus
dibasahi, tetapi jangan sampai terjadi genangan air. Pembasahan permukaan batuan
dilakukan untuk menghasilkan ikatan yang baik sebagai pengganti lapisan tanah basah
pada pengurugan pertama, dengan menggunakan alat pneumatik berat (misalnya mesin
gilas ban karet). Tujuannya adalah agar permukaan batuan tetap terjaga utuh walaupun
tidak beraturan atau mengandung lapisan tipis dari perselingan antara batuan keras dan
batuan lunak.
7) Fondasi yang terdiri dari jenis batu serpih dan tufa harus dilindungi terhadap kerusakan
akibat pengeringan oleh cahaya udara. Penanganan batu-lempung serpih dibahas dalam
Subbab 5.4.1.2.
8) Untuk perbaikan ebatmen juga perlu dipertimbangkan hal yang sama, agar terbentuk
ikatan yang baik antara urugan dan ebatmen. Luas daerah yang dibersihkan pada
ebatmen batuan harus mencakupi tidak hanya di bawah inti bendungan, tetapi juga di
bawah zona transisi atau filter. Semua permukaan yang tidak beraturan harus dipotong
dan diratakan dengan tinggi permukaan kurang dari 1,5 m. Permukaan vertikal harus
cukup besar, untuk mendapatkan perbandingan antara lereng bertahap dan lereng
daerah sekitarnya tidak lebih tegak daripada 1V : 1H atau sesuai dengan ketentuan dalam
desain. Tidak diperbolehkan ada bagian yang menggantung pada setiap lokasi. Metode
pekerjaan ini dibahas dalam Subbab 5.4.2.4.
9) Perbaikan retakan, celah, dan kondisi yang tidak diinginkan lainnya pada fondasi batuan
dan ebatmen dibahas dalam Subbab 5.4.2.2.
5.3

Kontrol rembesan

5.3.1 Dinding-halang (cutoff wall)
Dinding-halang fondasi atau parit utama berfungsi sebagai penghalang aliran rembesan di
bawah permukaan. Desain dinding-halang fondasi harus didasarkan pada hasil pengeboran
lapangan. Penggalian terbuka dinding-halang dapat memberikan Gambaran kondisi awal
fondasi yang sebenarnya. Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan
oleh tenaga ahli geoteknik dan geologi lapangan serta tenaga ahli bendungan yang
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berpengalaman pada kurun waktu tertentu.Selain itu, mereka juga memantau kestabilan
lereng. Jenis-jenis dinding-halang secara umum dibahas sebagai berikut.
1) Pemadatan parit. Pemadatan tanah urugan di belakang parit-halang adalah salah satu
cara konstruksi yang paling efektif untuk mengendalikan rembesan fondasi. Persyaratan
material dan pemadatan sama dengan persyaratan untuk bagian kedap dari bendungan
urugan. Apabila diperlukan, parit harus benar-benar menembus tanah fondasi lulus air
hingga jarak tertentu ke dalam tanah atau batuan fondasi yang tidak lapuk dan relatif
kedap. Perbaikan (dibahas dalam Subbab 5.2.1) permukaan yang terbuka di dasar dan
tebing parit/dinding harus dilakukan untuk menjamin adanya ikatan yang baik antara
fondasi dan urugan tanah di belakang parit. Penggalian parit harus dalam keadaan kering
untuk mencegah terjadinya pengelupasan lereng tepi dan memudahkan penempatan
urugan dan pemadatan. Apabila muka air tanah mendekati permukaan tanah, diperlukan
pengendalian aliran air tanah (dewatering) pada waktu penggalian sehingga biaya
konstruksi cutoff menjadi mahal. Metode dewatering dan drainase dibahas dalam Subbab
5.5.
2) Parit slari.
Metode, bahan, dan peralatan pelaksanaan konstruksi yang harus diperhatikan adalah
sebagai berikut.
a) Metode parit slari untuk konstruksi dinding-halang digunakan untuk mengontrol
rembesan yang terdiri dari penggalian parit yang relatif sempit dengan dinding hampir
tegak. Caranya adalah mengisi parit dengan menggunakan slari bentonit untuk
mendukung tembok dan mencegah masuknya aliran air ke dalam urugan dengan
campuran kedap dari kerikil lempungan bergradasi baik yang bersifat plastik untuk
melindungi terhadap erosi buluh (piping), mengurangi rembesan dan memperkecil
konsolidasi material urugan.
b) Tanah urugan yang akan dipadatkan biasanya terdiri dari campuran tanah sekitar yang
kedap, pasir, kerikil, dan slari bentonit. Namun, dapat pula berupa campuran material
galian dari parit-halang dan material lain untuk memperoleh campuran yang diinginkan.
c) Tergantung pada kedalaman yang diperlukan, penggalian dapat dilakukan dengan alat
keruk, backhoe, atau mesin pemarit (trenching).
i) Mesin pemarit hanya digunakan untuk kedalaman kurang dari 12 m dan untuk
lapisan yang tidak mengandung batu.
ii) Backhoe dapat digunakan di daerah yang mengandung batu; yang belum
dimodifikasi. Backhoe digunakan hanya untuk kedalaman kurang dari 14 m, tetapi
jika sudah dimodifikasi dapat mencapai kedalaman 17 m sampai dengan 18 m.
iii) Alat keruk (dragline) dapat digunakan hingga mencapai kedalaman maksimum 30 m
atau bahkan lebih jika alat telah dimodifikasi dengan dilengkapi wadah dan sistem
hidraulik untuk mengatasi meluapnya slari dan memberikan daya dukung yang
cukup besar. Contoh alat keruk untuk menggali parit slari ditunjukkan pada
Gambar 5.
d) Berat jenis slari harus cukup besar untuk menjamin bahwa tekanan hidrostatik yang
ditimbulkan oleh slari dapat mencegah terjadinya rongga tebing parit setinggi batas
kedalaman ruang kerja galian. Nilai-nilai berat jenis slari yang digunakan berkisar
antara 1,05-1,2 ton/m3 dengan nilai tertinggi 1,5 ton/m3. Pada umumnya tinggi slari
dijaga setinggi 0,5-1,0 m di atas muka air tanah.
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Gambar 5 Contoh alat keruk untuk parit slari
e) Prosedur pembersihan dasar parit, pemindahan pasir yang keluar dari slari,
pengendalian viskositas (kekentalan) dan berat jenis slari secara kontinu, serta
pencampuran dan penimbunan tanah urugan biasanya sulit dilakukan untuk mencapai
hasil yang memadai. Namun, upaya tetap perlu dilakukan antara lain dengan
menggunakan hal-hal berikut.
i) Pisau pemotong (scraper blade) yang dihubungkan dengan ember sehingga jika
dikerukkan sepanjang dasar parit, dapat memindahkan butiran tanah lebih kasar
dan material lepas lebih halus dari bagian atas batuan.
ii) Udara bertekanan untuk memindahkan pasir, kerikil, dan material yang tidak
diinginkan lainnya dari lubang parit, retakan, dan celah sehingga secara berurutan
masuk ke dalam slari.
iii) Pipa hisap dengan debit aliran untuk memindahkan slari yang tercampur material
dari parit, dan dibersihkan dengan mengalirkannya ke kantong lumpur dangkal
sepanjang tebing parit sehingga endapan campuran keluar dari larutan. Kemudian,
slari yang bersih dialirkan kembali ke dalam parit.
iv) Dalam situasi tertentu cara pemindahan secara mekanik dilakukan untuk
memindahkan pasir (dari dasar parit), dan memeriksa dasar parit untuk menjamin
agar parit bebas dari material yang tidak diinginkan.
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Gambar 6 Skema penggalian dan pengisian dengan konstruksi parit slari
f) Setelah dasar parit dibersihkan, tanah urugan dengan batu serpih yang ditempatkan
dalam parit untuk membentuk lereng yang rata dan halus sejajar dengan sumbu parit,
dengan menggunakan buldoser dan meluncur ke bawah lereng akan bercampur
dengan slari dan menggantikan slari. Lereng tanah urugan harus cukup landai untuk
mencegah terjadinya longsoran dan pengelupasan. Permukaan parit harus diamati
untuk mengetahui kemungkinan penurunan yang tidak normal yang dapat
menimbulkan kantong-kantong slari yang terperangkap selama proses pengurugan.
Contoh skema kemajuan penggalian dan pengurugan yang dilakukan pada bendungan
ditunjukkan dalam Gambar 6. Kegiatan akhir adalah penggalian material akibat
gabungan urugan dan lapisan filter yang terjadi pada tebing parit dengan slari.
Integritas lapisan filter setelah pengurugan tidak dapat ditentukan sehingga untuk
keamanan disarankan menambah tanah urugan sebagai elemen utama dari dinding
untuk kontrol rembesan.
g) Parit slari sebagai konstruksi dinding-halang pertama-tama digunakan di U.S. pada
tahun 1940 dan meluas mulai akhir tahun 1960 sampai awal tahun 1970. Kini parit slari
telah digunakan secara umum meskipun studi desain dinding-halang harus lengkap
dan mencakupi parameter kedalaman dinding, tebal, denah, tingkatan dan persiapan
permukaan lantai kerja, serta sifat-sifat slari, dan tersedianya air yang berkualitas baik
untuk campuran slari. Persyaratan kualitas air tipikal untuk slari bentonit adalah
kekentalannya kurang dari 50 ppm, kadar zat padat terlarut total kurang dari 500 ppm,
kadar organik kurang dari 50 ppm, dan pH ~ 7.
3) Injeksi tirai (grouting, lihat SNI 03-2393-1990)
Pada umumnya fondasi batuan dan ebatmen bendungan besar memerlukan injeksi
semen untuk mengurangi rembesan dan tekanan angkat (uplift) hidrostatik dalam fondasi.
Injeksi semen biasanya berkaitan dengan adanya dasar parit-halang yang melebar akibat
beban tanah ke fondasi batuan. Prosedur injeksi harus disesuaikan dengan karakteristik
formasi fondasi. Prosedur iniharus dipahami dengan cermat oleh para supervisi dan
inspeksi untuk memperoleh hasil yang memadai dan ekonomis. Pekerjaan ini harus
dilakukan oleh tenaga ahli geologi dan geoteknik setempat yang berpengalaman karena
keputusan yang diambil akan menentukan kemajuan dan evaluasi hasil pekerjaan itu.
Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan dasar fondasi yang terperinci dan terpercaya
untuk menentukan volume injeksi. Hal-hal yang harus diperiksa oleh pengawas pekerjaan
injeksi adalah lokasi lubang injeksi, geometri, panjang dan inklinasi; tekanan dan laju
(kecepatan) injeksi; sifat fisik bahan injeksi (cairan, transisi, pasangan), dan tingkat
perbaikan sifat fisik tanah yang diperlukan.
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5.3.2 Blanket, sumur pelepas tekanan , terowongan, dan drainase kaki
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi ini adalah sebagai berikut.
1) Blanket kedap air di udik
Blanket kedap air horizontal di udik berfungsi mengontrol aliran rembesan dengan cara
memperpanjang jalan aliran rembesan. Efektivitas blanket tergantung pada panjang,
tebal, kontinuitas dan permeabilitas material tanah tempat blanket itu dibangun. Apabila
sudah ada blanket alami dari lapisan tanah kedap air, maka harus diperiksa dengan
seksama terhadap terobosan seperti singkapan lapisan lulus air, lubang-lubang akar,
lubang bor, dan aliran rembesan dalam fondasi. Jika terdapat lapisan lulus air, harus diisi
dengan material kedap untuk memperoleh blanket kedap yang menerus; terutama di
daerah dasar sungai lama. Caranya adalah dengan membuat pengeboran tangan
dangkal tambahan selama konstruksi untuk mengetahui perkembangan terobosan yang
mungkin ada dalam blanket alami.
2) Sumur pelepas tekanan
Sumur pelepas tekanan dibuat sepanjang kaki hilir bendungan untuk menangkap air
rembesan dan mengurangi tekanan angkat (uplift) berlebihan yang terjadi pada kaki
bendungan. Dengan adanya tekanan hidrostatik dan pemindahan volume air, dapat
mencegah terangkutnya butiran tanah dalam kondisi didihan pasir (sandboils)dan
penyembulan tanah di kaki bendungan. Pemasangan sumur pelepas tekanan sebaiknya
dibahas tersendiri dalam pedoman atau standar lain yang lebih terperinci.
3) Terowong drainase dan terowongan
Pada bendungan yang tinggi, untuk memperlancar injeksi fondasi dan ebatmen dan
menangkap air rembesan digunakan terowong drainase dan terowongan. Terowong
drainase sampai ebatmen batuan harus diperiksa oleh tenaga ahli geologi atau mekanika
batuan. Hal itu dilakukan untuk memperoleh informasi tentang jenis-jenis pelipatan dan
batuan setempat. Informasi tersebut harus disusun dan diinterpretasi oleh tenaga ahli
geologi dan geoteknik yang berpengalaman untuk memberikan evaluasi daerah yang
memerlukan injeksi. Rencana pekerjaan injeksi harus meliputi desain lokasi, jarak,
kedalaman, dan ukuran lubang injeksi, serta cara memasang pipa drainase yang
diperlukan untuk mengontrol rembesan. Pekerjaan terowongan batuan harus diawasi
oleh pengawas atau pemeriksa lapangan yang berpengalaman untuk menjamin
keberhasilan pemasangan angker batuan dan bangunan lain sesuai dengan desain dan
spesifikasi teknis bangunan. Terowong drainase pada dasar bendungan atau dalam
ebatmen tanah atau batuan lapuk biasanya berupa terowongan berlapis beton.
Pengawas/inspektor terowongan berlapis beton memerlukan pengetahuan tentang
pengecoran beton, pelaksanaan urugan sekitar bangunan beton, injeksi dan kontrol
rembesan dalam tanah lulus air. Pemeriksaan beton dan teknik pengecoran dibahas
dengan terperinci dalam SNI 03-2847-1992 (Tata cara perhitungan struktur beton untuk
bangunan gedung).
4) Drainase kaki
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan drainase ini adalah sebagai beikut.
a) Drainase kaki berfungsi mengumpulkan dan membantu pengaliran air rembesan pada
kaki hilir bendungan untuk mencegah formasi tanah menjadi lumpur lunak dan atau
tanah didihan pasir. Drainase kaki umumnya digabung dengan lapisan drainase
horizontal dan sistem sumur pelepas tekanan pada lapisan lulus air yang tipis di bagian
atas fondasi karena sumur pelepas tekanan yang lebih dalam tidak dapat mengalirkan
aliran air.
b) Drainase kaki umumnya terdiri dari parit atau saluran yang dilengkapi dengan pipa
pengumpul berlubang dikelilingi filter dan diurug dengan pasir. Penempatan tanah
urugan harus dilakukan secara khusus. Apabila tebing parit mempunyai kemiringan
kira-kira sama dengan sudut geser dalam material filter, maka tanah dan pasir cukup
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dilindungi dengan pelindung kayu untuk mencegah terpisahnya lapisan filter dengan
tanah urugan karena urugan terbawa ke atas. Pengurugan tanah pada drainase kaki
dalam potongan melintang bendungan dapat mengurangi terurainya lapisan pasir.
c) Prosedur pengendalian yang sama dapat digunakan juga untuk drainase kaki
konstruksi urugan kedap air pada bendungan utama. Uji gradasi material filter harus
dilakukan minimal dua kali setiap hari selama pemasangan, baik untuk persediaan
cadangan maupun material filter di tempat uji. Penggunaan dan pemadatan material
filter harus dikontrol untuk mencegah terjadinya pemisahan dan perusakan butiran.
5.4

Perbaikan kondisi yang tidak menguntungkan

Pada waktu pelaksanaan konstruksi pendahuluan biasanya ditemukan kondisi yang tidak
menguntungkan, yaitu berupa material endapan yang tidak diinginkan dan tidak terdeteksi
pada lubang bor pada tahap investigasi. Kondisi ini dapat mempengaruhi rembesan di
bawah tubuh bendungan. Oleh karena itu diperlukan penyelidikan tambahan dengan
pembuatan sumur uji (test pits) atau pengeboran untuk mengetahui penyebaran dan
karakeristiknya sehingga dapat dievaluasi pengaruhnya terhadap desain bendungan.
5.4.1 Kondisi tanah yang tidak menguntungkan
Jenis-jenis dan sifat tanah dalam pekerjaan perbaikan fondasi yang perlu diperhatikan
adalah sebagai berikut.
1) Tanah dengan kompresibilitas tinggi dan kuat geser rendah
Tanah organik dengan kompresibilitas tinggi dan kuat geser rendah pada umumnya
dapat diidentifikasi berwarna gelap, mengandung akar tanaman, dan berbau menyengat.
Lempung inorganik dengan kadar air tinggi juga mempunyai kompressibilitas dan kuat
geser rendah. Bila bendungan urugan dibangun pada perlapisan tanah deposit dengan
kadar organik tinggi dan kadar air tinggi, akan terjadi penurunan diferensial yang dapat
menyebabkan retakan pada urugan atau longsoran. Jika perlapisan tanah ini dijumpai
selama konstruksi pendahuluan berlangsung, maka penyebarannya harus dipantau. Jika
memungkinkan, perlapisan tanah dikupas dan diganti dengan tanah urugan yang
dipadatkan. Jika penyebaran endapan seperti ini sangat luas dan/atau dalam, diperlukan
tenaga ahli desain untuk menentukan apakah harus dilakukan modifikasi desain (misal
membuat lereng urugan lebih landai atau menambah berm).
2) Lempung serpih (clay shale)
a) Lempung serpih merupakan salah satu jenis tanah/batuan yang bersifat tidak terduga,
sering disebut lempung serpih padat (batu lempung serpih) atau tanah lempung serpih
yang telah mengalami konsolidasi berlebihan akibat besarnya ketebalan endapan
berlapis dan tidak adanya pengikatan yang baik. Lempung serpih mempunyai sifat
cenderung cepat hancur jika mengalami siklus pembasahan dan pengeringan.
Kekuatan keringnya sangat tinggi. Namun akan hancur jika mengalami pembengkakan
karena pembasahan berlebihan dan kekuatannya akan cepat menghilang, warna
lempung serpih bervariasi dari cokelat sampai hijau-hitam dan biasanya teratur rapi di
bagian tepi (slickenside adalah proses pergerakan permukaan yang halus, licin
berkilau, berlapis, dan tidak menerus). Lempung serpih yang mengalami slickensided
umumnya tidak stabil walaupun berada di lereng yang relatif datar. Serpihan yang
rusak dengan cepat akan berubah menjadi lempung lunak dengan kekuatan geser
rendah terhadap pelapukan oleh udara dan air, dan memerlukan perlindungan
khususnya permukaan yang terbuka pada lapisan urugan. Kestabilan lempung serpih
selanjutnya akan tergantung pada kondisi adanya patahan atau lipatan berat atau
sesar (fault).
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b) Karena berasal dari material galian berlapis, lempung serpih berpotensi mengembang
walaupun tidak dibebani. Pengembangan dapat lebih memacu endapan lempung
serpih seiring dengan waktu, dan menyebabkan tonjolan yang tidak merata pada
permukaan galian. Karena itu, sebaiknya penggalian lempung serpih harus
dilaksanakan dan diurug secara cepat. Bagian akhir penggalian sampai lempung
serpih yang rusak/hancur harus ditunda untuk memperpendek waktu pembukaan
permukaan lempung serpih terakhir. Pengerjaan ini dapat menghasilkan permukaan
tanah yang segar untuk memadatkan urugan dan tidak menimbulkan adanya lapisan
lunak antara lempung serpih tidak lapuk dan urugan. Prosedur ini cukup mahal untuk
lereng tegak, tetapi akan lebih ekonomis untuk lereng yang agak datar.
c) Alat penggalian akhir dan penempatan urugan awal pada lempung serpih sebaiknya
digunakan dengan ban karet untuk memperkecil gangguan, sebelum dilakukan
pengurugan akhir pada bidang permukaan lempung serpih. Adapun untuk
pembersihan digunakan dengan udara bertekanan.
d) Berbagai jenis selimut fondasi telah diterapkan untuk melindungi permukaan lempung
serpih yang terbuka/terkuak, antara lain, beton semprot (gunite), aspal semprot,
material bitumen lain, dan emulsi resin. Beton semprot sebaiknya diberi tulangan dan
diangker pada lempung serpih untuk menghindari terjadinya penggelembungan.
Meskipun lapisan bitumen dan resin telah berhasil digunakan, tetapi tidak selalu dapat
melindungi lempung serpih dengan baik. Lapisan tipis emulsi aspal yang digunakan
pada galian sangat tegak sering kali tidak cocok dan menimbulkan pengelupasan
permukaan dan kerusakan. Pelat beton cor digunakan khusus untuk perlindungan atau
sebagai pelapis bangunan. Permukaan yang terkuak dapat dilindungi matras basah,
yang berfungsi untuk menahan air dalam jangka waktu tertentu tergantung pada waktu
pencahayaan maksimum yang diizinkan, karakteristik serpih, dan kondisi cuaca di
sekitarnya.
3) Tanah runtuh (atau kolapsibel)
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tanah runtuh adalah sebagai berikut.
a) Tanah runtuh umumnya mempunyai kepadatan dan plastisitas rendah, rentan
mengalami penurunan berat volume jika terendam air, berbutir besar (lanau sampai
pasir halus) bersama-sama dengan lempung. Keruntuhan tanah ini disebabkan oleh
proses pelunakan bahan pengikat lempung antara butiran lebih besar atau hilangnya
ikatan (sementasi) antarbutiran akibat pembasahan. Karena itu, terjadi perubahan
volume yang cepat (relatif terhadap konsolidasi) terutama jika mengalami tekanan
yang tinggi. Apabila bendungan urugan dibangun di atas fondasi tanah runtuh, akan
terjadi penurunan yang serius dan retakan dalam lapisan urugan. Oleh karena itu,
sebaiknya tanah fondasi diperbaiki atau diganti dengan tanah yang sesuai dengan
desain dan spesifikasi atau secara praktis struktur tanahnya diperbaiki sebelum
pelaksanaan konstruksi.
b) Perbaikan tanah yang mudah hancur dapat dilakukan dengan cara pembasahan awal
atau semprotan yang kontinu pada lereng. Pada bendungan urugan, beban berat
pada tanah fondasi akan menyebabkan terjadinya konsolidasi primer selama
konstruksi berlangsung sehingga dapat mengurangi bahaya runtuh tiba-tiba dan
kemungkinan malapetaka pada saat pengisian pertama waduk.
4) Tanah berbutir lepas
Pasir jenuh air yang lepas dan lanau dengan plastisitas rendah masih mempunyai
kekuatan geser untuk kondisi pembebanan statik. Namun, akan hilang jika mengalami
pembebanan dinamik. Proses terjadinya ketidakstabilan dan mengalirnya tanah butiran
lepas jika mengalami beban getar (pengaruh peledakan, gempa, atau dinamik mesin)
disebut likuifaksi. Pada endapan yang sangat lepas dan tidak stabil, likuifaksi dapat terjadi
karena gangguan kecil saja yang tidak dapat diketahui. Endapan lanau lepas dan pasir
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dapat dipadatkan dengan cara penggetaran dan pemukulan tiang pancang. Akan tetapi,
efektivitasnya tidak dapat ditentukan dan hanya dapat dilakukan pada perbaikan daerah
yang terbatas serta biayanya sangat mahal.
5) Lereng ebatmen yang curam
Lereng ebatmen yang curam berpotensi meningkatkan pengembangan retakan melintang
dalam lapisan urugan setelah pelaksanaan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan, lereng
dapat menjadi tidak stabil dan terjadi longsoran terutama pada lapisan lempung, pasir,
dan kerikil yang dipengaruhi rembesan. Longsoran ini dapat membahayakan dan
menghancurkan seluruh bangunan sehingga memerlukan biaya perbaikan yang tinggi.
Untuk itu, diperlukan pembuatan lereng bertangga agar aman terhadap material lepas
dan longsoran. Pembuatan lereng bertangga diawasi oleh tenaga ahli geologi dan
geoteknik setempat atau tenaga ahli desain berpengalaman lainnya untuk menentukan
apakah diperlukan pelandaian lereng tertentu.

Gambar 7 Contoh saluran sungai lama

Gambar 8 Contoh batuan yang diperbaiki
dengan mortar

6) Saluran sungai lama atau tua.
Saluran sungai lama yang telah ditinggalkan dan diurug oleh material kedap atau lulus air
sering dijumpai pada waktu pelaksanaan konstruksi. Luas endapan tidak dapat ditentukan
secara pasti pada tahap penyelidikan, karena mungkin tidak ditemukan. Saluran sungai
lama di bawah fondasi bendungan, yang diurug dengan material lulus air berbutir kasar,
akan merupakan saluran rembesan yang berbahaya. Pengurugan saluran dengan
material berbutir halus dapat menyebabkan penurunan diferensial dan retakan lapisan
urugan. Oleh karena itu, material tersebut harus dipindahkan dan diganti dengan material
padat yang memenuhi syarat. Apabila diketahui adanya endapan deposit itu, diperlukan
penyelidikan tambahan dengan pengeboran, sumur uji dan lain-lain untuk menentukan
luas dan perkembangannya. Kemudian, tenaga ahli desain harus menentukan langkahlangkah yang akan diambil untuk mengubah desain atau memindahkan deposit, lihat
Gambar 7.
5.4.2

Kondisi batuan yang tidak menguntungkan

Kondisi batuan yang perlu mendapat perhatian adalah jenis-jenis sebagai berikut.
1) Batuan lapuk
Batuan lapuk mempunyai karakteristik yang tidak diinginkan, yaitu sangat kompresif,
kekuatan geser rendah, dan permeabilitas tinggi. Karena itu, diperlukan penggalian
batuan lapuk pada fondasi bendungan urugan. Hal itu dilakukan untuk memperoleh
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ikatan yang baik dengan bagian kedap air di bawah inti dan mengurangi penurunan
diferensial dan kekuatan geser yang rendah di bawah inti dan zona lainnya. Pelapukan
batuan adalah proses perubahan fisik dengan ciri-ciri tidak ada garis batas yang tajam
antara zona lapuk dan tidak lapuk, dan derajat pelapukan biasanya berkurang menurut
kedalaman. Di tempat-tempat tertentu kadang-kadang diperlukan penggalian lebih dalam
untuk menggali batuan lapuk. Elevasi sampai batuan padat yang ditunjukkan pada denah
rencana umumnya hanya dapat digunakan sebagai pedoman. Pekerjaan penggalian
fondasi dan ebatmen yang akan dikupas harus diawasi oleh tenaga ahli geologi atau
geoteknik agar dapat menentukan elevasi batuan padat yang sudah tercapai.
2) Pelipatan dan retakan yang terbuka
Semua pelipatan, retakan, sesar, dan patahan terbuka di permukaan batuan fondasi
harus diisi untuk mencegah erosi atau gesekan material urugan bendungan pada bidang
kontak batuan. Bahan isian bukaan yang digunakan umumnya berupa mortar semenpasir. Pengisian mortar ke dalam patahan digunakan dengan sapu yang kaku dan hatihati untuk mencegah penumpukan mortar pada permukaan yang tidak patah. Hal itu
dilakukan agar tidak merugikan jika terjadi retak atau pecah pada waktu penggilasan
urugan. Perbandingan antara air dan benda padat mortar harus bervariasi sesuai dengan
kondisi alami. Jika batuan mengalami patah dengan retakan halus, kadar air akan naik
sehingga material pasir halus mudah masuk ke dalam rongga lapisan. Jika lapisannya
lebar akan timbul retakan yang dalam. Oleh karena itu, diperlukan mortar yang lebih kaku
dengan pasir lebih kasar untuk mengurangi meluasnya retakan susut (pada mortar yang
dirawat). Permukaan batuan setelah perbaikan dengan mortar ditunjukkan pada
Gambar 8.
3) Bentuk rongga dan pelarutan
Jenis-jenis rongga dan pelarutan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.
a) Rongga, lubang, dan pori-pori yang diakibatkan oleh pelarutan batuan akan
membahayakan sehingga petugas lapangan harus selalu waspada pada waktu
persiapan fondasi. Petugas lapangan harus memperhitungkan kemungkinan
pembangunan di atas batuan yang rentan terhadap pelarutan, seperti batu gamping
atau gips. Lubang-lubang dalam lapisan dan rongga-rongga yang terkuak di
permukaan bidang fondasi dapat diperbaiki dengan cara perbaikan campuran beton
(dental treatment). Beton harus digetarkan dengan baik menggunakan batang agar
masuk ke dalam pori-pori hingga permukaan bagian atas sesuai dengan elevasi
batuan di sekitarnya. Perbaikan dental bertujuan untuk memudahkan pemadatan dan
menyediakan lapisan penutup kedap yang tidak mudah tererosi sebagai pelindung
terhadap gesekan urugan bendungan sepanjang bidang kontak batuan. Gambar 9
menunjukkan saluran pelarutan yang terletak langsung di bawah sumbu bendungan,
pada waktu penggalian parit-halang. Setelah batasan ditentukan menurut hasil
penyelidikan yang ekstensif, saluran itu diisi dengan beton.
b) Rongga-rongga yang terjadi pada permukaan fondasi menunjukkan kemungkinan
adanya rongga yang terkubur atau gua di bawah permukaan. Rongga-rongga yang
dibiarkan dan tidak diperbaiki akan sangat berbahaya karena dapat menimbulkan
bocoran bawah tanah yang cukup besar. Hal itu mengakibatkan waduk tidak mungkin
terisi air dan akhirnya bendungan ditinggalkan. Setiap ada indikasi terjadinya ronggarongga bawah tanah (misal lubang amblesan, hilangnya air permukaan dan lain-lain)
harus dilaporkan sehingga dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika penyebaran
rongga-rongga karena pelarutan itu cukup luas, diperlukan injeksi yang ekstensif
untuk mendapatkan fondasi yang kedap.
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Gambar 9 Contoh saluran pelarutan

Gambar 10 Contoh tonjolan pada
ebatmen

4) Tonjolan dan penurunan permukaan
Tonjolan dan ketidakteraturan lain pada permukaan batuan dari ebatmen atau fondasi
bendungan harus diperbaiki, lihat Gambar 10. Tonjolan harus diratakan dengan
pengeboran dan peledakan secara hati-hati agar tidak mengganggu batuan keras di
sekitarnya. Pengeboran lurus dan pemotongan (peledakan dengan pembelahan awal)
yang berhasil diterapkan dapat membentuk permukaan yang relatif rata. Pembelahan
awal berbagai jenis batuan umumnya memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan
dengan pengeboran lurus (baris), periksa Gambar 11. Perbaikan fondasi dengan
pengisian beton dapat digunakan untuk mengisi penurunan akibat peledakan dan
meratakan tonjolan. Sebagai contoh tonjolan pada ebatmen diperlihatkan pada
Gambar 12. Namun, cara ini tidak diperbolehkan untuk menggantikan perbaikan fondasi
umum (dental treatment). Permukaan yang mengalami penurunan pada umumnya diurug
dengan material kedap tertentu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat
tangan (tampers). Tujuannya untuk meratakan permukaan bidang fondasi dalam
persiapan urugan material awal yang akan dipadatkan dengan mesin gilas berat. Jika
batuan fondasi sangat tidak beraturan, akan lebih ekonomis seluruh daerah ditutup
dengan lapisan beton. Untuk permukaan batuan bergelombang dapat dilakukan dengan
tampers. Jika penurunan permukaan mempengaruhi pemadatan lapisan pertama,
diperlukan pengisian beton.

Gambar 11 Contoh perbaikan ebatmen
dengan pembelahan awal (presplitting)
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5) Sumber mata air
Bukaan yang sering dijumpai dalam fondasi batuan dan ebatmen adalah sumber air
tanah yang merembes ke permukaan tanah karena terdorong oleh tekanan artesis.
Percobaan pengurugan material kedap air untuk menutup bukaan akibat pelipatan atau
patahan batuan akan berhasil pada tanah yang sangat basah di sekitar lokasi bocoran
yang tidak dipadatkan. Tergantung pada laju aliran dan gaya dorong bocoran, rembesan
akan berlanjut melalui tanah basah sehingga membentuk zona lemah yang tidak
dipadatkan, yang akan meningkat jika penempatan urugan diteruskan tanpa pemindahan
sumber air dengan baik. Zona yang terbentuk sekeliling mata air yang tidak terkontrol
dengan baik akan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan masalah baik selama
konstruksi maupun setelah masa guna bendungan. Apabila air dalam zona itu
mempunyai tinggi tekan rendah dan satu titik mata air yang keluar, biasanya dapat
dipasang pipa tegak (standpipe). Kemudian, pipa logam yang berombak dengan
diameter tergantung pada ukuran mata air ditempatkan di atas lokasi itu. Kemudian di di
sekeliling dasar pipa tegak segera dicor dengan campuran basah dari semen, pasir, dan
kerikil. Air dipompa dengan pipa tegak sampai terbentuk lapisan kedap dan ditambahkan
beberapa potongan pipa untuk menahan tinggi tekan air dalam pipa. Kemudian, pipa diisi
dengan beton yang digetarkan atau injeksi dan dilanjutkan sampai puncak pipa yang
disumbat secara konvensional. Lokasi ini perlu diperiksa untuk menentukan adanya mata
air baru yang sering kali muncul setelah mata air lama disumbat. Prosedur ini dapat
digunakan untuk mata air pada ebatmen jika urugan mencapai elevasi yang sama
dengan elevasi mata air. Selama operasi pengisian dilanjutkan di bawah elevasi mata air,
pipa kecil dipasang ke dalam sumber rembesan dan air dialirkan dari urugan sebagai
langkah sementara, periksa Gambar 13. Apabila mata air tidak sepenuhnya berada di
daerah itu, diperlukan metode yang lebih luas seperti dijelaskan dalam Subbab 5.5.

Gambar 13
5.5

Contoh mata air di bawah ebatmen

Dewatering dan drainase pada daerah galian

Pengendalian rembesan air tanah dan drainase permukaan yang kurang baik selama
konstruksi berlangsung dapat menyebabkan masalah dalam pengaturan lereng galian dan
permukaan fondasi serta pemadatan urugan pada fondasi dan lereng ebatmen yang
berdekatan. Desain dan spesifikasi teknis seringkali tidak mencakupi prosedur terperinci
tentang penanggulangan bocoran dan kontrol drainase lainnya selama konstruksi. Kontraktor
bertanggung jawab pada sistem penanggulangan bocoran atau kontrol rembesan dan
tekanan angkat hidrostatis pada waktu penggalian serta pengumpulan dan pengaliran
drainase permukaan dan rembesan ke dalam galian. Inspeksi dan pengamatan harus
dilakukan untuk menjamin bahwa sistem penanggulangan air (dewatering) dan kontrol
drainase telah dipasang dengan benar dan berfungsi dengan baik.
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5.5.1

Dewatering

Dalam sistem dewatering perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1) Kesulitan biasanya dapat diketahui pada awal pengamatan visual yaitu adanya aliran
rembesan yang meningkat, erosi buluh material di lereng fondasi, penyebaran daerah
basah, penggelembungan permukaan galian, pergerakan lateral lereng, atau turunnya
muka air pisometer yang cukup rendah karena pemompaan masih berlanjut. Air yang
dipompa dari sistem dewatering harus diamati secara harian pada aliran keluar (outlet).
Jika aliran air berlumpur atau mengandung pasir halus, material akan ikut terpompa
keluar dari fondasi. Endapan sedimen dasar dapat diperiksa dengan mengambil contoh
air dalam botol. Pemompaan butiran halus dari fondasi dapat mengakibatkan
terbentuknya saluran erosi internal atau terjadinya erosi buluh yang memerlukan
perbaikan fondasi. Tempat sumber air harus ditutup dengan saringan atau diganti
dengan sumur berfilter yang memenuhi spesifikasi teknis.
Pisometer harus dipasang dengan sistem dewatering untuk memantau penurunan
elevasi muka air di daerah galian. Data dibaca setiap hari serta diplot untuk
mendapatkan evaluasi yang kontinu. Data pemompaan harus dikumpulkan dan
dievaluasi untuk menentukan kualitas air yang dipindahkan karena sistem dewatering
dan sistem bak pengumpul. Data ini diperlukan untuk mengontrol rembesan berlebih dan
mengevaluasi permintaan kontraktor atas kondisi yang tidak sesuai dengan desain dan
spesifikasi semula. Sketsa dewatering dengan sistem sumur pompa titik satu tahap
diperlihatkan dalam Gambar 14a. Sketsa dewatering sistem sumur pompa multitahap
yang dilengkapi dengan drainase air permukaan diperlihatkan dalam Gambar 14b.
Sistem sumur pompa 3 tahap yang digunakan untuk dewatering parit inti pada
bendungan diperlihatkan pada Gambar 15.

Gambar 14 Contoh dewatering sistem sumur
pompa titik satu dan multitahap
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Gambar 16 Contoh didihanpasir

7) Kegagalan sistem dewatering dapat mengakibatkan masalah yang amat serius, dan
memerlukan penanganan perbaikan secara luas dan biaya mahal. Pada penggalian dasar
material kedap, tekanan sumur artesis yang tidak dikontrol dan terletak di lapisan lulus air
dapat menyebabkan penggelembungan dasar galian. Jika lapisan kedap runtuh akibat
pengaruh tekanan ini, akan terjadi semburan tanah dan air yang hebat yang
menyebabkan hilangnya material lapisan fondasi sehingga dapat membahayakan seluruh
bangunan. Gambar 16 menunjukkan didihan pasir (sandboils) yang terjadi pada
bendungan (tanggul) ketika elevasi muka air sungai tinggi. Didihan pasir yang sama dapat
terjadi pada dasar galian. Kegagalan lereng galian dapat terjadi akibat tekanan sumur
artesis yang berlebihan. Untuk mencegah kegagalan sistem dewatering ini, semua
sumber tenaga harus dilengkapi dengan pompa berkekuatan gas, diesel, alat generator,
atau pompa yang siap pakai.
5.5.2

Bak pengumpul dan parit

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan pelaksanaan konstruksi ini adalah sebagai
berikut.
1) Jika penggalian saluran atau parit-halang dilakukan pada batuan atau lapisan kedap,
biasanya akan menimbulkan rembesan air ke dalam galian dan/atau tempat-tempat
basah di dasar galian, serta pada operasi sistem sumur dalam atau sumber mata air.
Rembesan air ke dalam galian tersebut dapat dikumpulkan dengan cara penggalian
memanjang parit atau parit drainase pada pertemuan antara lereng dan dasar galian
(periksa Gambar 14b). Selain itu, rembesan air dapat juga dikumpulkan dengan
pembuatan parit-parit dengan kantong-kantong pasir dan bak-bak pengumpul untuk
memompa air keluar. Apabila dasar galian belum kering, maka sebaiknya digali parit kecil
dan dibuat miring untuk drainase pada tebing parit.
2) Untuk menjaga dasar parit-halang agar tetap kering selama pengurugan, sistem parit
drainase dapat diurug dengan kerikil sehingga sistem dapat terus berfungsi walaupun
telah ditutup dengan tanah. Parit ini sebaiknya sebagian kecil saja dari seluruh daerah
yang akan didrainase untuk menghindari butiran besar dari injeksi berikutnya dari dasar
parit yang mengandung kerikil. Permukaan kerikil dapat ditutupi dengan lapisan filter, kain
goni, lembaran plastik, atau lapisan beton kaku untuk mencegah perpindahan material
halus dari urugan. Parit-parit ini diblok pada kedua ujung galian dengan cara
penyumbatan beton. Masing-masing bak pengumpul dilengkapi dengan pipa-pipa
bertangga sehingga air dapat dipompa dan berfungsi sebagai pipa tidak bertekanan.
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3) Setelah urugan mencapai suatu elevasi untuk menjaga tinggi tekan hidraulik, parit diurug
kerikil dan diinjeksi. Injeksi semen dimasukkan berdasarkan beban gravitasi atau melalui
pipa bertangga tidak bertekanan untuk menghindari udara dan air dalam kerikil. Jika
bahan injeksi keluar dari pipa, pipa akan tertutup dan menimbulkan tekanan kecil yang
diatur dalam sistem hingga injeksi terpasang kembali. Kemudian, dapat dilanjutkan
dengan pengurugan biasa. Jika hanya digunakan satu bak pengumpul dalam sistem
drainase, pipa harus dipasang pada lokasi yang memenuhi syarat sebelum pengurugan
dimulai.

a) Galian sumur drainase di antara rekahan yang
terisi air pada serpih (shale)

b) Titik pengumpulan dari sumur drainase

Gambar 17 Contoh sistem drainase pada fondasi

4) Gambar 17a dan 17b menunjukkan sistem drainase pada bendungan untuk
memindahkan aliran air pada retakan dalam lempung serpih sehingga fondasi material
kedap tetap kering.
Pipa pengumpul, yang lulus air ditempatkan dalam parit
berdampingan dengan pipa karet tidak bertekanan dan pipa injeksi, dikelilingi dengan
batu dan bagian yang tertinggal dari parit diisi dengan beton. Volume air dari berbagai
pipa pengumpul logam berombak berukuran 152 cm dialirkan ke dalam bak pengumpul
dengan pompa (lihat Gambar 17b). Pipa karet tidak bertekanan, pipa injeksi, pipa lain,
dan pipa logam berombak diperbanyak sesuai dengan luas urugan. Setelah urugan
bendungan mencapai 6,0 m sampai dengan 9,0 m, pipa pengumpul diinjeksi dan pipa
logam berombak diisi dengan batu berukuran 7,5 cm.
5) Pada kondisi yang menggunakan sistem dewatering dipasang lapisan kedap setinggi
1,20 m sampai dengan 1,50 m pada kaki lereng untuk mencegah terjadinya aliran
rembesan agar dasar tetap kering.
5.5.3

Erosi permukaan

Erosi permukaan dapat menimbulkan masalah pada lereng galian lanau, pasir halus, dan
lempung. Material yang tererosi akan mengalir ke bawah dan menggerus lereng (scouring)
lebih dalam sehingga perlu dilakukan operasi bertahap yang biayanya mahal sebelum
pengurugan kembali, lihat Gambar 18. Untuk mencegah hal ini, sebaiknya dilakukan
pengurugan kembali secepat mungkin. Namun, biasanya pengukuran tidak dapat dilakukan
dan memerlukan tindakan lain.
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Cara yang baik untuk mencegah erosi permukaan dengan cepat dan lereng dibiarkan
terbuka untuk satu atau dua musim, antara lain menggunakan rumput penutup lereng atau
riprap; atau dengan aspal. Namun, penggunaan aspal ini jarang dilakukan untuk lereng
karena perlu menjaga ketersediaan air yang keluar dari lereng. Pada umumnya lereng tahan
terhadap hujan langsung dan hanya terjadi cekungan kecil. Parit keliling dan atau tanggul
(lihat Gambar 14b) pada beberapa elevasi sepanjang galian lereng diperlukan untuk
mengalirkan air permukaan keluar dari galian.

Gambar 18 Erosi permukaan pada lereng yang tidak terlindung

5.5.4

Tindakan kontrol rembesan lain

Cara lain dari stabilitas galian lereng dan pencegahan rembesan masuk ke galian (seperti
proses osmosis elektro, pembekuan, pemancangan tiang, dan injeksi semen) telah banyak
digunakan pada galian bangunan. Cara ini tidak ekonomis untuk galian fondasi bendungan
yang luas. Akan tetapi, dapat digunakan jika sistem dewatering secara konvensional tidak
cocok karena berbagai alasan.

6

Borow area dan daerah kuari

6.1
6.1.1

Urugan tanah
Peralatan penggalian, pengaturan, dan pengangkutan

Pada saat ini perbaikan peralatan penggalian dan pemindahan tanah telah maju dengan
pesat. Sementara jenis peralatan dasar masih tetap sama, tetapi kecepatan, tenaga, dan
kapasitasnya terus meningkat. Beberapa prinsip dasar dari peralatan yang umum digunakan
dibahas berikut ini.
6.1.1.1 Peralatan penggalian
Jenis-jenis peralatan penggalian yang biasa digunakan adalah sebagai berikut.
1) Alat penggali dan pengeruk
Penggalian biasanya dilakukan dengan alat-alat penggali, pengeruk, dan penimbun
sesuai dengan fungsinya (manfaat dan keterbatasannya). Oleh karena itu, dalam
pekerjaan penggalian biasanya digunakan beberapa jenis alat seperti ditunjukkan pada
Gambar 19, 20 dan 21.
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2) Alat keruk
Pengerukan dilakukan untuk memindahkan material dari borrow area ke lokasi
bendungan. Alat keruk ini cocok untuk penggunaan pada material dalam jumlah besar
dari borrow area di sungai, danau, dan lain-lain. Terdapat dua jenis alat keruk, yaitu alat
keruk wadah dan alat keruk hidraulik. Kedua alat itu dibahas berikut ini.
a) Alat keruk wadah (bucket).
Keterbatasannya adalah angkutan berada di sepanjang sisi tempat galian. Alat ini
efektif digunakan untuk pengerukan material setempat sehingga ekonomis
pengangkutannya dengan truk atau gerobak sampai ke lokasi. Ada 3 jenis alat keruk
wadah, yaitu alat keruk gerobak (grab), alat keruk dipper, dan alat keruk bertangga
(ladder). Ketiga alat itu dibahas berikut ini.
i)

Alat keruk grab khususnya dioperasikan dengan gerobak besar yang puncaknya
datar. Kedalaman pengerukan kurang dari 30 m.

ii) Alat keruk tangga (ladder) adalah alat angkut sederhana yang dioperasikan dari
sebuah gerobak. Alat itu menggali dengan menggunakan wadah berbentuk
lingkaran menerus yang didukung oleh tangga miring. Kedalaman pengerukan
dibatasi oleh panjang tangga, biasanya sekitar 12 m, tetapi panjangnya kurang
dari 23 m.
iii) Alat keruk dipper kedalamannya dibatasi oleh panjang batang, maksimum 20 m
atau lebih untuk proyek-proyek tertentu.
Alat sekop bertenaga (power shovel)
Kegunaan : Penggalian bagian atas tempat/ lantai
kerja.
Keuntungan : Sangat serba guna untuk mencampur
material lapisan selama penggalian.
Dapat menggali material yang jauh
lebih keras daripada yang dapat digali
oleh pipa keruk (dragline).
Kerugian
: Penggunaan truk yang cukup akurat
diperlukan pada waktu pembebanan;
Penggalian material keras dalam
bongkah besar yang akan hancur jika
dilakukan dengan pemadatan.
3
Kapasitas
: Kapasitas wadah biasanya 10,64 m
atau lebih. Laju penggalian tipikal
untuk kondisi pelaksanaan rata-rata
3
berkisar antara 53 dan 68 m /jam per
cu yd kapasitas wadah.

Pipa keruk (dragline)
Kegunaan : Penggalian di bawah lantai kerja.
Keuntungan :Terutama efektif dalam penggalian
material lulus air di bawah muka
airtanah; dan efektif jika dasar lubang
borow terlalu lunak untuk menyangga
truk atau alat pengeruk.
Kerugian
: Umumnya lebih lambat daripada alat
penarik dan pengeruk; tidak dapat
menggali
material
keras;
tidak
seefisien alat penarik bertenaga
dalam mencampur material lapisan
dalam lubang borow.
Kapasitas : Kapasitas wadah biasanya
sama
dengan
kapasitas
alat
penarik
bertenaga meskipun beberapa pipa
pengeruk yang digunakan dengan
wadah jauh lebih besar dibandingkan
dengan yang biasa digunakan pada
alat penarik.

Gambar 19 Alat Power shovel dan dragline
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b) Alat keruk hidraulik
Semua alat keruk hidraulik pada dasarnya terdiri dari pompa sentrifugal dan pipa
hisap untuk memompa material, seperti alat lainnya yang digunakan untuk
memindahkan dan mengambil material. Alat keruk hidraulik dapat mengangkut
material tanpa pengaturan kembali jarak sehingga lebih praktis jika digunakan pompa
yang dapat dinaikkan (booster), yang digunakan khusus untuk tanggul sementara
dan bangunan permanen. Cara ini harus dapat memastikan apakah material urugan
akan lepas atau terurai pada kondisi jenuh dan mengalami likuifaksi jika terganggu
oleh mekanisme tertentu yang dibahas dalam Subbab 5.4.1.4. Alat keruk yang paling
umum digunakan adalah alat keruk dengan mata pisau (cutterhead), yang dapat
berputar untuk mengaduk material lunak dan atau memotong material keras dan
memindahkannya dengan alat hisap. Jenis pisau yang digunakan tergantung pada
kekerasan material yang akan digali. Pisau ini ada yang dapat memotong batuan
keras. Kapasitas hisap maksimum pompa adalah 8,50 m air. Oleh karena itu,
kehilangan tinggi tekan harus dijaga sampai batas minimum untuk mendapatkan
hisapan yang memadai.
Perata elevasi (elevating grader)
Kegunaan
: Penggalian material seragam
yang luas dan bidang datar
dengan muatan langsung ke
dalam alat angkut.
Keuntungan : Jika borowarea luas dengan
topografi rata dan kondisi tanah
seragam, alat angkut samping
umumnya dapat menghasilkan
cara penggalian yang paling
ekonomis dan cepat.
Kerugian
: Tidak begitu efisien jika
digunakan dalam lubang borow
yang mengandung bongkah
batu dan pasir.
Kapasitas
: Kedalaman galian normal 0,9 - 1,2 m dan laju produksi biasa
antara 800 dan 912 m3/jam.

Alat penggali beroda (wheel excavator)
Kegunaan : Penggalian di daerah yang luas
pada material dan topografi
merata,
dengan
angkutan
langsung masuk kedalam alat
penarik atau pengangkut.
Keuntungan : Volume penggalian besar;
terutama pencampuran material
cukup baik; kondisi material
baik; dapat bekerja pada
material berbutir, mengandung
bongkah, dan material dengan
ikatan.
Kerugian
: Borowarea harus mempunyai
topografi merata dan datar;
berjalan lambat pada daerah
lain; jika alat rusak, semua
operasi borrow terhenti.
Kapasitas :
Bidang permukaan galian
mencapai lebar 3,0 m dan
kedalaman 4 m; kapasitas
tebing nominal 1.330 m3/jam.

Gambar 20 Elevating grader dan wheel excavator
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Alat pengaruk (scraper )
Kegunaan
: Penggalian pada material
seragam atau jika diinginkan
untuk menggali endapan atau
deposit
berlapis
secara
horizontal.
Keuntungan : Melayani kedua alat penggalian
dan alat penarik atau angkut;
peralatan lebih besar dan lebih
cepat, dapat bersaing dengan
truk seperti alat angkut atau
penarik;
mengendapkan
material borow dalam lapisan
yang datar, kadang-kadang
tidak
memerlukan
alat
penghampar tambahan; material
borow yang hancur bila digali,
akan memudahkan pemadatan.
Kerugian
: Tidak dapat digunakan untuk
material yang sangat lunak;
traktor
pendorong
kadangkadang diperlukan pada waktu
pembebanan.
Kapasitas
: Kapasitas biasa 22,8 m3.
Catatan : Alat penggaruk ban berjalan berputar
sendiri merupakan jenis yang bergerak cepat.
Alat penggaruk sebaiknya digandeng dengan
traktor yang bergerak lambat, jika diperlukan
gaya traksi lebih baik dalam lubang borow dan
alat angkut relatif pendek.

Gambar 21 Alat keruk (scraper)

Gambar 22 Sistem pengangkut ban berjalan
(belt conveyor)

Gambar 23 Alat pemisah bergetar

6.1.1.2 Alat angkut, pengatur, dan pemisah
Material dari borrowarea yang digali dengan alat keruk (scraper) biasanya dilakukan di
tempat penimbunan selama konstruksi berlangsung. Akan tetapi, jika digunakan peralatan
dan prosedur penggalian lain yang khusus, diperlukan alat penarik atau alat angkut dan alat
tambahan. Peralatan yang dapat digunakan untuk pengangkutan dan pemisahan material
borrow didasarkan pada ukuran dan jenis material sebagai berikut ini.
1) Alat angkut truk
Alat truk yang digunakan untuk mengangkut material urugan dari borrowarea ke lokasi
bendungan biasanya berkapasitas mencapai 50 ton. Truk angkut (dump truck) dapat
digolongkan menurut metode menurunkan angkutan, seperti penurunan pada bagian
dasar, ujung, atau tepi.
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2) Alat angkut ban berjalan (belt conveyors)
Alat angkut ban berjalan (lihat Gambar 22) digunakan untuk mengangkut material dalam
jumlah besar dan dari kondisi sulit borrowarea ke lokasi bendungan. Alat angkut ini
sangat cocok digunakan untuk memindahkan material dalam jumlah besar untuk
menutupi dataran bergelombang, karena perbedaan elevasinya cukup besar antara
lubang borrow dan bendungan. Selain itu, biaya pembangunan dan pengelolaan jalan
angkutan cukup tinggi. Sistem pengangkutan muatan dapat disesuaikan dengan jenis
prosedur proses otomatis yang berbeda: bangunan penyaring, bangunan pemecah,
bangunaan pencampur, penambah air, dan lain-lain. Tempat penimbunan material
biasanya diperlukan dari satu ban ke yang lainnya. Fasilitas otomatis untuk truk angkutan
pada tempat antara dapat dilengkapi dengan mudah, atau material dapat ditimbun
lempung dari ban ke urugan, disebar dengan buldoser atau alat perata, dan dipadatkan.
3) Alat pemisah
Alat/bangunan pemisah atau penyaring (Gambar 23) dibangun untuk memisahkan
material butiran yang berbeda ukuran, antara butiran halus dari material filter. Ada 4 jenis
alat penyaring yaitu:
a) Saringan tetap horizontal atau miring
Dengan menggunakan alat ini, material dapat diatur melalui tumpukan saringan tetap
dengan ukuran lubang saringan mengecil pada dasar tumpukan. Butiran tanah yang
lebih besar akan tertinggal pada saringan bagian atas, dan butiran yang lebih kecil
akan tertinggal pada saringan bagian bawah.
b) Saringan getar
Alat ini pada prinsipnya sama seperti sistem saringan tetap, tetapi pemisahan tanah
dibantu dan diangkut dengan saringan getar.
c) Trommel putar
Alat ini terdiri dari silinder putar miring dengan lubang saringan berbeda ukuran
sekeliling tepi lingkaran. Pemisahan butiran tanah yang berbeda ukuran dilakukan
melalui lubang yang sesuai dengan material campuran di sekeliling silinder putar.
d) Alat pemutar (sisir putar)
Alat pemutar dapat menghasilkan getaran yang menyebabkan butiran halus jatuh
melalui saringan miring; sedangkan butiran batuan yang lebih besar jatuh ke bawah
saringan miring dan pada ujung atas tiang pancang atau ban pengangkut muatan.
Setiap jenis alat pemisah dibahas lebih terperinci dalam Subbab 6.4.3. Kapasitas alat
berkisar antara 76 sampai dengan 1520 m3/jam, tetapi umumnya kapasitas proses
alat adalah 228 sampai dengan 380 m3/jam. Material basah dengan kadar lempung
cukup besar sukar diproses sebab lempung cenderung menyumbat lubang-lubang
saringan.
6.1.2

Operasi borowarea

6.1.2.1 Rencana pengembangan
Kontraktor harus menyerahkan rencana terperinci terlebih dahulu untuk pelaksanaan
pengembangan borowarea dan kuari. Rencana ini harus dikaji ulang secara hati-hati terlebih
dahulu untuk usulan dan harus diikuti dengan ketat selama pelaksanaan konstruksi.
6.1.2.2 Inspeksi
Pekerjaan inspeksi borowarea meliputi pengamatan dan pencatatan semua kegiatan
pekerjaan tanah yang telah dilakukan di dalam lubang borrow sebelum penimbunan material
pada urugan bendungan. Pekerjaan ini di bawah tanggung jawab kontraktor dengan
supervisi tenaga ahli lapangan dan kepala pengawas (pemeriksa), yang mengamati daerah
galian, kedalaman galian, dan kelayakan alat pelaksanaan. Pengawas harus
memberitahukan pemimpin proyek (atau pelaksana) tentang kondisi yang tidak sesuai
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dengan desain dan spesifikasi teknis semula sehingga jika perlu dilakukan langkah-langkah
koreksi atau perbaikan. Jenis-jenis ketidaksesuaian tersebut dapat meliputi hal-hal berikut.
1) Material yang diperoleh dari borowarea berbeda dengan yang diharapkan.
2) Operasi penggalian borowarea tidak menghasilkan campuran atau jenis material yang
dibutuhkan.
3) Material borow terlalu basah sehingga tidak dapat menghasilkan pemadatan yang sesuai
dengan spesifikasi. Selama penggalian dan proses pelaksanaan, pemeriksa harus
mengamati semua ketentuan untuk kadar air material. Jika diperlukan untuk pemisahan
atau pencampuran material, pemeriksa harus melakukan pengujian untuk menjamin
bahwa jenis tanah dan/atau gradasi material yang diproses memenuhi spesifikasi.
6.1.2.3 Uji mutu kadar air
Perubahan kadar air dapat terjadi di lubang borow akibat hujan, penguapan, atau
penambahan air. Kontraktor pekerjaan tanah harus bertindak untuk mempertahankan kadar
air material galian borow mendekati kadar air material sebelum dihampar.
1) Tanah kering
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan tanah kering adalah sebagai berikut.
a) Untuk lempung sebaiknya penambahan air tidak melebihi 3% sampai dengan 4% air
pada urugan. Di daerah kering kadar air rata-rata tanah di borowarea mungkin
berada 10% sampai dengan15% di bawah nilai kadar air optimum. Karena itu,
pembasahan di borowarea akan menghasilkan distribusi kadar air yang lebih merata
dan ekonomis dan biasanya dilakukan dengan pembasahan permukaan sedalam 1,5
sampai dengan 4,5 m atau lebih.
b) Kadar air tanah di borowarea dapat ditingkatkan dengan membangun tanggul rendah
dan memanfaatkan genangan banjir atau dengan sistem penyemprotan bertekanan
(sprinkler). Cara penggenangan cocok digunakan di daerah dataran rendah dan
untuk tanah kedap yang memerlukan waktu lama untuk pembasahan, sedangkan
cara penyemprotan bertekanan digunakan untuk tanah landai dan borowarea yang
luas dengan pembasahan yang relatif dangkal. Di beberapa borowarea tidak
diperlukan pengupasan tanah humus (topsoil) sebelum dilakukan penggenangan,
karena biasanya akan menutupi lubang dan retakan alami di permukaan tanah yang
akan memudahkan masuknya air. Pembongkaran lapisan kedap di permukaan
merupakan cara yang efektif untuk mempercepat proses pembasahan. Apabila
digunakan cara penyemprotan pada daerah berbukit, perlu digunakan pengukuran
kontur untuk mencegah terjadinya aliran air permukaan. Untuk borowarea yang
berbukit curam sebaiknya dilakukan pembasahan awal agar tidak menyebabkan
longsoran. Lamanya waktu pembasahan bervariasi bisa beberapa hari sampai
beberapa bulan, tergantung pada permeabilitas dan kedalaman tanah yang
diinginkan. Periode waktu perawatan yang diperlukan setelah pembasahan berguna
untuk mengetahui jumlah air yang dapat ditambahkan pada tanah secara merata.
Waktu yang dibutuhkan dan teknik terbaik yang dapat digunakan ditentukan
berdasarkan pengalaman.
c) Jika air di lubang borowarea tidak memadai, dapat dilakukan penambahan air dengan
cara penyemprotan pada saat penggalian dan pengangkutan. Air akan tercampur ke
dalam tanah menjadi satu kesatuan pada saat penggalian, pengangkutan,
penimbunan dan penghamparan. Jika tanah diproses melalui alat atau bangunan
penyaring untuk memisahkan bongkah batu berukuran besar, jumlah air yang telah
diperhitungkan dapat tercampur ke dalam tanah dengan penyemprotan di dalam alat
(bangunan) penyaring.
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2) Tanah basah
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan tanah basah adalah sebagai berikut.
a) Pada umumnya lebih mudah menambahkan air pada tanah kering daripada
mengurangi kadar air pada tanah basah. Kesukaran menurunkan kadar air tanah
endapan (deposit) tergantung pada plastisitas, jumlah, dan pola hujan selama
pelaksanaan berlangsung. Pola hujan sangat menentukan; misalnya hujan lebat yang
turun sesaat kurang berbahaya dibandingkan dengan jumlah air hujan yang sama
dari hujan menyeluruh dalam periode waktu yang lebih lama. Dalam praktik tidak
mungkin mengeringkan material borow yang luas tanpa penambahan biaya, kecuali
jika terjadi musim kering yang cukup lama sehingga kehilangan air karena
penguapan.
b) Langkah awal pengeringan atau pengaturan kadar air material borow adalah
menyediakan sistem drainase permukaan dengan melakukan penggalian parit dan
pembuatan lereng permukaan. Hal itu dilakukan untuk mengalirkan air ke dalam
parit, sehingga penyerapan air hujan berikutnya berkurang.
c) Tanah basah dapat dikeringkan dengan mengaduk-aduk atau menggaruk dengan
batang ulir (disking) sampai beberapa centimeter ke dalam tanah. Waktu
pengeringan tergantung pada plastisitas tanah, kedalaman material, dan kondisi
cuaca. Setelah tanah dikeringkan sampai kadar air yang diinginkan, tanah dapat
dipindahkan dengan alat keruk atau alat perata. Prosedur ini relatif efektif untuk tanah
lanau dan pasiran, tetapi tidak efektif untuk tanah lempung plastis. Jika kadar air
lempung plastis dikurangi dengan cara pengadukan dalam cuaca kering, akan
dihasilkan gumpalan tanah kering yang keras dan sulit diproses. Parit terbuka di
borowarea dari tanah pasiran dan lanauan dengan muka air tanah tinggi akan
mengalirkan air berlebihan dan menurunkan air tanah.
d) Cuaca sangat basah atau kering hanya membantu untuk mencegah material borow
menjadi lebih basah atau lebih kering selama pelaksanaan konstruksi. Untuk itu,
sebaiknya dilengkapi dengan drainase permukaan dan/atau menggunakan alat yang
dapat mengurangi kecepatan penyerapan air tambahan. Contohnya penggalian
dengan alat penarik bertenaga (power shovels) pada bidang permukaan vertikal.
6.1.2.4 Pencampuran lapisan tanah dengan alat penggali
Dalam pencampuran lapisan tanah dengan alat penggali perlu diperhatikan hal-hal berikut.
1) Jika terdapat lapisan tanah yang berbeda di borowarea, diperlukan pencampuran tanah
untuk mendapatkan material yang homogen.
2) Jika material yang akan dicampur terletak dalam lapisan horizontal, dapat digunakan alat
penarik (shovel), pipa pengeruk, penggali beroda, atau alat keruk untuk mencampur
selama penggalian. Alat penarik bertenaga dapat digunakan untuk mencampur material
pada galian vertikal. Jika diperlukan pencampuran yang lebih ekstensif, disarankan
menggunakan proses wadah terbuka melalui beberapa kali pencampuran sebelum
dilakukan penggalian dan pemindahan. Karena itu, uji mutu konstruksi akan memerlukan
pengaturan tinggi galian yang diperlukan untuk mendapatkan proporsi dari setiap jenis
material yang diinginkan dan menjamin material tercampur dengan baik.
3) Pencampuran material dari borowarea yang berbeda dapat dilakukan dengan cara
penimbunan (stockpiling) satu lapisan pada lapisan lain sehingga penggalian mencakup
kedua material sebagai lapisan endapan asli. Namun, prosedur ini mahal biayanya dan
jarang digunakan.
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4) Alat keruk dapat digunakan untuk mencampur endapan berlapis karena luas penggalian
lebih besar dengan cara posisi miring, dengan memotong beberapa lapisan horizontal
dari material yang berbeda. Akan tetapi, prosedur ini tidak efektif dibandingkan dengan
pencampuran yang dilakukan dengan alat penarik, pipa keruk atau penggali beroda.
6.1.2.5 Pemilihan material untuk keperluan zona urugan yang berbeda
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan material untuk keperluan ini adalah sebagai
beikut.
1)

Pemeriksa lubang borow harus menjamin bahwa material zona urugan tertentu telah
memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Pemilihan material akan meluas jika diperlukan
studi desain dan material borow untuk berbagai zona dengan memperhatikan atau
menyingkap material asli dan kisaran variasi yang diharapkan. Oleh karena itu, petugas
lapangan harus mengkaji ulang hasil-hasil penyelidikan untuk menentukan material
mana yang memenuhi spesifikasi. Pemeriksa harus dapat mengidentifikasi material
secara visual dan melakukan uji indeks minimum.

2) Penggunaan alat yang memenuhi ketentuan spesifikasi akan membantu untuk
mencegah pencampuran jenis-jenis tanah yang tidak diinginkan. Sebagai contoh,
endapan berlapis dari tanah berbeda yang harus dijaga terpisah harus digali dengan alat
keruk (scraper). Alat ini dapat menggali lapisan tanah yang relatif tipis sehingga dapat
menghindari pencampuran lapisan tanah. Alat/bangunan penyaring digunakan untuk
mendapatkan gradasi yang diinginkan. Penyaringan material asli untuk
memperhitungkan volume urugan merupakan proses dengan biaya mahal, tetapi
hasilnya akan lebih menguntungkan. Penggunaan alat penyaring dapat membantu
penempatan urugan, memudahkan lereng urugan yang lebih curam, dan menggunakan
volume material lebih sedikit, serta biasanya digunakan berkaitan dengan material filter.
3) Jika material yang dijumpai di borowarea mempunyai karakteristik yang sangat berbeda
dengan yang diharapkan, sebaiknya material tersebut jangan digunakan, kecuali kalau
diizinkan oleh konsultan desain atau pemimpin proyek.
4) Pemeriksa borowarea harus menjamin adanya persediaan material yang diperlukan atau
yang harus dihemat.
6.1.2.6 Material berukuran lebih besar
Diameter maksimum batu atau bongkah batu yang diperbolehkan dalam urugan yang
dipadatkan pada umumnya dibatasi sampai sebesar ¾ dari tebal lapisan yang dipadatkan.
Jika persentase tersebut cukup tinggi, sebaiknya material berukuran besar dipindahkan ke
permukaan urugan dengan tenaga buruh atau dengan menggunakan penggaruk khusus
yang dipasang pada traktor, atau material dipisahkan di borowarea. Pemindahan batu
berukuran besar lebih efisien dilakukan di daerah borow, dengan menggunakan alat
pemisah batu. Metode pemrosesan itu dibahas lebih terperinci dalam Subbab 6.4.3.
6.1.2.7 Cadangan material (stockpiling)
Apabila penggalian material urugan dari borowarea berlangsung lebih cepat dibandingkan
dengan pengurugannya, material dapat disimpan sebagai cadangan dekat lokasi
pengurugan. Cadangan material termasuk pengaturan kembali dengan biaya mahal dan
umumnya hanya digunakan pada proyek-proyek besar. Material borow ini berasal dari hasil
penggalian borowarea yang akan tergenang selama konstruksi atau jika material harus
ditimbun dulu berdekatan dengan tempat pengurugan yang akan dilaksanakan dengan cepat
dari suatu penampung tertutup. Jika diperlukan cadangan material, maka penggunaannya
menjadi biaya kontraktor. Cadangan material akan menguntungkan untuk material borow
yang jauh dan diangkut dengan alat ban berjalan atau alat angkut lain ke lokasi di lapangan.
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Material filter biasanya diangkut dan ditimbun jika diperlukan. Material filter diperoleh dari
pemasok atau dibuat di lapangan. Dalam penimbunan material filter harus dihindari
terjadinya pemisahan, pencemaran, dan pecah atau hancurnya butiran. Dalam pemindahan
material filter di atas tempat penimbunan (stockpiling), tinggi jatuh harus dijaga minimum.
Material filter harus ditimbun dengan baik, terpisah dari material lain dengan lereng landai
sehingga air dapat mengalir dari timbunan filter, dan jangan dioperasikan alat berat di
atasnya. Uji gradasi harus dilakukan pada contoh material filter dari beberapa lokasi di
sekitar tempat penimbunan sebelum dan sesudah ditimbun untuk menjamin bahwa material
telah memenuhi spesifikasi. Petugas lapangan harus memahami dan mengatur kualitas
timbunan, terutama jika ada beberapa kontraktor yang juga akan menggunakan material
timbunan tersebut.
6.2

Penggalian kuari dan batuan

6.2.1

Umum

Walaupun tenaga ahli geologi dan tenaga ahli desain cukup berpengalaman, mereka sering
kali tidak dapat memperkirakan dengan pasti bagaimana mendapatkan batu dari kuari atau
galian batuan runtuh setelah peledakan. Karena itu, petugas lapangan harus mengamati
dengan cermat hasil dan metode yang dilakukan oleh kontraktor. Jika material kuari
mengandung lebih banyak material halus dan debu atau material berukuran besar melebihi
ketentuan desain, diperlukan perubahan desain terhadap perilaku atau hancurnya batuan
yang tidak sesuai dengan desain.
6.2.2

Peralatan

6.2.2.1 Alat pembebanan
Jenis-jenis peralatan pembebanan yang digunakan terdiri dari hal-hal berikut.
1) Alat penarik beban dan alat angkut (loader) kini hanya digunakan untuk truk angkut
dalam penggalian batuan atau kuari. Alat ini telah digunakan sejak beberapa tahun silam,
tetapi lebih sering digunakan alat yang lebih kuat yang dilengkapi wadah berkapasitas
besar pada ujungnya. Di daerah kuari yang dalam, dinding dan bidang permukaan harus
diperhitungkan adanya material runtuhan akibat ledakan yang harus dibersihkan untuk
mencegah terjadinya kecelakaan.
2) Alat angkut bertenaga listrik atau diesel masih merupakan alat yang umum digunakan
untuk mengangkut muatan langsung dari timbunan walaupun dapat juga digunakan alat
angkut pada kedua ujungnya. Pada umumnya lebih banyak digunakan alat angkut
bertenaga karena kapasitasnya besar, cengkeramannya kuat, dan efisien dalam
pengambilan angkutan dari wadah alat angkut.
3) Alat angkut dengan wadah pada kedua ujungnya sering digunakan untuk mengangkut
material timbunan yang diproses dan ditarik oleh ban berjalan. Kini digunakan jenis ban
berjalan dengan 4 roda. Alat angkut dengan ban berjalan gaya tariknya kurang jika
dibandingkan dengan jenis penarik, tetapi lebih efektif karena mempunyai traksi yang
cukup besar pada permukaan sehingga dapat memuat wadah sepenuhnya secara
efisien.
6.2.2.2 Alat pengangkut (hauling)
Pada umumnya truk digunakan sebagai alat angkut urugan batu. Terdapat tiga jenis truk
yaitu truk angkut di bagian ujung, di dasar, dan di tepi. Alat angkut tepi jarang digunakan
untuk konstruksi bendungan urugan batu, tetapi lebih banyak digunakan untuk gedunggedung. Alat angkut dasar atau bawah lebih sering digunakan. Namun, alat itu mempunyai
keterbatasan, yaitu sukar digunakan karena batu berukuran lebih besar sering terperangkap
di pintu-pintu air, dan membutuhkan waktu dan buldoser untuk mendorong batu keluar,
sehingga mengganggu jadwal waktu pengangkutan. Truk angkutan akhir sering sekali
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digunakan untuk mengangkut batu karena kecepatan, mobilitas dan biayanya lebih rendah.
Truk angkut akhir ukurannya bervariasi mulai dari jenis ringan sampai dengan
semigandengan dengan kapasitas lebih besar dari 76 m3. Pada umumnya pengangkutan
hasil galian batu dan kuari berlangsung di luar jalan raya. Karena itu, truk-truk tersebut tidak
memenuhi ketentuan ukuran dan berat alat angkut yang boleh melintasi jalan umum, yang
kapasitasnya tidak besar.
6.2.2.3 Alat pemroses
Fragmen batuan hasil peledakan biasanya memerlukan pemrosesan karena ukuran
dan/atau gradasi batuan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Pemrosesan tersebut
meliputi pemisahan material berukuran besar atau kecil (butiran halus), atau menimbun
material berukuran tertentu untuk zona khusus urugan bendungan, misalnya filter bergradasi
yang memadai. Hal ini untuk menjamin persediaan material filter yang memadai selama
musim hujan, yang dapat menimbulkan penyumbatan pada saringan dari bangunan
pemroses. Jenis-jenis alat (bangunan) pemisah atau pemroses mempunyai keuntungan dan
kerugian masing-masing. Pemilihannya tergantung pada kegunaan dan hasil akhir yang
diharapkan. Jenis-jenis alat itu adalah sebagai berikut.

Gambar 24

Pemisahan batuan menggunakan
sistem batang miring

Gambar 25

Penggetar bangunan besar
pada bendungan

1) Alat (bangunan) pemisah besar (grizzlies)
Alat atau bangunan pemisah besar umumnya digunakan hanya untuk memindahkan batu
berukuran besar dari timbunan material untuk mendapatkan gradasi tertentu. Alat ini
terdiri dari kisi-kisi (grate) miring, terbuat dari batang-batang berat yang lebih lebar di
bagian puncak daripada di dasar untuk menjamin butiran tidak tercampur melalui sistem
kisi yang dapat menyumbat lubang-lubang antarbatang. Alat ini biasanya dilengkapi
dengan saringan getar miring atau landai atau dengan sisir berputar (grizzly wobblers)
sehingga material berukuran besar dapat melewati bagian atas kisi-kisi dan jatuh di
bagian ujung, sedangkan material yang diinginkan jatuh melalui kisi-kisi. Alat ini dapat
dibuat dengan banyak cara, tetapi yang terpenting adalah memanfaatkan kisi-kisi dari
batang-batang berat, lihat Gambar 6.6. Penggetar bangunan besar yang digunakan pada
bendungan ditunjukkan pada Gambar 6.7.
2) Tromel (trommel)
Sebuah tromel adalah alat pemisah yang terdiri dari silinder putar dari lempengan logam
berlubang-lubang atau saringan kawat. Seperti bangunan besar grizzle, alat ini
digunakan tidak untuk mengambil butiran berukuran besar, tetapi untuk memisahkan
material yang tertinggal ke dalam berbagai ukuran fraksi. Alat trommel dapat dibuka pada
satu ujung atau kedua ujungnya dengan menggunakan sumbu silinder horizontal atau
agak miring sehingga material dapat naik karena putaran silinder. Ukuran lubang
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lempengan logam atau lubang saringan dapat diubah-ubah untuk memperoleh lebih dari
satu ukuran fraksi. Karena material dimasukkan ke dalam silinder berputar, material
berukuran lebih besar akan melintas dan dialirkan pada ujung yang lain. Adapun fraksi
berukuran yang jatuh melalui lubang akan masuk ke dalam gerobak atau di atas ban
berjalan untuk dilanjutkan ke tempat penimbunan.
3) Alat saringan getar
Alat ini umumnya digunakan untuk menentukan ukuran fraksi butiran, yang terdiri dari
saringan logam atau saringan ganda dengan ukuran lubang yang dapat diatur secara
horizontal atau miring pada bingkai kaku dan dilengkapi dengan gerakan putar (pada
saringan bergoyang) atau gerakan getar (pada saringan getar), lihat Gambar 6.5.
Material yang tertahan pada saringan tertentu dan melewati ujung saringan akan
dialirkan ke dalam gerobak atau sebuah ban berjalan. Jika dilengkapi saringan berlubang
dengan berbagai ukuran, dapat dipisahkan lebih dari satu jenis ukuran butiran.

Gambar 26 Pengoperasian uji kuari

6.2.3

Uji kuari

Dalam pelaksanaan uji kuari perlu diperhatikan hal-hal berikut.
1)

Uji kuari dapat membantu pendesain dalam menentukan ukuran, bentuk, dan gradasi
batuan dari hasil penggalian dan pemrosesan. Uji kuari biasanya dilakukan sejalan
dengan urugan uji sehingga semua aspek perilaku batuan dari hasil peledakan sampai
pemadatan dapat dievaluasi. Pekerjaan uji kuari terdiri dari pengeboran, teknik
peledakan, pembebanan, pemrosesan, prosedur pengangkutan, dan peralatan. Program
uji kuari yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis akan memberikan informasi
berharga bagi pendesain dan petugas lapangan, yaitu meliputi penggalian lereng,
evaluasi dan uji mutu struktur geologi, teknik peledakan yang baik, dan uji mutu
fragmentasi batu yang akan digunakan; penyediaan material urugan; pemahaman biaya
pengeboran dan peledakan batu; dan penentuan pemrosesan batuan jika diperlukan. Uji
kuari pada pengoperasian bendungan ditunjukkan pada Gambar 26.

2)

Walaupun uji kuari dilakukan selama desain berlangsung, administrasi kontrak biasanya
diselesaikan oleh petugas lapangan yang bekerja sama dengan tenaga ahli desain. Jika
memungkinkan, petugas lapangan menyerahkan uji kuari kepada pelaksana konstruksi
bendungan, agar mendapatkan pengalaman berharga tentang prosedur konstruksi dan
perilaku material yang diperlukan serta mengorganisir pelaksanaan konstruksi
bendungan.
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3)

Tujuan uji mutu konstruksi adalah untuk menjamin perbandingan antara metode uji dan
prosedur yang berbeda dan yang sesuai dengan desain dan spesifikasi uji kuari. Data
yang akurat dan lengkap harus disimpan dan dijaga selama pelaksanaan berlangsung.
Data itu meliputi jenis-jenis alat pengeboran yang digunakan, kecepatan pengeboran
pada setiap jenis batuan, diameter lubang, kedalaman dan jarak, jenis bahan peledak,
angkutan dan jarak, pembersihan material, prosedur, urutan waktu, dan perincian hasil
peledakan.

6.2.4

Mendapatkan urugan batu dengan spesifikasi tertentu

Spesifikasi harus menjelaskan tentang gradasi material urugan batu yang harus ditempatkan
pada berbagai zona. Hal ini diperlukan untuk menentukan jenis material yang dapat
langsung diperoleh dari hasil peledakan atau mungkin harus diproses dahulu dengan suatu
cara. Pemeriksa harus dapat menjamin bahwa batu yang dipasang telah memenuhi kriteria
desain dan spesifikasi yang ditentukan. Metode pengerjaan atau pengoperasian yang
dilakukan oleh kontraktor akan sangat menentukan keadaan gradasi batuan yang diperoleh.
Oleh karena itu, pengawas harus memahami dengan baik metode pengoperasian yang
berkaitan dengan material urugan batu.
6.2.4.1 Pengeboran dan peledakan
Dalam pelaksanaan Pekerjaan pengeboran dan peledakan perlu diperhatikan hal-hal berikut.
1) Memperoleh gradasi material yang diinginkan langsung dari timbunan batuan dari hasil
peledakan tentunya sangat diharapkan dan lebih ekonomis. Namun, hal ini umumnya
sulit dilakukan dan memerlukan banyak pengalaman dari petugas lapangan atau
kontraktor. Uji tambahan pendahuluan akan melengkapi kriteria pola pelaksanaan
pengeboran dan peledakan yang lebih memadai. Jarak lubang bor dan intensitas
angkutan yang diperlukan tergantung pada kondisi batuan setempat (in situ).
2) Batuan yang digali dari daerah kuari dengan metode ‘bench’ menggunakan lubang
vertikal, atau lubang “coyote holing” yang terdiri dari pembakaran muatan bahan peledak
yang besar yang ditempatkan dalam terowongan dan didorong ke permukaan lantai
batuan. Cara “coyote holing” pada awalnya lebih murah daripada metode “bench”, tetapi
sering kali menghasilkan butiran halus yang berlebihan dan batu berukuran lebih besar
yang masih memerlukan peledakan berikutnya. Metode “coyote” sebaiknya tidak
digunakan pada pembuatan kuari untuk bangunan urugan batu.
3) Dalam uji kuari material dari peledakan awal harus dibersihkan dahulu dengan
pemrosesan. Hal itu dilakukan untuk menentukan apakah gradasi yang diperoleh telah
memenuhi ketentuan spesifikasi dan untuk memeriksa permukaan galian batuan serta
kondisi lantai galian. Alat angkut bertenaga merupakan alat terbaik untuk mengangkut
batuan dari hasil peledakan daerah kuari, tetapi harus dioperasikan pada lantai yang
relatif landai.
4) Dalam peledakan normal material lebih kasar akan dipindahkan jauh dari bidang
permukaan dan bagian puncak, sedangkan material lebih halus akan dipusatkan pada
bidang kerja dan di bagian dasar. Pengoperasian peralatan angkutan harus
memperhatikan dan mengikuti prosedur pengangkutan yang akan membantu distribusi
ukuran secara merata jika tidak menggunakan pemrosesan batuan. Di daerah kuari
lapisan butiran halus akan dipusatkan di atas lantai kuari sebagai hasil angkutan yang
akan digunakan di tempat lain atau dibuang.

39 dari 106

Pd M-01-2004-A

6.2.4.2 Pemrosesan
Jika kontraktor tidak memperoleh batuan dengan ukuran yang diinginkan dari hasil
peledakan atau diminta perbaikan khusus dalam spesifikasi, diperlukan pemrosesan. Tingkat
pemrosesan bervariasi sesuai dengan penggunaan alat angkut besar (grizzly) yang
sederhana untuk memindahkan batuan besar, atau membuang butiran halus yang
berlebihan, dan membawa material melalui bangunan penghancur. Bangunan penghancur
batuan pada umumnya tidak digunakan untuk pemrosesan urugan batuan dengan biaya
operasional yang tinggi, tetapi digunakan untuk menghasilkan material filter tertentu seperti
material transisi atau material dasar. Jumlah pemrosesan tergantung pada hasil peledakan,
kecuali untuk proses tertentu yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis. Jenis-jenis alat
pemisah dan penggunaannya telah dijelaskan di atas.
6.3

Kondisi akhir borowarea, kuari, dan daerah rusak

6.3.1

Borowarea

Pada umumnya tidak diperlukan perbaikan untuk borowarea tepi waduk yang terletak di
bawah elevasi operasional minimum waduk. Akan tetapi, untuk borowarea tepi waduk yang
terletak di atas elevasi ini dan tepi tanah pedataran diperlukan perbaikan untuk mengatur
bekas goresan yang kurang teratur. Perbaikan borrowarea biasanya dimulai dengan
menimbun humus pada galian pertama lubang borrow, menggali dan memindahkan material
borow yang dapat digunakan dengan meninggalkan 0,3 m sampai dengan 0,6 m tanah di
atas batuan. Kemudian, menghampar kembali timbunan tanah humus di atas borowarea dan
diratakan hingga diperoleh permukaan yang rata, serta dibuat miring untuk drainase. Pada
lereng curam terasering dapat digunakan untuk membantu mengontrol erosi. Sebagai
langkah akhir, seluruh daerah harus diberi pupuk dan disemai, untuk mencegah erosi dan
membuat borowarea terlihat baik secara estetika dan layak digunakan di masa yang akan
datang.
6.3.2

Daerah kuari

Kuari yang dibiarkan akan tidak enak dipandang dan mungkin berbahaya bagi keamanan.
Secara praktis kuari yang sudah tua harus dibuatkan drainase untuk mencegah terjadinya
genangan air lebih lanjut. Semua lereng harus diratakan dan dipangkas dengan baik untuk
menghindari jatuhnya batuan dan debris. Semua daerah yang dapat ditanami harus disemai.
Jika perlu, dilakukan pemagaran untuk menghindarkan jalan masuk menjadi bebas.
6.3.3

Daerah rusak atau daerah pembuangan

Daerah untuk material buangan atau material rusak harus disediakan dan diperlihatkan
dengan jelas pada gambar spesifikasi. Material yang tidak diperlukan biasanya digunakan
untuk mengurug amblesan atau lendutan, seperti parit dan rawa yang terletak di luar batasan
daerah bendungan urugan. Material buangan yang melebihi dari yang diperlukan untuk
mengisi lendutan kemungkinan dapat digunakan di udik untuk memperkuat selimut
rembesan atau sebagai berm untuk menambah stabilitas bangunan. Daerah buangan yang
terletak di hilir bendungan harus dipilih dengan hati-hati untuk menghindari pengaruh setiap
komponen bangunan atau kejadian yang tidak diinginkan pada daerah yang memerlukan
pemeliharaan perhatian pada pekerjaan perbaikan. Material buangan tidak boleh
menyumbat rembesan drainase, zona lulus air, atau kaki bendungan serta tidak boleh
terletak di daerah yang dapat menyebabkan pencemaran air tanah. Pemadatan material
tidak diperlukan di daerah buangan, kecuali pada lereng di luar daerah yang sedang
dikerjakan. Permukaan daerah yang ditinggalkan harus rata dan dibuat miring untuk
menyediakan aliran drainase dari urugan dan kegiatan pelaksanaan konstruksi. Lereng tepi
luar dari daerah buangan yang terdiri dari material yang mudah tererosi harus dipadatkan
atau dibuat alur untuk mencegah erosi. Jika memungkinkan, daerah itu harus dipupuk dan
disemai agar tampak baik dan dapat mencegah erosi sehingga dapat digunakan untuk
keperluan rekreasi.
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7

Konstruksi bendungan tipe urugan tanah dan batu

7.1
7.1.1

Proses pengurugan dan alat pemadatan
Alat pemadatan berat

Tiga jenis alat berat yang digunakan untuk memadatkan lapisan urugan bendungan adalah
mesin gilas kaki domba (sheepfoot), mesin gilas ban karet, dan mesin gilas roda baja getar.
Spesifikasi tentang penggunaan, keuntungan, dan kerugian dari masing-masing mesin gilas
dirangkum secara ringkas dalam Gambar 27, 28, dan 29. Alat umum lainnya yang
digunakan untuk memadatkan lapisan urugan adalah alat angkut dan penghampar urugan,
yang digunakan untuk melapisi urugan semipadat (Subbab 7.2.5) serta traktor rangkak
(crawler tractor) untuk memadatkan material pasiran lulus air dengan baik.
7.1.2

Alat pemadat secara manual

Untuk pemadatan di daerah perbatasan misalnya langsung berdekatan dengan tembok
beton, sekeliling kondut, atau daerah cekungan di permukaan batuan, maka digunakan alat
pemadat tangan atau alat pemadat pelat getar (tampers). Alat pemadat bertenaga
mempunyai berat minimal 45 kg, sedangkan alat pemadat pelat getar hanya bekerja efektif
untuk urugan pasiran yang bersih.
7.1.3

Alat penghampar dan pemroses

Alat penghampar dan pemroses yang biasanya digunakan pada urugan bendungan adalah
sebagai beikut.
1) Traktor ban karet dan buldozer
Alat ini digunakan untuk menarik alat pemadat , pengeruk, penggaruk, dan lain-lain
dengan pisau buldoser yang bergerak dan menghampar material serta memindahkan
batu-batu berukuran lebih besar dari urugan bendungan.
2) Motor grader (grader)
Motor grader ini digunakan untuk menghampar dan mencampur material, membuat
batasan antara zona yang berbeda (seperti inti, transisi, dan filter), mengeluarkan batubatu berukuran lebih besar, dan meratakan permukaan yang telah dipadatkan
sebelumnya.
3) Alat bajak (disks)
Alat bentuk cakram digandeng secara khusus oleh traktor ban berjalan atau traktor
(periksa Gambar 30) yang digunakan untuk meratakan permukaan yang telah dipadatkan
atau mengisi dan mencampur air ke dalam lapisan yang belum dipadatkan.
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Mesin gilas kaki domba (sheepsfoot roller)
Spesifikasi :
a) Gandengan :
- Satuan drum ganda: Air atau pasir dan air dengan pemberat. Digandengkan dengan
traktor atau traktor ban berjalan dengan kecepatan kurang dari 2,23 m/det.
- Drum : diameter 152,4 cm (minimum); panjang 152,4 cm (minimum).
- Berat : diisi minimal 5900 kg/m panjang drum; berat kosong kurang dari 3690 kg/m
panjang drum.
- Kaki : jarak seragam; kira-kira 0,9 m per masing-masing 0,19 m2 luas permukaan drum;
panjang kaki 22,9 sampai dengan 27,9 cm; luas permukaan 45 sampai dengan 65 cm2.
- Jari-jari pembersih : disediakan untuk mencegah akumulasi material antara kaki.
b) Didorong sendiri :
Dapat digunakan sebagai pengganti mesin gilas gandengan jika tidak menyebabkan geseran
atau perlapisan urugan. Spesifikasi sama dengan di atas kecuali untuk:
- berat kosong lebih besar daripada 3690 kg/m panjang drum dapat digunakan dengan luas
permukaan kaki kurang dari 90,3 cm2 mendekati tekanan kaki nominal dari mesin gilas
gandengan.
- tekanan pompa dari roda muka mesin gilas ban berjalan kurang dari 2,8 kg/cm2;
kecepatan kurang dari 2,23 m/det.
Kegunaan :
Untuk memadatkan tanah butiran halus atau tanah butiran kasar dengan kandungan bahan halus
plastis yang cukup besar.
Keuntungan :
Kegiatan meramas (kneading), mengaduk dan memadatkan, mencampur tanah dengan air lebih
baik dibandingkan dengan alat pemadatan lain (tetapi hal ini tidak menghalangi proses material
sebelum pemadatan); akan menghasilkan ikatan yang baik antara batuan lemah atau tanah yang
terekat (cemented).
Kerugian:
Menghasilkan bidang permukaan yang kasar dan lepas, karena itu rentan terhadap pembasahan
oleh air hujan atau aliran air permukaan. Kedalaman pemadatan lebih dangkal daripada alat lain.
Efektivitasnya akan berkurang untuk pemadatan tanah yang mengandung kerakal atau fragmen
batuan besar. Mesin gilas yang didorong sendiri kadang-kadang menyebabkan geseran atau
perlapisan dalam urugan.

Gambar 27 Mesin gilas kaki domba
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Mesin gilas ban karet (rubber tired roller)
Spesifikasi :
Mesin dengan roda ban pneumatik digandeng pada kecepatan kurang dari 2,23 m/det.
Roda : minimum 4 roda berbaris dua-dua, masing-masing menerima beban yang sama
melintasi permukaan yang tidak merata.
Jarak roda : jarak terdekat antara ujung-ujung ban yang berdekatan kurang dari ½ kali lebar
ban dengan beban roda 11250 kg. Tekanan ban 5,6 sampai dengan 7,0 kg/cm2.
Berat : beban pemberat untuk memberikan beban roda sebesar 8100 kg sampai dengan
11250 kg.
Penggunaan :
Untuk memadatkan tanah kohesif (digunakan juga untuk pasiran atau tanah nonkohesif).
Keuntungan:
Memadatkan sampai kedalaman lebih besar daripada mesin gilas kaki domba (sheepsfoot).
Menghasilkan permukaan tanah yang dipadatkan menjadi lebih halus dan tahan terhadap air
hujan. Efektif untuk pemadatan dalam ruang terbatas (misalnya pada ebatmen batuan dan
bangunan beton). Lebih efektif daripada mesin gilas kaki domba dalam pemadatan tanah kohesif
yang mengandung butiran berukuran besar. Daerah urugan yang basah dapat ditentukan
dengan pengamatan adanya bekas roda mesin gilas.
Kerugian :
Permukaan yang dipadatkan harus diratakan sebelum pengurugan berikutnya. Dalam
menghancurkan batuan lunak atau mencampur material urugan tidak seefektif mesin gilas kaki
domba.

Gambar 28 Mesin gilas ban karet
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Mesin gilas roda baja getar
Spesifikasi :
Alat berupa drum tunggal. Digandeng dengan traktor dengan batang tarik minimum
berkekuatan 50 tenaga kuda pada kecepatan kurang dari 0,67 m/det (untuk memadatkan
urugan batuan atau pasir dan kerikil), atau yang didorong sendiri kurang dari 0,67 m/det (jika
hanya memadatkan pasir dan kerikil).
- Berat : Berat total min. 9000 kg; 90 % disalurkan ke tanah dasar oleh drum halus dengan
mesin gilas pada tingkat posisi berdampingan dengan roda gandengan. Berat batang
drum pada kondisi tidak rusak dan mekanisme internal lebih dari 5400 kg (catatan :
spesifikasi sementara dari pedoman CW 02212 mensyaratkan mesin gilas dengan berat
statik min. 9000 kg, mesin gilas yang lebih ringan (3150 kg sampai dengan 4500 kg) akan
lebih efektif digunakan untuk memadatkan pasir dan/atau kerikil yang lulus air, dan untuk
memadatkan batuan lunak yang mudah rusak sebaiknya digunakan dengan mesin gilas
lebih berat).
- Getaran : Frekuensi antara 1.100 dan 1.500 rpm. Gaya dinamik lebih dari 18.000 kg pada
1.400 rpm.
Penggunaan :
Untuk memadatkan material nonkohesif.
Keuntungan :
Dapat diperoleh kepadatan tanah nonkohesif yang lebih besar dibandingkan dengan alat
pemadat atau mesin gilas ban berjalan. Urugan dapat dibasahi air untuk memperbaiki
pemadatan.
Kerugian :
Dapat menyebabkan degradasi tanah atau butiran urugan batuan dan membentuk lapisan
bahan halus.

Gambar 29 Mesin gilas roda baja getar
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Gambar 30 Alat bajak dengan diameter 36” ditarik oleh traktor D-8

7.2

Uji urugan

7.2.1

Uji urugan batuan (rock test fills)

Dalam pekerjaan uji urugan batuan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1) Dalam desain bendungan urugan batuan biasanya diperlukan pelaksanaan uji urugan
untuk menjadi bahan pertimbangan. Tenaga ahli desain harus mengatur program urugan
uji. Petugas lapangan membantu membuat administrasi kontrak pelaksanaan pengujian.
Uji urugan akan membantu pendesain dalam menentukan pengaruh variabel tetap yang
tidak diketahui. Program pelaksanaan uji urugan harus mencakup penentuan jenis alat
pemadat yang paling efektif, tebal lapisan, dan jumlah lintasan; ukuran batuan
maksimum; jumlah penurunan (degradasi) atau pemisahan (segregasi) yang terjadi
selama penggilasan dilakukan; dan sifat-sifat fisik urugan setempat, misalnya kepadatan
dan distribusi ukuran butiran. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk perbaikan
desain yang akan mempengaruhi harga bangunan.
2) Uji urugan dilakukan bersamaan dengan uji kuari. Hal ini tidak hanya memberikan
informasi tentang perilaku batuan selama pelaksanaan prosedur pengambilan batuan
berlangsung, tetapi juga menentukan material urugan yang dapat mewakili material dari
hasil penggalian yang diusulkan. Seperti halnya dalam kuari uji, administrasi program uji
urugan biasanya dibuat oleh petugas lapangan ataupun petugas perencana. Namun,
disarankan tugas itu melibatkan juga petugas lapangan/konstruksi dalam program uji
urugan sebenarnya.
3) Uji urugan harus dilaksanakan dengan sangat ketat untuk mendapatkan data yang baik
sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis. Desain dan spesifikasi teknis untuk uji
urugan disiapkan oleh tenaga ahli desain untuk mengevaluasi prosedur pelaksanaan
konstruksi dan perilaku material sehingga hasil uji urugan dapat digunakan dalam desain
dan konstruksi prototipe. Oleh karena itu, perubahan atau tambahan konstruksi hanya
dapat dilakukan dengan persetujuan tenaga ahli desain.
4) Data tercatat dan data yang diperlukan harus disusun oleh konsultan desain. Data
terbaru harus disimpan dan diplot secara harian karena mungkin diperlukan perubahan
program urugan uji untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Semua hasil
pengamatan harus dicatat oleh petugas lapangan pada saat itu, termasuk Gambar foto
dan catatan atau pengamatan visual untuk memberikan Gambaran tentang hal-hal yang
meragukan.
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5) Uji gradasi harus dilakukan pada batuan sebelum dan sesudah pemadatan berlangsung.
Perbandingan antara kurva gradasi sebelum dan sesudah pemadatan akan
menunjukkan jumlah pecahan butiran (particle breakage) yang mungkin terjadi selama
pemadatan berlangsung. Ketebalan lapisan juga harus diukur. Kepadatan material
setempat yang dipadatkan setelah penggilasan harus langsung ditentukan dengan cara
konvensional skala besar atau cara tak langsung dengan pengamatan penurunan
urugan. Cara terakhir ini umum digunakan karena uji kepadatan konvensional pada
urugan batuan sukar dilakukan. pengukuran penurunan dapat memberikan hasil
pengukuran kepadatan yang relatif cukup baik. Jika kepadatan (densifikasi) lapisan
ditentukan dari hasil pembacaan penurunan, penurunan lapisan itu harus dipastikan
benar-benar terjadi dan tidak termasuk penurunan fondasi atau lapisan di bawahnya.
Penurunan fondasi dan lapisan urugan dapat ditentukan dari penurunan pelat, dan
sejumlah uji kepadatan konvensional.

a) Tampak dari jauh urugan uji batu

Gambar 31

b) Tampak dekat urugan uji batu

Sumur uji melewati urugan uji batu

6) Parit-parit uji harus digali melalui urugan uji yang lengkap untuk melakukan pengamatan
visual dari tebal urugan yang dipadatkan, distribusi material halus, dan distribusi
kepadatan. Pelaksanaan uji urugan termasuk inspeksi parit uji harus didokumentasi
dengan baik beserta jenis-jenis alat, foto, dan hasil laporan pengamatan visual. Galian
parit uji melalui bagian dari urugan uji ditunjukkan pada Gambar 31.
7.2.2

Uji pemadatan tanah lapangan (field embankment test)

Uji pemadatan tanah lapangan pada bendungan urugan biasanya diperlukan untuk
mendapatkan tebal lapisan urugan lepas yang tepat dan jumlah lintasan yang diperlukan
untuk memadatkan tanah jika tidak ada data/pengalaman pemadatan sebelumnya.
Pengujian ini diperlukan untuk menentukan prosedur dan alat terbaik untuk menambah dan
mencampur dengan air agar diperoleh keseragaman kadar air tanah urugan. Uji urugan ini
dilakukan (dengan biaya kontraktor) jika kontraktor menginginkan penggunaan alat selain
yang ditentukan dalam spesifikasi. Karena itu, kontraktor harus membuktikan hasil yang
diinginkan dapat diperoleh dengan alat yang diusulkan. Pengujian dapat juga digunakan
untuk menentukan kepadatan lapangan yang diinginkan secara ekonomis (contoh lihat pada
Gambar 32). Urugan uji biasanya merupakan bagian dari bendungan. Jika diperoleh hasil
pemadatan urugan yang memadai, urugan ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari
urugan bendungan.
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Gambar 32

Contoh uji pemadatan lapangan

7.3

Urugan kedap air dan semi kedap air

7.3.1

Definisi

Material (ASTM D 2487-90) kedap air terdiri dari lempung dengan plastisitas tinggi dan
rendah (CH dan CL), pasir lempungan atau kerikil (SC dan GC), dan lanau lempungan (CLML). Material semilulus air mencakup lanau (ML) serta pasir lanauan dan kerikil (SM dan
GM). Pasir bergradasi yang diklasifikasi sebagai SM-SP adalah pasir yang mempunyai 12 %
butiran lolos saringan No.200 (biasanya 5% adalah batas atas material lulus air), dan
mempunyai karakteristik seperti material semilulus air walaupun dalam spesifikasi material
ini diizinkan sebagai zona lulus air bendungan. Kurva pemadatan umumnya menunjukkan
kadar air optimum dan kepadatan kering maksimum yang terjadi dengan menggunakan
standar uji kompaksi pada material kedap dan semikedap air.
7.3.2

Dasar-dasar pemadatan

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai dasar-dasar pemadatan adalah sebagai berikut.
1) Tanah yang mengandung material halus dapat dipadatkan sampai kepadatan kering
maksimum dengan besaran energi tertentu. Kepadatan maksimum hanya dapat dicapai
pada kadar air tertentu, yaitu kadar air optimum. Kepadatan kering maksimum dan kadar
air optimum ditentukan di laboratorium dengan memadatkan 5 atau lebih contoh uji tanah
(spesimen) dengan kadar air berbeda dan menggunakan prosedur uji dan tenaga
kompaksi standar. Prosedur uji kompaksi laboratorium untuk menghasilkan kepadatan
kering maksimum dan kadar air optimum ditunjukkan dalam standar SNI 03-1742-1989
(ASTM D 698-91)
2) Baik di lapangan maupun di laboratorium, dua variabel untuk uji mutu kepadatan urugan
adalah kadar air pemadatan dan pemadatan lapangan dengan menggunakan satu unit
alat dalam waktu tertentu dan tebal lapisan urugan tertentu. Jika kadar air tanah yang
akan dipadatkan berbeda dengan kadar air optimum dengan beban kompaksi tertentu,
maka akan dihasilkan kepadatan kering yang lebih kecil daripada kepadatan maksimum.
Semakin besar deviasi kadar air dengan kadar air optimum, semakin rendah kepadatan
yang dihasilkan. Untuk tanah dengan kadar air optimum atau pada bagian kering
optimum, maka peningkatan beban kompaksi umumnya akan meningkatkan kepadatan.
Untuk tanah dengan kadar air yang jauh lebih besar daripada kadar air optimum,
peningkatan beban kompaksi akan cenderung menggeser tanah. Namun, tidak berlanjut
meningkatkan kepadatan.
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3) Upaya pemadatan tanah dapat ditingkatkan dengan menambah tekanan mesin gilas
pada tanah, menambah jumlah lintasan, atau mengurangi tebal lapisan urugan.
Kombinasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengontrol pemadatan
urugan tanah yang tergantung pada faktor-faktor kesulitan pemadatan, tingkat
pemadatan yang diinginkan, dan faktor ekonomik.
7.3.3

Spesifikasi pemadatan

Ketentuan spesifikasi pemadatan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.
1) Persyaratan penting dalam melakukan pemadatan tanah seperti penentuan batas kadar
air, tebal lapisan, alat pemadatan, dan jumlah lintasan akan dibahas dalam spesifikasi
serta harus diperiksa dengan teliti oleh tenaga pengawas untuk menjamin bahwa
pemadatan telah memenuhi syarat.
2) Spesifikasi pada umumnya hanya menentukan jenis dan ukuran alat pemadat yang akan
digunakan. Kontraktor harus melengkapi data dan spesifikasi alat dari pabrik pembuat.
Data itu harus diperiksa apakah telah memenuhi persyaratan spesifikasi pekerjaan
berdasarkan inspeksi visual sehingga dapat menjamin bahwa peralatan berada dalam
kondisi baik untuk menghasilkan pemadatan yang diinginkan. Jika digunakan mesin
pemadat gilas kaki domba, harus diperiksa diameter dan panjang drum, berat kosong
dan berat terisi, pengaturan panjang dan luas permukaan kaki, dan pengaturan beban.
Untuk mesin gilas ban karet, harus diperiksa tekanan pompa ban, jarak ban, dan beban
roda kosong dan roda terisi. Untuk mesin gilas getar, harus diperiksa beban statik, gaya
dinamik yang bekerja, pengoperasian frekuensi getaran, serta diameter dan panjang
drum.
3) Tebal lapisan yang belum dipadatkan atau urugan lepas harus ditentukan, dan
tergantung pada jenis material dan alat pemadat yang digunakan. Material kedap atau
semikedap biasanya dipadatkan dengan tebal 15 cm sampai dengan 20 cm dari urugan
lepas dan dipadatkan dengan 6 sampai dengan 8 lintasan dengan mesin gilas kaki
domba atau setebal 23 cm sampai dengan 30 cm dari urugan lepas dan dipadatkan
dengan 4 lapisan dengan mesin gilas ban karet yang berbobot 50 ton. Apabila digunakan
mesin gilas ban karet atau mesin lain yang meninggalkan bekas permukaan halus
setelah pemadatan, harus dilakukan perataan urugan yang telah dipadatkan sebelum
pengurugan lapisan berikutnya, agar diperoleh ikatan yang baik antara lapisan urugan. Di
daerah perbatasan yang harus menggunakan alat pemadat tangan, biasanya dipasang
urugan lepas setebal 10 cm yang dipadatkan sampai mencapai hasil pemadatan yang
sama seperti jika menggunakan mesin gilas kaki domba atau ban pneumatik.
4) Kadar air dan kepadatan lapangan harus sesuai dengan kadar air optimum dan
kepadatan kering maksimum tanah yang ditentukan atau disyaratkan. Derajat kepadatan
lapangan minimum yang diizinkan
biasanya ditentukan dalam desain sebagai
persentase (95% atau lebih) dari kepadatan kering maksimum. Hubungan antara kisaran
kadar air yang diizinkan kadar air optimum tanah yang dipadatkan dijelaskan dalam
spesifikasi teknis. (Bila prosedur pemadatan telah dilakukan sesuai dengan spesifikasi,
maka persentase kepadatan kering maksimum tidak perlu ditentukan lagi, tetapi nilai
yang diinginkan disampaikan oleh konsultan desain kepada petugas pengawas
lapangan). Setiap jenis tanah mempunyai kepadatan kering maksimum dan kadar air
optimum yang berbeda untuk beban pemadatan tertentu. Karena itu, kepadatan dan
kadar air lapangan perlu dibandingkan dengan kadar air optimum dan kepadatan
maksimum tanah yang sama dari hasil uji laboratorium. Pencampuran lapisan tanah
yang berbeda di borrowarea akan menghasilkan material dengan karakteristik
pemadatan yang tidak terduga. Jika material yang akan dipadatkan di lapangan tidak
selaras dengan data pemadatan dari hasil uji laboratorium, harus dilakukan uji
pemadatan material di laboratorium. Pemeriksaan uji banding ini harus dilakukan oleh
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tenaga ahli lapangan sebelum pengurugan agar diperoleh konsistensi untuk mencapai
nilai jenis tanah yang ditentukan.
5) Asumsi desain dinyatakan berdasarkan karakteristik kuat geser, permeabilitas dan
deformasi dari material urugan bendungan. Sifat-sifat ini berbeda dengan kepadatan dan
kadar air tanah yang dipadatkan. Oleh karena itu, tanah harus ditempatkan sesuai
dengan asumsi desain, agar tidak terjadi masalah dalam bangunan secara keseluruhan.
Jadi, kepadatan dan hubungan antara kisaran kadar air yang diinginkan tidak boleh
ditentukan sembarang, tetapi harus sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis yang
ditentukan. Jika kadar air berada di luar kisaran yang disyaratkan walaupun kepadatan
yang diinginkan tercapai, tanah harus diproses dan dipadatkan kembali. Jika kepadatan
minimum tidak tercapai walaupun kadar air berada dalam kisaran nilai yang ditentukan,
diperlukan tambahan lintasan dari mesin gilas yang akan membebani biaya belanja
pemimpin proyek (pemerintah). Prosedur uji pelaksanaan untuk menentukan kepadatan
dan kadar air lapangan dibahas dalam Subbab 7.3.5.4, dan aplikasi uji mutu pemadatan
ditunjukkan dalam Lampiran B.
7.3.4

Prosedur uji mutu secara sederhana

Prosedur uji mutu secara sederhana biasanya digunakan dengan memperhatikan hal-hal
berikut.
1) Uji mutu secara sederhana dengan menggunakan pengamatan visual dan pengukuran
kasar merupakan cara pelaksanaan awal uji mutu konstruksi. Akan tetapi, cara ini bukan
merupakan satu-satunya cara uji mutu, karena harus dilengkapi dengan program uji mutu
secara luas. Untuk memperoleh hasil pengamatan yang baik dan akurat, pengawas
harus mampu melihat, mengkaji, dan mengkalibrasi semua kondisi yang mungkin terjadi.
Jika perlu, dibangun bangunan uji kecil terlebih dahulu sebelum pelaksanaan urugan
sebenarnya. Hal ini dilakukan agar para pengawas dan petugas lapangan dapat
memahami perilaku dan karakteristik pemadatan material urugan dan kinerja alat
pemadat. Lokasi memadai yang digunakan untuk percobaan tersebut adalah daerah
untuk bendungan rendah.
2) Seorang pengawas harus memahami material di lokasi pekerjaan agar dapat mengetahui
kondisi tanah apakah terlalu kering, terlalu basah, atau kadar airnya optimum. Karena itu
pengawas harus bekerja di laboratorium lapangan untuk melakukan uji pemadatan dan
uji indeks seperti batas-batas Atterberg, sehingga dapat mengetahui perbedaan
penampilan dan perilaku material urugan di lapangan.
3) Pengawas yang terlatih harus dapat memperkirakan kadar air relatif terhadap kadar air
optimum dari segenggam tanah berdasarkan perasaan dan pengalamannya. Pengawas
yang berpengalaman biasanya dapat memperkirakan deviasi dari kadar air optimum
sampai kira-kira 1% yaitu dengan cara mengisi material dengan menggulung sedikit
tanah pada papan gulungan yang datar atau antara kedua telapak tangan untuk
memperoleh informasi tentang kondisi batas plastis tanah yang dibandingkan dengan
kadar air optimum. Dengan membandingkan batas plastis tanah biasanya akan diperoleh
hubungan yang baik antara kadar air optimum dan batas plastis tanah. Setelah
pengawas melakukan pemeriksaan visual secara langsung, maka harus dilakukan pula
uji kadar air pada material yang diperlukan.
4) Selain itu, untuk menentukan kondisi tanah dan kepadatannya, pengawas biasanya
melakukan uji indeks perlawanan penetrasi. Uji indeks perlawanan itu dapat dilakukan
dengan menggunakan jarum proktor (alat penetrasi proctor) atau alat sekop biasa.
Ternyata telah banyak pengawas yang berhasil menentukan kepadatan tanah dengan
memperhitungkan perlawanan penetrasi menggunakan sekop.
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5) Tebal lapisan urugan mudah ditentukan dengan tepat jikaa pengawas telah
memperhitungkan sesuai dengan pengukuran tebal sebenarnya. Akan tetapi, banyak
pula kontraktor yang lebih menyukai memasang lapisan urugan setebal yang mereka
mampu lakukan walaupun sering terjadi kontradiksi. Oleh karena itu, pengawasan tebal
lapisan urugan tidak cukup hanya berdasarkan pengamatan visual saja, tetapi harus
dilengkapi dengan pengukuran. Kontraktor harus dapat menunjukkan tingkat
kemampuannya dalam mengatur tebal lapisan urugan yang tepat. Yang paling praktis
dilakukan oleh pengawas adalah melakukan pengukuran pada tempat yang sama di
permukaan bangunan urugan setelah terhampar beberapa lapisan.
6) Terdapat banyak informasi yang diperlukan diperoleh dari hasil pengamatan pemadatan
dan alat angkut berat pada permukaan urugan. Jika kadar air material urugan seragam
dan tebal lapisan angkutan tidak terlalu besar, pengerjaan dengan mesin gilas akan
menghasilkan kadar air material dan pemadatan yang cukup baik. Sebagai contoh,
kemungkinan kadar air tanah yang terlalu tinggi dapat ditunjukkan jika pada lintasan
pertama mesin gilas ban karet telah mengalami amblesan sampai kedalaman yang sama
dengan atau lebih besar daripada ½ kali lebar ban serta setelah beberapa kali lintasan,
bekas-bekas permukaan tanah menunjukkan kondisi tanah bergelombang. Namun,
kadang-kadang karakteristik tersebut disebabkan oleh tekanan ban yang terlalu tinggi
atau kadar air yang terlalu besar. Selain itu, jika bekas mesin gilas hanya berubah sedikit
pada permukaan yang keras dan kaku setelah mengalami beberapa kali lintasan, hal itu
menunjukkan bahwa tanah itu terlalu kering. Pada tanah dengan kadar air yang
memadai, mesin gilas akan meninggalkan bekas yang bagus pada lintasan pertama dan
roda-roda akan tertanam sedalam 7,5 cm sampai dengan 10 cm. Penetrasi akan selalu
terjadi pada tanah berkadar air yang tepat walaupun akan berkurang jika jumlah lintasan
bertambah. Setelah beberapa kali lintasan, mesin gilas kaki domba akan mulai mogok
dari lapisan urugan jika telah tercapai pemadatan yang memadai dan efisien. Keadaan
mogok ini menunjukkan bahwa mesin gilas mulai mendapat dukungan tanah melalui
bagian kaki dengan drum yang bergerak beberapa sentimeter di atas permukaan tanah.
Jika mesin gilas mogok setelah beberapa kali lintasan saja, kemungkinan tanah terlalu
kering. Jika mesin gilas tidak mogok setelah beberapa lintasan yang diinginkan tetapi
tidak lagi mengaduk material, kemungkinan tanah terlalu basah atau tekanan kontak kaki
terlalu tinggi. Pengamatan lainnya yang penting adalah bersih tidaknya kondisi kaki dari
mesin gilas kaki domba setelah pemadatan. Pada umumnya tanah yang terlalu basah
ditandai dengan banyaknya tanah yang terbawa oleh kaki roda. Jika tanah berkadar air
cukup memadai, tanah yang melekat pada kaki roda hanya sedikit.
7) Pada kondisi kadar air yang memadai biasanya akan terjadi suatu bukaan yang tampak
dari permukaan urugan sebagai akibat dari reaksi lintasan alat berat. Besarnya bukaan
tergantung pada jenis tanah. Akan tetapi, muncul tenggelamnya permukaan yang tibatiba akibat lintasan beban alat berat menunjukkan adanya lapisan tanah lunak atau
kantong di bawah permukaan. Jika tidak ada bukaan sama sekali, hal ini menunjukkan
bahwa kemungkinan ada beberapa lapisan urugan yang terlalu kering. Untuk
memperhitungkan kondisi tersebut, harus dilakukan uji laboratorium dan perbaikan
lapisan di bawah permukaan sehingga dapat memenuhi spesifikasi.
7.3.5

Uji mutu lapangan dan pengambilan contoh

7.3.5.1 Umum
Uji mutu lapangan (uji kepadatan lapangan) dan pengambilan contoh tanah urugan yang
dipadatkan dilakukan berdasarkan pada dua alasan dasar, yaitu untuk menjamin sesuai
dengan desain dan spesifikasi teknis serta melengkapi data permanen dari desain konstruksi
bendungan urugan. Uji mutu lapangan khususnya terdiri dari penentuan kadar air, kepadatan
dan klasifikasi material yang dipadatkan di lapangan. Data pengambilan contoh meliputi
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pengambilan contoh tidak terganggu dan contoh terganggu pada lokasi tertentu di urugan
bendungan selama konstruksi berlangsung.
7.3.5.2 Program uji kepadatan lapangan dan contoh tanah
Program pengujian ini perlu memperhatikan hal-hal berikut.
1) Uji mutu harus dilakukan berkali-kali pada saat mulai pengurugan. Setelah persyaratan
penggilasan benar-benar dilakukan dan petugas pemeriksa memahami perilaku material
dan prosedur pemadatan yang berlaku, maka jumlah pengujian dapat dikurangi. Terdapat
banyak faktor yang mempengaruhi frekuensi dan lokasi uji mutu serta data contoh uji.
Frekuensi uji tergantung pada jenis material dan kondisi kritis urugan yang akan
dipadatkan dikaitkan dengan keseluruhan pekerjaan (contoh: inti kedap air memerlukan
uji mutu yang lebih teliti daripada berm yang random). Pengambilan contoh sebaiknya
dilakukan pada lokasi yang mewakili daerah yang sedang diselidiki, agar diperoleh contoh
tanah yang tepat, karena bila contoh terlalu kecil hasilnya tidak tepat.
2) Rencana pengambilan contoh dan pengujian yang sistematik harus dilakukan pada awal
pekerjaan. Uji mutu biasanya didesain seperti biasa dan dilaksanakan di lokasi yang telah
ditentukan dalam desain, tidak tergantung pada kelancaran pemadatan yang sedang
dilaksanakan. Uji mutu harus dilaksanakan untuk setiap 760 m3 sampai dengan 2.280 m3
material yang dipadatkan secara rutin daripada bagian urugan yang sempit. Pada lapisan
urugan pertama di atas fondasi, pengujian harus lebih sering dilakukan untuk menjamin
pelaksanaan konstruksi yang memadai. Lokasi pengambilan contoh data harus ditentukan
atas petunjuk tenaga ahli desain dan sesuai dengan desain uji semula. Sebagai petunjuk
praktis pengambilan contoh data adalah satu untuk setiap 22.800 m3 urugan inti dan
setiap 22.800 m3 sampai dengan38000 m3 material yang dipadatkan di luar inti. Karena
contoh data khususnya untuk menentukan kuat geser urugan, sebaiknya diambil dari
zona luar, yang merupakan bagian yang mengalami kelongsoran. Untuk bendungan
dengan inti lempung plastis yang sempit di tengah dengan kadar air optimum basah agar
bersifat kedap dan lentur, dan zona lempung bersih yang lebar di sampingnya, maka
contoh tanah harus diambil dari bagian luar inti bendungan (shell).
3) Selain uji mutu secara rutin, harus dilakukan pula pengujian di lokasi, yang diragukan
pemadatannya oleh pengawas. Jika kontraktor menginginkan pengurugan di daerah yang
terbatas, prosedur pemadatan harus dilakukan secara khusus (misalnya dengan alat
pemadat bertenaga), penempatan peralatan, dan berdekatan dengan ebatmen.
7.3.5.3 Contoh data
Contoh tanah tidak terganggu dapat diperoleh dengan cara memotong secara hati-hati blok
urugan padat kira-kira sebesar 0,028 m3. Lalu, contoh tanah dilapisi lilin dan dibungkus
dengan boks kayu atau dilindungi dengan cara pengemasan lain terhadap gangguan atau
kehilangan air. Contoh tanah tidak terganggu dapat juga diambil dengan menggunakan
tabung baja besar yang didorong masuk ke dalam urugan (misal tabung contoh dengan
diameter 19 cm dan tinggi 25,4 cm). Pengambilan dan penyiapan contoh data secara
terperinci dibahas dalam SNI 03-4148-1-2000. Terhadap contoh tanah tidak terganggu
dilakukan uji geser dan uji konsolidasi (SNI) di laboratorium. Material dari sisa pencetakan
tabung dan bagian dari contoh atau karung contoh yang tidak terpakai dapat digunakan
untuk uji laboratorium kompaksi, gradasi, berat jenis, batas-batas Atterberg, dan lainnya.
Contoh tanah tidak terganggu dan contoh karung harus diuji dengan tepat dan baik agar
hasilnya dapat digunakan dalam pengawasan konstruksi.

51 dari 106

Pd M-01-2004-A

7.3.5.4 Uji kepadatan lapangan
Penentuan kepadatan lapangan terdiri dari pengukuran volume dan berat untuk menentukan
kepadatan basah urugan setempat dan pengukuran kadar air untuk menentukan kadar air
urugan dan kepadatan kering. Pengukuran volume dan berat dapat dilakukan secara
langsung atau tidak langsung. Pada pengukuran langsung, berat material yang dipindahkan
dari lubang urugan dan volume lubang urugan digunakan untuk menentukan kepadatan
basah. Penentuan kadar air secara langsung meliputi pengeringan tanah dalam oven pada
suhu 110 0 ± 5 0 C, lalu menimbang tanah kering tersebut untuk menentukan kehilangan air.
Penentuan kepadatan dan kadar air tanah secara tidak langsung meliputi pengukuran
karakteristik material sesuai dengan kepadatan dan atau kadar air. Berdasarkan ketentuan,
uji kepadatan lapangan harus dilakukan pada suatu kedalaman dari lapisan urugan.
Uji kepadatan lapangan terdiri dari cara langsung dan cara tidak langsung, yaitu sebagai
berikut.
1) Cara langsung
Cara langsung biasanya digunakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
a) Pengukuran volume secara langsung meliputi pengukuran pemindahan pasir (ASTM
D1556-90), balon air (ASTM D 2167-84), silinder gaya dorong (drive cylinder, ASTM
D 2937-83), tabung contoh piston, dan pemindahan air (SNI 03-6872-2002). Metode
pemindahan pasir dan balon air biasanya digunakan untuk mengukur kepadatan
lapangan, yang berguna untuk berbagai jenis material dan data yang tersedia.
Peralatan untuk kedua metode ini diperlihatkan dalam Gambar 33. Metode
pemindahan pasir dapat dipercaya dan umum digunakan serta merupakan
pemeriksaan bagi semua metode uji mutu lainnya. Tabung gerak dan tabung piston
dapat digunakan untuk pengambilan contoh uji kepadatan, khususnya tanah kohesif
berbutir halus yang lembap dan mengandung sedikit kerikil dan pasir halus lembap
yang dapat menunjukkan kohesi sebenarnya (apparent).

Gambar 33

Contoh alat uji kepadatan lapangan
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Gambar 34

Contoh alat uji kepadatan skala besar

b) Metode pemindahan air umumnya digunakan untuk uji tanah kerikilan dengan volume
lubang sebesar 0,76 m3 agar memperoleh hasil yang akurat. Uji kepadatan dengan
pemindahan air diperlihatkan dalam Gambar 34. Kertas plastik tipis diperlukan untuk
menutupi lubang dan mencegah bocoran, sehingga diperlukan alat khusus dalam
menangani dan mempertimbangkan volume galian material yang besar dan
mengukur volume airnya. Cincin baja berdiameter 0,9 m sampai dengan 1,5 m
dengan tinggi kira-kira sama dengan tebal lapisan urugan yang akan dipadatkan
sering kali digunakan untuk permukaan urugan kasar dan tidak rata. Volume air yang
diperlukan untuk mengurug cincin plastik pada tempat yang ditentukan adalah air dan
lapisan urugan yang akan dipindahkan, lalu lubang digali tanpa memindahkan cincin.
Kemudian lapisan urugan ditempatkan dalam lubang sehingga volume air sampai
puncak cincin dapat ditentukan. Perbedaan antara kedua pengukuran volume itu
tergantung pada volume material urugan setempat. Alat dan prosedur uji pemindahan
air dengan volume yang cukup besar dibahas oleh Hammer dan Torrey (1973) dan
Gordon dan Miller (1966).
c) Pengukuran kadar air di lapangan perlu dilakukan untuk mengontrol kadar air
pemadatan dan menentukan kepadatan kering. Metode penentuan kadar air secara
langsung terdiri dari pengeringan dengan oven konvensional (ASTM D 2216-92),
pengeringan dengan pelat tahan panas atau tahan api (open flame). Pengeringan
dapat dilakukan dengan udara bertekanan atau mikrowave. Dalam pengeringan oven
konvensional, contoh tanah dikeringkan pada berat konstan dengan temperatur oven
110 0 ± 5 0 C lalu ditentukan kehilangan beratnya. Metode pelat panas menggunakan
panci tipis kecil dan pelat tahan panas, alat pembakar minyak, alat pembakar gas,
atau beberapa alat lainnya. Hal itu dilakukan untuk memperoleh suhu tinggi dengan
cepat. Pengujian dilakukan dengan cara menimbang contoh tanah basah,
mengeringkan tanah dengan panci tipis sampai panas yang tinggi, dan menimbang
kembali untuk menentukan besarnya kehilangan air. Pengeringan dengan pelat
panas berlangsung cukup cepat, tetapi hasilnya tidak teliti untuk mengukur kadar air,
karena temperatur tinggi pada tanah yang tidak terkontrol dapat mengeluarkan air
dalam tanah dan membakar bahan organik yang mudah menguap. Lain halnya pada
uji kadar air biasa.
Dalam prosedur udara panas bertekanan, contoh ditempatkan dalam alat (yang ada
di pasaran) yang dilengkapi dengan alat pemanas dan alat tiup listrik. Pada
pemasangan awal udara panas pada 150 0 F sampai dengan 300 0 F ditiupkan di atas
dan sekeliling contoh seberat 25 gram sampai dengan 500 gram dengan sumber
listrik dari 110 V atau 230 V. Waktu pengeringan tergantung pada ukuran contoh dan
jenis material, yang bervariasi dari 5 menit untuk pasir sampai degan 30 menit atau
lebih untuk lempung plastis. Penggunaan metode uji ini harus dilakukan lebih hatihati, karena kondisi tanah kemungkinan kurang kering atau terlalu kering sehingga
kadar air yang dihasilkan kurang teliti.
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Gambar 35 Hubungan antara kadar air dan
oven konvensional dan mikrowave

d)

Gambar 36 Contoh oven mikrowave

Oven mikrowave (ASTM D 4643-87)
Sistem ini dikontrol dengan komputer (CCMOS = computer control microwave oven
system) dan dikembangkan sebagai alat yang dapat digunakan untuk menentukan
kadar air dengan cepat pada uji mutu pemadatan. Prinsip kerja sistem ini terdiri dari:
contoh ditimbang secara kontinu selama dipanaskan dengan tenaga mikrowave.
Perubahan kadar air versus waktu dipantau oleh komputer hingga akhir pengeringan,
yaitu jika semua air bebas telah keluar. Sistem yang dikontrol dengan komputer pada
dasarnya bekerja secara otomatis, setelah operator menempatkan contoh dalam
sistem oven, komputer pengontrol akan melakukan tugasnya termasuk perhitungan
melalui perangkat lunak (software) hingga menghasilkan kadar air akhir. Uji kadar air
dalam sistem yang dikontrol dengan komputer secara tipikal memerlukan waktu
10 menit sampai dengan 15 menit. Uji yang sama dilakukan juga dalam oven
konvensional pada 110 0 ± 5 0 C dengan sistem kontrol komputer, yang diperlihatkan
pada Gambar 35. Analisis statistik data menunjukkan bahwa kadar air berbeda kirakira 0,5% dari kadar air dengan oven konvensional.
Prosedur khusus harus dilakukan jika material yang dikeringkan terbuka menerima
tekanan uap internal yang keras selama pengeringan dengan mikrowave (termasuk
butiran kerikil dan serpih), dan material mengandung organik memerlukan siklus
pengeringan secara khusus. Sistem kontrol komputer tidak dapat menentukan kadar
air yang tepat jika tanah mengandung kadar gips yang tinggi. Prosedur pengeringan
khusus untuk tanah yang mengandung banyak gips dilakukan dalam oven
konvensional dengan temperatur konstan. Komponen sistem tersebut diperlihatkan
dalam Gambar 36.

e)

Metode uji bertekanan (pressure tester method)
Metode uji bertekanan untuk menentukan kadar air terdiri dari gabungan tanah
lembap dalam bilik (chamber) yang dilapisi karbit kalsium (zat ini akan bereaksi
dengan air dalam tanah untuk melepaskan gas) dan pipa penghubung tekanan gas
yang dimasukkan ke dalam tanah. Yang perlu diperhatikan adalah ketelitiannya,
karena tanah lempung berbutir halus akan bersifat mengikat dan menahan air jika
mengalami tekanan yang berbeda.
Karena tidak ada jaminan bahwa karbid kalsium akan bereaksi baik dengan air tanah,
harus dilakukan uji kalibrasi untuk mengkorelasi kadar air dari tekanan uji dan kadar
air dari kering oven konvensional. Cara uji bertekanan pada tanah organik harus
dilakukan secara khusus karena ketelitiannya sangat dipengaruhi oleh adanya bahan
organik. Cara uji bertekanan sangat efektif dan akurat jika digunakan pada tanah
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yang relatif kering (kadar air < 20%) dan mudah terpisah. Cara uji ini tidak praktis dan
berbahaya jika dilakukan pada tanah basah berlebihan karena dapat menimbulkan
tekanan gas yang tinggi sekali dalam bilik uji. Kini ASTM telah mempersiapkan
standar penentuan kadar air dengan metode uji bertekanan karbit kalsium (ASTM D
4944-89).
Prosedur ini menunjukkan bahwa keraguan dan sumber kesalahan terletak pada air
tanah yang tidak dapat bereaksi baik dengan karbit kalsium, dan zat kimia dalam
tanah akan bereaksi secara tidak terduga dengan bahan pereaksi sehingga hasilnya
menjadi keliru. Jika karbit kalsium bereaksi dengan air, akan menimbulkan gas
acetylene yang mudah sekali terbakar dan memicu peledakan, serta bersifat iritasi
pada kulit dan mata. Karena itu, harus dipersiapkan langkah-langkah pengamanan
yang tepat untuk prosedur ini.
2) Cara tidak langsung
Cara tidak langsung biasanya dapat digunakan untuk mengukur kepadatan dan kadar air
tanah, tetapi cara ini tidak pernah digunakan sebagai pengganti cara langsung atau
tanpa menggunakan kalibrasi yang teliti dan korelasi dengan hasil dari cara langsung.
Hasil pengukuran tidak langsung harus diperiksa secara berkala terhadap hasil
pengukuran langsung selama pelaksanaan konstruksi. Peralatan yang digunakan terdiri
dari alat ukur penetrasi proktor (proctor penetrometer) dan alat ukur kepadatan dan kadar
air metode nuklir, dengan metode uji bertekanan untuk pengukuran kadar air sebagai
berikut.
a) Alat ukur penetrasi proktor (proctor penetrometer)
Alat ini umumnya akan teliti digunakan untuk kondisi ideal, yang memerlukan
kalibrasi yang teliti dengan menggunakan tanah yang sudah diketahui kepadatan dan
kadar airnya serta petugas yang berpengalaman dalam bidangnya. Walaupun
hasilnya nanti masih diragukan karena adanya kadar air yang tidak merata atau
perbedaan akibat pengaruh sedikit kerikil pada waktu perlawanan penetrasi. Oleh
karena itu, alat ukur penetrasi proctor sebaiknya tidak digunakan secara umum dalam
uji mutu pemadatan, tetapi digunakan untuk melengkapi data pengamatan visual dari
pengawas dan memberikan petunjuk umum tentang luas daerah pemadatan yang
masih meragukan. Prosedur penentuan hubungan antara berat volume basah,
perlawanan penetrasi, dan kadar air dibahas dalam ASTM Standards, Designation D
1558-63.
b) Metode nuklir (ASTM D2922-91 dan ASTM D 3017-88)
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam uji kepadatan dan kadar air dengan metode
nuklir adalah sebagai berikut.
i)

Metode nuklir adalah cara untuk menentukan kadar air dan kepadatan tanah yang
lebih cepat dibandingkan dengan cara langsung konvensional. Perbaikan desain
peralatan nuklir dan pemahaman prinsip nuklir yang lebih terperinci telah
memperluas penggunaan stasiun nuklir. Metode nuklir tidak boleh digunakan
sebagai uji mutu utama, tetapi hanya sebagai uji tambahan pada cara langsung.

ii) Berdasarkan perbandingan ini, diperlukan koreksi terhadap kurva pabrik atau
kalibrasi baru. Berdasarkan pengalaman, penentuan kadar air atau kepadatan
tanah dengan kalibrasi alat ukur nuklir tidak bersifat linier jika kadar air > 40%
sehingga harus diambil langkah-langkah antisipasinya.
iii) Pada umumnya alat ukur nuklir digunakan untuk mengukur kepadatan dengan
metode transmisi langsung (direct transmission), tebaran balik (backscatter), dan
kepadatan celah udara (air gap density) seperti diperlihatkan dalam skema pada
Gambar 37. Semua metode alat ukur nuklir didasarkan pada prinsip penggunaan
radiasi gamma. Metode transmisi langsung adalah cara yang paling teliti jika
pengaruh komposisi material dan kekasaran permukaan kecil. Metode tebaran
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balik digunakan untuk menghindari terbentuknya lubang masuk ke dalam tanah
padat, karena alat itu dipasang di permukaan. Metode celah udara (lihat Gambar
37c) dilakukan dengan menggunakan alat yang dipasang di permukaan untuk
memperkecil kesalahan komposisi, tetapi ketelitiannya tidak sama dengan
metode transmisi langsung. Pengukuran kadar air dengan metode yang
berdasarkan pengukuran perlambatan neutron yang dialirkan ke tanah, biasanya
menggunakan metode tebaran balik.
iv) Pada umumnya alat ukur kepadatan dan kadar air digabung menjadi peralatan
muatan tunggal. Kedua alat ukur nuklir tipe permukaan untuk material uji pada
kedalaman lebih dari 30 cm kini sudah tersedia. Penjelasan alat-alat yang
tersedia di sejumlah pabrik dibahas oleh Smith (1968). Peralatan ukur nuklir
modern telah dilengkapi dengan komputer mikro yang dapat memproses hasil
pembacaan alat ukur dan langsung menghitung serta menghasilkan kepadatan
basah, kepadatan kering, derajat pemadatan, dan kadar air.
v) Untuk menggunakan alat ukur nuklir, tidak diperlukan izin dari Komisi Tenaga
Atom (Atomic Energy Commission, AEC) jika sumber radiasi yang mengeluarkan
tenaga nuklir radioaktif terjadi secara alamiah. Izin diperlukan jika sumber radiasi
dihasilkan oleh suatu tenaga nuklir radioaktif.
vi) Penentuan kepadatan dan kadar air lapangan dengan metode nuklir (cukup
dengan 15 menit) lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional (perlu
24 jam), dan kemungkinan kesalahan manusia lebih kecil. Kepadatan dan kadar
air lapangan masih harus dihubungkan dengan kurva pemadatan atau kepadatan
maksimum dan minimum, seperti halnya dengan data dari metode konvensional.
Karena itu, diperlukan pengambilan contoh material di lokasi uji nuklir untuk
membandingkan data lapangan dan laboratorium. Skema bagan alir pengukuran
kepadatan dan kadar air diperlihatkan pada Gambar 37.
vii) Prinsip dasar pengoperasian alat ukur kelembapan nuklir adalah neutron dari
sumber radioaktif dilepaskan ke dalam campuran tanah dan air sepanjang lapisan
tanah. Spektrum energi neutron awal yang dilepaskan dapat diketahui secara
statistik. Setelah bereaksi dengan media tanah dan air dalam kurun waktu
tertentu, neutron akan mencapai keadaan energi seimbang yang dapat diketahui
dan diukur dengan sebuah alat duga. Tingkat energi yang diketahui dihubungkan
dengan kadar air tanah melalui kalibrasi. Neutron akan kehilangan energi akibat
benturan dengan batas kimiawi hidrogen dalam media tanah dan air, dan akan
terserap oleh elemen tertentu yang ada dalam tanah. Beberapa faktor
pengukuran kadar air yang berlawanan dengan prosedur ini dapat dijelaskan
sebagai berikut.
-

Semua pantulan zat cair secara kimiawi menyebabkan kehilangan energi
neutron, termasuk dalam bahan organik, air yang terserap, dan air pantulan
yang secara struktural seperti air bebas. Untuk penentuan kadar air biasanya
hanya digunakan air bebas. Dengan alat ukur ini tidak dapat dibedakan antara
zat cair di dalam air bebas dan zat cair di dalam sumber lainnya.

-

Elemen-elemen tertentu (seperti besi, potasium, mangan, boron, dan chlor)
bersifat sangat menyerap neutron. Karena itu, akan menyebabkan kesalahan
dalam penentuan kadar air dengan menggunakan alat ukur nuklir.
Karena jumlah bahan organik, air yang terserap, air pantulan secara
struktural, dan elemen dengan daya serap tinggi tidak diketahui, kadar air dari
alat ukur nuklir harus sering diperiksa terhadap hasil dengan cara oven
konvensional. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor yang akan
mempengaruhi hasil dari alat ukur nuklir, karena berlainan dengan alat ukur
nuklir lain. Alat ukur nuklir tidak boleh digunakan di lapangan dengan jarak
9 m sampai dengan12 m dari alat ukur nuklir lainnya. Kelemahan alat ukur
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nuklir adalah bahwa ukuran contoh tidak diketahui dan tidak dapat ditentukan
dengan pasti. Adapun perkiraan volume dengan alat ukur nuklir ditentukan
oleh kadar air, mineral tanah, distribusi ukuran butiran, dan geometri
konfigurasi uji. Penggunaannya terbatas sehingga harus diperhitungkan
terhadap hasil-hasil yang diperoleh pada permukaan tanah datar yang bebas
rintangan.

Gambar 37

Skema pengukuran kadar air dan kepadatan dengan metode nuklir

viii) Kelemahan metode nuklir yang lain adalah kurangnya pemahaman metode dan
faktor pengaruh sehingga hasilnya kurang dapat dipercaya. Kurva kalibrasi untuk
masing-masing alat harus dikembangkan dan/atau diperiksa dengan uji lapangan.
Walaupun penggunaan alat duga nuklir cukup tepat, peraturan keamanan yang
ketat dan persyaratan dokumentasi yang harus dipenuhi menyebabkan petugas
lapangan tidak mau menggunakannya.
7.3.5.5 Sumur uji
Sumur uji diperlukan untuk menentukan kondisi timbunan yang dipadatkan secara
menyeluruh. Baik uji kepadatan lapangan maupun pengambilan contoh tanah tidak
terganggu dapat dilakukan pada berbagai elevasi, misalnya elevasi sumur galian. Derajat
keseragaman atau kadar air pada kedalaman tertentu dapat diperoleh dengan pengujian
contoh yang diambil pada setiap kedalaman. Keuntungan terpenting dari sumur uji adalah
untuk pemeriksaan visual terhadap urugan yang dipadatkan, tempat yang bertanah lunak,
dan sifat ikatan urugannya. Lubang auger bucket berdiameter besar (75 cm sampai dengan
90 cm) dapat juga digunakan secara efektif. Semua hasil uji dan pengamatan visual serta
foto-foto harus didokumentasikan dengan baik. Sumur uji harus diurug kembali dengan
tanah dan dipadatkan dengan memadai.
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7.3.5.6 Metode hubungan kepadatan dan kadar air urugan dengan kepadatan
maksimum dan kadar air optimum
Jenis-jenis metode pemadatan yang digunakan perlu memperhatikan hal-hal sebagai
berikut.
1) Kepadatan dan kadar air urugan harus sesuai dengan nilai-nilai hasil uji laboratorium
kepadatan maksimum dan kadar air optimum dari material yang sama berkaitan dengan
persentase pemadatan dan variasi kadar air optimum urugan. Untuk mendapatkan
perbandingan yang baik, harus dipilih nilai-nilai hasil uji laboratorium yang benar.
2) Kinerja standar uji pemadatan 5 titik pada material uji kepadatan lapangan dinyatakan
ideal, jika menghasilkan nilai kepadatan kering maksimum dan kadar air optimum yang
benar pula. Akan tetapi, uji 5 titik memerlukan waktu yang cukup lama dan umumnya
tidak dapat dilakukan pada material dari setiap uji kepadatan lapangan.
3) Metode lain memerlukan waktu lebih singkat berdasarkan pada identifikasi kepadatan
material lapangan dari salah satu jenis tanah yang diuji pemadatan standar sesuai
dengan studi desain dan selama pelaksanaan berlangsung. Cara-cara identifikasi adalah
sebagai berikut:
a) uji pemadatan dua titik,
b) uji pemadatan satu titik,
c) uji mutu pemadatan cepat dari USBR,
d) hubungan antara batas-batas Atterberg,
e) hubungan antara distribusi ukuran butiran (untuk tanah berbutir kasar), dan
f) perbandingan secara visual.
Metode-metode ini dibahas secara terperinci dalam Lampiran A. Metode 2 titik dan 1 titik
khususnya mengikuti prosedur seperti pada metode 5 titik, tetapi lebih cepat karena titik
yang diproses lebih sedikit. Metode 5 titik memerlukan tanah yang dibasahi dan dibiarkan
semalam sebelum pelaksanaan pemadatan agar distribusi penambahan air dapat
merata. Dalam metode 1 titik dan 2 titik, dapat dilakukan dengan menambah air pada
atau mengeringkan kembali material urugan basah, agar diperoleh pencampuran yang
teliti dan hasil uji yang benar. Kadar air dan kepadatan kering yang dihasilkan dari
metode 1 titik dan 2 titik yang diplot pada Gambar yang sama dengan kurva pemadatan
5 titik dari hasil uji laboratorium dapat digunakan untuk keperluan uji mutu. Kemudian
dipilih kurva yang paling cocok dengan titik ploting dan nilai lapangan dibandingkan
dengan kepadatan maksimum serta kadar air optimum dari kurva tersebut. Hubungan
antara batas-batas Atterberg didasarkan pada hubungan antara batas cair, batas plastis
atau indek plastisitas dengan kadar air optimum dan kepadatan kering maksimum.
Dalam metode cepat USBR, kurva pemadatan untuk kepadatan basah dikembangkan
dari uji pemadatan 3 titik untuk kepadatan basah, dan persentase kepadatan kering
maksimum dan deviasi kadar air optimum dihitung tanpa melakukan uji kadar air. Metode
visual terdiri dari uji visual dengan kepadatan lapangan material yang sama dengan
salah satu material dari kurva uji pemadatan laboratorium yang telah dilakukan. Metode
ini sering digunakan, tetapi kurang disukai. Hal ini disebabkan material yang tampaknya
serupa dan klasifikasi tanahnya sama dapat mempunyai karakteristik pemadatan yang
berbeda.
7.3.5.7 Prosedur untuk tanah kerikilan
Hasil-hasil dari metode 5 titik, 2 titik, 1 titik dan visual biasanya langsung dihubungkan
dengan hasil uji kepadatan lapangan jika digunakan cetakan (mold) kompaksi berukuran
sama. Akan tetapi, hubungan antara batas-batas Atterberg dan metode cepat USBR
didasarkan pada ukuran saringan kurang dari no 4. Oleh karena itu, hasil uji kepadatan
lapangan harus dikoreksi untuk mendapatkan kadar air dan kepadatan butiran dengan
saringan yang lebih kecil dari no.4. Koreksi harus dilakukan pula terhadap hasil uji lapangan
jika kurva pemadatan dari uji laboratorium dilakukan pada material yang rusak. (koreksi tak
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perlu dilakukan jika butiran yang lebih besar dari 5 cm diganti dengan berat material yang
sama dari butiran 5 cm – saringan no.4 dan diuji laboratorium dalam cetakan uji pemadatan
30 cm). Persamaan untuk melakukan koreksi ini dan prosedur penggunaannya ditunjukkan
dalam Lampiran A.
7.3.5.8 Evaluasi hasil-hasil uji dan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan
Segera setelah diperoleh, hasil uji lapangan harus dibandingkan dengan nilai-nilai kepadatan
kering maksimum dan kadar air optimum yang berkaitan untuk menentukan apakah telah
memenuhi persyaratan spesifikasi. Jika nilai-nilai yang terukur sesuai atau melebihi syarat
spesifikasi, dapat dilanjutkan pengurugan lapisan berikutnya. Jika hasil-hasil uji
menunjukkan telah memenuhi spesifikasi, harus segera dikoreksi. Angkutan tidak boleh
dilakukan jika material terlalu basah atau terlalu kering. Jika kepadatan terlalu rendah, tetapi
kadar air memenuhi syarat, diperlukan tambahan penggilasan. Akan tetapi, jika kadar air
tidak memenuhi spesifikasi, seluruh timbunan harus dikerjakan dan digilas kembali. Urugan
yang terlalu basah harus dikerjakan secara bertahap sampai kadar airnya menurun hingga
mencapai nilai yang diizinkan dan dipadatkan lagi. Uruigan yang terlalu kering juga harus
dikerjakan secara bertahap sebagian-sebagian sambil disiram air sprinkle dan sebagian lagi
sampai tambahan air terdistribusi secara merata lalu dipadatkan lagi. Pekerjaan pengurugan
kembali harus dilakukan pada seluruh tebal urugan, tidak cukup hanya bagian atas saja.
Semua timbunan yang dikerjakan kembali harus diuji lagi kepadatan dan kadar airnya.
Manfaatnya adalah untuk mengetahui sebab-sebab ketidakcocokan material urugan baik
dari borrowarea maupun pengurugan sehingga kondisi ini dapat dikoreksi untuk urugan
berikutnya.
7.3.6

Eksploitasi pada cuaca burug

7.3.6.1 Cuaca basah
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam eksploitasi pada cuaca basah adalah sebagai berikut.
1) Menjaga kadar air yang tepat selama hujan lebat akan selalu menimbulkan masalah.
Material kedap sebaiknya jangan ditempatkan pada urugan selama turun hujan meskipun
pekerjaan dapat dilanjutkan. Kadar air material yang terhampar pada urugan dapat
diturunkan selama periode antara hujan dengan cara mengeruk atau membagi luas
daerah urugan dalam beberapa bagian sebelum penggilasan dilakukan.
2) Memadatkan material urugan segera setelah penghamparan untuk memperkecil
kehilangan urugan akibat limpasan air hujan. Mesin gilas ban karet lebih baik digunakan
dalam musim hujan jika dibandingkan dengan mesin gilas kaki domba sebab dapat
meninggalkan bekas gilasan yang relatif halus. Bekas gilasan mesin gilas kaki domba
lebih kasar sehingga lebih mudah menampung air hujan. Mesin gilas kakidomba dapat
digunakan untuk pemadatan secara umum, sedangkan mesin gilas ban (karet atau roda
baja) dapat digunakan untuk menutup permukaan jika turun hujan. Permukaan urugan
harus dibuat dengan suatu kemiringan untuk mengalirkan air agar tidak terjadi genangan.
Jika terjadi beberapa tampungan setelah hujan, biasanya kontraktor akan memasang
parit-parit kecil untuk mengalirkan air atau drainase di daerah ini.
3) Setelah hujan biasanya diperlukan pengerjaan permukaan urugan sampai kedalaman di
bawah penetrasi basah sampai kering hingga mencapai kadar air yang memadai, atau
pemindahan dan pembuangan semua material yang berkaitan. Jika prosedur untuk
membuat limpasan air telah terpenuhi (membuat kemiringan permukaan, penutupan
permukaan dengan mesin gilas halus, dan lain-lain), kedalaman penetrasi basah akan
dapat dijaga sampai harga minimum.
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7.3.6.2 Cuaca kering
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam eksploitasi pada cuaca kering adalah sebagai berikut.
1) Jika material urugan terlalu kering, harus ditambahkan air dengan siraman sprinkle
setelah penghamparan dan sebelum digilas untuk mendapatkan pemadatan yang
memadai. Jumlah air yang ditambahkan dan pencampuran yang diperlukan tergantung
pada ukuran butiran dan plastisitas tanah. Untuk tanah berbutir halus yang plastisitasnya
tinggi akan memerlukan jumlah air lebih banyak. Pekerjaan tanah harus dilakukan
sebagian-sebagian sampai benar-benar tercampur dan air merata dalam tanah. Yang
perlu diperhatikan adalah distribusi kadar air dapat diupayakan merata walaupun tidak
dapat dipaksakan. Jika kantong-kantong material tanah dibiarkan basah atau kering,
hasil pemadatan tidak akan baik.
2) Menyiram tanah dengan air sprinkle dapat digunakan dengan pemompaan melalui pipa,
yang ditempatkan di sepanjang kaki atau puncak bendungan atau menggunakan truk air.
Metode terakhir ini paling efektif dan sudah biasa digunakan sekarang ini. Jika
diperlukan, sebaiknya digunakan sistem siraman dengan tekanan sprinkle di atas truk
dibandingkan dengan sistem gravitasi. Siraman air dengan tekanan seperti itu sebaiknya
jangan langsung pada tanah karena akan menyebabkan terlepasnya butiran halus
tertentu. Setelah pengawas dan petugas lapangan mendapatkan sejumlah air yang
diperlukan, dapat ditentukan penghitungan kasar jumlah galon tambahan air pada daerah
tertentu. Setelah beberapa kali percobaan, dapat diketahui jumlah yang tepat. Tanah
yang lebih kasar dan kurang plastis akan lebih mudah menyerap air secara merata.
Distribusi kadar air yang merata sukar dilakukan dalam lempung plastis yang
mengandung gumpalan karena kurang perawatan sehingga tidak praktis untuk pekerjaan
permukaan bendungan urugan. Oleh karena itu, diperlukan pelapisan urugan yang diikuti
dengan penambahan air dan pencampuran dengan alat putar yang berat untuk
mendapatkan distribusi air yang merata dalam tanah.
7.3.7

Pemadatan di daerah terbatas

Pemadatan di daerah terbatas atau sempit perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1) Daerah pemadatan yang terbatas adalah daerah operasi penggilasan yang tidak dapat
menggunakan alat berat, tetapi hanya dengan alat pemadat tangan. Untuk pemadatan
secara umum biasanya digunakan dengan alat berat. Di daerah terbatas biasanya tidak
digunakan alat berat pada perbatasan ruang tertentu misalnya ebatmen yang agak licin
(batuan atau tanah), pipa kondut (gorong-gorong), menara dan lain-lain. Di daerah
perbatasan umumnya digunakan pemadatan tangan pada daerah yang berdekatan
dengan bangunan beton ramping, seperti dinding sayap, dinding halang, dan lain-lain,
karena penggunaan alat berat kemungkinan dapat menghancurkan bangunan lain.
Misalnya yang berdekatan dengan lereng ebatmen batuan tidak beraturan dan kasar.
Dalam hal ini alat berat tidak terlalu dekat pada permukaan untuk mendesak urugan ke
dalam batuan yang tidak beraturan dan mengandung celah, dan sekeliling lingkaran
batas rembesan atau sumbatan yang dapat mengganggu kapasitasnya.
a) Alat berat
Jika alat pemadat berat tidak dapat digunakan karena berhadapan dengan ebatmen
batuan atau dinding bangunan beton, permukaan bendungan harus dibuat miring
1V : 6H sejauh 2,4 m sampai dengan 3,6 m dari batuan atau beton agar dapat
digunakan mesin gilas pada ebatmen atau bangunan. Kemudian, daerah ini digilas
tegak lurus pada bidang ebatmen bangunan dengan menggunakan alat pneumatik
berat atau mesin gilas kaki domba dalam arah sejajar bidang permukaan.
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b) Alat pemadat tangan
Karena mesin gilas berat tidak dapat digunakan, alat pemadat tangan harus
diupayakan dapat bekerja sedekat mungkin pada bagian bendungan yang langsung
berhadapan dengan batuan atau beton, misalnya tamper yang diperlihatkan pada
Gambar 38, atau tamper bertenaga yang dipasang pada traktor kecil. Alat pemadat
ini biasanya dioperasikan dengan menggunakan minyak gas atau udara bertekanan.
Alat pemadat yang dioperasikan dengan tangan (disebut alat pemadat benturan atau
rammer compactors) merupakan alat yang paling umum digunakan untuk
memadatkan tanah berbutir halus di daerah perbatasan, misalnya untuk kedalaman
lapisan urugan lepas yang kurang dari 10 cm. Alat pemadat tangan harus mempunyai
berat statik minimum 45 kg. Pengawas harus memeriksanya dengan seksama dan
memastikan bahwa tekanan udara yang disyaratkan oleh pabrik dapat diatur.
Berdasarkan pengalaman, ternyata alat bentur kayu two-by-four, atau tamper udara
bertekanan satu kaki tidak dapat menghasilkan pemadatan yang memadai.
Pemadatan dengan tangan dan alat berat harus dapat saling mengisi (overlap)
sehingga tidak terjadi material antara yang tidak dipadatkan.

Gambar 38

Pemadatan bahan inti pada ebatmen batuan menggunakan tamper
bertenaga (power tamper) dioperasikan secara manual

2) Bilamana material kedap harus diurug berdekatan dengan ebatmen atau bangunan
beton, sebaiknya digunakan tanah berbutir halus. Tanah harus cukup plastis untuk
menekan semua bagian ebatmen yang tidak beraturan dan membentuk lapisan penutup
yang baik.
3) Di daerah ini harus dilakukan uji mutu pemadatan yang ketat karena kondisinya lebih
kritis dibandingkan dengan bendungan utama. Hal ini dikarenakan adanya rembesan dan
kerusakan yang disebabkan oleh penurunan akibat retakan dan erosi buluh. Program
pengambilan contoh khusus harus dilakukan. Pengawas harus mengawasi kegiatan
pekerjaan, termasuk penggunaan alat pemadat bertenaga pada setiap saat.
7.4

Urugan lulus air

7.4.1 Definisi
Material urugan lulus air yang digunakan dalam manual ini didefinisikan sebagai pasir
dan/atau kerikil nonkohesif yang berdrainase bebas, mengandung kurang dari 5% butiran
yang lolos saringan no.200. Uji kompaksi kejut standar yang dilakukan pada material ini tidak
menghasilkan kisaran yang baik dari nilai kadar air optimum dan kepadatan kering
maksimum. Kepadatan lapangan akan tergantung pada penentuan kepadatan maksimum
dan minimum yang dilakukan berdasarkan prosedur kepadatan relatif dalam SNI 03-283261 dari 106
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1992 dibandingkan dengan kepadatan kering maksimum yang ditentukan dengan uji
pemadatan standar.
Zona urugan luar dari beberapa bendungan terdiri dari tanah berbutir kasar yang
mengandung sejumlah butiran halus kadang-kadang didesain sebagai zona lulus air.
Peralatan pemadatan, prosedur, dan uji mutu material zona lulus air yang diacu di sini,
disajikan dalam Subbab 7.3.
7.4.2

Alat pemadat

Dalam penggunaan alat pemadat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1) Mesin gilas roda baja getar dengan berat berkisar 5 ton sampai dengan 10 ton
merupakan alat yang paling baik untuk memadatkan pasir dan/atau kerikil lulus air. Kini
kapasitas alat pemadat ini telah meningkat dan ada yang beratnya mencapai 15 ton atau
lebih. Ternyata mesin gilas getar dengan drum dan baling-baling dapat bekerja efektif
pada pasir halus yang seragam, sedangkan mesin gilas getar lainnya tidak. Kadangkadang mesin gilas ban karet dan traktor digunakan untuk menghasilkan kepadatan
tertentu. Traktor dapat bekerja efektif untuk pemadatan di daerah yang kasar dan
berbukit karena mesin gilas getar tidak dapat dioperasikan dengan baik. Sebagai contoh,
pemadatan lapisan drainase horizontal pada fondasi yang bergelombang. Tekanan
kontak dari traktor minimal harus 0,63 kg/cm2, agar dapat beroperasi untuk menimbulkan
getaran maksimum pada urugan.
2) Bilamana material lulus air yang berdrainase bebas ditempatkan sebagai urugan di
belakang tembok atau dinding beton dan sekeliling bangunan beton seperti terowongan
pengeluaran, diperlukan alat pemadat kecil sebab daerahnya berbatasan atau alat berat
tidak boleh terlalu dekat pada dinding. Dua jenis alat pemadat getar biasa adalah mesin
gilas getar roda baja kecil dan alat pemadat dengan pelat getar. Penggetar beton yang
dioperasikan dengan udara juga telah berhasil digunakan pada zona lulus air yang amat
sempit dan relatif dalam. Gambar 39 menunjukkan bahwa urugan yang ditempatkan di
belakang tembok beton dioperasikan dengan alat pemadat tangan. Alat getar harus
sering diperiksa untuk menjamin bahwa alat ini telah beroperasi pada tingkat frekuensi
yang menghasilkan kepadatan maksimum. Pada material nonkohesif umumnya frekuensi
getaran berkisar antara 1100 dan 1500 putaran per menit.

Gambar 39 Penempatan material lulus air
di belakang tembok beton

7.4.3

Gambar 40 Sistem pembasahan khusus
terpasang di atas mesin gilas getar
(vibratory roller)

Gradasi material

Gradasi material zona urugan lulus air yang luas umumnya tidak dapat ditentukan, tetapi
hanya dapat dibatasi ukuran maksimumnya dan atau persentase berat butiran yang lebih
kecil dari saringan no.200. Di samping itu, distribusi ukuran butiran material lulus air untuk
lapisan drainase horizontal dan miring, serta lapisan transisi lulus air dengan syarat tertentu,
dapat ditentukan dari kurva yang sejajar dengan grafik ukuran butiran (semi-log).
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7.4.4 Uji mutu kadar air
Uji mutu kadar air tidak diperlukan untuk kerikil dan material yang dapat dipadatkan secara
sederhana. Untuk material pasir atau yang mengandung banyak pasir, derajat kejenuhan
harus dijaga tetap tinggi selama pemadatan dengan menggunakan siraman air dari truk
dengan pipa bertekanan, pompa yang dihubungkan dengan pipa-pipa kepala yang dipasang
sepanjang urugan, atau metode lainnya. Jika pasir lulus air dipadatkan pada derajat
kejenuhan yang rendah (karena tidak cukup air), gaya tarik permukaan antara air dan butiran
pasir akan menyebabkan tanah basah menjadi bulk, dan tidak dapat dipadatkan secara
efisien sehingga lapisan menjadi lemah dan dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu,
kejenuhan pasir harus tetap tinggi selama lintasan mesin gilas karet. Namun, biasanya sulit
dicapai karena tekanan permukaan menghalangi aliran air bebas melalui tanah pasiran.
Gambar 40 menunjukkan sistem pembasahan khusus untuk menjenuhkan pasir sebagai
drainase pasir vertikal pada bendungan. Sistem penyiraman air yang menyeluruh biasanya
dikaitkan dengan pengoperasian mesin gilas getar. Air untuk sistem ini disediakan melalui
pompa panjang yang dihubungkan pada truk air yang bergerak sesuai dengan penempatan
mesin gilas, untuk memberikan hasil terbaik. Jika material lulus air mengandung butiran
halus secara memadai (misalnya lebih besar dari 5% sampai dengan 10% yang lolos
saringan no.200), kemungkinan harus dilakukan uji mutu kadar air untuk menjamin bahwa
kadar air berada dalam kisaran kepadatan yang diizinkan.
7.4.5

Tebal hamparan dan jumlah lintasan atau lapisan penutup

Urugan lulus air biasanya dipadatkan dengan dihampar setebal 15 cm sampai dengan 38 cm
dengan menggunakan 3 lintasan sampai dengan 4 lintasan mesin gilas roda baja getar atau
mesin gilas ban karet 50 ton, atau setebal 15 cm sampai dengan 20 cm hamparan lepas
dengan menggunakan 3 lapisan sampai dengan 6 lapisan penutup dengan traktor. Hal ini
biasanya ditentukan dalam spesifikasi. Ulasan ini tidak berlaku sama untuk traktor yang
lintasannya tidak menutupi luas hamparan. Oleh karena itu, pemadatan yang dilakukan
dengan traktor memerlukan spesifikasi lapisan penutup dengan lintasan traktor. Pada daerah
perbatasan yang memerlukan mesin gilas getar kecil atau alat pemadat getar tangan,
biasanya material dihampar dengan tebal lapisan 5 cm sampai dengan 7,5 cm hingga
mencapai kepadatan yang dapat dibandingkan dengan hasil pemadatan dengan alat berat.
7.4.6

Persyaratan kepadatan

Alat dan prosedur pemadatan biasanya ditentukan tanpa memperhitungkan kepadatan
lapangan. Metode pemadatan lapangan dipilih untuk dapat menghasilkan kepadatan yang
diinginkan. Karena jika tidak dipenuhi, kontraktor harus melakukan pekerjaan penggilasan
tambahan. Persyaratan spesifikasi meliputi kepadatan lapangan relatif rata-rata dari zona
urugan lulus air minimal harus 85% dan kepadatan relatif bagian urugan harus lebih besar
dari 80%.
7.4.7

Uji mutu konstruksi

7.4.7.1 Prosedur uji mutu sederhana
Dalam melakukan prosedur uji mutu sederhana sebaiknya diperhatikan hal-hal berikut.
1) Memeriksa tebal hamparan urugan lulus air dapat dilakukan dengan prosedur sederhana
seperti untuk material kedap dan semikedap air. Dengan menggunakan sekop atau
batang biasanya mengalami kesulitan untuk menentukan puncak lapisan urugan.
Namun, prosedur ini tidak praktis untuk urugan butiran kerikil yang besar. Oleh karena
itu, diperlukan galian lubang kecil di dalam material lepas sampai ke puncak lapisan
sehingga menimbulkan perlawanan yang relatif tinggi terhadap penggalian.
2) Pengawas harus dapat menjamin bahwa peningkatan urugan seiring dengan air
permukaan tidak akan menyebabkan aliran butiran halus material urugan kedap atau
semikedap ke dalam urugan lulus air. Selama pelaksanaan urugan tanah, pemasangan
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material filter untuk lapisan drainase harus dijaga agar lebih tinggi daripada urugan
butiran halus sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya rembesan tanah
berbutir halus ke dalam material lulus air atau untuk mengurangi aliran tanah berbutir
halus ke dalam material akibat limpasan air permukaan. Pengawas harus terlatih untuk
mengenal kinerja material lulus air dengan mempelajari spesifikasi sehingga mudah
mengetahui adanya butiran halus yang berbeda tanpa melakukan pengujian terlebih
dahulu. Ternyata jika alat angkutan dan alat pemadat masuk ke dalam tanah dan
menimbulkan bekas roda di permukaan urugan hal ini menunjukkan bahwa air yang
digunakan selama pemadatan tidak terdrainase melalui material karena adanya
penyumbatan oleh butiran halus yang berlainan.
3) Pada umumnya mesin gilas getar hanya mendorong sedikit material di depannya dan
meninggalkan bekas halus di permukaan pada lintasan pertama yang telah dilaluinya.
Jika mesin gilas getar mendorong cukup banyak material di depannya, frekuensi getaran
tidak cocok atau material terlalu banyak mengandung butiran halus.
4) Menentukan kepadatan material lulus air lebih sulit dibandingkan dengan material
berbutir halus. Perlawanan penetrasi yang diakibatkan oleh sekop atau batang baja
bertulang sering kali tidak cocok untuk memeriksa kepadatan sehingga pengawas perlu
menitikberatkan pada uji mutu lapangan. Pengawas lapangan dapat menentukan
pemadatan pada urugan lulus air dengan berjalan di atas lapisan dan merasakan reaksi
dari material tersebut. Keseragaman gradasi ukuran butiran dalam hamparan urugan
harus diamati. Jika terlalu banyak getaran, dapat menimbulkan pemisahan atau
segregasi material urugan. Hal ini menyebabkan butiran halus turun ke dasar hamparan.
Sebaliknya, jika butiran hancur selama pemadatan, lapisan butiran halus akan pindah
beberapa sentimeter ke bagian atas hamparan.
5) Pengawas harus mengamati angkutan, tempat penimbunan, dan operasi penghamparan,
terutama jika urugan lulus air terdiri dari material bergradasi baik, untuk menjamin tidak
terjadi pemisahan butiran yang tidak diinginkan akibat kegiatan operasi tersebut.
6) Lapisan drainase horizontal dan miring dalam bendungan harus dijaga agar dapat
berfungsi dengan baik. Karena tebal lapisan ini cukup tipis, pengawas harus mengamati
dengan seksama apakah gradasi dan kepadatan lapangan material filter telah memenuhi
spesifikasi teknis.
7.4.7.2 Gradasi
Uji gradasi harus dilakukan untuk menjamin bahwa material yang akan dihampar memenuhi
spesifikasi teknis yang ditentukan. Jumlah uji gradasi yang diperlukan tergantung pada
variasi material lulus air alami yang diperoleh dari borowarea. Uji gradasi yang lengkap harus
dilakukan pada material yang melingkupi seluruh kisaran ukuran butiran. Untuk material yang
terdiri dari persentase butiran lebih halus daripada saringan no.200 atau saringan lain,
material harus direndam dan dicuci dengan saringan di atas no.4 dan saringan dengan batas
lebih rendah sesuai dengan spesifikasi teknis. Uji gradasi harus dilakukan pada material
padat khususnya jika diduga telah terkontaminasi dengan butiran halus dari air permukaan
atau jika material urugan telah mengalami degradasi karena hancurnya butiran selama
pemadatan berlangsung.
7.4.7.3 Pengujian kepadatan lapangan dan penentuan kepadatan relatif
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengujian dan penentuan kepadatan
adalah sebagai berikut.
1) Metode uji kepadatan volume pasir dan balon air yang dijelaskan dalam Subbab 7.3.5.4
dapat digunakan untuk menentukan kepadatan lapangan material urugan lulus air.
Menggali lubang dalam material lulus air akan mengalami kesulitan. Jika material urugan
mengandung persentase butiran besar yang tinggi, lubang harus diperbesar dan ditutupi
64 dari 106

Pd M-01-2004-A

film plastik untuk menentukan volume lubang dengan mengisi air atau minyak di
dalamnya. Alat ukur kepadatan nuklir dapat juga digunakan sebagai tambahan untuk
menentukan kepadatan dengan kondisi yang ditentukan dalam Subbab 7.10d (2) (b).
Kepadatan material filter dan urugan lulus air yang berdrainase bebas tidak dapat
dikaitkan dengan hasil uji pemadatan kejut standar karena hubungan antara kadar air
dan kepadatan tidak berlaku untuk material tersebut, dan material yang tingkat
plastisitasnya bervariasi. Kepadatan lapangan harus dinyatakan sesuai dengan
kepadatan maksimum-minimum dari hasil uji laboratorium. Kepadatan lapangan yang
dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai hasil uji laboratorium adalah kepadatan relatif.
Persentase kepadatan lapangan relatif material Dr dapat dihitung dengan persamaan:
Dr =

γ d − γ min
γ
x max x 100
γ max − γ min
γd

dengan :
γ d adalah berat volume kering lapangan dari urugan lulus air, t/m3

γ min adalah kepadatan minimum dari uji laboratorium, t/m3
γ max adalah kepadatan maksimum dari uji laboratorium, t/m3.

Gambar 41 Korelasi kepadatan kering dengan persentase butir lewat no 16 (P)

2) Penentuan kepadatan lapangan dengan menggunakan prosedur balon air atau volume
pasir harus dilakukan untuk setiap 760 m3 urugan lulus air yang dihampar pada awal
pengurugan dan untuk setiap 2280 m3 urugan berikutnya, serta lebih sering untuk lapisan
drainase. Pengujian ini umumnya harus dilakukan pada suatu kedalaman tebal
hamparan pasir. Meskipun kinerja penentuan kepadatan material maksimum dan
minimum pada setiap uji kepadatan lapangan akan memberikan hasil kepadatan
lapangan relatif akurat, biasanya tidak memungkinkan karena kendala waktu dan tenaga
manusia. Oleh karena itu, disarankan untuk mengembangkan hubungan antara data
gradasi dan nilai kepadatan maksimum-minimum material yang mewakili kisaran gradasi
dari material borrow yang tersedia. Gambar 41 menunjukkan contoh hubungan antara
persentase butiran yang lebih halus dari saringan no.16 dan nilai-nilai kepadatan
maksimum-minimum. Jika hubungan ini diperluas, diperlukan penentuan uji sederhana
dan persentase butiran yang lebih halus daripada saringan no.16 ini untuk mendapatkan
nilai kepadatan lapangan maksimum-minimum material yang memenuhi spesifikasi.
Di samping itu, hubungan yang baik mungkin dapat dikembangkan antara nilai-nilai
kepadatan maksimum-minimum dan persentase material yang lolos saringan lain atau
koefisien keseragaman. Hubungan yang telah diperluas ini dapat digunakan untuk
memperoleh kepadatan minimum setelah adanya kinerja uji kepadatan maksimum.
Penggunaan hubungan tersebut harus dicermati dengan seksama untuk pasir seragam
karena penyebaran antara kepadatan maksimum dan minimumnya sangat kecil dan
kesalahannya cukup besar.
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3) Hubungan tersebut hanya digunakan pada material dari borowarea tertentu jika
hubungan itu telah berlaku. Penggunaan material dari daerah lain atau borowarea yang
berbeda secara geologi dapat menyebabkan kesalahan karena perbedaan bentuk
butiran dan karakteristik degradasi. Pemilihan nilai kepadatan maksimum-minimum
dengan cara perbandingan visual dari material uji kepadatan lapangan dan contoh
material pada penentuan awal kepadatan maksimum-minimum yang telah dilakukan
pada umumnya bukan merupakan prosedur yang baik. Hal itu disebabkan perbedaan
kecil ukuran butiran yang tidak dapat diamati secara visual, kadang-kadang akan sangat
mempengaruhi nilai kepadatan.
7.4.8

Hasil-hasil uji dan tindakan yang harus dilakukan

Sebagai contoh kepadatan relatif lapangan material hamparan berada antara 80 dan 85 %.
Pengkajian ulang harus dilakukan terhadap kepadatan relatif dari semua hamparan awal
untuk menjamin bahwa kepadatan minimum rata-rata 85% tetap terjaga. Kriteria kepadatan
relatif dimaksudkan kepadatan relatif material yang diukur segera setelah pemadatan
dilakukan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Subbab 7.18 tanpa
mempertimbangkan kenaikan kepadatan akibat penghamparan dan pemadatan hamparan
berikutnya.
7.5
7.5.1

Urugan batu
Umum

Hal-hal umum tentang urugan batu dijelaskan sebagai berikut.
1) Bendungan zonal umumnya terdiri dari urugan batu yang besar. Hal ini tergantung pada
keperluan penggunaan setempat, yaitu jika kondisi fondasi batuan tidak cocok untuk
bendungan beton, kesesuaian alat konstruksi modern untuk menangani batuan,
peningkatan tinggi bendungan, dan ekonomis dalam penggunaan batuan dari hasil galian
secara maksimal.
2) Batuan untuk konstruksi dibagi atas dua jenis, yaitu batuan lunak dan batuan keras.
Batuan lunak meliputi serpih, batu lumpur, batu lanau, batu lempung, kapur, batu
gamping bertanah, batu pasir terikat dengan lemah, dan batu metamorfik dan igneous
lapuk berat dalam berbagai tingkat selama pemadatan, dan yang lainnya menjadi massa
yang sangat padat seperti tanah kedap. Batuan lunak umumnya rentan menjadi lebih
lunak karena adanya pori-pori udara dan air. Sebaliknya, batuan keras tidak mudah
hancur selama pengurugan dan pemadatan. Penggunaan batuan keras dalam urugan
lulus air sampai sangat lulus air tergantung pada jumlah kandungan butiran halus.
3) Kriteria metode konstruksi yang paling cocok untuk salah satu jenis batuan tidak ada
karena kehancuran jenis batuan tidak dapat diduga. Oleh karena itu, diperlukan
penggunaan uji kuari dan uji urugan secara luas pada bendungan besar urugan batu.
7.5.2

Batuan keras

7.5.2.1 Spesifikasi
Spesifikasi bagian urugan batu lulus air pada umumnya memerlukan batuan yang berbunyi
jika dipukul, bergradasi baik, dan berdrainase bebas. Yang ditentukan biasanya bukan
gradasi, tetapi ukuran maksimum yang diizinkan dan tebal hamparan. Urugan batu biasanya
dihamparkan dengan truk angkutan dan disebarkan dengan alat buldoser hingga ketebalan
yang diinginkan. Penghamparan dan penyebaran yang dilakukan harus dapat menghindari
terjadinya pemisahan ukuran batuan. Hal ini dibahas secara terperinci pada Subbab berikut.
Jenis mesin gilas, tebal hamparan, dan jumlah lintasan dapat ditentukan terutama
berdasarkan pada hasil uji urugan.
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7.5.2.2 Kegiatan atau operasi penghamparan
Dalam kegiatan penghamparan batuan keras perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1)

Jika batuan ditampung pada permukaan urugan dan didorong oleh buldoser ke tempat
tertentu, butiran halus akan terangkat ke bagian atas hamparan, sehingga permukaan
kerja lebih licin untuk menempatkan alat pemadatan. Akan tetapi, jika lapisan butiran
halus tersebut dapat melemahkan bagian atas hamparan dan mencegah distribusi
butiran halus pada urugan, diperlukan penentuan batuan yang langsung dapat
ditampung di tempat.

2)

Semua batuan berukuran besar harus dipindahkan terlebih dahulu sebelum pemadatan
dilakukan. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan buldoser, traktor yang
sesuai dengan penggaruk batuan, atau derek khusus. Batuan berukuran besar biasanya
didorong ke zona tertentu di bagian luar lereng. Kadang-kadang batuan besar yang
berlebihan diangkut dan ditimbun di tempat lain, atau dihancurkan dengan pembebanan
jatuh atau ledakan dan digunakan untuk zona urugan batuan atau rip-rap. Batuan
berukuran besar tidak boleh didorong dan dikumpulkan di sepanjang lereng kontak dari
lapisan penutup.

3)

Untuk menjamin material urugan tidak mengandung butiran halus secara berlebihan,
perlu dilakukan pemeriksaan yang ketat. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya
penurunan berlebihan pascakonstruksi jika waduk diisi. Untuk menentukan batasan
jumlah butiran halus sesuai dengan spesifikasi biasanya mengalami kesulitan sehingga
jarang dilakukan. Akan tetapi, konsultan desain harus menyediakan beberapa pedoman
untuk petugas lapangan. Pedoman ini berdasarkan pada hasil uji batuan dan studi
urugan, yang dapat membantu dalam menentukan butiran halus yang berlebihan.
Pengawas harus siap menghadapi material urugan yang berbeda-beda yang dapat
menimbulkan perubahan gradasi yang tidak diinginkan. Perubahan itu harus
diperhitungkan oleh petugas lapangan (kontraktor) untuk menentukan teknik
pengambilan material kuari yang baik.

7.5.2.3 Pemadatan
Dalam pekerjaan pemadatan batuan keras perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1)

Berdasarkan pengalaman, mesin gilas getar roda baja halus lebih umum digunakan
untuk memadatkan urugan batuan yang berdentang kalau dipukul dibandingkan dengan
hamparan tipis batuan kedap. Mesin gilas getar dengan berat statik 5 ton, 10 ton, dan
15 ton telah banyak digunakan untuk pembangunan` beberapa bendungan urugan batu.

2)

Tebal hamparan tergantung pada ukuran dan jenis batuan serta jenis alat pemadatan
yang akan digunakan, dan biasanya ditentukan berdasarkan hasil dari pelaksanaan
urugan uji. Pada umumnya tebal hamparan ditentukan kurang dari 61 cm, kecuali jika uji
urugan menunjukkan bahwa pemadatan yang memadai dapat diperoleh dengan
hamparan yang lebih tebal. Ukuran maksimum batuan tidak boleh melebihi 0,9 dari tebal
hamparan.

3)

Penggarukan permukaan hamparan yang dipadatkan tidak diperlukan dan tidak
diperbolehkan sebab akan mengganggu massa yang telah dipadatkan.

7.5.3

Batuan lunak

Hal-hal umum tentang batuan lunak dijelaskan sebagai berikut.
1) Berdasarkan pengalaman penggunaan batuan lunak di masa lalu, diperlukan galian yang
cukup besar untuk fondasi urugan. Material batuan lunak rentan terhadap cuaca dan
lemah karena pengaruh waktu jika material terbuka dan berhubungan langsung dengan
udara dan air. Sebagian besar bendungan yang terdiri dari batuan lunak telah berhasil
dibangun dengan baik menggunakan zona random dan semikedap air, untuk
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mendapatkan kuat geser yang memadai dan mencegah terjadinya perlemahan setelah
pelaksanaan. Jika batuan lunak merupakan bagian struktur utama urugan, sifat-sifat fisik
dan metode pemadatan yang paling baik harus ditentukan dengan cara uji urugan yang
dibuat pada waktu studi desain.
2) Beberapa jenis batuan lunak yang telah dipadatkan dengan cara penggilasan awal
mencakup hamparan lepas dengan mesin gilas pemadat berat yang dilengkapi dengan
tumit atau paku besar yang panjang atau gigi pahatan (penghancur batu serpih), dan
dipadatkan dengan alat pemadat konvensional atau mesin gilas ban karet.
7.6

Urugan tanah semipadat

7.6.1

Kegunaan

Berm tambahan, urugan saluran dan tanggul rendah untuk melindungi tanah pertanian
biasanya dibangun dari tanah urugan semipadat.
7.6.2

Spesifikasi

Untuk urugan semipadat, pemadatan urugan dilakukan dengan cara mengarahkan alat
angkut dan penghampar di atas lapisan hamparan yang tebalnya tertentu, tetapi kadar
airnya tidak terlalu berbeda.
7.6.3

Uji mutu konstruksi

Uji mutu urugan semi padat biasanya dilakukan secara visual meskipun uji kepadatan dapat
dilakukan untuk keperluan data. Pengawas harus memperhatikan tebal hamparan agar tidak
melebihi yang telah ditentukan, dan material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi
teknis, serta angkutan dan hamparan sudah merata.
7.7
7.7.1

Urutan pengurugan dan pengukuran kuantitas
Jadwal konstruksi

Jadwal konstruksi bendungan urugan tanah atau batu meliputi beberapa tahapan konstruksi.
Di daerah lembah pedataran yang lebar, bendungan pada satu sisi sungai dapat dibangun
sepenuhnya dalam satu kontrak, sedangkan bagian bangunan lainnya pada tahun
berikutnya. Apabila fondasi bertanah lunak, sebaiknya bendungan dibangun sampai elevasi
tertentu dan penghamparan urugan selanjutnya ditunda setahun atau lebih untuk memberi
peluang disipasi tekanan air pori tanah fondasi atau untuk mencapai derajat konsolidasi yang
cukup. Di daerah lembah curam yang berbatasan dengan fondasi batu, keseluruhan
bendungan harus dilengkapi sampai elevasi dan waktu yang ditentukan untuk mencegah
terjadinya limpasan pada waktu musim hujan. Jadwal konstruksi harus disusun agar dapat
meningkatkan penggunaan material borow dan material galian yang tersedia, dengan
mempertimbangkan saluran pengelak, kondisi fondasi, dan cuaca musiman.
Kontraktor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tahapan konstruksi tertentu atau
bagian bendungan dalam batas waktu yang ditentukan. Pengawas bertanggung jawab
terhadap penentuan setiap tahapan atau bagian bendungan yang akan dibangun, prosedur
dan jadwal pelaksanaan yang tepat. Perubahan urutan atau pengaturan waktu tahapan
harus dilakukan atas izin dan persetujuan tenaga ahli desain.
7.7.2

Urutan pengurugan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam urutan pengurugan adalah sebagai berikut.
1) Pada umumnya bendungan dibangun secara merata mencakup seluruh lebar dan
panjang bagian bendungan selama konstruksi. Puncak bendungan sementara (mahkota)
harus cukup tebal untuk melindungi terhadap drainase permukaan pada waktu musim
hujan. Kemiringan puncak sementara dapat ditentukan sekitar 1% sampai dengan 5%.
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Selama musim kering, tinggi urugan zona kedap di tengah boleh melebihi tinggi zona
lulus air sekitarnya, yaitu sebesar 1,5 m untuk memberi peluang pengurugan material
kedap dapat berjalan menerus, dan pada kemiringan urugan material kedap yang
melebihi zona lulus air harus dijaga agar material kedap tidak keluar dari zona filter yang
miring.
2) Pengurugan material dalam parit dinding halang harus dikerjakan dengan penimbunan
dan penghamparan awal dari material zona filter bagian hilir (jika diperlukan filter pada
lereng parit hilir) serta penimbunan dan penghamparan awal dari material kedap. Hal ini
harus dilakukan secara bersamaan, dengan penggunaan alat secara terpisah pada
masing-masing zona. Penimbunan dan penghamparan awal lapisan filter dilakukan untuk
membantu menjaga lebar zona filter yang telah ditentukan. Zona drainase horizontal hilir
harus dikerjakan dan ditimbun dengan dua hamparan material zona luar (shell) bagian
hilir secepatnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lapisan selimut terhadap air
permukaan yang membawa butiran halus.
7.7.3

Pengukuran kuantitas

Pengukuran banyaknya material galian biasanya berdasarkan survei mengenai luas
potongan melintang sebelum dan sesudah penggalian, dengan menggunakan metode
penghitungan luas akhir rata-rata. Jumlah material urugan dihitung dengan menggunakan
potongan melintang dari hasil survei batasan luar dan metode luas akhir rata-rata. Secara
teoritis jumlah material zona yang terpisah dalam bendungan urugan dapat dihitung dari
batas garis dan tingkat yang diperlihatkan dalam Gambar pelaksanaan. Pengawas lapangan
harus memahami benar syarat spesifikasi, batasan, dan tingkatan dalam Gambar
pelaksanaan sehingga adanya penggalian berlebih atau pengurugan di luar batasan dan
tahapan kontrak dapat diketahui. Hal ini akan membantu menghindari kesalahan yang
mungkin terjadi dalam pengukuran dan sertifikasi pembayaran untuk jumlah pekerjaan
berlebih dari perjanjian kontrak.
7.8
7.8.1

Perlindungan lereng
Daerah yang akan dilindungi

Lereng udik perlu dilindungi dari kerusakan akibat erosi gelombang, pelapukan atau cuaca,
dan aliran debris. Pelindung lereng udik bendungan urugan tanah biasanya terdiri dari riprap
atau hamparan semen tanah, beton dan aspal jika riprap dianggap tidak ekonomis.
Bendungan dengan shell di bagian luar yang terdiri dari batuan keras, awet, dan besar tidak
memerlukan perlindungan yang berlebihan. Lereng hilir perlu dilindungi dari kerusakan
akibat erosi permukaan karena angin dan hujan. Pelindung lereng hilir terdiri dari kerikil
untuk iklim kering, tanah berumput untuk iklim basah, riprap untuk muka air hilir yang dapat
menimbulkan gelombang dan melemahkan batuan. Prosedur konstruksi lapangan dan
pengendalian spesifikasi yang memadai merupakan bagian penting dalam perlindungan
lereng tetap setempat dan pemeliharaan selama masa guna bendungan.
7.8.2

Perlindungan lereng udik

Pemasangan perlindungan lereng udik dapat dilakukan pada waktu bendungan sedang
dibangun atau setelah selesai konstruksi. Hal ini tergantung pada batas elevasi perlindungan
lereng, jadwal pengisian air waduk, dan jenis perlindungan lereng, serta tinggi elevasi
perlindungan lereng di belakang bendungan tidak melebihi 3 m.
7.8.2.1 Riprap
Riprap adalah jenis perlindungan lereng udik yang paling umum. Riprap dengan gradasi baik
adalah riprap yang dipasang untuk membuat penggabungan butiran massa dengan baik dan
ruang pori minimum sehingga lapisan dasar tidak tergeser keluar. Faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan konstruksi adalah sebagai berikut.
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1) Material kuari diperlukan untuk menyediakan campuran material dengan ukuran berbeda
yang diperoleh dengan operasi peledakan sehingga dihasilkan ukuran yang diinginkan
dan diamati oleh pengawas yang berpengalaman.
2) Penimbunan material pada lereng dimaksudkan untuk membuat distribusi material yang
merata dengan ukuran berlainan tanpa terjadi pemisahan (segregasi) dan pengaturan
kembali batuan agar terbentuk massa batuan dengan ruang pori yang tidak besar. Uji
gradasi material angkutan yang cukup besar harus dilakukan untuk setiap 7600 m3 riprap
yang akan dipasang. Kurva gradasi tersebut digambarkan dalam suatu formulir.
Contohnya, formulir untuk kurva gradasi riprap dan formulir untuk kurva gradasi riprap,
filter, dan lapisan. Pemasangan riprap harus dilakukan pertama-tama dengan menimbun
material di sepanjang lereng, untuk mengurangi terjadinya pemisahan ukuran jika
ditimbun secara terpisah, dengan menggunakan sebuah loncatan seperti diperlihatkan
dalam Gambar 42a. Penimbunan batu dari puncak ke bangunan peluncur tidak
diperbolehkan karena akan menimbulkan pemisahan. Jika penimbunan dilakukan dari
truk, diperlukan alat angkut putar agar material meluncur ke bawah lereng sampai ke
lokasi penimbunan. Penimbunan harus berlangsung sepanjang baris horizontal dan
meningkat sampai ke atas lereng. Material tidak boleh ditimbun sehingga membentuk
baris sampai ke atas lereng. Jika batuan sangat besar (diameter 1,2 m sampai dengan
1,5 m), dapat digunakan derek dengan penghubung (Gambar 42b) yang beroperasi pada
landasan di atas lereng. Peralatan lain untuk memasang riprap antara lain Gradalls,
derek dengan wadah berbentuk kulit kerang, dan alat angkut dengan ban karet, yang
sering digunakan dibandingkan penimbunan dengan alat angkut biasa.
Setelah penimbunan dan penghamparan, diperlukan pemeriksaan visual yang seksama
untuk menentukan tingkat keseragaman distribusi material dengan ukuran yang
berlainan dan pengaturan jaring-jaring dari setiap pengerjaan kembali secara manual.
Hal ini dapat dihindari seminimal mungkin jika pengurugan telah dikerjakan dengan
seksama sehingga urugan mengandung jumlah batuan dengan ukuran yang memenuhi
spesifikasi. Uji mutu gradasi tambahan dapat dilakukan dengan metode photogrid yang
dijelaskan oleh Curry (1964). Metode ini menggunakan bentuk pipa aluminium seluas
3 m x 3 m terdiri dari sistem jaring atau tali 0,3 m x 0,3 m yang dipasang pada riprap dan
Gambar foto. Jumlah dan ukuran batuan yang terbuka pada permukaan dapat ditentukan
dari foto tersebut. Namun, distribusi ukuran material yang dikerjakan secara manual tidak
dapat ditentukan dengan teliti. Pengendalian persyaratan spesifikasi ini perlu dilakukan
pada tahap awal pemasangan riprap untuk menjamin massa tanah bergradasi dengan
baik dan ruang pori tidak besar.
3) Lapisan dasar atau lapisan lainnya antara riprap dan material urugan harus dilengkapi
(kecuali lapisan akhir yang sangat kohesif) untuk mencapai hal-hal sebagai berikut.
a) Melindungi material halus urugan terhadap erosi akibat gelombang dan membuat
dasar riprap stabil, lihat Gambar 42c.
b) Material dasar yang cukup kuat harus memenuhi spesifikasi gradasi dan tebal lapisan
yang ditentukan.
c) Agar material halus tidak keluar melalui celah-celah dalam riprap.
d) Karena perpindahan material dasar akan menimbulkan penurunan dan penyumbatan
lapisan riprap
e) Secara praktis sebaiknya dipasang batu pecah atau batu tumbuk berukuran sama
antara lapisan dasar dan riprap jika material itu tersedia dari kuari atau penggalian
lain yang diperlukan. Pecahan batu yang menjadi material lebih halus dari hasil
penggalian batuan dapat merupakan material untuk riprap, karena merupakan
fragmen batuan yang awet, bebas dari lempung, lanau, pasir atau debris lain, dan
gradasinya berlainan dan harus ditentukan untuk setiap bagian pekerjaan.
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a)

b)

c)

Gambar 42

Cara penempatan riprap dan material alas

f) Penggunaan ukuran minimum dan maksimum dari batu pecah ekuivalen harus
dimasukkan dalam memo desain dan ditentukan. Biasanya batu pecah (spalls) dapat
mengGambarkan tingkat material dasar.
7.8.2.2 Semen tanah (soil cement)
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan semen tanah adalah sebagai
berikut.
1) Perlindungan lereng dengan semen tanah belum digunakan sampai saat ini. Namun,
kemungkinan semen tanah dapat digunakan di masa yang akan datang jika harga riprap
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menjadi sangat mahal. Cara perlindungan lereng dengan semen tanah dilakukan dengan
menimbun dan mencampur tanah dengan campuran semen tanah di lapangan.
2) Bahan semen tanah yang dapat digunakan ialah tanah pasiran anorganik atau kerikilan
yang mengandung kurang dari 35% butiran lebih halus dari saringan no.200 dengan
plastisitas butiran halus rendah. Tanah yang cocok adalah tanah dengan klasifikasi GWGM, GP-GM, GM-GC, SW-SM, SP-SM, dan SM-SC.
3) Jumlah semen dan air yang ditambahkan ke dalam tanah didasarkan pada hasil uji
laboratorium untuk menentukan sifat-sifat pemadatan dan perlawanan terhadap siklus
pembekuan dan pencairan. Campuran semen tanah biasanya dihampar setebal 15,2 cm
horizontal sepanjang lereng dalam satu lapis, dengan lebar 2,1 m sampai dengan 3,0 m
(tergantung pada sudut kemiringan dan kedalaman tegak lurus lereng yang ditentukan),
dan dipadatkan dengan mesin gilas kaki domba atau ban karet. Hamparan urugan yang
baik adalah berbentuk tangga.
4) Perlu dilakukan uji mutu semen dan kadar air, keseragaman campuran, dan kepadatan
ataupun tebal dan lebar hamparan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah ikatan antara
lapisan yang dipadatkan, dan pengerukan yang biasanya dilakukan pada bidang
permukaan sebelum dilakukan penghamparan berikutnya, perawatan dalam musim
kering yang memerlukan pengukuran tertentu untuk mencegah pengeringan permukaan
lapisan yang telah dipadatkan.
7.8.2.3 Perlindungan lereng udik lainnya
Metode perlindungan lereng udik lain yang dilakukan, misalnya dengan cara pemasangan
beton monolit, pemasangan riprap secara manual (dengan dan tanpa injeksi), dan
pemasangan aspal. Metode ini sekarang jarang digunakan.
7.8.3

Perlindungan lereng hilir

7.8.3.1 Lapisan tanah berumput
Perlindungan lereng hilir dengan tanah berumput biasanya dilakukan dalam iklim basah. Jika
zona urugan hilir terdiri dari material lulus air, harus dipasang tanah berbutir halus atau
humus (topsoil) yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman sebagai pelindung.
Metode yang biasa digunakan terdiri dari pembersihan lereng dari akar dan batu, bercocok
tanam sampai kedalaman minimal 10 cm, pemupukan, penyemaian, pemadatan,
pembasahan, dan pengelolaan untuk membuat lapisan tanah berumput.
Untuk perlindungan sementara atau permanen harus dibuat secepat mungkin setelah selesai
konstruksi. Kemudian dilakukan pengisian saluran erosi dengan material lepas, pemupukan
dan penyemaian, yang kadang-kadang menimbulkan masalah pemeliharaan secara kontinu
pada beberapa proyek. Spesifikasi biasanya memberikan penjelasan terperinci yang harus
dipahami oleh pengawas lapangan. Pemeriksaan berulang-ulang harus dilakukan untuk
memastikan hal-hal berikut.
1) Tanah telah dikerjakan dengan baik, dan tidak boleh mengalir ke bawah lereng selama
pengerjaan, yang mungkin dapat menimbulkan amblesan atau tanah bergelombang.
2) Penyemaian dan pemupukan telah dilakukan dengan jenis, kualitas, dan kuantitas
tertentu.
3) Pengerjaan tanah berumput telah dilakukan pada kondisi cuaca yang baik, dan dengan
pertimbangan sementara untuk menjaga erosi, misalnya dengan memasang rumput
kering, jerami, atau kain goni sebagai lapisan pelindung.
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7.8.3.2 Riprap
Riprap yang dipasang di atas lereng hilir bagian bawah untuk melindungi urugan terhadap
gelombang air hilir harus diuji mutu dengan cara yang sama seperti pada riprap udik.
Timbunan batu (biasanya batu buangan) di atas elevasi yang memerlukan perlindungan ini
hanya digunakan jika material tersebut tersedia dari hasil penggalian atau pengupasan. Uji
mutu harus sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang ditentukan.
7.8.3.3 Kerikil
Kerikil atau pecahan batu (tergantung pada material yang tersedia) digunakan untuk
perlindungan lereng hilir. Jika zona luar (shell) bagian hilir terdiri dari material butiran
random, maka untuk perlindungan lereng biasanya dipasang bongkah batu dan batuan di
bagian luar ujung. Dalam hal ini, perlindungan lereng hilir sebaiknya dipasang 1,5 m sampai
dengan 3,0 m di belakang urugan. Kerikil atau pecahan batu biasanya ditimbun dan
dihampar secara horizontal sepanjang lereng sebelah luar sampai kedalaman minimal 0,3 m
dari permukaan.

8
8.1

Pencatatan dan pelaporan
Laporan harian

Laporan harian atau buku harian dipersiapkan oleh petugas inspeksi lapangan yang terkait
dalam bentuk formulir atau buku harian konstruksi (lihat Gambar 43, 44, 45 dan 46). Formulir
yang sama yang disiapkan di lapangan dapat juga digunakan. Formulir itu harus dapat
disiapkan oleh semua tingkatan tenaga teknik setempat karena merupakan bagian dari
catatan instansi terkait yang dapat digunakan sebagai bukti hukum jika diperlukan. Laporan
harian dapat juga digunakan dalam menentukan sebab-sebab yang mungkin terjadi dalam
kondisi sulit, rembesan yang tidak umum, atau kondisi kritis lainnya selama dan setelah
konstruksi selesai dilaksanakan. Laporan dari pengawas tidak merupakan catatan
perorangan, tetapi harus dipersiapkan dengan cermat sebagai catatan proyek. Laporan
harian harus dibuat dengan baik, akurat, ditata dengan rapi, dan mudah dibaca. Informasi
terperinci yang dijelaskan dalam laporan terdiri dari hal-hal sebagai berikut.
1) nomor kontrak dan nama kontraktor,
2) deskripsi dan lokasi pekerjaan,
3) tanggal,
4) cuaca,
5) jenis-jenis peralatan dan prosedur yang digunakan,
6) tipe dan jumlah pekerjaan yang dilakukan,
7) tipe dan jumlah uji mutu lapangan yang dilaksanakan oleh kontraktor dan oleh proyek,
serta tanggapan singkat terhadap hasil pekerjaan,
8) kemajuan pekerjaan, keterlambatan, sebab-sebab keterlambatan, dan perluasan
keterlambatan,
9) penjelasan tentang kontraktor meliputi nama kontraktor yang mewakili dan hasil kegiatan
kontraktor,
10) perincian hal-hal yang kontroversi,
11) pengunjung proyek menjadi tanggung jawab pengawas, dan
12) pelanggaran keamanan yang teramati dan kegiatan perbaikan yang dilaksanakan.
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Laporan harian biasanya terdiri dari laporan kemajuan mingguan dari divisi konstruksi
daerah. Laporan mingguan mencakup informasi tentang kemajuan kondisi yang tidak umum,
dan penjelasan serta arahan yang diberikan kepada kontraktor oleh tenaga ahli lapangan
setempat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan desain dan spesifikasi
teknis.
8.2

Laporan uji mutu pemadatan

Data hasil uji mutu pemadatan diperlukan untuk dokumentasi prosedur yang digunakan dan
kelayakan hasil yang diperoleh. Data itu memberikan informasi untuk evaluasi uji mutu
pemadatan dan penentuan sebab-sebab terjadinya kondisi sulit atau tidak umum selama
atau setelah konstruksi selesai dilaksanakan. Formulir untuk tabulasi data hasil uji mutu
lapangan secara harian dan penjelasan persiapan dan informasi tambahan yang diperlukan
ketika menyerahkan formulir kepada konsultan ahli disajikan dalam Lampiran D. Formulirformulir itu dapat juga digunakan untuk laporan bulanan. Evaluasi uji mutu pemadatan
diperlukan untuk menjamin bahwa metode dan prosedur yang digunakan dapat
menghasilkan mutu urugan di lapangan sesuai dengan spesifikasi teknis. Rangkuman data
hasil uji mutu pemadatan yang disajikan dalam Lampiran B memberikan cara evaluasi
kelayakan pemadatan. Rangkuman itu sebaiknya diserahkan kepada pemimpin proyek untuk
bahan pengkajian ulang oleh konsultan ahli.
8.3

Pengamatan instrumentasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengamatan instrumentasi adalah
sebagai berikut.
1) Data hasil pengamatan instrumentasi diperlukan dalam menentukan perubahan tekanan
air pori, deformasi, dan penurunan. Data itu pun diperlukan untuk memperkuat asumsi
desain dan memverifikasi kestabilan selama konstruksi berlangsung, desain modifikasi,
dan penambahan bangunan, atau menentukan sebab-sebab kesulitan pengoperasian.
Formulir standar dan penjelasan untuk pencatatan pengamatan instrumentasi berikut ini
disajikan dalam Lampiran D, yang terdiri dari:
a) data pisometer sistem tertutup,
b) data pisometer sistem terbuka,
c) data pelat penurunan lapisan tanah dasar, dan
d) data titik referensi permukaan.
2) Petunjuk pembacaan data yang belum tercakup dalam Lampiran D, frekuensi
pengamatan, evaluasi data instrumentasi, dan penjelasan untuk penyampaian data
kepada pihak konsultan ahli memerlukan pedoman atau standar yang berlaku.
3) Pengamatan besarnya rembesan dari sumur pelepas tekanan, kaki drainase, terowong
rembesan, dan pemasangan alat pantau rembesan lainnya harus dicatat pada formulir
yang berlaku di lapangan dan cocok untuk evaluasi proyek dan tingkat daerah. Kondisi
rembesan yang tidak umum harus segera dilaporkan kepada pemimpin proyek di daerah
dan dilengkapi dengan seluruh data observasi yang tersedia untuk dapat mengevaluasi
pengaruh kondisi setempat terhadap keamanan bendungan.
8.4

Laporan fondasi konstruksi

Dalam pelaksanaan pelaporan fondasi konstruksi harus diperhatikan hal-hal berikut.
1) Laporan fondasi konstruksi untuk proyek-proyek besar harus disiapkan. Data hasil
pencatatan selama konstruksi berlangsung biasanya diarsipkan sebagai hasil proyek
untuk digunakan di masa yang akan datang. Informasi tersebut harus tersedia dalam
laporan fondasi secara ringkas. Oleh karena itu, tanggung jawab persiapannya harus
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ditentukan pada tahap awal konstruksi agar dapat menggambarkan kemajuan pekerjaan
dengan baik.
2) Penjelasan untuk persiapan laporan fondasi meliputi pula desain yang diusulkan. Dalam
laporan harus ditunjukkan Gambar bangunan utama dengan jelas, terperinci dan tidak
berupa sketsa kasar. Gambar foto tertentu akan berguna jika di kemudian hari muncul
permasalahan fondasi. Oleh karena itu, foto-foto yang baik dari bangunan utama harus
diberi label atau tanda secara akurat sesuai dengan lokasinya sehingga dapat digunakan
atau berlaku umum dalam seluruh laporan.
8.5

Laporan akhir konstruksi

Laporan akhir konstruksi harus meliputi pula laporan fondasi yang disyaratkan sebagai
berikut.
1) sejarah atau riwayat proyek, termasuk jadwal dari berbagai tahapan dari mulai hingga
selesai konstruksi, perbaikan kondisi yang tidak umum, metode dan peralatan konstruksi
yang digunakan, jumlah material yang digunakan, dan informasi terkait,
2) gambar pelaksanaan (as-built drawing),
3) foto-foto pelaksanaan konstruksi,
4) rangkuman data dari hasil uji mutu pemadatan lapangan dan hasil uji laboratorium.
5) rangkuman dari hasil uji mutu lainnya yang diterima,
6) hasil uji pada contoh data,
7) hasil-hasil analisis stabilitas dan lainnya selama konstruksi berlangsung,
8) rangkuman data instrumentasi, dan
9) rangkuman atau referensi dari konferensi dan kunjungan inspeksi serta hasil-hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan.
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Laporan jaminan mutu
Buku harian konstruksi

Laporan uji mutu terlampir atau digabung
dengan laporan jaminan mutu.
Nomor Laporan:

Proyek :

Tanggal

Kontraktor (atau kepala laboratorium)

Nomor kontrak
Cuaca

Tahapan uji mutu yang dilakukan dan instruksi yang diberikan:

Hasil-hasil kegiatan dan uji jaminan mutu, kekurangan yang teramati, kegiatan dan
perbaikan yang dilakukan oleh kontraktor, termasuk tanggapan terhadap kegiatan kontraktor
yang bersangkutan dengan uji mutu (CQC).

Instruksi lisan yang diberikan kepada kontraktor: (termasuk nama, tanggapan, dan catatan)

Apakah ada perkembangan pekerjaan yang mungkin mengalami perubahan tahapan atau
suatu penemuan ? Ya ……. atau tidak ………

Gambar 43 Contoh formulir uji mutu bagian muka
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Informasi kemajuan pekerjaan, sebab-sebab keterlambatan dan perluasan keterlambatan,
cuaca, rencana, material, dan lain-lain.

Informasi, instruksi atau kegiatan yang dilaksanakan tetapi belum termasuk dalam Laporan
uji mutu (QCR) atau perbedaan pendapat.

KEAMANAN: (termasuk pelanggaran dari rencana keamanan yang diusulkan, manual
keamanan atau instruksi dari petugas pemerintah. Uraikan kegiatan perbaikan yang telah
dilakukan).

CATATAN: (termasuk pengunjung proyek dan berbagai catatan yang bersangkutan dengan
pekerjaan).
Tanda tangan
perwakilan jaminan
mutu

Tanggal

Nama pengawas
atau supervisi

Tanggal

Gambar 44 Contoh formulir jaminan mutu bagian belakang
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LAPORAN JAMINAN MUTU (QAR)
BUKU HARIAN KONSTRUKSI

Laporan uji mutu
terlampir
atau
digabung dg.Laporan
jaminan mutu (QAR)
Nomor Laporan
Tanggal
Nomor kontrak
Cuaca

KEPADA
PROYEK:
KONTRAKTOR (atau kepala laboratorium)
Jadwal harian yang cocok untuk pengoperasian
Galian
Galian
Urugan , %
Beton , %
Bangunan,%
struktur, %
borrow, %
Apakah ada perkembangan pekerjaan yang menimbulkan perubahan susunan
atau penemuan baru? Tidak ada….; Ya (jelaskan)

Temperatur
Min.

Max.

Hujan 24 jam
Inci
Akhir

Jumlah pegawai pemerintah
Tingkatan sungai
Supervisi
Kantor
Susunan
Inspeksi
Total
Petugas lab. Feet
Waktu
Jumlah pegawai kontraktor
Jumlah shift: 1….. 2 …… 3………
Supervisi
Tenaga
Petugas lab.
Total
Dari
Ke
Dari
Ke
Dari
Ke
ahli
Lampirkan hal-hal berikut: (a) jenis-jenis alat utama yang sedang berjalan dan (b) jumlah dan klasifikasi
petugas kontraktor.
Catatan: Jika laporan uji mutu (QCR) dari kontraktor mencakup informasi yang tidak perlu diulangi.
KONTRAKTOR ATAU SUBKONTRAKTOR DAN BESARNYA TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN YANG
DILAKSANAKAN SEKARANG :
a. ……………………………………………………………………………………………………………
b. ……………………………………………………………………………………………………………
c. ……………………………………………………………………………………………………………
d. ……………………………………………………………………………………………………………
e. ……………………………………………………………………………………………………………
f. …………………………………………………………………………………………………………….
g. ……………………………………………………………………………………………………………
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN SEKARANG: (jelaskan lokasi dan deskripsi pekerjaan yang telah
dilakukan. Menyerahkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor utama dan/atau subkontraktor
secara tertulis dengan Tabel di atas).

Jadwal hari yang tidak ada kegiatan pekerjaan dan alasannya:

Informasi kemajuan pekerjaan, sebab-sebab keterlambatan dan perluasan keterlambatan, rencana,
material, dan lain-lain.

Gambar 45 Contoh formulir jaminan mutu harian bagian muka
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TAHAPAN UJI MUTU (CQC) YANG TELAH DILAKUKAN DAN INSTRUKSI YANG
DIBERIKAN:
HASIL-HASIL INSPEKSI DAN UJI JAMINAN MUTU, KEKURANGAN YANG TERAMATI,
KEGIATAN DAN PERBAIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR. TERMASUK
TANGGAPAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN UJI MUTU KONTRAKTOR
(CQC).

INSTRUKSI LISAN YANG DIBERIKAN KEPADA KONTRAKTOR: (termasuk nama,
tanggapan, dan catatan).

PERMASALAHAN KONTRAVERSI SECARA TERPERINCI:

INFORMASI, INSTRUKSI ATAU KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN TETAPI BELUM
TERCAKUP DALAM LAPORAN UJI MUTU ATAU PERBEDAAN PENDAPAT:

CATATAN: (termasuk pengunjung proyek dan berbagai catatan yang bersangkutan dengan
pekerjaan).

KEAMANAN: (termasuk setiap pelanggaran terhadap rencana keamanan yang diizinkan,
manual keamanan atau instruksi dari petugas pemerintah. Uraikan kegiatan perbaikan yang
telah dilakukan).

Tanda tangan
perwakilan jaminan
mutu

Tanggal

Nama supervisi atau
pengawas

Tanggal

Gambar 46 Contoh formulir jaminan mutu harian bagian belakang
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Lampiran A
Metode hubungan antara data kepadatan lapangan
dan nilai yang ditentukan
A.1 Umum
Uji mutu pemadatan tanah urugan memerlukan perbandingan nilai-nilai kadar air dan atau
kepadatan kering dari hasil uji kepadatan lapangan dengan kadar air optimum dan atau
kepadatan kering maksimum; atau penentuan kepadatan relatif pada material urugan
nonkohesif. Hasil uji lapangan untuk tanah berbutir halus atau tanah berbutir kasar yang
mengandung butiran halus yang diizinkan, dapat dibandingkan dengan hasil uji kepadatan
laboratorium standar (khusus untuk 15 pukulan atau cara modifikasi) yang dilakukan sesuai
dengan spesifikasi teknis. Untuk tanah nonkohesif terdrainase bebas, kepadatan relatif dari
material urugan dapat ditentukan dengan menggunakan prosedur uji dalam ASTM D 4253 –
93. Adapun pemeriksaan cara uji mutu dengan menggunakan kepadatan relatif dibahas
dalam Subbab A.4a berikut ini.

Gambar A.1 Metode uji pemadatan (kompaksi)
1 titik

Gambar A.2 Ilustrasi kesalahan yang
mungkin terjadi pada metode pemadatan
1 titik

A.2 Tanah berbutir halus
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan pemadatan tanah berbutir halus adalah
sebagai berikut.
1) Uji pemadatan standar
Kinerja uji pemadatan standar di laboratorium pada material lapangan setempat akan
memberikan hubungan yang paling akurat untuk memperoleh kadar air optimum dan
berat volume maksimum. Cara uji ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena
memerlukan waktu cukup banyak sehingga tidak dapat mengikuti laju pemadatan
lapangan. Namun, uji pemadatan standar tetap harus dilakukan pada waktu konstruksi
berlangsung jika kurva pemadatan pada tahap desain belum mencukupi atau jika material
dari borowarea baru belum pernah diuji. Uji pemadatan laboratorium harus dilakukan
secara berkala pada setiap jenis material urugan (sebaiknya satu untuk setiap 10 uji
kepadatan lapangan) untuk memeriksa nilai-nilai kadar air optimum dan kepadatan kering
maksimum yang akan digunakan sebagai pembanding dengan hasil uji kepadatan
lapangan.
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2) Cara pemadatan satu titik
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam cara pemadatan satu titik adalah sebagai
berikut.
a)

Dalam cara pemadatan satu titik, material uji kepadatan lapangan diperbolehkan
mengering sampai mencapai kadar air pada sisi kering dari harga optimum yang
ditentukan, kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat dan prosedur yang
sama yang digunakan dalam uji pemadatan standar 5 titik. Selama pengeringan,
material harus benar-benar tercampur secara kontinu agar pengeringan merata
dan hasilnya tidak salah. Kemudian, kadar air dan kepadatan kering dari contoh
tanah yang dipadatkan digunakan untuk memperkirakan kadar air optimum dan
kepadatan kering maksimum seperti diperlihatkan pada Gambar A.1.

b)

Pada Gambar A.1 garis optimum telah ditentukan dengan baik dan kurva-kurva
pemadatan kira-kira sejajar satu sama lain sehingga cara pemadatan satu titik
dapat digunakan dengan tingkat ketelitian cukup tinggi. Akan tetapi, pada
Gambar A.2 nilai-nilai optimum tidak mengGambarkan sebuah garis, tetapi
sebuah kisaran yang cukup lebar. Kurva-kurva pemadatan pun tidak saling
sejajar dan ada yang memotong di daerah sisi kering. Untuk menjelaskan satu
kesalahan dari hasil penggunaan cara pemadatan satu titik, dilakukan dengan
memperhitungkan kepadatan lapangan dan kadar air yang ditunjukkan oleh titik
B pada Gambar A.2. Titik B berdekatan dengan tiga buah kurva pemadatan,
sehingga kurva yang benar tidak dapat ditentukan dengan cara pemadatan satu
titik. Perkiraan kepadatan kering maksimum dan kadar air optimum dapat diambil
dari 1,48 t/m3 dan 26 % sampai 1,52 t/m3 dan 24 % masing-masing tergantung
pada kurva mana yang digunakan. Oleh karena itu, cara satu titik hanya dapat
digunakan jika data menunjukkan garis optimum yang relatif baik.

Gambar A.3 Contoh metode pemadatan 2 titik
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3) Hasil-hasil uji pemadatan dua titik
Hasil pengujian ini meliputi hal-hal sebagai berikut.
a) Uji pemadatan dua titik menggunakan alat dan prosedur yang sama dengan yang
digunakan pada uji pemadatan 5 titik. Satu contoh material dari lokasi uji
kepadatan lapangan dipadatkan pada kadar air urugan, yaitu berada pada atau di
atas sisi kering dari kadar air optimum (kadar air dikurangi dengan pengeringan).
Contoh material kedua diperbolehkan mengering kembali kira-kira 2% sampai
dengan 3% dari sisi kering kadar air contoh pertama dan dipadatkan dengan cara
yang sama. Setelah pemadatan, kadar air dari kedua contoh ditentukan dengan
pengeringan oven atau cara lain yang lebih cepat sehingga kepadatan kering
dapat dihitung. Hasil ini digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan kurva
pemadatan material uji yang tepat (lihat Gambar A.3).
b) Data yang diperlihatkan pada Gambar A.3 menunjukkan penggunaan uji
pemadatan dua titik karena kurva-kurva pemadatan dengan 5 titik tidak sejajar.
Jika digunakan hanya titik A, seperti pada cara uji satu titik, akan terjadi
kesalahan karena bentuk kurva tidak dapat ditentukan. Kurva pemadatan dapat
ditentukan lebih teliti dengan cara pemadatan dua titik. Namun, ada cara lain
yang lebih teliti, yaitu dengan menggunakan pasangan kurva pemadatan yang
diperlihatkan pada Gambar A.2. Jika uji pemadatan dua titik gagal untuk
mengidentifikasi kurva yang tepat, akan terlihat pada material dan kejadiannya
sehingga tenaga ahli konstruksi bendungan yang berpengalaman dapat
mengusulkan uji pemadatan 3 titik untuk menentukan kurva pemadatan tanah
yang tepat.
4) Perbandingan visual
Dalam cara perbandingan visual, pemilihan kurva pemadatan yang tepat didasarkan
pada identifikasi visual jenis material dari uji kepadatan lapangan pada material
(biasanya contoh-contoh berpadanan) yang telah diuji pemadatan 5 titik. Namun,
kadang-kadang material yang tampaknya sama, dapat pula mempunyai karakteristik
pemadatan yang sangat berbeda sehingga cara ini tidak dapat dipercaya
sepenuhnya.

Gambar A.4

Contoh hubungan kadar air optimum dan berat volume kering maksimum
dengan batas cair LL
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5) Korelasi hubungan antara batas-batas Atterberg
Untuk mengembangkan hubungan antara batas-batas Atterberg, perlu dilakukan halhal sebagai berikut: penentuan batas plastis dan batas cair serta uji pemadatan
5 titik; persiapan Gambar-Gambar atau plot kadar air optimum versus batas cair,
versus batas plastis, dan versus indeks plastisitas; dan pembuatan Gambar yang
sama untuk nilai-nilai batas dengan kepadatan maksimum, serta analisis untuk
menentukan hubungan antara titik-titik yang berada pada kisaran sempit melintang
Gambar (lihat contoh pada Gambar A.4 dan A.5). Jika diperoleh hubungan yang baik,
sebaiknya dilakukan uji batas-batas Atterberg pada material uji kepadatan lapangan
dan Gambar tersebut digunakan untuk memperkirakan kadar air optimum dan
kepadatan maksimum dari material setempat. Cara ini dapat diaplikasikan pada tanah
kohesif berbutir halus yang diklasifikasi sebagai CL dan CH.

Gambar A.5 Hubungan antara kadar air optimum dan berat volume kering maksimum
dengan indeks plastisitas

Analisis data secara statistik yang diperlihatkan pada Gambar A.4 dan A.5
menunjukkan hubungan yang relatif baik. Regresi linier “least square” pada data yang
diperlihatkan pada Gambar A.4 dan A.5 adalah untuk menentukan persamaan linier
yang paling sesuai untuk menghubungkan kadar air optimum dan kepadatan kering
maksimum dengan batas cair dan indeks plastisitas. Dengan parameter sifat-sifat fisik
secara statistik pada Gambar A.4a, diperlihatkan bahwa kira-kira 68 % dari titik data
(kadar air optimum sebenarnya) terletak dalam kisaran +1,4 % atau –1,4 % dari titiktitik pada garis yang paling cocok. Dengan kata lain kira-kira 65 % dari titik-titik data
kepadatan kering maksimum akan terletak antara +2,7 pcf (+0,043 ton/m3) atau –2,7
pcf (-0,043 ton/m3) dari garis yang ditentukan (sedangkan 32 % dari titik data akan
jatuh di luar batas-batas garis di sekitarnya). Kadar air optimum dan kepadatan kering
sebenarnya akan berada di antara ± 2,1 % dan 3,6 pcf (0,057 ton/m3) masingmasing, yang diperlihatkan oleh garis-garis yang berkaitan (Gambar A.5).
Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah tambahan uji pemadatan 5 titik dan uji
batas-batas Atterberg untuk memeriksa korelasi dan mengembangkannya untuk
material borow yang baru sebagai bahan campuran sebelum pengujian. Cara korelasi
antara batas-batas Atterberg dapat menghasilkan variabel lebih banyak daripada
cara 2 titik. Namun, mungkin kurang akurat dan tergantung pada ketelitian cara
penggunaannya. Akan tetapi, cara korelasi antara batas-batas Atterberg diperlukan
untuk memberikan klasifikasi tanah yang tepat dan data yang dapat dikorelasikan
dengan hasil studi tentang parameter kekuatan desain.
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6) Analisis korelasi antara batas-batas Atterberg
Korelasi antara batas-batas Atterberg dan perbandingan hasil dari cara satu titik telah
dibahas oleh Torrey (1970). Akan tetapi uraian tambahan tentang kelemahan
prosedur secara matematik ini perlu dipertimbangkan. Untuk menentukan hubungan
matematik antara variabel yang diperhitungkan (yaitu batas cair, batas plastis, kadar
air optimum, kepadatan kering maksimum) dengan cara statistik, diperlukan
anggapan distribusi frekuensi antar-variabel (biasanya distribusi normal atau Gauss).
Secara matematik distribusi normal mempunyai arti khusus, tetapi asumsi ini harus
beralasan karena tidak ada jaminan selalu berlaku. Hubungan antar-variabel
dianggap linier walaupun ternyata sangat mendekati hubungan linier-lengkung.
Analisis data yang disajikan pada Gambar A.4 dan A.5 menunjukkan bahwa korelasi
linier antara kadar air optimum dengan batas cair (lihat Gambar A.4a) dan kepadatan
maksimum dengan batas cair (lihat Gambar A.4b) hanya mencapai 77,6 % dan 76,3
% masing-masing dari variasi antara garis regresi dan titik-titik data yang ada. Cara
ini tidak teridentifikasi mencapai kira-kira ¼ bagian dari variasi antara garis regresi
dan titik-titik data. Dengan cara yang sama, hubungan linier antara kadar air optimum
dengan indeks plastisitas (lihat Gambar A.5a) dan kepadatan kering maksimum
dengan indeks plastisitas (lihat Gambar A.5b) hanya menghasilkan 57,8 % dan 55,7
% dari masing-masing variasi. Kira-kira 43 % dari variasi yang teramati tidak dapat
dianalisis dengan model matematik yang dipilih sehingga korelasi antara variabel
akan lebih kecil.
Prosedur pencatatan atau penyelarasan kurva secara matematik yang digunakan
dalam analisis ini hanya merupakan penyelarasan linier. Penentuan jumlah
kesalahan kisaran garis regresi pada Gambar A-4 dan A-5 disebut standar perkiraan
kesalahan. Jika terdistribusi normal sekitar garis itu, maka secara teoritis perkiraan 68
% dari titik-titik akan terletak di antara garis-garis dari kisaran kesalahan. Secara
statistik hal ini juga menunjukkan bahwa 32 % (1/3 bagian) dari titik-titik itu akan
terletak di luar kisaran kesalahan. Sebagai contoh, standar kesalahan antara
kepadatan kering maksimum dan batas cair adalah 2,7 pcf (0,043 ton/m3), maka
kemungkinan 1/3 kesalahan kepadatan kering maksimum yang ditentukan
berdasarkan penentuan batas cair contoh tanah yang diambil dari daerah luas akan
lebih besar daripada 2,7 pcf (0,043 ton/m3). Berarti penggunaan prosedur penentuan
kepadatan kering maksimum atau kadar air optimum ini tidak tepat.
Penggunaan hasil-hasil uji pemadatan satu titik dan dua titik jauh lebih berhasil,
khususnya untuk uji pemadatan satu titik yang hasilnya dapat diperoleh dalam waktu
kira-kira 40 menit dengan menggunakan teknik pengeringan mikrowave yang
dijelaskan dalam Subbab 7.3.5.4 1c). Sebaliknya, hasil uji batas cair dan/atau batas
plastis kemungkinan tidak dapat diperoleh dari tanah tertumpuk dalam jumlah yang
besar.
7) Cara uji mutu pemadatan cepat dari USBR
Cara ini dibahas secara terperinci dalam USBR Earth Manual (1963) atau ASTM D
5080 – 90. Uji mutu ini dapat digunakan pada tanah kohesif berbutir halus (100 %
kurang dari saringan no.4) dengan batas-batas cair kurang dari 50% dan tanah
butiran berukuran lebih besar. Uji ini memberikan koreksi yang tepat (Torrey, 1970
atau Earth Manual, 1963). Cara uji ini lebih cepat dibandingkan dengan uji
pemadatan standar, dan lebih akurat, serta memerlukan pembasahan atau
pengeringan kembali dan pencampuran yang baik agar air merata dan hasilnya baik.
Pada tanah lempung yang sangat plastis, hasilnya tidak akurat sebab kurangnya
waktu perawatan spesimen.
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A.3 Tanah kohesif
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan pemadatan tanah kohesif adalah sebagai
berikut.
1)

Butiran berukuran besar (oversize)
Istilah butiran berukuran besar dalam pekerjaan ini adalah butiran berukuran lebih besar
dari ukuran maksimum yang diizinkan jika menggunakan cetakan tertentu (misalnya
saringan no.4 untuk cetakan 4 in, ¾ -in untuk cetakan 6 in, 2-in untuk cetakan 12 in).
Istilah fraksi halus dimaksudkan untuk material tanah yang mengandung butiran
berukuran sama dengan dan lebih kecil dari ukuran maksimum yang diizinkan untuk
cetakan tertentu. Hasil-hasil uji kepadatan lapangan yang dilakukan pada material
urugan yang mengandung butiran berukuran besar harus dikaitkan dengan hasil uji
pemadatan. Di sini butiran yang berukuran besar telah disisihkan. Hal ini dilakukan
dengan cara uji mutu pemadatan cepat USBR atau dengan uji pemadatan menggunakan
cetakan berukuran yang cukup untuk menampung butiran besar.

Gambar A.6 Kurva koreksi untuk kadar air dan berat volume kering

2) Koreksi terhadap hasil uji kepadatan lapangan
Jika proporsi material berukuran besar kurang dari 35%, kepadatan kering fraksi
halus dapat dihitung dengan teliti menggunakan persamaan berikut, di sini semua
pori diisi oleh fraksi atau butiran halus.

γf =

fγ tγ wGm
γ wGm − cγ t

...........................................................................
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dengan :
γ f adalah kepadatan kering fraksi halus, t/m3
f

adalah perbandingan (proporsi) berat fraksi halus
sepersepuluh (1/10) bagian.
adalah kepadatan kering lapangan total contoh, t/m3

ditentukan

sebagai

γt
γ w adalah berat volume air, t/m3

G m adalah berat jenis bulk dari butiran berukuran besar, cara kering (tanpa dimensi)
c adalah perbandingan berat butiran berukuran besar ditentukan sebagai 1/10
bagian.
Kadar air fraksi halus dapat dihitung dengan persamaan berikut :

ωf =

ω t − cω c
f

x 100 ........................................................................

(A-2)

dengan :
ω f adalah kadar air fraksi halus (%)

ω t adalah kadar air total contoh kepadatan lapangan, ditentukan sebagai 1/10
bagian.
ω c adalah kadar air fraksi berukuran besar, ditentukan dengan 1/10 bagian.
Pada awal konstruksi, dapat disiapkan diagram untuk material yang mengandung
butiran berukuran besar dengan menghubungkan kepadatan kering dan kadar air
total contoh dengan kepadatan kering dan kadar air fraksi halus (Gambar A.6a dan
A.6b) dengan menggunakan persamaan asli Ziegler. Diagram yang berbeda
diperlukan untuk material yang mempunyai butiran berukuran besar dengan nilai
berat jenis bulk dan/atau penyerapan yang sangat berbeda. Dalam pengujian
kepadatan lapangan, dapat digunakan diagram yang tepat dari persentase butiran
berukuran berlebihan dan kadar air atau kepadatan kering contoh untuk
mendapatkan kadar air, kepadatan kering dan kepadatan basah fraksi halus. Fraksi
dengan butiran berukuran besar akan menyebabkan kesalahan cukup besar jika
persentase butiran lebih besar dari 35%. Dalam hal ini, uji mutu pemadatan harus
didasarkan pada uji pemadatan laboratorium yang dilakukan dengan ukuran cetakan
yang cocok.
3) Persamaan modifikasi Ziegler untuk menentukan kepadatan maksimum
Prosedur penghitungan kepadatan kering dari campuran tanah dan batuan telah
dikembangkan oleh Ziegler (Torrey dan Donaghe, 1991). Prosedur ini merupakan
modifikasi dari persamaan A.1, yang memperhitungkan persentase sebenarnya dari
pemadatan fraksi kerikil jika total material (kerikil dan butiran halus) mencapai
kepadatan maksimum. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan koefisien
pengaruh kepadatan sebagai berikut.
Ic =

Rc
Pg Gm

....................................................................................

(A.3)

dengan :
Rc
adalah 1/10 fraksi dari persentase pemadatan fraksi berukuran di bawah
saringan no.4 atau ¾ -in.
adalah 1/10 fraksi dari persentase kerikil dalam total material.
Pg
Gm

adalah berat jenis bulk dari kerikil.
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Untuk menentukan kepadatan kering maksimum sesuai dengan gradasi dari total
contoh urugan, digunakan persamaan berikut.

γ t max =

Pg I cγ f maxγ wGm
fγ w + Pg cI cγ f max

....................................................................

(A.4)

dengan :
γ t max adalah kepadatan kering maksimum dari gradasi total urugan.

γ f max adalah kepadatan kering maksimum dari fraksi lebih halus yang ditentukan
pada kadar air optimum ω fopt dengan cara pemadatan satu atau dua titik.

Gambar A.7 Hubungan antara kadar kerikil
dan parameter persamaan A.5

Nilai γ

f max

Gambar A.8 Hubungan antara kadar kerikil
dengan penyebut dari persamaan A.5

dapat ditentukan berdasarkan kadar kerikil sebagai fraksi saringan

berukuran di bawah -3/4 in atau fraksi saringan di bawah -no.4 dari total material
urugan. Akan tetapi, lebih efisien jika menggunakan fraksi berukuran kurang dari
saringan no.4, sebab persentase butiran berukuran besar (c) dan persentase kerikil
dalam total material (P g ) adalah sama. Karena itu tidak perlu menggunakan proses
pengeringan tambahan, jika γ f

max

dan ω fopt digunakan untuk fraksi –3/4 in, dan

kedua persentase material berukuran besar + ¾ in dan persentase kerikil dalam total
material harus ditentukan dahulu. Untuk membantu evaluasi secara numerik, maka
persamaan A.4 dapat ditulis dalam bentuk:

γ t max =

Pg I cγ wGm
fγ w / γ f max + Pg2 I c

.........................................................

(A.5)

yang terdiri dari tiga unsur (term). Gambar A.7 dan A.8 disiapkan dari data yang
disajikan oleh Torrey dan Donaghe (1991). Gambar itu memberikan evaluasi secara
2
numerik dari harga-harga P g I c γ w G m dan P g I c masing-masing, sebagai pengganti
persentase kerikil dalam total material. Yang penting bahwa unsur c dalam
persamaan A-4 adalah 1/10 dari harga persentase berat butiran berukuran besar,
dan sama dengan P g jika I c didasarkan pada fraksi berukuran kurang dari saringan
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no. 4. Nilai berat jenis bulk yang digunakan untuk menentukan hubungan itu
diperlihatkan pada Gambar A.7 adalah 2,5. Unsur lain dalam persamaan A.5 adalah
f γ w / γ f max dapat dievaluasi dengan mudah. Oleh karena itu, kepadatan kering
maksimum urugan yang mengandung kerikil sampai 70 % dapat ditentukan dengan
persamaan A.5.
Dengan perluasan persamaan A.2, kadar air optimum dari total material dapat
dihitung:

ω topt = fω fopt + cω c

.........................................................................

(A.6)

dengan :
ω fopt adalah kadar air optimum fraksi halus.
Kadar air optimum fraksi halus ω fopt berkaitan dengan kadar air total material ω topt
dan kadar kerikil dari total material P g , yang ditentukan dengan faktor kadar air
optimum F opt sebagai berikut:
F opt =

ω fopt / ω topt
Pg

.........................................................................

(A.7)

Jika faktor kadar air optimum F opt dengan kadar kerikil dalam total material diplot
dalam koordinat log-log, diperoleh hubungan linier pada kisaran kadar kerikil tertentu
hingga lebih dari 60 % untuk beberapa jenis kerikil. Hal ini diperlukan untuk
menunjukkan bahwa garis linier di atas kadar kerikil 50 %, terdapat data uji yang
menyimpang dari garis linier ini di atas 50 % kadar kerikil. Sifat linier faktor kadar air
F opt dengan kadar kerikil dari total material dalam koordinat log-log dapat digunakan
untuk menentukan kurva total material tanpa pengujian, akan memerlukan alat
pemadat skala besar. Hal ini dapat dilakukan jika fraksi berukuran di bawah –3/4 in
dari total material mengandung kadar kerikil dalam kisaran yang cukup untuk menjadi
dasar faktor kadar air F opt pada fraksi berukuran kurang dari saringan no.4 untuk
memperbaiki fraksi berukuran di bawah ¾ in sebagai total material.
A.4 Tanah nonkohesif
Uji gradasi dilakukan pada pasir dan kerikil untuk zona lulus air. Uji gradasi dibandingkan
dengan uji kepadatan relatif laboratorium untuk menentukan apakah kepadatan tanah
setempat sudah cukup memadai dan memenuhi spesifikasi teknis. Uji gradasi perlu
dilakukan pada contoh lapisan filter yang dipadatkan dengan maksud agar dapat
memastikan tanah telah memenuhi spesifikasi setelah pemadatan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan pemadatan tanah nonkohesif adalah
sebagai berikut.
1)

Uji mutu menggunakan kepadatan relatif
Jika gradasi material yang sesuai untuk urugan tanah nonkohesif sangat berbeda, harus
dilakukan uji kepadatan maksimum-minimum pada setiap uji kepadatan lapangan,
minimal dalam tahap awal konstruksi. Jika material nonkohesif dapat dikategorikan
dalam gradasi yang relatif konstan, uji kepadatan relatif dan uji gradasi dapat dilakukan
pada setiap material yang berbeda. Uji gradasi pada material uji kepadatan lapangan
dapat disesuaikan dengan kepadatan lapangan dari hasil uji kepadatan relatif yang
tepat. Yang diperlukan adalah menentukan kepadatan relatif yang dihitung dari
kepadatan maksimum dan minimum yang ditentukan pada material yang diinginkan. Hal
ini dibahas dalam ASTM D 4253 - 93 bahwa kepadatan maksimum material nonkohesif
yang ditentukan dengan meja getar merupakan pertimbangan faktor-faktor yang belum
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pasti. Uji kepadatan dengan meja getar umumnya tidak berhasil dilakukan dengan
kalibrasi berulang pada contoh tanah dari laboratorium yang satu ke laboratorium
lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dilakukan uji mutu dan kepadatan urugan tanah
nonkohesif dengan menggunakan cara kepadatan relatif jika prosedurnya meliputi
koordinasi alat dan pengujian antara dua laboratorium.
Variasi dan keraguan nilai kepadatan maksimum terukur di laboratorium dapat
menyebabkan permasalahan yang cukup serius dalam konstruksi urugan tanah
nonkohesif dan filter bergradasi. Penelitian dasar laboratorium perlu dilakukan untuk
menyelesaikan kesulitan, mengidentifikasi dan memperbaiki sumber keraguan dalam uji
meja getar untuk menentukan kepadatan maksimum. Suatu cara untuk mengurangi
keraguan ini adalah dengan melakukan beberapa kali uji kepadatan maksimum
sehingga diperoleh variasi kepadatan maksimum. Kriteria uji mutu untuk contoh uji
kepadatan maksimum sama dengan untuk contoh uji kepadatan minimum dan dapat
digunakan jika perbedaan antara dua contoh berada dalam kisaran ~ 1%.
2)

Prosedur alternatif kepadatan maksimum
Jika mengalami kesulitan dalam memperoleh duplikasi dari hasil-hasil uji kepadatan
maksimum dengan meja getar, harus dilakukan prosedur lain, yaitu uji kepadatan
dengan getaran termodifikasi. Dalam uji ini contoh tanah kering oven ditempatkan dalam
cetakan baja berat, diberi pembebanan dan digetarkan hingga kepadatan maksimum
dengan cara memukul-mukul berulang kali bagian tepi cetakan dengan sebuah palu.
Tingkat regangan geser bukan merupakan percepatan yang langsung berhubungan
dengan pemadatan (densification) tanah nonkohesif (Tokue, 1976).

3)

Material dengan butiran besar lebih dari + 3 inci (7,5 cm)
Uji kepadatan relatif yang dijelaskan dalam ASTM D 4253 - 93 dilakukan pada tanah
nonkohesif dengan ukuran butiran kurang dari 7,5 cm. Jika tanah nonkohesif
mengandung material ukuran + 7,5 cm, kemungkinan diperlukan uji kepadatan lapangan
skala besar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perbandingan dengan hasil uji
kepadatan lapangan yang dilakukan pada waktu pelaksanaan konstruksi urugan uji
dalam mengembangkan prosedur pemadatan yang memadai. Jika tidak ada hasil uji
kepadatan lapangan yang sesuai, dilakukan uji mutu dengan cara inspeksi secara hatihati untuk memastikan bahwa gradasi telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan.
Inspeksi visual pada lubang sumur uji dalam urugan yang dipadatkan dapat memberikan
informasi tentang indikasi secara kualitas dari sifat kepadatan material dan adanya poripori yang signifikan.
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Lampiran B
Formulir uji mutu pemadatan lapangan dan instruksi tambahan

B.1

Umum

Formulir pada Gambar C.1 digunakan jika diperlukan uji mutu kadar air untuk mendapatkan
pemadatan yang layak. Judul formulir ini adalah “Rangkuman uji mutu pemadatan lapangan
dari tanah kedap atau semikedap untuk proyek-proyek bangunan teknik sipil”. Formulir
Gambar C.2 digunakan jika tidak diperlukan uji mutu kadar air (selain kondisi jenuh
sempurna). Judul formulir adalah “Rangkuman uji mutu pemadatan lapangan pada tanah
lulus air dan urugan batu untuk proyek-proyek bangunan teknik sipil”.
1) Paket database untuk memanfaatkan secara komersial perangkat lunak rutin yang
tersedia dBase III Plus (Trademark of Ashton-Tate) telah dikembangkan dalam bentuk
formulir pada Lampiran Gambar C.1 sampai dengan Gambar C.4. Sistem ini
menggunakan komputer PC untuk analisis data dalam penggunaan program jaminan
mutu (quality assurance). Data catatan lapangan dimasukkan ke dalam komputer PC
dengan sebuah format dBase III; untuk mengumpulkan data, sistem ini diberi masukan
dan pemakai dapat berinteraksi.
2) Jika data uji mutu pelaksanaan dicatat secara manual pada formulir C.1 sampai dengan
C.4, informasi pada bagian atas setiap formulir dapat ditempatkan pada lembaran utama
dari kopi berikutnya agar dapat digunakan untuk pencatatan data dan untuk pembuatan
kopi berikutnya.
3) Penjelasan dari setiap singkatan yang digunakan tetapi tidak dijelaskan dalam formulir
harus disediakan dalam laporan pertama yang disampaikan atau diserahkan kepada
proyek.
4) Garis batas bagian bawah dari formulir dapat digunakan untuk keperluan catatan.
B.2

Informasi tambahan

Informasi tambahan yang harus diserahkan bersama-sama dengan laporan awal dan
perubahan yang diperlukan adalah sebagai berikut.
1) Material borow dan pengoperasian yang perlu dijelaskan adalah:
a) material borow (setiap luas borowarea atau daerah penggalian),
b) kadar air asli,
c) cara penambahan air dalam sumuran,
d) cara pengurangan kadar air dalam sumuran,
e) cara penggalian dan pencampuran (jelaskan alat yang digunakan), dan
f)

alat yang digunakan untuk pembebanan dan transportasi material.

2) Alat pemadat yang digunakan terdiri dari:
a) Mesin gilas kaki domba dengan penjelasan:
i)

pembuatan, model, dan jenis berputar sendiri (self-propelled) atau gandengan
(towed),

ii) ukuran (diameter dan panjang) dan jumlah tabung,
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iii) jelaskan kaki timbris; jumlah baris, kaki per baris dan total jumlah kaki per tabung;
panjang, bentuk dan luas dasar kaki,
iv) berikan berat kosong mesin gilas, berat bila digunakan, tipe pemberat (ballast),
dan satuan tekanan (berat mesin gilas dibagi dengan total bidang kontak kaki
timbres atau pemadat),
v) tentukan jenis rangka (kaku atau berputar), kecepatan lintasan selama
pemadatan, dan jika digunakan pembersih.
b) Mesin gilas ban karet dengan penjelasan:
i)

pembuatan dan model,

ii)

jumlah kotak (bagian), lebar gilasan, lebar dan panjang keseluruhan,

iii)

jumlah ban, ukuran ban, kecepatan, dan jarak lapisan,

iv)

berat kosong dan berat jika digunakan, jenis pemberat, tekanan ban, dan beban
ban jika digunakan, dan

v)

kecepatan lintasan selama pemadatan berlangsung.

c) Mesin gilas getar dengan penjelasan:
i)

pembuatan dan model,

ii)

ukuran tetap atau standar (diameter dan panjang) dan jumlah tabung,

iii)

berat kosong, berat statik setiap mesin gilas yang digunakan, tekanan dinamik
tambahan yang digunakan, jumlah pemberat, dan frekuensi getar, dan

iv)

kecepatan lintasan selama pemadatan berlangsung.

3) Kegiatan operasi pengurugan dengan penjelasan:
a) jumlah alat yang digunakan dalam penghamparan dan pencampuran material,
b) cara pemindahan fragmen batu berukuran besar,
c) cara penambahan air pada urugan,
d) cara pengurangan kadar air urugan.
4)

Cara uji mutu pemadatan dengan penjelasan sebagai berikut.
a) Untuk urugan kedap atau semikedap:
Jelaskan cara yang digunakan untuk menentukan kepadatan dan kadar air lapangan.
Demikian juga laporan tentang cara melakukan koreksi butiran berukuran besar dan
korelasi hasil uji kepadatan dan kadar air lapangan pada material butiran berukuran
besar dengan uji kepadatan dan kadar air laboratorium. Menyerahkan atau
menyampaikan satu buah kopi dari setiap kurva acuan yang digunakan untuk
mengorelasikan data lapangan dengan data laboratorium.
b) Untuk urugan lulus air atau urugan batu:
Jelaskan secara terperinci cara yang digunakan dalam menentukan kepadatan
maksimum dan minimum laboratorium dan kepadatan lapangan tanah lulus air dan
urugan batu. Demikian juga tentang cara melakukan korelasi kepadatan lapangan
dan laboratorium dalam menentukan persentase pemadatan untuk kepadatan relatif
dan koreksi butiran berukuran besar.
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Lampiran C
Instruksi untuk persiapan secara berskala rangkuman data uji mutu
pemadatan lapangan pada bendungan urugan tanah dan batu

C.1

Formulir rangkuman data uji mutu pemadatan

Rangkuman data uji mutu pemadatan disiapkan paling sedikit setiap bulan dengan
menggunakan formulir rangkuman secara Tabelaris. Dua dari contoh rangkuman, yaitu
Formulir Gambar C.2 untuk tanah yang memerlukan uji mutu kadar air dan kepadatan dan
Formulir Gambar C.4 untuk tanah yang hanya memerlukan uji mutu kepadatan.
C.2

Pemisahan formulir rangkuman dan gambar

Pemisahan formulir rangkuman dan gambar-gambar harus disiapkan untuk:
1) material yang sangat berbeda (misalnya kedap air, random, lulus air dan lain-lain) yang
digunakan dalam zona yang berbeda dari sebuah bendungan, dan
2) material yang dipadatkan dengan alat yang berbeda (misalnya urugan kedap yang
dipadatkan dengan mesin gilas gandengan dan urugan kedap di belakang tembok yang
dipadatkan dengan alat pemadat tangan atau timbris).
C.3

Contoh formulir rangkuman dan gambar

Contoh-contoh formulir rangkuman dan gambar-gambar yang disiapkan diperlihatkan pada
Gambar C.1 sampai dengan Gambar C.4. Contoh-contoh yang layak dimasukkan dalam
rangkuman secara Tabelaris seperti diperlihatkan dalam Tabel C.1.
C.4

Gambar rangkuman untuk material yang memerlukan uji mutu kadar air dan
kepadatan

Sebuah gambar rangkuman material yang memerlukan uji mutu kadar air dan kepadatan
diperlihatkan pada Gambar C.2. Dua garis vertikal pertama-tama ditarik untuk menunjukkan
batas kadar air dalam persentase bagian basah atau kering dari standar optimum. Garis
horizontal ditarik untuk menunjukkan persentase minimum yang diinginkan atau ketentuan
dari kepadatan standar maksimum dan kepadatan kering. Bagian batas atas dan kanan dari
gambar ditandai untuk menunjukkan harga-harga batas seperti diperlihatkan pada Gambar
C.2. Kemudian, data digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang ditunjukkan
pada legenda. Bagian yang dikerjakan lebih dari satu kali atau dikerjakan kembali dan diuji
lebih dari satu kali, digambarkan hanya dari hasil uji atau pasangan hasil-hasil uji akhir.
Hasil-hasil uji dirangkum dalam formulir secara tabelaris pada bagian kanan gambar dari
Gambar C.2. Total jumlah uji adalah total jumlah data titik yang digambarkan, tetapi tidak
termasuk pengujian kembali dan uji mutu. Uji mutu tidak termasuk dalam jumlah pengujian
kembali.
C.5 Gambar rangkuman material yang hanya memerlukan uji mutu kepadatan
Penggunaan gambar rangkuman material yang hanya memerlukan uji mutu kepadatan
diperlihatkan dalam Gambar C.4. Label-label yang tidak tepat pada bagian atas dan bawah
Gambar harus dibuang atau tidak dicantumkan. Jika uji mutu didasarkan pada kepadatan
maksimum yang ditentukan dengan menggunakan prosedur getar, STD harus dibuang.
Skala yang sesuai ditunjukkan pada gambar. Garis vertikal digambarkan untuk menunjukkan
harga minimum kepadatan relatif, persentase minimum dari kepadatan kering maksimum
standar atau persentase minimum dari kepadatan kering maksimum jika digunakan dengan
prosedur getar.
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RANGKUMAN SECARA PERIODIK DARI DATA
UJI MUTU PEMADATAN LAPANGAN
Proyek

:

Pemimpin Proyek

:

Distrik/Daerah :

Pengawas/ Teknisi :

Lokasi Proyek :

Periode

:

Nomor Laporan :

Tanggal

:

Tipe urugan

BAGIAN KEDAP AIR (INTI)

Klasifikasi tanah (simbol USCS)

CH, CL

Stasiun daerah yang diuji

14+75 sampai 46+50

Elevasi daerah yang diuji

832 sampai 840

Peralatan pemadatan

Mesin gilas kaki domba, Ferguson self-propelled
model SP-120B (615 psi)

Jumlah gilasan

8

Tebal muatan yang tidak dipadatkan.

8 inci

Kecepatan mesin gilas, mph

3 sampai 5

Metode pemadatan setempat (berikan % uji yang
dilakukan dari masing-masing metode)

Volume pasir (90 %)

Metode penentuan w lapangan.

Pengeringan dengan oven

Metode hubungan antara:

Kurva hasil uji lapangan dibandingkan dengan
kurva pemadatan laboratorium untuk tanah yang
sama. Kurva laboratorium yang memadai dipilih
dengan uji pemadatan standar 1 atau 2 titik pada
w lapangan atau kering, ditambah dengan
korelasi uji batas cair.

W lapangan dg w optimum standar,
Dan kepadatan lapangan dg kepadatan kering
maks. , atau kepadatan relatif.

Nuklir (10 %)*

Kisaran w yang ditentukan (persentase titik di
atas dan di bawah w optimum standar).

Opt. -1% sampai opt.+2%

(diinginkan)

(% pemadatan atau kepadatan

95 %

(ditentukan)

relatif minimum)**

Jumlah daerah yang diuji.

21

Jumlah nilai w di luar batasan yg dapat diterima.

3

Jumlah nilai kepadatan di bawah minimum.

2

Jumlah nilai w dan kepadatan di luar batasan
yang dapat diterima.

1

Jumlah daerah yang pekerjaannya diulang.

5

Jumlah daerah yang diuji ulang.

4

Catatan:
* Hanya dua uji awal yang diperlihatkan pada grafik rangkuman dilakukan dengan metode nuklir;
sedangkan uji pemeriksaan dan uji lainnya dilakukan dengan metode volume pasir.
Gambar C.1

Contoh formulir rangkuman, data uji mutu pemadatan lapangan,
bagian inti kedap air
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Proyek
:
Distrik/daerah :
Periode Laporan :
Material
:

Inti kedap air

Uji mutu

Kumulatif pada laporan ini

Total jumlah uji mutu
Jumlah di luar batas :
Total
- w (%)
- Kepadatan
- w dan kepadatan
Jumlah pekerjaan yang diulangi
Jumlah uji yang diulang setelah
pekerjaan diulangi

270

Masing-masing
laporan ini
21

57
42
12
3
50
44

6
3
2
1
5
4

Legenda:
•
x
xn
x1, x2
*1, *2
1, 2
1, 2

dalam batasan yg dapat diterima
di luar batasan yg dapat diterima
hanya setelah pekerjaan yg diulangi (tidak diuji ulang)
setelah pekerjaan dan uji diulangi
hasil uji ulang setelah pekerjaan diulangi
uji awal (hanya digunakan untuk pemeriksaan)
uji pemeriksaan.

Catatan: Gunakan nomor yg sama untuk pekerjaan yg diulangi dan diuji ulang serta hasil dari uji ulang dan untuk uji awal dan
uji pemeriksaan. Tunjukkan pasangan dengan panah kecil, misalnya ….………

Gambar C.2 Contoh grafik rangkuman untuk material yang memerlukan uji mutu
kadar air dan kepadatan
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RANGKUMAN SECARA PERIODIK DARI DATA
UJI MUTU PEMADATAN LAPANGAN
Proyek

:

Pemimpin Proyek

:

Distrik/Daerah :

Pengawas/ Teknisi :

Lokasi Proyek :

Periode

:

Nomor Laporan :

Tanggal

:

Tipe urugan

BAGIAN LULUS AIR (DRAINASE PASIR)

Klasifikasi tanah (simbol dari USCS)

SW

Stasiun daerah yang diuji

15+50 sampai 37+50

Elevasi daerah yang diuji

830 sampai 839

Peralatan pemadatan *

Mesin gilas getar, Tampo model VC80 (berat
statik=3,5 ton, gaya sentrifugal 7,5 ton pada 1600
rpm)

Jumlah gilasan *

4

Tebal muatan urugan yg tidak dipadatkan

6 inci

Kecepatan mesin gilas, mph

2

Metode pemadatan setempat (berikan % uji yg
dilakukan dari masing-masing metode)

Volume pasir (90%)

Metode penentuan w lapangan

Observasi visual

Metode hubungan antara:
w lapangan dg w optimum standar, dan kepadatan
lapangan dg kepadatan kering maksimum, atau
kepadatan relatif.

Hasil uji lapangan dibandingkan dg hasil uji
kepadatan maksimum (modifikasi Providence yg
digetarkan) dan minimum di laboratorium pada
material yg sama. Hasil-hasil uji lab yang memadai
dipilih dengan korelasi gradasi.

Kisaran w yg ditentukan (persentase titik di atas dan di
bawah w optimum standar).

Penjenuhan selama pemadatan berlangsung

(diinginkan)

80%

(% pemadatan atau kepadatan
relatif minimum).

Nuklir (10%)**

(ditentukan)
Jumlah daerah yang diuji ulang.

25

Jumlah nilai w di luar batasan yg dapat diterima.

Tidak dapat diterapkan

Jumlah nilai kepadatan di bawah harga minimum

6

Jumlah nilai w dan kepadatan di luar batasan yang
dapat diterima.

Tidak dapat diterapkan

Jumlah daerah yang pekerjaannya diulang

5

Jumlah daerah yang diuji ulang

3

Catatan:
•

Jika dipadatkan dengan traktor merayap, lintasan diganti dengan perlapisan.

** Hanya dua uji awal yang ditunjukkan pada grafik rangkuman yang dilakukan dengan metode nuklir. Uji
pemeriksaan dan semua uji lainnya dilakukan dengan metode volume pasir.

Gambar C.3

Contoh formulir rangkuman , data uji mutu pemadatan lapangan, bagian lulus
air (drainase pasir)
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Proyek
:
Distrik/daerah :
Periode Laporan :
Material
:

lulus air (drainase pasir)

Uji mutu

Kumulatif pada laporan ini

Total jumlah uji mutu
Jumlah di bawah minimum
Jumlah pekerjaan yang diulangi
Jumlah yang diuji kembali setelah
pekerjaan diulangi

175
26
23
18

Masing-masing laporan
ini
25
6
5
3

Legenda:
•
di atas harga min. yg dapat diterima
x
di bawah harga min. yg dapat diterima
xn hanya pekerjaan yg diulangi (tidak diuji ulang)
x1,x2 pekerjaan dan uji diulangi
*1, *2 Hasil uji ulang setelah pekerjaan diulangi
1, 2 Uji awal ( hanya digunakan untuk pemeriksaan)
1, 2 Uji pemeriksaan
Catatan: Gunakan nomor yang sama untuk pekerjaan yg diulangi dan yg diuji ulang serta hasil dari uji ulang dan untuk uji awal
dan uji pemeriksaan.

Gambar C.4 Contoh grafik rangkuman untuk material yang hanya memerlukan uji mutu
kepadatan
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Tabel C.1 Contoh-contoh masukan yang layak untuk rangkuman secara tabulasi
Peralatan pemadatan

Metode hubungan antara w lapangan dengan w
optimum standar dan kepadatan lapangan dg
kepadatan kering max atau kepadatan relatif.

Mesin gilas kaki domba, Bros, self-propelled.

Hasil-hasil uji lapangan dibandingkan dengan uji
pemadatan standar yang lengkap pada material
dari uji lapangan.

SP244DA (636 psi)
Mesin gilas pneumatik, model Ferguson 50-ton
RT-100 S, 4 roda (80 psi)
Mesin gilas kaki domba, Southwest Model

Kurva hasil uji lapangan dibandingkan dengan
kurva laboratorium yang dipilih dari uji pemadatan
standar 2 titik pada material dari uji lapangan.
Hasil uji lapangan dibandingkan dengan uji
pemadatan cepat (USBR) pada material urugan.

2DM-120S, 25,335 lb (ditarik) (527 psi)
Mesin gilas kakidomba, Ferguson Model SP120B, self-propelled (615 psi).

Hasil uji lapangan dibandingkan dengan uji
pemadatan standar laboratorium pada material
kurang dari 1-inci, dikoreksi dengan Persentase
material yang lebih besar dari 1-inci. Hasil uji
laboratorium yang memadai dipilih dengan
korelasi batas-batas Atterberg.

Mesin gilas kaki domba, (ditarik), Amercan Steel
Works, sama dengan Model ABD 120 (547 psi).

Uji material secara visual dibandingkan dengan
uji pemadatan standar laboratorium.

Traktor D-8 (12,2 psi).

Kepadatan maksimum (meja getar)* dan
kepadatan minimum ditentukan untuk masingmasing uji kepadatan lapangan.

Mesin gilas pneumatik, 50-ton Bros Model 450,

Bandingkan hasil uji kepadatan maksimum
laboratorium (modifikasi yang digetar) dan uji
kepadatan minimum pada fraksi kurang dari 2-1/2
– inci.

4-roda (80 psi).
Mesin gilas getar, Bros Model VP-20D (berat
statik = 10 ton; gaya sentrifugal=20 ton pada
1.300 rpm).

Hasil uji laboratorium yang memadai dipilih
dengan korelasi gradasi.

Catatan: jika digunakan lebih dari satu metode, tunjukkan persentase penggunaan dari masingmasing metode.
* Gunakan dengan hati-hati untuk mendapatkan kepadatan maksimum yang terpercaya seperti yang
ditentukan dengan meja getar. Periksa Lampiran B, Subbab B.4a.
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Lampiran D
Penjelasan dan penggunaan peralatan pada waktu pelaksanaan
konstruksi bendungan urugan tanah dan urugan batu
D.1

Umum

Kestabilan bendungan urugan tanah dan urugan batu sering sekali tidak mantap selama
pelaksanaan konstruksi dibandingkan dengan setelah selesai pembangunan. Kondisi yang
tidak diinginkan misalnya pengaruh cuaca selama pelaksanaan dapat mengakibatkan
kondisi transien dari stabilitas marginal (bagian tepi atau kecil saja) yang mungkin sangat
berbahaya sepanjang umur layan bendungan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan
secara teliti dan kontinu tentang keamanan struktur tanah yang dipadatkan pada waktu
pelaksanaan. Alat pemantau deformasi internal dan eksternal, tekanan air pori, tekanan
tanah, dan aliran air diperlukan untuk memantau perubahan karaketristik tubuh bendungan
urugan yang mungkin dapat memicu ketidakstabilan.
D.2

Peralatan dan teknik pengukuran deformasi

Peralatan dan teknik pengukuran deformasi yang biasa digunakan adalah sebagai berikut.
1) Indikator kemiringan (slope indicators, inclinometer)
Alat ukur kemiringan digunakan untuk memantau pergerakan massa tanah tidak
terganggu seperti pada urugan yang dipadatkan dengan mencatat perubahan
kemiringan di dalam struktur tanah. Sebuah tabung contoh dari plastik atau aluminium
yang didesain khusus dengan garis alur sepanjang satu sisi dipasang dalam lubang bor
sampai kedalaman 270 m. Alat ukur kemiringan itu dimasukkan ke dalam tabung contoh
pada mesin gilas bentuk cincin muatan yang melaju ke dalam alur untuk mengatur garis
arah (alinyemen). Deviasi vertikal dideteksi dengan memantau tanda elektronik dari
lingkaran Wheatstone Bridge atau kristal piezoelectric di dalam sensor, yang diakibatkan
oleh perubahan tegangan dalam sistem mekanis seperti bandul atau lengan kantilever.
Hubungan antara kemiringan versus tanda elektronik dari alat pemantau kemiringan
dilakukan dengan kalibrasi. Oleh karena itu, kemiringan lubang bor dengan kedalaman
ditentukan dari tanda sensor jika alat itu dimasukkan ke dalam lubang bor. Perubahan
kemiringan dengan waktu menunjukkan pergerakan bendungan urugan. Gambar
kemiringan versus kedalaman pada berbagai lokasi di atas bendungan akan
menunjukkan pola pergerakan dan indeks stabilitas bendungan. Alat-alat pemantau
kemiringan ada yang disyaratkan mempunyai kepekaan untuk memantau deviasi
kemiringan suatu bagian sampai 1/10.000. Untuk pemantauan yang memadai,
disarankan agar kalibrasi dilakukan dengan hati-hati sebelum pemasangan alat, dan
dijelaskan bahwa alat dapat dioperasikan dengan ketelitian cukup baik.
2)

Alat ukur penurunan (amblesan) atau penggelembungan
Alat ukur penurunan dapat digunakan dalam tabung contoh yang sama dengan alat
pemantau kemiringan. Tabung contoh pengukur penurunan didesain berupa teropong
jauh (telescope) untuk mengikuti penurunan atau penggelembungan di dalam struktur
tanah. Pasangan tabung yang khusus 15 cm sampai dengan 30 cm dapat digunakan
untuk mengukur pergerakan per bagian tabung (casing). Alat duga (probe) yang mengait
pada bibir bawah tabung dimasukkan ke dalam lubang bor. Setelah mengait, jarak dari
bagian atas tabung diukur dengan rantai pengamat. Elevasi bagian atas tabung dapat
ditentukan dengan cara survei standar elevasi (levelling standard) berdasarkan tanda
patok di luar zona atau daerah penurunan. Kalibrasi untuk prosedur ini dilakukan dengan
rantai pengamat perubahan kecil untuk mengukur penurunan pada bangunan di atas
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landasan pencuci logam besi sekeliling tabung. Posisi vertikal dari alat pencuci itu dapat
dipantau dengan menggunakan sensor pengambil atau pengangkat secara magnetik
atau induktif.
D.3 Alat ukur tekanan
Alat ukur tegangan yang biasa digunakan adalah sebagai berikut.
1)

Alat ukur tekanan tanah Carlson
Peralatan ini didesain untuk mengukur langsung tekanan tanah terhadap bangunan
keseluruhan. Alat ukur ini terdiri dari dua piringan baja elastis yang dihubungkan
sepanjang keliling atau tepi lingkaran. Film atau lapisan air raksa tipis mengisi ruang
antara potongan (disc) itu. Jika mendapat tekanan, air raksa ini akan melendut sebagai
sekat dalam. Alat ini dikalibrasi dalam ruang tekanan dengan tekanan hidrostatik
sehingga dihasilkan hubungan antara tekanan dan defleksi sekat rongga (diafragma).
Jika ditanam dalam struktur tanah, pola tegangan di atas bidang alat itu akan bekerja
secara merata. Alat ukur tegangan tanah Carlson biasanya ditempatkan di depan
bangunan dengan bagian atasnya atau puncaknya muncul di atas tanah dan ditutup
dengan lingkaran yang fleksibel dari karet neoprene untuk menghindari terjadinya jepitan
dan kerusakan pada alat.

2)

Dongkrak datar
Alat ukur tegangan ini merupakan alat ukur tegangan tanah Carlson yang bervariasi dan
terdiri dari ruang antara dua pelat sejajar yang datar dengan penyekat seal yang terikat
kuat sekeliling tepinya. Alat ini dipasang secara permanen pada bangunan dengan
lokasi dan orientasi tertentu. Tekanan rata-rata tanah pada bidang muka dongkrak
disalurkan ke bahan cair di dalamnya, yang diukur secara elektronik atau mekanik.
Keuntungan alat ini adalah hanya menimbulkan deformasi kecil pada kegiatan operasi
alat. Kerugiannya adalah kekakuannya mungkin tidak cocok dengan bangunan tempat
alat ini dipasang, sehingga tegangan yang terukur mungkin salah. Kalibrasi alat ini sulit
dilakukan. Pemasangan alat harus dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman.

D.4

Alat ukur tekanan air pori

Pisometer adalah alat yang dipasang secara permanen dalam bendungan urugan tanah
atau batu untuk mengukur tekanan air pori. Jenis-jenis pisometer didasarkan atas
mekanisme pengamatan tekanan yang berbeda dan digunakan untuk keperluan umum.
Jenis-jenis alat ukur tekanan pori dan mekanisme penggunaannya dijelaskan sebagai
berikut.
1) Pisometer pipa tegak terbuka
Alat ini terdiri dari sebuah tabung terbuka dan elevasi air diukur dengan pendugaan
(sounding), atau dengan penurunan tape ke dalam tabung untuk mengukur elevasi air.
2) Pisometer casagrande
Tip alat ukur ini terdiri dari tabung porus dengan panjang 0,6 m yang dihubungkan dengan
pipa naik dengan tabung 0,9 cm. Elevasi air (tekanan) diukur dengan alat duga elektronik
atau alat duga tekanan jika elevasi air lebih tinggi daripada permukaan tanah dasar.
3) Pisometer wellpoint
Alat ini terdiri dari tip berlubang-lubang (saringan baik, filter pasir yang diepoxi, well
strainer, dan lain-lain) yang dihubungkan dengan pipa tegak (standpipe). Elevasi air
diukur dengan penurunan alat duga sounding ke dalam pipa tegak.
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4) Pisometer hidraulik
Dua buah desain alat yang umum digunakan adalah alat USBR dan alat Bishop.
Pisometer ini terdiri dari 2 tabung sampai ke tip, yang terdiri dari elemen porus sampai ke
dua tabung. Tip ini harus bebas udara agar dapat beroperasi dengan baik. Pembebasan
udara dilakukan dengan mengalirkan atau membilas air melalui satu tabung dan
mengeluarkannya melalui tabung lain hingga tercapai keadaan jenuh. Kemudian satu
tabung ditutup dan yang lainnya dihubungkan dengan alat duga tekanan (vacum) yang
dapat menunjukkan elevasi air secara langsung.
5) Pisometer diafragma atau sekat
Dua buah desain yang umum digunakan adalah alat Warlan dan alat Gloetzl. Pisometer
sekat terdiri dari dua tabung yang menuju ke tip pisometer yang porus. Lapisan tipis
(membran) ditekan ke ujung dari satu tabung dengan tekanan air setempat. Untuk
mengukur tekanan pori dari stasiun pengamatan, tekanan udara dialirkan ke dalam
tabung yang mempunyai membran sehingga tekanan pori yang cukup kecil beraksi pada
arah yang berlawanan dan udara dapat mengalir melalui sayap membran. Udara yang
mengalir berlawanan melalui tabung, dideteksi dengan ruang gelembung pada stasiun
pengamatan. Kemudian, tekanan udara ini dikurangi hingga penggelembungan udara
berhenti pada saat tekanan udara berada dalam batas yang dianggap sama dengan
tekanan air pori.
6) Pisometer alat duga regangan secara elektronik
Sebagai contoh adalah pisometer Carlson dan tranduser tekanan elektronik. Prinsip
operasinya adalah tekanan air akan melendutkan sekat yang telah diduga regangannya
atau yang disesuaikan atau dipasang dengan alat ukur perpindahan secara elektronik.
Pembacaan alat ukur tekanan versus regangan diperoleh dengan kalibrasi sehingga
tekanan air pori dapat langsung ditentukan dari pembacaan alat ukur.
7) Pisometer kawat getar
Tranduser kawat getar dapat digunakan untuk mengukur tekanan air pori. Di sini kawat
yang mengalami tarikan dihubungkan dengan sekat yang melendut karena tekanan air.
Lendutan membran akan mengubah tarikan dalam kawat dan frekuensi resonan dari
bangunan. Sistem ini menyebabkan kawat yang mengalami tarikan dapat dipicu untuk
beresonansi dengan gulungan magnet dan frekuensi resonan dapat diukur secara
elektronik. Hubungan antara frekuensi resonan dan tekanan diperoleh dengan cara
kalibrasi. Pisometer kawat getar khususnya tranduser alat duga regangan elektronik,
perpindahan internal atau regangan yang diakibatkan karena perubahan tekanan diukur
dengan menggunakan alat elektronik.
D.5

Alat ukur rembesan

Pengukuran rembesan pada waktu pelaksanaan bendungan dapat dilakukan dengan
menggunakan dua buah alat dasar, yaitu ambang dan tranduser pendorong aliran. Masingmasing dijelaskan secara ringkas sebagai berikut.
1)

Ambang
Ambang merupakan sebuah bangunan air pada saluran yang menyebabkan air tertahan
di belakangnya sehingga air mengalir di atasnya atau melewatinya. Dengan mengukur
tinggi muka air udik, kecepatan aliran dapat ditentukan. Ambang dapat dibangun dari
lembaran logam atau material lain sehingga aliran air tertahan, jika terjadi aliran bebas
dari muka udik disebut ambang tajam. Misalnya, ambang V-notch adalah ambang yang
sangat efektif dan umum digunakan dan dapat dikalibrasi cukup tepat serta dapat
dipercaya untuk penggunaan pengukuran aliran. Jenis ambang lainnya, seperti ambang
lebar dapat mendukung aliran air dalam arah memanjang. Hubungan antara kecepatan
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aliran versus tinggi air di atas mercu ambang dilakukan dengan cara kalibrasi terhadap
standar yang telah diketahui karakteristik volume alirannya.
2)

Tranduser aliran pendorong
Tranduser aliran pendorong terdiri dari sebuah ruang aliran sekeliling shaft dan rotor
pendorong. Jika air mengalir melalui ruang ini, akan memutar kipas dan menyebabkan
rotasi shaft pendorong sehingga kecepatan dapat diukur secara elektronik dengan
sebuah alat sandi (encoder). Hubungan antara aliran keluar dan kecepatan rotasi shaft
elektronik dapat diperoleh dengan cara kalibrasi. Tranduser aliran pendorong umumnya
digunakan untuk mengukur kecepatan aliran yang relatif kecil yang harus diperoleh
secara tepat. Tranduser aliran pendorong tidak dapat bekerja dengan baik jika
digunakan untuk aliran air yang mengandung endapan karena butiran dapat
menyebabkan mekanisme tidak berjalan dengan baik sehingga aliran terperangkap atau
terhenti.

D.6

Alat ukur temperatur

Salah satu manfaat dari alat ukur temperatur pada waktu pelaksanaan konstruksi bendungan
adalah untuk membantu menentukan sumber erosi buluh atau air bocoran (rembesan). Alat
pemantau pengukur temperatur dapat dipasang secara permanen dalam bangunan urugan
tanah yang dipadatkan pada waktu pelaksanaan atau digerakkan dan diturunkan secara
sederhana ke dalam lubang bor pada tempat-tempat pemeriksaan temperatur. Dua buah alat
elektronik pada umumnya digunakan untuk pengukuran temperatur, yaitu thermocouple dan
thermistor. Selain itu, termometer air raksa dapat juga digunakan. Masing-masing alat ukur
temperatur dijelaskan sebagai berikut.
1)

Thermocouples
Alat ini berupa lingkaran elektronik yang terdiri dari dua logam berbeda yang dapat
menimbulkan tegangan jika dua sambungan logam berada pada temperatur yang
berbeda. Misalnya, temperatur air es tipikal digunakan sebagai temperatur sambungan
acuan dan tegangan yang dihasilkan oleh pertemuan sambungan berlawanan yang
dikalibrasi versus temperatur. Dalam berbagai alat thermocouple secara komersial,
fungsi dari titik pertemuan acuan disimulasi secara elektronik. Untuk kisaran temperatur
yang terjadi pada waktu pelaksanaan bendungan urugan tanah, thermocouples yang
paling tepat digunakan adalah thermocouple tembaga atau besi (biasanya disebut
Instrument Society of America (ISA) yaitu masing-masing thermocouple tipe-J atau tipeT).

2)

Termistor
Alat ini adalah semikonduktor yang komposit dan mempunyai koefisien perlawanan
temperatur negatif yang besar sehingga dapat digunakan untuk mengukur temperatur.
Sirkuit elektronik dihubungkan dengan sebuah termistor yang didesain untuk mengukur
perlawanan termistor. Oleh karena itu, karakteristik perlawanan temperatur alat harus
ditentukan dengan kalibrasi. Sirkuit elektronik yang dihubungkan dengan termistor
biasanya didesain untuk menghasilkan pembacaan temperatur secara langsung.

3)

Termometer air raksa
Thermometer air raksa berupa sebuah tabung gelas dengan pipa yang tertutup berisi air
raksa. Air raksa mempunyai koefisien pengembangan temperatur yang relatif tinggi. Jika
tabung ditempatkan dalam suatu lingkungan temperatur, air raksa akan mengembang
dan mengisi bagian tabung yang disediakan. Tabung itu bekerja secara bertahap.
Hubungan antara temperatur dan pengembangan air raksa yang terukur ditentukan
dengan kalibrasi. Termometer air raksa mudah sekali digunakan dan relatif tepat. Akan
tetapi, karena respon waktu yang relatif cepat dari pengembangan suhu air raksa, alat
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ini hanya digunakan jika tabung dapat diamati secara langsung (alat tidak boleh
diturunkan ke dalam lubang bor).
D.7

Alat ukur kegempaan

Alat ukur kegempaan digunakan untuk mengukur respon bendungan urugan terhadap
kejadian gempa. Keuntungannya adalah dapat memberi petunjuk keputusan atau penentuan
pada inspeksi dan perbaikan setelah bangunan mengalami kejadian gempa. Informasi ini
mungkin dapat digunakan untuk menentukan apakah kejadian gempa tersebut lebih besar
atau lebih kecil daripada gempa desain dan untuk menentukan perbaikan atau perkuatan
apa saja yang diperlukan. Alat pemantau gempa kuat disebut seismograf percepatan gempa
kuat. Elemen kunci dari alat ini adalah alat ukur percepatan gempa, yang terdiri dari massa
yang tergantung dalam sebuah tabung (kotak). Kotak tersebut dipasang erat dengan aman
pada bendungan.
Pada waktu terjadi gempa, pergerakan relatif antara massa dan kotak dikonversikan dengan
tanda elektronik yang telah dikonversikan pada percepatan atau kecepatan gempa dasar.
Sebuah alat percepatan gempa juga dilengkapi dengan tanda-tanda perkuatan (amplifier),
alat pencatat seperti kertas, film fotografik atau tape magnet, dengan persediaan tenaga
baterai yang dapat diisi, penunjuk waktu yang sangat teliti, dan penyangga gempa segitiga
(motion trigger) yang dapat menjalankan alat jika tingkat gempa dasar terjadi. Dalam desain
dan pemasangan alat harus dipertimbangkan bahwa alat cukup peka untuk memberikan
data gempa yang akurat. Meskipun belum dilindungi, alat tidak akan rusak pada waktu
terjadi gempa.
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Lampiran E
Bagan alir tahapan pembangunan urugan dan contoh aplikasi
E.1 Bagan alir tahapan pembangunan
Mulai

Survei dan Investigasi
1. Penetapan lokasi bendungan
2. Penyelidikan geoteknik as bendungan
3. Penyelidikan geoteknik lokasi borrow area

Desain bendungan tipe urugan
1. Desain fondasi (kedalaman fondasi)
2. Lokasi pengambilan bahan (borrow area)
3. Desain tubuh bendungan

Spesifikasi Teknis
1. Persyaratan galian fondasi, jenis batuan
2. Persyaratan bahan urugan dan tubuh
bendungan
3. Alat pemadatan dan jumlah lintasan

Uji mutu perbaikan fondasi dan ebatman
1. Mengontrol rembesan lewat fondasi
bendungan
2. Mempersiapkan bidang kontak yang baik
dengan lapisan urugan yang akan
dipadatkan.
3. Memperkecil penurunan diferen-sial yang
akan terjadi untuk mencegah retakan
dalam urugan.
4. Pengawas pekerjaan harus men-jamin
bahwa:
a) fondasi dan ebatmen telah dikupas
sampai kedalaman yang cukup untuk
memindahkan tanah `lunak, organik,
rekahan, pelapukan atau bahan lain
yang tidak diinginkan;
b) lekukan atau cekungan (depresi) dan
sesar batuan telah bersih dan terisi
dengan urugan;
c) bidang batuan yang terbentuk relatif
halus dan merata karena pembentukan
dan pengisian;
d) rongga-rongga dasar telah diisi dan
diinjeksi (digrout); dan dinding halang
telah mencapai lapisan kedap air.

Konstruksi bendungan
Untuk menjamin agar bendungan dapat berfungsi
dengan baik dan mempunyai keamanan yang
cukup, perlu dilakukan pengawasan yang ketat
dan kontinu agar semua spesifikasi yang
dipersyaratkan dalam desain memenuhi uji mutu:
1) Uji mutu perbaikan fondasi dan ebatmen
2) Uji mutu bahan di borrow area dan kuari
3) Uji mutu pemadatan urugan tanah, filter dan
batu.

Organisasi Proyek
1. Pemimpin Proyek
2. Staf ahli geoteknik dan geologi dan struktur
bendungan
3. Inspektor dan pengawas lapangan
4. Laboratorium uji mutu bahan (tanah dan batu)

Uji mutu daerah borrow area
dan kuari
1. Urugan tanah di borrow
area
a) Penentuan peralatan;
b) uji mutu kadar air agar
mendekati
kadar
air
pemadatan, gradasi dan
plastisitas berada dalam
batasan
ditentukan
dalam spesifikasi.
2. Urugan batu di kauri
a) Penentuan peralatan;
b) Gradasi harus sesuai
spesifikasi, jika tidak
harus diproses;
c) Kuat tekan dan absorpsi
harus sesuai batasan
dalam spesifikasi.

Inspeksi keamanan bendungan

Selesai
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Uji mutu konstruksi bendungan
urugan tanah atau batu
1) Urugan kedap air dan semikedap
a) Spesifikasi menentukan jenis
alat, jumlah lintasan, tebal lapis,
batasan kadar air dan kepadatan
kering;
b) Uji mutu secara sederhana.
Pengawas harus memahami
secara visual apakah material
terlalu kering atau basah;
c) Uji mutu kepadatan di lapangan
dan pengambilan contoh uji
• harus
dilakukan
secara
kontinu selama konstruksi
kadar air dan kepadatan;
• harus masuk dalam batasan
spesifikasi, jika tidak harus
tambah lintasannya.
2) Urugan lulus air ( material kurang
dari 5% butiran lolos no 200 )
a) Penentuan alat pemadat
b) Uji mutu tebal hamparan ,kadar air
tidak
dibutuhkan,
gradasi
kepadatan relatif dalam batasan
spesifikasi;.
3) Urugan batu
a) Penentuan alat pemadat
b) Uji mutu tebal hamparan ,kadar air
tidak
dibutuhkan,
gradasi
kepadatan relatif dalam batasan
spesifikasi;.
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E.2 Contoh aplikasi di bendungan Batutegi Lampung

Gambar E.1 Profil bendungan Batutegi, Lampung

Tabel E.1 Contoh hubungan antara parameter desain, spesifikasi, dan uji mutu konstruksi
Volume
material
Zona 1
Inti kedap air
1.530.000 m3

Parameter desain
Kepadatan uji
kompaksi:
γd = 1.20 ton/m3
γw = 1.70 ton/m3
γsat = 1.80 ton/m3
Kuat geser (Total)
φUU = 6° ; cUU = 110
kPa
Kuat geser (efekitif)
φ‘CU = 28° ; c‘CU = 28
kPa

Spesifikasi

Uji mutu waktu konstruksi

Lolos 120 mm = 100%
Lolos 9.5 mm = 55%
Lolos 0.075mm = 10%

Umum : Supervisi , testing dan
analisis
Stockpile : pengaturan kadar
air
Pemadatan : 15cm /12
lintasan /tamping 34 ton
Uji mutu : tiap 2000 m3
Uji kepadatan lapangan 1x
Uji kompaksi cepat,
pembagian butir, Atterberg 1x

wlap-wopt = -2% s/d +
4%
PI = 20-55%
Derajat kepadatan ≥
98%
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