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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 pada guidelines “Instrumentation of Embankment Dams and Levees”
(EM 1110-2-1908) dan standar serta pedoman terkait lainnya, seperti dijelaskan dalam bab 2
Acuan normatif.
Pedoman ini menguraikan perilaku bendungan urugan dan ebatmen yang harus dipantau
dengan instrumen; konsep dan pertimbangan sistem desain instrumentasi geoteknik;
rangkuman cara kerja alat ukur; pertimbangan otomatisasi; pemasangan dan pemeliharaan
instrumentasi; pengelolaan data, analisis dan pelaporan, dan penilaian ulang secara kontinu
untuk pemantauan jangka panjang. Pedoman ini sangat diperlukan dalam desain dan
konstruksi, serta pemantauan, pengawasan dan evaluasi keamanan bendungan urugan dan
tanggul.
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Pendahuluan

Dalam mendesain instrumentasi geoteknik dan mengevaluasi hasil pengamatan
instrumentasi sangat dibutuhkan pengetahuan dasar geoteknik. Oleh karena itu, kunci
keberhasilan evaluasi perilaku bendungan urugan dan tanggul terletak pada tenaga ahli
dalam evaluasi hasil pengamatan instrumentasi yang tepat dan handal. Untuk itulah
instrumentasi geoteknik untuk bendungan urugan dan tanggul sangat penting artinya, karena
bukan hanya untuk evaluasi bendungan saja, melainkan juga untuk memberikan data dalam
program pemantauan dan pengawasan serta inspeksi keamanan bendungan secara
menyeluruh.
Pedoman ini memberikan uraian prinsip-prinsip tentang konsep dan pertimbangan sistem
desain instrumentasi geoteknik; pemasangan, cara kerja dan pemeliharaan instrumentasi;
identifikasi parameter fondasi dan tubuh bendungan, pengamatan visual serta pengelolaan
data untuk evaluasi keamanan bendungan. Berdasarkan penilaian secara analitik, analisis
dan evaluasi data tersebut dapat diperkirakan kinerja dan pengembangan desain yang akan
datang, yang termasuk dalam program keamanan bendungan urugan dan tanggul secara
menyeluruh.
Dalam pemilihan jenis instrumen geoteknik dan cara melaksanakan evaluasi hasil
pengamatan instrumen sangat dibutuhkan pengetahuan dasar tentang geoteknik. Oleh
sebab itu, kunci keberhasilan dalam melaksanakan evaluasi perilaku bendungan tipe urugan
dan tanggul terletak pada tenaga ahli geoteknik. Aspek geoteknik yang perlu diketahui
terutama berkaitan dengan tekanan air pori dan karakteristik deformasi dari fondasi dan
bahan urugan. Untuk mendapatkan penjelasan terperinci tentang topik bahasan geoteknik,
diperlukan acuan tentang tatacara atau pedoman teknik lainnya dan buku referensi tentang
geoteknik (antara lain: Terzaghi and Peck 1967, dan Holtz and Kovacs 1981), serta informasi
rinci tentang pertimbangan desain dan konstruksi.
Identifikasi parameter fondasi dan tubuh bendungan akan memberikan pendekatan
pengembangan sistem instrumentasi yang memadai, untuk mengevaluasi keamanan
bangunan. Instrumentasi diperlukan untuk membantu dalam mengevaluasi keamanan
bendungan urugan sebagai bagian integral dari desain geoteknik. Meskipun desain
geoteknik dan konstruksi bendungan urugan didasarkan atas data dan informasi yang ada,
namun pengamatan visual yang didukung oleh pengukuran kuantitatif dari hasil
instrumentasi yang tepat akan memberikan informasi lebih kepada tenaga ahli teknik desain
untuk dapat memeriksa dan memverifikasi asumsi desain. Pengamatan visual yang
digabungkan dengan data instrumentasi akan memberikan dasar penilaian kinerja
bendungan dan fondasi serta keamanan selama pengoperasian di lapangan.
Instrumentasi lapangan sangat penting dalam teknik rekayasa geoteknik untuk desain dan
konstruksi bendungan urugan. Instrumentasi bukan hanya merupakan dasar evaluasi
bendungan saja, melainkan juga memberikan data evaluasi dalam program pemantauan dan
pengawasan serta inspeksi keamanan bendungan secara menyeluruh.
Tujuan utama desain instrumentasi geoteknik pada umumnya dapat dibagi dalam 4
kelompok, yaitu : (1) penilaian secara analitik. (2) perkiraan kinerja yang akan datang. (3)
evaluasi. dan (4) pengembangan dan pemeriksaan secara teliti untuk desain yang akan
datang. Instrumentasi dapat dinyatakan berhasil bila dapat memberikan data-data (secara
kuantitatif dan kualitatif) tentang misalnya keadaan tekanan air tanah, deformasi, tegangan
total tanah, temperatur, kejadian gempa, bocoran, dan tinggi muka air.

iv
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Instrumentasi tubuh bendungan
tipe urugan dan tanggul

1

Ruang lingkup

Pedoman ini memberikan prinsip-prinsip tentang pelaksanaan, konsep, dan pertimbangan
sistem desain instrumentasi untuk tubuh bendungan tipe urugan, dan tanggul, yang meliputi
penjelasan terperinci tentang:
1) perilaku bendungan tipe urugan, dan ebatmen;
2) konsep, dan pertimbangan sistem desain instrumentasi geoteknik mencakup tinjauan
umum; karakteristik dari rekayasa geoteknik; karakteristik, tujuan, konsep dasar, dan
desain sistem instrumentasi; upaya perolehan; kualifikasi personel, dan pertanggung
jawaban;
3) tata cara kerja alat dari masing-masing jenis, metode, dan penggunaannya;
4) pertimbangan otomatisasi antara lain meliputi tinjauan umum, penggunaan, batasan
deskripsi, desain, dan pelaksanaan, serta pemeliharaan sistem otomatisasi;
5) pemasangan, dan pemeliharaan instrumentasi antara lain meliputi tinjauan umum, desain
perencanaan penempatan, personel, prosedur, dokumentasi, dan pemeliharaan;
6) pengelolaan data, analisis, dan pelaporan;
7) penilaian ulang secara kontinu untuk pemantauan jangka panjang;
2

Acuan normatif

- SNI 03-1731-1989

:

Pedoman keamanan bendungan

- SNI 03-3453-1994

:

Tata cara pemantauan tekanan air pori dengan alat pisometer
pneumatik

- SNI 03-3454-1994

:

Tata cara pemasangan instrumen magnetis untuk mengukur gerak
vertikal tanah

- SNI 03-3455-1994

:

Tata cara pemantauan gerakan vertikal tanah dengan instrumen
magnetis

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, jika tinggi H > 60m, dan
2) bendungan dengan resiko besar:
(1) H≥15 m, dan volume >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

Bendungan urugan
homogen

Bendungan
urugan
Zonal

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

Tirai

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

Inti
miring

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

Inti
vertikal

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

Gambar 1 Tipe bendungan urugan

3.3 Bendungan tipe urugan adalah bendungan yang terbuat dari bahan urugan dari
borrow area yang dipadatkan dengan menggunakan vibrator roler atau alat pemadat lainnya
pada setiap hamparan dengan tebal tertentu. Bendungan urugan terbagi lagi atas beberapa
tipe seperti diuraikan pada Gambar 1.
3.4 Tinggi jagaan adalah jarak vertikal dari puncak bendungan sampai dengan elevasi
muka air maksimum waduk, yang dihasilkan dari penghitungan banjir desain pelimpah.
3.5 Muka air waduk maksimum adalah elevasi muka air waduk yang diizinkan, dan
ditentukan terhadap tinggi jagaan minimal yang telah disepakati.
3.6 Muka air waduk normal adalah elevasi muka air maksimum dalam waduk pada
kondisi eksploitasi normal.
3.7

Ebatmen adalah bagian dari tumpuan kedua ujung bendungan.

3.8 Daerah fondasi adalah dasar lembah tempat tubuh bendungan, dan bangunan utama
lainnya ditempatkan.
3.9 Instrumentasi geoteknik adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur parameter
geoteknik antara lain tekanan air pori diukur dengan pisometer, tekanan tanah diukur dengan
sel tekanan, deformasi diukur dengan ekstensometer, dan inklinometer, guncangan gempa
diukur dengan aselerograf, bocoran dengan ambang (Parshal flume), temperatur dengan
termistor.
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3.10 Konsolidasi adalah proses pemindahan atau transfer tegangan total menjadi
tegangan efektif, dan pengurangan tekanan air pori melalui pengeluaran air.
3.11 Kekuatan geser tanah adalah tegangan geser maksimum yang dapat ditahan oleh
suatu elemen tanah tanpa mengalami keruntuhan.
3.12 Stabilitas lereng adalah kondisi stabilitas lereng yang biasanya dinyatakan dengan
faktor keamanan, dan merupakan nilai banding antara gaya perlawanan geser, dan gaya
pendorong.
3.13 Dinding-halang (cutoff wall) adalah dinding atau penyekat air yang berfungsi untuk
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 Pelimpah adalah bagian komponen bendungan untuk melimpahkan air kelebihan dari
debit banjir desain.
3.16 Ambang adalah bagian puncak pada elevasi mercu pelimpah.
3.17 Mercu pelimpah adalah bagian puncak pada elevasi ambang atas pelimpah.
3.18 Elevasi muka air tanah adalah elevasi muka air bebas yang berada dalam tanah lulus
air atau batuan karena adanya keseimbangan tekanan atmosfer dalam ruang tidak jenuh di
bawah zona kapiler.
3.19 Tekanan air pori adalah tekanan hidrostatik pada keadaan air tanah normal yaitu
tekanan air tanah meningkat secara hidrostatik dengan kedalaman di bawah muka air tanah,
yang dihitung dengan mengalikan berat volume air dengan jarak vertikal dari titik yang
ditinjau terhadap muka air tanah.
3.20 Tekanan air pori positif adalah tekanan air pori yang melebihi tekanan atmosfer
dengan memberikan gaya tekan atau gaya geser pada tanah sehingga mengurangi volume,
dan merintangi terjadinya disipasi tekanan air pori.
3.21 Tekanan air pori negatif adalah tekanan air pori yang lebih kecil daripada tekanan
atmosfer jika terjadi Pemindahan tekanan atau pergeseran tanah kompak yang padat, dan
volumenya meningkat.
3.22 Elevasi pisometer adalah elevasi muka air tanah atas yang dipasangi pisometer, dan
elevasi air dapat naik di dalam pisometer.
3.23 Lapisan akuifer adalah lapisan tangkapan air yang mengandung air tanah jenuh.
3.24 Zona kapiler adalah zona sebagai lapisan antara permukaan air bebas, dan tinggi
tertentu di atas air yang tidak dapat turun karena adanya sifat kapilaritas.
3.25 Tekanan udara atau gas pori adalah tegangan total pada tanah jenuh sebagian yang
diteruskan oleh butiran tanah melalui udara atau gas.
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3.26 Erosi buluh (piping) adalah proses meningkatnya koefisien permeabilitas, dan
kecepatan aliran air sehingga terjadi erosi internal, dan penurunan kekuatan geser tanah
terutama pada tanah lanau, dan pasir halus, dan terbentuk saluran kecil di hilir urugan.
3.27 Retakan melintang (transversal) adalah penurunan atau pergerakan lateral di tubuh
bendungan urugan akibat pembebanan jika ebatmen bendungan kondisinya curam.
4

Perilaku bendungan tipe urugan dan ebatmen

4.1 Penjelasan umum
Dalam mendesain instrumentasi geoteknik, dan melakukan evaluasi hasil pengamatan
instrumen sangat dibutuhkan pengetahuan dasar tentang geoteknik. Oleh sebab itu, kunci
keberhasilan melakukan evaluasi perilaku bendungan tipe urugan, dan tanggul terletak pada
kejelian tenaga ahli geoteknik dalam melakukan evaluasi hasil pengamatan instrumen.
Aspek geoteknik yang perlu diketahui terutama berkaitan dengan tekanan air pori, dan
karakteristik deformasi fondasi, dan bahan timbunan. Di samping penjelasan terperinci
tentang dasar-dasar pengetahuan geoteknik, diperlukan juga acuan tata cara atau pedoman
teknik lainnya, buku referensi tentang geoteknik, dan informasi terperinci tentang
pertimbangan desain, dan konstruksi bendungan tipe urugan.
4.2
4.2.1

Pengetahuan dasar tentang struktur tanah
Struktur tanah
Vg
a ir

Vw

V

W
P a r t ik e l
p a d a t ta n a h
Gs

Ws

T A N A H JE N U H
W
Ws
Ww
Wg
V
Vs
Vw
Vg
Vv

Gs
γw

adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah

W g=0

Ww

w

Vw

Vs

u d a ra

a ir
w

Ww

V

W

Vs

P a r t ik e l
p a d a t ta n a h
Gs

Ws

T A N A H T ID A K JE N U H

Berat total massa tanah
Berat material padat
Berat air
Berat udara (diabaikan)
Volume total massa tanah
Volume material padat
Volume air
Volume udara
Volume rongga
Vw + Vg
Volume yang tidak berada pada material padat
Berat jenis material padat
Berat volume air

Gambar 2 Struktur tanah pada kondisi jenuh dan takjenuh

4 dari 115

Pd T-08-2004-A

Tanah asli atau tanah hasil pemadatan pada umumnya terdiri atas butiran padat yang
berada di antara rongga pori. Rongga pori dapat terisi udara atau air. Jika semua pori terisi
air, tanah disebut jenuh air. Jika terdapat juga gas di dalam rongga pori, tanah disebut tidak
jenuh. Unsur jenuh sebagian atau zona tidak jenuh digunakan orang jika mengacu pada
tanah tidak jenuh. Diagram kedua struktur tanah jenuh, dan takjenuh diperlihatkan pada
Gambar 2.
4.2.2 Jenis tanah
Secara garis besar terdapat 2 jenis tanah, yaitu tanah kohesif (cohesive soil), dan tanah
nonkohesif (cohesionless soil). Tanah kohesif adalah tanah dengan material halus yang
tidak dapat dilihat oleh mata yang merupakan hasil dekomposisi batuan, seperti tanah
lempung (clay). Apabila terdapat air di antara material, akan timbul sifat plastisitas, dan
kohesi. Kohesi menunjukkan bahwa material itu melekat satu sama lain, adapun plastisitas
menunjukkan bahwa material dapat diubah-ubah tanpa adanya perubahan atau kembali ke
bentuk aslinya, dan tanpa terjadi retakan atau pecahan.
Tanah nonkohesif adalah tanah dengan material yang berbutir kasar, dan dapat dilihat oleh
mata, contohnya pasir (sand), dan kerikil (gravel). Tanah ini tidak mempunyai sifat plastis,
yang berarti tidak melekat satu sama lain, dan kekuatannya kecil sekali pada saat kering
udara. Di antara kedua jenis tanah tersebut terdapat jenis tanah lanau (silt) yang merupakan
peralihan antara lempung, dan pasir halus. Jika dibandingkan dengan lempung, sifat tanah
ini kurang plastis, dan mudah menyerap air serta mempunyai sifat dilantasi (gejala
perubahan isi apabila lanau berubah bentuk) yang tidak dimiliki oleh tanah lempung.
4.2.3 Tegangan, dan tekanan
Tekanan tanah adalah gaya per luas bidang, adapun tegangan adalah gaya per luas bidang
yang terdapat dalam suatu massa tanah. Tegangan total (total stress) adalah gaya total
yang bekerja pada satu bidang yang diketahui luasnya. Tegangan total terdiri dari tegangan
efektif (effective strees) yang terjadi antara butiran dalam massa tanah yang meneruskan
gaya total, dan tekanan air pori (pore water pressure) atau tegangan netral (neutral stress)
yang terjadi akibat gaya total yang diteruskan melalui hubungan butiran yang di antaranya
berisi air. Pada tanah jenuh sebagian tegangan total diteruskan oleh butiran tanah melalui
udara atau gas yang menimbulkan tekanan udara pori (pore gas pressure).
gaya yang dipikul oleh
air atau tekanan air pori

tegangan efektif dalam tanah

gaya

tegangan

10

0

volume

(a) Hubungan gaya kerja terhadap tegangan

(b) Perubahan Volume

Gambar 3 Pengaruh tekanan total pada tegangan efektif,
tekanan air pori, dan volume tanah (Dunnicliff, 1988)
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4.2.4 Konsolidasi
Jika suatu beban bekerja pada lapisan tanah jenuh air, gaya tambahan (tegangan total) pada
awalnya dipikul oleh tekanan air pori. Proses pemindahan atau transfer tegangan total
menjadi tegangan efektif, dan pengurangan tekanan air pori melalui pengeluaran air disebut
proses konsolidasi. Gambar 3 menunjukkan kejadian ketika tegangan total bekerja pada
tekanan air pori, tegangan efektif, dan volume tanah. Perubahan volume yang diperlihatkan
dalam Gambar 3(b) dapat terjadi jika tegangan total disalurkan melalui tekanan air pori pada
tegangan efektif sehingga menyebabkan deformasi vertikal atau penurunan. Besarnya
tekanan air pori yang melebihi keseimbangan disebut tekanan air pori ekses (berlebih).
Penurunan tekanan air pori berlebih disebut disipasi, dan merupakan sebuah fungsi dari
permeabilitas material. Penurunan dapat terjadi akibat berkurangnya tekanan air pori ekses,
dan proses orientasi kembali (reorientasi) butiran tanah karena penambahan beban.
Permeabilitas adalah ukuran laju aliran air melalui tanah, dan menunjukkan kecepatan
penurunan yang terjadi. Jika tanah belum pernah mengalami tegangan efektif lebih besar
daripada tekanan overburden yang ada, tanah disebut terkonsolidasi normal. Tanah yang
telah mengalami tegangan efektif lebih besar daripada tekanan overburden yang ada disebut
tanah overkonsolidasi. Tanah yang telah mengalami pembebanan sungai es (gletser)
umumnya merupakan tanah overkonsolidasi. Pergerakan tanah untuk melawan longsoran
dapat juga menimbulkan tekanan air pori berlebih. Tegangan efektif berkaitan dengan
kemampuan tanah untuk melawan longsoran, dan kekuatan gesernya. Jadi, untuk
mendapatkan kekuatan geser selama proses konsolidasi dapat dipantau dengan
pengukuran tekanan air pori. Sebagai contoh, pemantauan tekanan air pori pada tanggul
atau bendungan urugan yang dibangun di atas fondasi tanah lunak.
4.3

Elevasi muka air tanah dan tekanan air pori

4.3.1 Kondisi pisometrik hidrostatik (hydrostatic piezometric conditions)
Elevasi muka air tanah ditentukan sebagai elevasi jika permukaan air bebas dianggap
berada dalam tanah lulus air atau batuan karena adanya keseimbangan tekanan atmosfer
dalam ruang tak jenuh di bawah zona kapiler, seperti diperlihatkan pada Gambar 4(a).
Lapisan tangkapan air yang mengandung air tanah disebut akuifer. Zona kapiler ditentukan
sebagai lapisan antara permukaan air bebas, dan tinggi tertentu di atas air yang tidak dapat
turun karena adanya sifat kapilaritas. Keadaan air tanah normal terjadi jika tekanan air tanah
meningkat secara hidrostatik dengan kedalaman di bawah muka air tanah. Dalam hal ini,
tekanan air pori juga disebut tekanan hidrostatik, dan dapat dihitung dengan mengalikan
berat volume air dengan jarak vertikal dari titik yang ditinjau (lokasi pintu atau sekat, lokasi
sensor atau pengamat, dan lain-lain) terhadap muka air tanah.

Gambar 4 Elevasi muka air tanah, dan tekanan air pori saat sebagai air tanah
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4.3.2 Tekanan air pori
Dalam Gambar 4 diperlihatkan keadaan air tanah segera setelah lapisan material dihampar
di atas lapisan tanah yang ada, dan sebelum proses konsolidasi selesai. Jadi keseimbangan
antara tekanan air pori ekses (berlebih) yang terjadi dalam tanah lempung, dan air tanah
tidak berlangsung lama. Lima buah pipa berlubang yang telah terpasang yaitu pipa a, b, c, d,
dan e dimaksudkan agar tanah dapat berhubungan dengan bagian luar pipa. Pipa (b)
dilubangi sepanjang pipa, adapun pipa lainnya hanya dilubangi dekat atau sekitar dasar.
Akibat permeabilitas pasir yang tinggi, tekanan air pori berlebih dalam pasir akan segera
terdisipasi keluar. Pipa (a) menunjukkan muka air tanah. Pipa (b) menunjukkan muka air
tanah akibat permeabilitas pasir yang menyebabkan tekanan air pori berlebih dari lempung
terdisipasi ke dalam pasir. Pipa (c), dan (d) menunjukkan tekanan air pori dari lempung pada
dua lokasi.
Proses disipasi dari tekanan air pori ekses akan lebih banyak terjadi dalam pipa (c) daripada
dalam pipa (d) karena jalan aliran air untuk tekanan air pori berlebih lebih pendek, dan
kecepatan atau laju disipasi yang terjadi dalam pipa (c) lebih besar daripada dalam pipa (d).
Pipa (b) pada Gambar 4 merupakan sumur pemantau atau observasi sebab tidak ada
penyekat (seal) lapisan bawah permukaan yang dapat mencegah hubungan vertikal antara
berbagai lapisan. Pisometer adalah alat ukur yang ditanam di dalam tanah sehingga hanya
merespons tekanan air tanah sekelilingnya, dan tidak memantau tekanan air tanah pada
elevasi lain. Pipa-pipa (a), (c), dan (d) disebut pisometer sebab dapat menunjukkan tekanan
air pori pada satu lokasi (tempat alat itu ditanam di atas, dan di bawah lokasi yang porus),
dan tidak menunjukkan tekanan air tanah pada lokasi lain. Elevasi atau muka air pisometer
adalah elevasi pada keadaan air dapat naik di dalam pisometer.
4.3.3 Tekanan air pori positif
Tekanan air pori yang melebihi tekanan atmosfer disebut tekanan air pori positif. Tekanan air
pori dapat ditingkatkan dengan memberikan gaya tekan pada tanah atau gaya geser pada
tanah sehingga dapat mengurangi volume, dan merintangi terjadinya disipasi tekanan air
pori. Tekanan air pori berlebih yang dihasilkan dari setiap jenis perubahan tegangan dapat
juga disebut tekanan air pori induksi.
4.3.4 Tekanan air pori negatif
Tekanan air pori negatif terjadi jika tekanan air pori lebih kecil daripada tekanan atmosfer.
Kondisi ini akan terjadi jika beban tekanan dipindah atau jika tanah kompak yang sangat
padat mengalami pergeseran, dan volumenya meningkat.
4.3.5 Kondisi muka air tanah nonhidrostatik
Tekanan air pori tidak selalu meningkat secara hidrostatik dengan kedalaman di bawah
muka air tanah. Persyaratan muka air tanah non hidrostatik ini meliputi hal-hal berikut.
1) Muka air tanah tinggi.
Muka air tanah tinggi terjadi jika material lulus air terhampar pada lapisan yang relatif
kedap di atas muka air tanah utama, dan menahan sejumlah air tanah. Pisometer yang
dipasang pada muka air tanah atas akan menunjukkan elevasi permukaan seperti
diperlihatkan pada Gambar 4 pipa (e).
2) Tekanan artesis.
Tekanan artesis biasanya terdapat dalam lapisan terkekang antara lapisan kedap, dan
dihubungkan dengan sumber air pada elevasi yang lebih tinggi. Sumur bor sampai
dengan lapisan akuifer artesis yang mempunyai tekanan air pori di atas muka air tanah,
dan mengalirkan air tanpa pemompaan disebut sumur artesis aliran bebas. Persyaratan
artesis diperlihatkan pada Gambar 4 pipa (c), dan (d).
4.3.6 Variasi tekanan, dan elevasi pisometrik
Tekanan, dan elevasi pisometrik biasanya tidak konstan seiring dengan perkembangan
periode waktu. Gaya-gaya alami seperti hujan, penguapan, tekanan atmosfer, dan rembesan
dapat menyebabkan perbedaan besar pada elevasi muka air tanah.
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4.4

Keterlambatan waktu dalam pengamatan air tanah

4.4.1 Keterlambatan waktu hidrostatik
Pada umumnya untuk mengaktifkan alat ukur pisometer dibutuhkan pergerakan air pori. Jika
tekanan air pori berubah, waktu untuk mengalirkan air ke atau dari pisometer akan
menyebabkan keseimbangan baru yang disebut keterlambatan waktu hidrostatik.
Keterlambatan waktu hidrostatik terutama tergantung pada permeabilitas tanah, jenis, dan
dimensi pisometer, dan perubahan tekanan air pori. Volume aliran yang diperlukan untuk
keseimbangan tekanan pada pisometer diafragma sangat kecil, dan keterlambatan waktu
hidrostatik sangat singkat. Pada pisometer pipa tegak terbuka, keterlambatan waktu dapat
dikurangi dengan membuat luas bidang pemasukan (intake) yang besar, dan mengurangi
diameter pipa tegak. Dengan demikian, aliran yang diperlukan untuk keseimbangan tekanan
akan berkurang.
Tekanan gelembung gas dapat juga menyebabkan keterlambatan waktu. Keterlambatan
waktu hidrostatik akan menjadi signifikan jika pisometer dipasang dalam tanah yang sangat
porus seperti pasir kasar. Pisometer yang mempunyai keterlambatan waktu lama dianggap
mempunyai waktu respons yang lambat. Waktu yang diperlukan untuk membuat
keseimbangan tekanan air pori setelah pemasangan atau pemjikasan pisometer disebut
keterlambatan waktu penyesuaian tegangan, yang kadang-kadang diacu sebagai
keterlambatan waktu pemasangan.
4.4.2 Keterlambatan waktu (time lag) dalam pengamatan muka air tanah
Perkiraan keterlambatan waktu hidrostatik dapat membantu dalam pemilihan jenis pisometer
yang cocok untuk kondisi lapisan dasar pada suatu tempat tertentu. Urutan besarnya waktu
yang diperlukan untuk mencapai respons 90 % dari beberapa jenis pisometer yang dipasang
dalam tanah homogen dilihat pada dari Gambar 5. Seperti yang dinyatakan dalam Dunnicliff
(1988), waktu respons 90 % dianggap berlaku umum untuk keperluan praktis karena waktu
respons 100 % adalah tidak terhingga (tak terbatas). Waktu respons dari pisometer pipa
tegak terbuka dapat diperkirakan dari persamaan yang diturunkan oleh Penman (1960).
Sebagai contoh:

Gambar 5 Perkiraan waktu responss untuk berbagai
pisometer (Terzaghi and Peck 1967)

t = 3,3 x 10-6

d 2 ln( L / D + 1 + ( L / D) 2 )
kL

dengan:
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t
d
L
D
k

adalah waktu yang diperlukan untuk respons mencapai 90 % (hari)
adalah diameter dalam pisometer pipa tegak (cm)
adalah panjang filter intake (atau zona pasir sekeliling filter), (cm)
adalah diameter filter intake (atau zona pasir), (cm)
adalah permeabilitas tanah (cm/dt).

Persamaan yang sama dengan prosedur lain telah dikembangkan oleh Hvorslev (1951) dkk.
Pengukuran keterlambatan waktu sebaiknya dilakukan di lapangan dengan membandingkan
fluktuasi genangan air dengan pembacaan pisometer yang diinginkan, seperti diperlihatkan
pada Gambar 6.
4.5
Parameter geoteknik yang mempengaruhi perilaku bendungan
Parameter geoteknik yang mempengaruhi perilaku bendungan adalah kekuatan geser,
koefisien permeabilitas k, dan kompresibilitas (modulus elastisitas E). Ketiga parameter ini
dalam desain digunakan sebagai masukan untuk analisis stabilitas lereng, analisis
rembesan, dan analisis tegangan pada beberapa potongan bendungan.
4.5.1 Bendungan urugan, dan fondasi
Kegagalan pada bendungan urugan pada umumnya disebabkan oleh limpahan
(overtopping), ketidakstabilan, dan rembesan internal. Limpahan terjadi jika elevasi air
waduk atau air sungai melebihi tinggi bendungan urugan. Kondisi ini dapat terjadi karena
perkiraan debit banjir yang salah atau karena pengaruh lain seperti ketidakstabilan lereng,
dan deformasi yang berlebih pada tubuh, dan fondasi.
1) Ketidakstabilan bendungan urugan, dan fondasi
Stabilitas lereng biasanya dinyatakan dengan faktor keamanan (FK) yang merupakan
rasio dari gaya perlawanan geser yang merupakan fungsi dari kekuatan geser, dan gaya
pendorong yang merupakan fungsi dari tegangan geser yang terjadi sepanjang bidang
yang berpotensi longsor dengan persamaan:

FK = τ’ / τm
τ ‘ = c’ + (σ-u) tan (φ’)

………………(2)
………………(3)

dengan:
FK adalah faktor keamanan, jika FK > 1 (stabil), FK< 1 (tidak stabil)
τ’ adalah kekuatan geser material = f ( c’, φ’, σ, u)
c’ adalah kohesi efektif
φ’ adalah sudut geser dalam efektif
σ adalah tegangan total
σ’ adalah tegangan efektif = σ-u
u adalah tekanan pori
τm adalah tegangan geser = f (β, H, γt, ht, g, ad)
β adalah kemiringan lereng
H adalah tinggi bendungan
γt adalah berat volume material
ht adalah retak susut terisi air
g adalah beban merata di atas bendungan
ad adalah percepatan gempa desain
Setiap penambahan tekanan air pori sepanjang permukaan yang berpotensi longsor akan
menyebabkan penurunan perlawanan geser, dan faktor keamanan terhadap longsor. Jika
fondasi lebih kuat daripada tanah urugan bendungan, umumnya lereng akan bergerak di
dalam urugan. Jika urugan berada di atas fondasi lunak, sifat-sifat fisik material fondasi
akan sangat menentukan permasalahan kestabilan. Pembebanan urugan dapat
menyebabkan terjadinya pergerakan melalui fondasi atau sepanjang lapisan fondasi yang
lemah, serta penurunan, dan penggelembungan lateral dari fondasi. Jika fondasi terdiri
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dari material nonkohesif lepas yang merata, beban gempa akan menyebabkan terjadinya
likuifaksi, dan longsoran dalam fondasi.
2) Erosi buluh (piping)
Debit rembesan yang terjadi di sebelah hilir bendungan biasanya dinyatakan dengan
persamaan:
Q=kxixA
…….................... .(4)
V =kxi
…..…...................(5)
dengan:
Q adalah debit rembesan
k adalah koefisien permeabilitas material
i adalah gradien yang diperoleh dari analisis rembesan
t adalah waktu
A adalah luas bidang rembesan
Jika nilai koefisien permeabilitas k meningkat, kecepatan aliran V juga akan meningkat.
Kejadian semacam ini perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan erosi buluh atau
erosi internal yang berakibat terjadinya penurunan kekuatan geser tanah. Jika tanah
bersifat kohesif, akan terbentuk saluran atau pipa kecil pada bagian hilir tempat keluarnya
aliran rembesan. Karena tanah mengalami erosi, pipa kecil itu akan menerus di dalam
urugan. Lanau, dan pasir halus mudah sekali mengalami erosi buluh.
Dalam desain bendungan yang baik, biasanya erosi buluh dihindari dengan
menggunakan filter atau drainase agar material dari bagian udik tidak dapat
bergerak/mengalir ke bagian hilir.
3) Retakan melintang (transversal)
Pembebanan bendungan urugan dapat menyebabkan penurunan fondasi serta
penurunan, dan pergerakan lateral di bagian tubuh bendungan yang dipadatkan.
Penurunan tubuh bendungan atau fondasi secara merata biasanya tidak menjadi
masalah. Akan tetapi, jika ebatmen bendungan curam, penurunan yang terjadi dapat
menyebabkan retakan transversal pada sumbu bendungan.
4.5.2 Tanah di sekeliling bangunan, dan ebatmen
Jika tanah dipadatkan di sekeliling elemen bangunan atau pada ebatmen, mekanisme
keruntuhan yang mungkin terjadi adalah rembesan, kestabilan, dan longsoran elemen
bangunan. Bidang kontak antara tanah, dan ebatmen atau elemen bangunan merupakan
tempat yang berpotensi untuk terjadinya rembesan tidak normal.. Oleh karena itu, diperlukan
pertimbangan khusus, dan upaya pemadatan agar potensi terjadinya erosi buluh dapat
dikurangi. Selain itu, jika material ditempatkan pada ebatmen atau permukaan lain, bidang
permukaan geser yang lemah akan meningkat. Hal itu menyebabkan geseran permukaan
(longsoran). Untuk mencegah gejala atau mekanisme tersebut, harus dilakukan pemadatan
yang baik di sepanjang bidang kontak. Longsoran elemen bangunan merupakan fungsi dari
gaya yang disebabkan oleh tekanan tanah efektif yang mendorong elemen dikurangi
perlawanan geser sepanjang dasar elemen, dan gaya yang disebabkan oleh tekanan tanah
pasif.

5

Konsep instrumentasi geoteknik, dan pertimbangan sistem desain

5.1
Penjelasan umum
Bagian ini membahas perluasan konsep geoteknik yang telah diuraikan sebelumnya, untuk
mengidentifikasi parameter dari material tubuh bendungan, dan fondasi yang perlu dipantau
yang dipakai sebagai bahan masukan untuk mendesain sistem instrumentasi yang tepat.
Sistem instrumentasi yang tepat harus dapat menjawab apakah kestabilan lereng masih
cukup, apakah koefisien permeabilitas tidak meningkat, apakah deformasi mempengaruhi
tinggi jagaan yang tersedia. Semua data ini akan berfaedah dalam melakukan evaluasi
keamanan bendungan.
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5.2
Interpretasi kondisi geoteknik
Untuk dapat mengetahui terperinci kondisi geoteknik pada bendungan tipe urugan, dan
tanggul, pada tahap desain diperlukan sejumlah penyelidikan lapangan (pengeboran), dan
laboratorium. Hasil penyelidikan ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi perlapisan tanah,
dan batuan terperinci dengan membuat profil-profil memanjang, dan melintang pada sumbu
bendungan, dan dilengkapi dengan parameter geoteknik. Hasil interpretasi ini digunakan
oleh pendesain sebagai dasar untuk menentukan letak fondasi bendungan, dan program
penggalian pada tahap konstruksi.
Material tanah, dan batu terbentuk melalui proses alamiah sehingga bersifat heterogen.
Berbeda dengan material baja, dan beton yang dapat dikontrol tingkat keseragamannya
dengan uji mutu.
Kadang-kadang dalam program eksplorasi, pendesain tidak mampu untuk mendeteksi sifatsifat, dan kondisi endapan alami sehingga harus melakukan asumsi, dan generalisasi dalam
melakukan interpretasi kondisi geoteknik yang mungkin berbeda dengan kondisi lapangan
sebenarnya. Meskipun desain bendungan urugan didasarkan atas aspek keraguan tersebut,
pengamatan visual yang didukung oleh pengukuran kuantitatif dari hasil instrumentasi akan
memberikan informasi bagi tenaga ahli teknik untuk dapat memeriksa, dan mengverifikasi
asumsi desain. Pengamatan secara visual yang digabungkan dengan data instrumentasi
akan memberikan dasar untuk penilaian kinerja bendungan, dan fondasi serta keamanan
selama pengoperasian di lapangan.
5.3
Manfaat pemasangan instrumentasi
Pemasangan instrumentasi geoteknik pada bendungan urugan, dan tanggul mempunyai arti
yang sangat penting karena dapat berfungsi sebagai alat
1) perkiraan secara analitis keamanan bendungan;
2) perkiraan perilaku jangka panjang;
3) evaluasi legal (aspek hukum);
4) pengembangan, dan verifikasi untuk desain yang akan datang.
Untuk dapat memenuhi fungsi tersebut, data hasil pengamatan instrumentasi harus
merupakan data lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan tingkat ketelitiannya. Data
tersebut antara lain, berupa data kuantitatif untuk menilai atau menaksir besarnya tekanan
air pori, deformasi, tegangan total, bocoran, temperatur, kejadian gempa, dan muka air
waduk. Berbagai variasi instrumen dapat digunakan dalam program pemantauan secara
lengkap untuk menentukan semua kondisi kritis suatu bendungan. Instrumentasi geoteknik
yang paling umum digunakan dibahas dalam Bab 6.
5.3.1 Perkiraan secara analitik
Analisis data dari hasil instrumentasi geoteknik dapat digunakan untuk mencocokkan atau
memverifikasi parameter desain, asumsi desain, teknik konstruksi, analisis untuk kondisi
yang tidak diinginkan, dan kinerja sebenarnya, seperti dibahas berikut ini.
1) Verifikasi parameter desain
a) Data hasil pengamatan instrumen dapat digunakan untuk verifikasi parameter desain
dengan melakukan perbandingan hasil pengamatan dengan hasil analisis sehingga
pendesain dapat menentukan apakah ada kesesuaian desain. Jika tidak ada
kesesuaian, pendesain dapat melakukan analisis balik dengan cara coba-coba untuk
memperoleh parameter yang tepat untuk digunakan dalam modifikasi desain jika
diperlukan.
b) Desain bendungan urugan tanah, dan batu pada umumnya memerlukan studi
tentang tegangan, regangan, dan deformasi yang komplekss, dan didasarkan pada
asumsi geoteknik yang konservatif sesuai dengan karakteristik material, dan sifat
bangunan. Asumsi umum ini memberi Gambaran tentang besaran deformasi yang
belum pasti, dan harus diverifikasi.
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c) Pengamatan terhadap sistem instrumentasi, dan penilaian kinerja bendungan
urugan, dapat membantu hal-hal yang belum diketahui secara jelas sehingga usulan
untuk perbaikan, dan penyempurnaan suatu desain menjadi lebih terarah.
2) Verifikasi asumsi desain, dan teknik konstruksi
Pengalaman menunjukkan bahwa suatu desain baru atau desain modifikasi dengan
teknik konstruksi tertentu, belum tentu langsung dapat diterima tanpa ada pembuktian
tentang baik atau tidaknya kinerja bangunan. Data yang diperoleh dari instrumentasi
dapat membantu untuk mengevaluasi kesesuaian teknik baru atau modifikasi.
3) Analisis untuk kondisi yang merugikan
Apabila terjadi keruntuhan, keruntuhan sebagian, kondisi darurat, perubahan yang tidak
signifikan secara visual dalam bentuk, gejala atau rembesan pada bendungan atau
tanggul, data hasil pengamatan instrumen akan sangat berharga dalam menentukan
sebab-sebab kerusakan tersebut. Selain itu, instrumentasi biasanya dipasang sebelum
atau selama pekerjaan perbaikan berlangsung di suatu tempat untuk menentukan
efektivitas penyempurnaan, dan perbaikan pada kondisi yang ada.
4) Verifikasi perubahan kinerja secara historis
Data instrumentasi juga sangat berguna untuk mengevaluasi perubahan kinerja dari
bendungan urugan atau tanggul dengan cara mempelajari data sejarah waktu
pengamatan instrumentasi.
5.3.2 Perkiraan kinerja yang akan datang
Data instrumentasi harus dapat digunakan untuk memperkirakan kinerja bendungan, dan
tanggul yang akan datang. Perkiraan tersebut dapat bervariasi dari kinerja cukup baik yang
berkelanjutan pada kondisi operasi normal hingga kondisi darurat yang dapat mengancam
kehidupan atau keamanan yang memerlukan kegiatan perbaikan.
Kadang-kadang bendungan urugan tanah, dan batu dibangun hanya untuk penggendalian
banjir yang selalu berada dalam keadaan kering atau hanya mengelola daerah konservasi
sangat rendah atau tempat-tempat rekreasi. Sebagai konsekuensinya, bendungan urugan ini
tidak pernah mengalami kondisi banjir maksimum. Namun data instrumentasi untuk banjir
antara dapat digunakan untuk memperkirakan kinerja bendungan pada kondisi banjir
maksimum.
5.3.3 Evaluasi legal (sah)
Data instrumentasi yang teliti juga dapat digunakan sebagai data dalam proses penuntutan
secara hukum dalam klaim kegagalan akibat pelaksanaan konstruksi yang kurang baik. Data
tersebut digunakan untuk mengevaluasi kewajaran penuntutan yang diajukan.
5.3.4 Pengembangan, dan verifikasi desain yang akan datang
Analisis kinerja bendungan, dan tanggul yang ada, dan data hasil instrumentasi selama
operasi, dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi baru dalam desain, dan
konstruksi bendungan agar menjadi lebih aman, dan ekonomis.
5.4
Konsep dasar instrumentasi
Penentuan jumlah, jenis, dan lokasi instrumen yang diperlukan pada bendungan atau
tanggul hanya dapat dilakukan secara efektif berdasarkan gabungan antara pengalaman,
akal budi, dan intuisi. Setiap bendungan urugan mempunyai permasalahan khusus, dan
memerlukan solusi tersendiri untuk persyaratan instrumentasi. Oleh. Oleh karena itu, dalam
mendesain sistem instrumentasi perlu dipahami, dan dipertimbangkan pengaruh kondisi
geoteknik tubuh bendungan, fondasi, ebatmen, dan tebing waduk. Geoteknik merupakan
bagian utama dalam desain bendungan, seperti desain bendungan di atas kondisi fondasi
yang sulit, tingkat bahaya tinggi di hilir, adanya masalah secara visual, lokasi yang terpencil,
operasi yang tidak terkendali secara normal atau hal lain yang menuntut penyediaan
instrumentasi. Keadaan alat harus dipahami, dan jelas tujuannya, termasuk sistem struktur
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tanah atau batuannya. Tenaga yang berkecimpung dalam pemasangan instrumentasi
lapangan harus mengerti tentang ilmu mekanika, dan fisika dasar yang terkait, dan berbagai
instrumen yang cocok untuk berfungsi dalam kondisi yang dihadapi.
5.5
Desain sistem instrumentasi
Dalam desain sistem instrumentasi bendungan, perlu mempertimbangkan banyak faktor.
Gabungan tim pendesain (atau mereka yang bertanggung jawab dalam evaluasi bendungan
yang ada), dan personel yang berpengalaman dalam penggunaan instrumentasi geoteknik
merupakan faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam desain sistem
instrumentasi. Serangkaian langkah yang dianjurkan Dunnicliff (1988, dan 1990) disajikan di
bawah ini.
5.5.1 Perkiraan mekanisme untuk mengontrol perilaku
Dalam tahap desain bendungan baru atau bendungan yang ada, tenaga ahli geoteknik
biasanya sudah mengetahui daerah-daerah yang perlu mendapat perhatian khusus.
Berdasarkan hal tersebut, harus dikembangkan suatu hipotesis (patokan duga) mengenai
hidraulik, tegangan-regangan atau mekanisme kekuatan geser yang akan mempengaruhi
perilaku bendungan untuk berbagai kondisi. Kemudian program instrumentasi harus didesain
sesuai dengan hipotesis itu. Sebagai contoh, material fondasi tanah lunak akan berkaitan
dengan kestabilan, dan penurunan;. Oleh karena itu instrumentasi diperlukan untuk
memantau tekanan air pori, dan proses konsolidasi. Jika material ebatmen menyebabkan
permasalahan rembesan berlebihan, dipilih instrumentasi yang dapat memantau debit aliran,
dan uji kualitas air untuk mendeteksi konsentrasi zat padat atau endapan dalam rembesan.
5.5.2 Tujuan instrumentasi
Tujuan utama instrumentasi adalah untuk menghasilkan data yang berguna dalam
menentukan apakah bendungan atau fondasi dapat berfungsi sesuai dengan aspek
keamanan yang telah ditentukan.
Apabila bendungan mempunyai kondisi fondasi atau bentuk desain yang khusus,
instrumentasi akan membantu untuk memantau apakah konsep desain selama konstruksi,
dan operasi sudah memenuhi kriteria atau tidak. Sebuah program pemantauan yang lengkap
harus dikembangkan terutama untuk kondisi, dan bentuk khusus di lapangan. Jika kondisi
fondasi atau bentuk desain bendungan tidak merupakan hal khusus, keperluan instrumentasi
akan berkurang. Beberapa bendungan urugan yang mempunyai ketinggian yang sedang,
dan dibangun di atas fondasi yang baik umumnya hanya memerlukan sedikit instrumentasi.
Tabel 1 Contoh pertanyaan geoteknik yang mungkin muncul
(Dunnicliff 1990)
Pertanyaan

Bagian bangunan

Parameter yang dipantau

Bagaiman kondisi lapangan
awal?
Bagaimana perilaku bendungan
selama konstruksi?
Bagaimana perilaku bendungan
selama
pengisian
pertama
waduk?
Bagaimana perilaku bendungan
selama air waduk surut?
Bagaimana perilaku bendungan
selama pengoperasian jangka
panjang?

Fondasi, ebatmen, daerah
drainase
Fondasi, tubuh bendungan,
ebatmen
Semua bagian, dan daerah
yang berdekatan

Tekanan air pori, hidrologi,
meteorologi
Tekanan air pori, pergerakan
horizontal, dan atau vertikal
Tekanan air pori, pergerakan
horizontal, dan atau vertikal,
rembesan, larutan zat padat
Tekanan air pori, stabilitas lereng

Bagian lereng udik, lereng
alam di sekitarnya
Semua bagian bangunan
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5.5.3 Permasalahan geoteknik
Setiap instrumen yang akan dipasang pada, di dalam atau dekat bendungan urugan harus
dipilih, dan ditempatkan untuk membantu menanggulangi hal-hal khusus. Sebelum memilih
metode pengukuran, harus dibuat daftar pertanyaan geoteknik yang akan muncul pada
waktu tahap desain, konstruksi atau operasi. Untuk berbagai tahap, persoalan harus
mencakup kondisi lapangan awal, kinerja selama pelaksanaan, kinerja selama pengisian
pertama waduk, kinerja selama air waduk surut, dan kinerja jangka panjang. Dunnicliff
(1990) telah membuat daftar contoh pertanyaan geoteknik yang mungkin muncul
berhubungan dengan bentuk, dan parameter yang layak (periksa Tabel 1).
5.5.4 Pemilihan parameter yang perlu dipantau
Parameter tipikal yang harus dipantau meliputi tekanan air tanah, deformasi, tegangan total,
temperatur, kejadian gempa, bocoran, dan muka air. Tenaga ahli teknik harus
memperhitungkan parameter mana yang paling menentukan untuk sebuah bendungan
khusus.
5.5.5 Perkiraan besaran perubahan
Dalam pemilihan kisaran, dan kepekaan atau ketelitian instrumen pada tahap awal perlu
diperkirakan besaran perubahan yang akan diukur. Perkiraan nilai maksimum yang mungkin
terjadi akan mempengaruhi pemilihan kisaran instrumen. Adapun nilai minimumnya akan
mempengaruhi pemilihan kepekaan, dan ketelitian instrumen yang akan digunakan. Jika
pertimbangan hanya ditekankan untuk keperluan konstruksi atau keamanan saja, penentuan
awal dapat dilakukan dengan nilai-nilai numerik yang diperlukan untuk analisis atau
pekerjaan perbaikan (tahap peringatan dini).
5.5.6 Pemilihan lokasi instrumen
Lokasi instrumen harus ditentukan berdasarkan perkiraan perilaku pada lokasi yang
ditentukan. Lokasi harus cocok dengan kondisi geoteknik, dan metode analisis yang akan
digunakan untuk interpretasi data. Pendekatan praktis untuk memilih lokasi instrumen
mencakup:
1) identifikasi zona-zona bagian khusus misalnya daerah yang strukturnya lemah yang
dibebani sangat berat, harus ditempatkan instrumentasi yang cocok.
2) memilih zona yang dapat mewakili penampang melintang tipikal, yang diperkirakan dapat
mewakili perilaku keseluruhan (secara tipikal, satu penampang melintang akan berada
atau mendekati tinggi maksimum bendungan, dan satu atau dua penampang lainnya
akan berada pada lokasi yang tepat).
3) identifikasi zona-zona yang mengandung diskontinuitas dalam fondasi atau ebatmen.
4) memasang beberapa instrumen tambahan pada lokasi-lokasi lain yang berpotensi kritis
sekunder untuk menunjukkan perilaku pembanding.
5) menempatkan patok-patok tanda survei pada jarak interval dalam arah memanjang
(longitudinal) pada elevasi yang tepat.
Jika perilaku dari salah satu atau lebih lokasi sekunder penampang utama menunjukkan
perbedaan yang signifikan, tenaga ahli desain juga harus menyediakan instrumen tambahan
pada lokasi-lokasi sekunder itu. Pemilihan lokasi tersebut, harus mempertimbangkan
kelangsungan fungsi instrumen. Kerusakan pada instrumen atau kabel selama konstruksi
berlangsung harus dicegah dengan cara membuat desain yang baik serta perlindungan
sementara, dan permanen pada bidang permukaan terbuka. Perlindungan terhadap
kerusakan juga harus merupakan bagian dari desain.
5.5.7 Pemilihan instrumen
Pemilihan instrumen yang akan digunakan didasarkan atas pertimbangan berbagai hal,
yaitu:
1) ketelitian data yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu.
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2) alat yang sederhana, dan mudah digunakan.
3) apabila alat yang sederhana tidak dapat digunakan untuk pengamatan, dipilih alat yang
lebih komplekss. Misalnya apabila pengamatan menggunakan pisometer sistem terbuka
tidak mungkin memberikan hasil yang akurat karena dipengaruhi oleh berbagai hal,
dapat digunakan pisometer yang lebih komplekss namun dapat memberikan data yang
akurat, seperti pisometer pneumatik, pisometer vibrating, pisometer tabung ganda, dan
jenis lainnya.
4) apabila biaya menjadi bahan pertimbangan, instrumen dengan total biaya termurah akan
menjadi pilihan. Biaya-biaya yang dipertimbangkan termasuk:
a) kemudahan dalam mendapatkan instrumen, dan perlengkapannya.
b) kalibrasi.
c) pemasangan.
d) pemeliharaan selama instrumen digunakan.
e) pembacaan.
f) pengolahan data.
g) biaya tambahan apabila ada komponen instrumen atau instrumen itu sendiri yang
harus diganti karena sudah tidak menghasilkan data yang baik.
Hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bahwa masing-masing instrumen
dapat menimbulkan masalah, seperti hal-hal berikut.
a) Pemasangan harus berada pada lokasi yang baik, dan dapat dipasang secara
terpisah dalam bendungan, dan fondasi.
b) Pipa pelindung horizontal, dan vertikal atau kabel yang ditarik dari instrumen ke
rumah terminal dapat menyebabkan pemadatan yang kurang baik pada daerah
tersebut yang dapat menimbulkan aliran secara parsial.. Oleh karena itu,
pemasangan konduit secara horizontal harus dihindari dalam arah utama aliran.
5) Mengumpulkan informasi tentang instrumen yang akan dipasang dari masing-masing
produsen serta mempelajari kelemahan-kelemahan, dan keuntungan-keuntungan dari
masing-masing instrumen.
5.5.8 Pertimbangan sistem otomatisasi instrumen
Sistem Akuisisi Data Otomatisasi (automated data acquisition system, ADAS) merupakan
cara pengumpulan data instrumentasi geoteknik yang penting, dan perlu dipertimbangkan.
Pengembangan alat elektronik lapangan telah memungkinkan untuk memasang, dan
mengoperasikan sistem ADAS jarak jauh sehingga menghasilkan pembacaan data
sebenarnya (real time) yang akurat, terpercaya, dan efektif.
Dengan meningkatnya kebutuhan untuk melakukan evaluasi keamanan bendungan, dan
kekurangan tenaga kerja ahli, banyak sekali keuntungan dalam penggunaan sistem akuisisi
data otomatisasi. Pertimbangan yang matang harus dilakukan dalam menggunakan ADAS
pada bendungan baru, dan menyelaraskan kembali dengan bendungan yang ada. Walaupun
sistem otomatisasi (ADAS) dapat menghasilkan data penting secara tepat waktu, sistem itu
hanya merupakan bagian integral dari program keseluruhan keamanan bendungan.
Sistem ADAS tidak dapat menggantikan sistem pengamatan visual, dan evaluasi data
instrumentasi. Pembahasan lebih lanjut tentang ADAS disajikan dalam Bab 7.
5.5.9 Desain pencatatan faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran
Catatan selama pemasangan instrumen yang dilakukan bersamaan dengan proses
pembangunan harus disimpan dengan baik karena dapat digunakan untuk menyesuaikan
data dengan kondisi awal pemasangan. Apabila diperlukan data pencatatan harus dikoreksi
akibat pengaruh pemasangan tersebut. Catatan visual selama pengamatan juga perlu
disimpan, seperti ketinggian air, kondisi struktur di sekeliling instrumen, besarnya aliran,
waktu pencatatan setelah terjadinya gempa, waktu pencatatan setelah terjadinya hujan, dan
lain-lain.
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5.5.10 Pengadaan prosedur untuk menentukan keabsahan data
Personel yang bertanggung jawab terhadap instrumentasi pemantauan harus dapat
menentukan apakah instrumen berfungsi dengan benar. Hal ini kadang-kadang dapat
ditentukan melalui pengamatan visual atau dengan instrumen cadangan yang berfungsi
sama. Instrumen cadangan berguna untuk memperkuat atau mengabaikan perilaku yang
ditunjukkan oleh beberapa komponen sistem utama, walaupun ketelitiannya sangat kurang
daripada sistem utama. Sebagai contoh, patok survei secara optik dapat digunakan untuk
menunjukkan pergeseran atau pergerakan lereng sebenarnya yang dideteksi oleh
inklinometer. Atau, tranduser tekanan elektrik atau pneumatik yang digunakan untuk
pemantauan tekanan air pori jangka panjang dapat dilengkapi dengan pisometer hidraulik
tabung ganda sebagai sistem cadangan. Keabsahan data dapat juga dievaluasi dengan
memeriksa konsistensi data pemantauan. Sebagai contoh, untuk pemantauan konsolidasi,
disipasi tekanan air pori harus konsisten dengan penurunan terukur, dan peningkatan
tekanan air pori harus konsisten dengan penambahan pembebanan. Kemampuan
pengulangan dapat juga membantu keabsahan data.
Pembacaan sebaiknya dilakukan beberapa kali sepanjang periode waktu yang singkat untuk
menentukan apakah kemampuan pembacaan data secara normal menghasilkan data yang
meragukan. Jika hal ini terjadi, metode yang paling dapat diandalkan untuk menentukan
pengumpulan data adalah menyediakan sistem instrumentasi yang paling sederhana namun
menghasilkan data yang diinginkan.
5.5.11 Penentuan biaya
Pembiayaan instrumentasi sebuah proyek harus direncanakan pada tahap desain untuk
bendungan baru atau tahap desain dari evaluasi bendungan yang ada. Pada perencanaan
awal sudah diketahui jumlah biaya yang diperlukan, besarnya biaya yang tersedia, dan
apakah sumber biaya tambahan masih diperlukan. Jika keperluan untuk instrumentasi
didesain dengan baik, dan benar, akan diperoleh pembiayaan yang mencukupi. Penentuan
biaya harus memperhitungkan biaya instrumentasi, pemasangan, kalibrasi, otomatisasi,
perlindungan jangka panjang, pemeliharaan, dan pengumpulan data serta manajemen atau
pengelolaannya.
5.5.12 Desain pemasangan
Prosedur pemasangan terlebih dahulu harus didesain dengan baik sebelum jadwal waktu
pemasangan ditentukan dengan mengikuti pedoman yang disajikan dalam Bab 8. Prosedur
tertulis langkah demi langkah harus disiapkan dengan memasukkan semua aspek penting
seperti petunjuk instruksi pabrik pembuat alat, dan pengetahuan pendesain tentang kondisi
geologi yang khusus. Prosedur tertulis harus mencakup daftar terperinci dari material, dan
alat yang diinginkan. Formulir data pemasangan harus disiapkan untuk dokumentasi faktorfaktor pengaruh data terukur. Jika mungkin, instrumentasi sebaiknya dipasang oleh personel
proyek atau konsultan instrumentasi yang berpengalaman daripada oleh personel kontraktor.
Untuk proyek bendungan yang sedang dibangun, rencana pemasangan harus
dikoordinasikan dengan konstraktor pelaksana termasuk pengaturan untuk jalan masuk,
keamanan personel, dan perlindungan instrumen sementara ataupun permanen serta
menghindari kerusakan. Jadwal pemasangan harus disiapkan agar konsisten dengan jadwal
konstruksi.
5.5.13 Desain perlindungan jangka panjang
Perlindungan instrumentasi dalam jangka panjang harus dipertimbangkan. Keberhasilannya
termasuk penentuan lokasi awal semua instrumen seiring dengan pola lalu-lintas, operasi
alat pemeliharaan proyek, dan jalan masuk untuk kunjungan resmi proyek. Jika perlu,
pemasangan harus ditanam dalam kotak kedap sehingga tidak terlihat atau diberikan
perlindungan yang cocok pada bidang permukaan. Lokasi kabel yang tertanam, dan lokasi
lapisan di bawah permukaan lainnya harus benar-benar didokumentasi dalam Gambar
pelaksanaan untuk menjaga kerusakan selanjutnya.
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5.5.14 Desain kalibrasi, dan pemeliharaan yang teratur (regular)
Desain suatu sistem instrumentasi harus mempertimbangkan bahwa diperlukan kalibrasi
yang teratur, dan pemeliharaan perangkat keras sepanjang umur layan proyek. Dalam
desain sistem ini juga harus dikembangkan prosedur, dan jadwal pelaksanaan untuk
pemeliharaan semua alat baca, dan komponen sensitif yang terjangkau. Kalibrasi, dan
pemeliharaan dibahas dalam Bab 10.
5.5.15 Perencanaan pengumpulan, dan pengelolaan data
Prosedur pengumpulan, pemrosesan, presentasi, interpretasi, dan pelaporan data
instrumentasi harus dikembangkan terlebih dahulu sebelum pemasangan sistem alat
dilaksanakan. Jika arsip pengumpulan data terlalu banyak, akan menghasilkan sejumlah
besar data yang harus diproses sehingga waktu, dan biayanya juga besar sekali. Dengan
adanya perkembangan pengumpulan data, pemrosesan, dan prosedur presentasi secara
komputer, pekerjaan manual keseluruhan akan sangat berkurang. Akan tetapi, keterbatasan
komputerisasi juga harus diketahui. Tidak ada sistem komputer yang mampu menggantikan
keputusan teknik (judgement). Tenaga ahli desain harus melakukan hal ini untuk
menentukan bahwa faktor pengaruh yang terukur berkaitan dengan sebab-sebab yang
mungkin terjadi. Pekerjaan interpretasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan sebaiknya
dilakukan oleh personel yang kompeten daripada dengan komputer. Pengelolaan data, dan
analisis dibahas dalam Bab 9.
5.5.16 Koordinasi sumber-sumber
Pekerjaan yang harus dipertimbangkan selama program pemantauan terdiri dari desain
kalibrasi yang teratur, dan pemeliharaan instrumen, perolehan suku cadang instrumen,
pemasangan, dan kalibrasi, pengumpulan data, dan pengelolaan data. Jika pekerjaan
tersebut telah ditentukan, personel yang terlibat langsung dengan data harus diberi tanggung
jawab untuk menghasilkan data yang akurat. Personel instrumentasi harus mempunyai latar
belakang dasar-dasar geoteknik, dan dapat dipercaya, sabar, dan punya motivasi kerja serta
menunjukkan perhatian sepenuhnya. Kualifikasi personel dibahas dalam subbab 5.8.
5.5.17 Penentuan biaya umur layan
Jika desain sistem telah lengkap, penentuan biaya pekerjaan yang diusulkan dalam subbab
5.5.11 harus diperbaharui. Pemeliharaan harus dilakukan untuk menentukan bahwa
pembiayaan yang diberikan cukup untuk menangani semua aspek program, termasuk
pemeliharaan instrumen, dan pengumpulan data serta proses biaya selama umur layan
proyek.
5.6
Upaya perolehan (procurement)
Pekerjaan pelaksanaan fasilitas instrumentasi, dan perawatan yang bersifat khusus yang
diperlukan dalam upaya perolehan, pemasangan, dan kalibrasi alat memerlukan
pengawasan operasional yang ketat dari personel tenaga ahli yang berpengalaman. Upaya
perolehan langsung suku cadang khusus dari pabrik harus ditelusuri.
5.7
Kualifikasi personel dan pertanggung jawaban
Variasi pekerjaan harus dapat diselesaikan untuk keberhasilan program instrumentasi.
Pekerjaan tersebut terdiri dari pemasangan instrumentasi, kalibrasi, otomatisasi,
perlindungan jangka panjang, pemeliharaan, serta pengumpulan, dan pengelolaan data.
Pada umumnya, tanggung jawab ini dapat diserahkan kepada individu yang berbeda
keahlian, dan latar belakang atau pada orang yang sama, tetapi dapat bertanggung jawab
untuk berbagai pekerjaan. Tanggung jawab harus jelas sekali karena komunikasi akan
menjadi alat penting di antara berbagai personel (Tabel 2). Lingkup keseluruhan pekerjaan
harus diawasi oleh seorang tenaga ahli instrumentasi atau geoteknik tingkat senior.
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5.7.1 Personel inspeksi proyek
Inspeksi bagian bangunan proyek harus dilakukan secara rutin selama konstruksi, dan
pengoperasian proyek. Jadwal dapat bervariasi tergantung pada keadaan kritis bagian
bangunan khusus. Seorang tenaga ahli proyek, pengawas proyek atau mandor
pemeliharaan adalah personel yang paling kompeten, tetapi siapa pun yang telah mengikuti
pelatihan dapat melakukan inspeksi. Sebagai contoh, petugas inspeksi harus mencari bukti
rembesan, keadaan darurat atau kesulitan di dalam bendungan atau ebatmen, terutama
mata air, bocoran atau didihan air yang terjadi sepanjang kaki hilir bendungan atau zona
penurunan, peronggaan, penggelembungan atau kesulitan dalam tubuh bendungan.
Keterangan atau peringatan harus dicantumkan pada formulir awal, dan jika diperlukan
tanggapan, personel daerah yang berwenang harus segera diberitahu.
5.7.2 Personel instrumentasi, dan atau pemasangan alat otomatis
Pemasangan harus dikoordinasikan oleh tenaga ahli geoteknik senior karena pemasangan
instrumen, dan peralatan otomatis yang tepat memerlukan pengetahuan, dan persyaratan
khusus.
Tabel 2 Tanggung jawab personel
Jabatan personel

Tanggung jawab

Tenaga ahli instrumentasi atau geoteknik senior.

Personel inspeksi proyek.

Personel pemasangan instrumentasi, dan atau alat
otomatisasi.
Personel pengumpulan data
Personel pemeliharaan instrumentasi,
otomatisasi.
Personel pemasukan data.
Personel
pengelolaan
penggambaran.

data,

dan

pelaporan,

Manajer program instrumentasi.
Personel analisis, dan pengkaji ulang.

alat

dan

Mengkoordinasi, dan mengawasi seluruh program
instrumentasi, termasuk desain instrumentasi, dan alat
otomatisasi, pemilihan, perolehan, dan pemasangan.
Memberikan pelatihan pada personel instrumentasi,
dan membantu dalam pengambilan keputusan. Selain
itu, membantu dalam interpretasi data, dan analisis
serta memberikan bantuan teknik atau petunjuk pada
tenaga ahli geoteknik lain yang bertanggung jawab
dalam analisis data akhir.
Inspeksi proyek selama konstruksi, dan operasi.
Membuat catatan perubahan (rembesan, didihan,
penggerowongan, dll), dan memberitahu personel
daerah jika perlu.
Bertanggung jawab atas instrumentasi awal, dan
pemasangan; memastikan pembacaan awal adalah
benar, dan membuat kalibrasi awal yang diperlukan.
Mengumpulkan data dari instrumentasi pembacaan
secara manual, serta memasukkan data ke komputer.
Memelihara instrumentasi, dan otomatisasi sepanjang
umur layan proyek serta mengkalibrasi.
Memasukkan data terkumpul ke komputer. Juga
bertanggung jawab atas pengumpulan data dari
lapangan.
Memroses data dari semua proyek daerah. Bekerja
sama dengan engineer instrumentasi atau geoteknik
senior. Bekerja dalam berbagai program perangkat
lunak, transfer data dari lapangan terpencil,
pemrograman,
merumuskan
laporan,
dan
menyampaikan plot data.
Memperhatikan tenaga ahli instrumentasi atau
geoteknik senior.
Mengkaji, dan menganalisis data akhir untuk
memastikan telah dilaksanakan sesuai dengan desain.
Juga memberitahu personel pemeliharaan atas
pembacaan yang tidak teliti atau tidak berfungsi.

5.7.3 Personel pengumpulan data
Personel proyek diharapkan tetap diberi tanggung jawab pengumpulan data, dan harus
dilatih dengan baik oleh tenaga ahli instrumentasi atau geoteknik senior, serta mendapat
pelatihan tentang pengumpulan data. Personel proyek yang bersifat sementara atau
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musiman, yang bertanggung jawab atas pengumpulan data ditugasi hanya untuk yang
berpengetahuan geoteknik terbatas. Jika personel ini tetap ditugasi pekerjaan itu, mereka
tidak mengerti atau tidak menikmati pekerjaan itu sehingga akan mempengaruhi kualitas
data. Pegawai paruh waktu yang harus mendapat pelatihan secara berulang-ulang akan
menyulitkan, dan memakan waktu. Ada tiga opsi dalam mempertimbangkan personel untuk
membaca manual instrumen. Tugas untuk membaca manual instrumen biasanya dapat
digabung dengan pemeliharaan alat otomatis jika pengumpulan data dilakukan otomatis
sebagian. Opsi kedua adalah untuk mengupah pegawai tetap yang mempunyai lingkup
pekerjaan termasuk membaca manual instrumentasi pada sebuah proyek daerah atau
daerah yang luas. Secara praktis seseorang pada proyek atau daerah harus membuat
manual pembacaan, untuk memberikan konsistensi data, dan juga membantu kemampuan
seseorang untuk memahami riwayat perilaku instrumen. Opsi ketiga adalah mengontrakkan
pekerjaan keluar, namun hal ini tidak umum sebab ada kemungkinan terjadi ‘penyewaan’
personel pembacaan dari kontraktor.
5.7.4 Personel pemeliharaan instrumentasi, dan alat otomatisasi
Pemeliharaan instrumentasi, dan alat otomatisasi akan bertambah lebih kompleks karena
adanya otomatisasi beberapa bagian dari kesatuan proyek. Pembahasan tentang
persyaratan personel berkaitan dengan pemeliharaan disajikan dalam subbab 8.2.
5.7.5 Personel pemasukan data
Pekerjaan pemasukan data biasanya digabungkan dengan pekerjaan lain. Pemasukan data
dapat berada pada lokasi proyek dengan personel pengumpulan data atau pada kantor
daerah dengan personel pengelolaan data. Pemasukan data dapat dikerjakan oleh personel
bukan bidang geoteknik, misalnya personel pengelolaan informasi. Akan tetapi karena
pemeriksaan kesalahan awal harus dilakukan pada tingkat pemasukan data, sebaiknya
dikerjakan oleh personel yang memahami tentang instrumen, dan pemasukan data.
5.7.6 Personel pengelolaan data, pelaporan, dan penggambaran
Pada umumnya tugas ini dilakukan oleh tenaga teknisi ahli di tingkat daerah yang
berkemampuan komputer cukup tinggi, yang dapat memroses data dari semua proyek
daerah. Personel ini harus bekerja sama dengan tenaga ahli instrumentasi atau geoteknik
senior yang bertanggung jawab atas koordinasi seluruh program instrumentasi. Pekerjaan ini
saling berhubungan dengan berbagai program perangkat lunak, transfer data dari lokasi
terpencil, pemrograman, pengadaan laporan, dan penyampaian plot data. Personel juga
perlu dilatih dalam pengumpulan data, dan pengelolaan lapangan sehingga lebih mengerti
tentang penggunaan instrumen, dan alat otomatisasi.
5.7.7 Manajer atau pemimpin program instrumentasi
Keseluruhan pengelolaan program instrumentasi harus diawasi oleh seorang tenaga ahli
geoteknik atau instrumentasi, yang juga bertanggung jawab pada desain instrumentasi alat
otomatisasi, pemilihan, perolehan, dan pemasangan. Tenaga ahli ini harus mengkoordinasi
semua pekerjaan tersebut di atas, memberikan pelatihan pada personel instrumentasi, dan
membantu dalam keputusan personel. Tenaga ahli ini minimal harus dapat membantu dalam
interpretasi, dan analisis, dan memberikan bantuan teknik atau petunjuk pada tenaga ahli
geoteknik lain yang bertanggung jawab atas analisis data akhir.
5.7.8 Personel pengkajian ulang, dan analisis
Tenaga ahli instrumentasi atau geoteknik senior harus terlibat dalam pengkajian ulang akhir,
dan analisis semua data instrumentasi. Pekerjaan ini dapat pula dilakukan oleh pengelola
program instrumentasi, tetapi tenaga ahli lain harus terlibat sehingga berbagai kajian ulang
dapat dilakukan. Pengelola program, dan teknisi pengkaji ulang harus menentukan jadwal
pengkajian ulang data, dan merumuskan laporan dengan dasar yang umum, dan konsisten.
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6

Rangkuman cara kerja alat ukur

6.1
Pendahuluan
Dalam Bab ini diberikan uraian singkat tentang cara kerja alat ukur yang biasa digunakan
untuk instrumen bendungan urugan, dan tanggul. Metode pengukuran yang dibahas terdiri
dari alat ukur tekanan, rembesan, deformasi, temperatur, dan gempa (periksa Gambar 7).
Metode pengukuran pergeseran atau pergerakan, tekanan angkat (uplift), tegangan, dan
regangan dengan sel beban, alat duga regangan, dan sel tegangan beton merupakan
pengukuran parameter struktural di luar lingkup pedoman ini, dan dibahas pada pedoman
lainnya. Informasi lebih terperinci tentang metode pengukuran dibahas dalam Dunnicliff
(1988).

Gambar 7 Bagan alir instrumen pemantauan untuk bendungan urugan dan tanggul

6.2
Metode instrumentasi elektronik
Pada umumnya metode instrumentasi elektronik terdiri dari tiga komponen yaitu tranduser,
sistem data akuisisi (pengumpulan), dan penyambung antara dua komponen. Sebuah
tranduser adalah alat yang mengkonversikan perubahan fisik ke dalam signal listrik yang
berkaitan. Sistem data akuisisi mempunyai kisaran dari alat bacaan portabel sederhana ke
sistem otomatisasi yang kompleks. Selain itu, juga dibahas alat-alat pengukuran untuk
berbagai parameter. Kadang-kadang terjadi tumpang tindih yang signifikan di antara
berbagai alat tersebut, misalnya, alat kabel getar yang digunakan untuk mengukur tekanan
pisometrik, deformasi, dan tegangan total. Untuk menghindari pengulangan, subbab ini
hanya menyajikan penjelasan singkat dari beberapa alat yang sering digunakan. Untuk
menggunakan alat baru perlu diwaspadai kemampuannya yang mungkin belum teruji. Alatalat baru yang dikembangkan harus telah teruji coba secara terbuka di laboratorium, dan di
lapangan sebelum dapat diterima sebagai kesatuan tunggal dalam bendungan urugan atau
tanggul. Teknologi lain seperti daya tahan alur getar, dan tranduser akustik mungkin
berpotensi, tetapi belum cukup diuji lapangan untuk aplikasi geoteknik, dan tidak dibahas
dalam pedoman ini.
6.2.1 Alat ukur pneumatik
Alat ukur pneumatik digunakan untuk pisometer pneumatik, sel tekanan tanah, dan alat duga
penurunan batas cair. Kebanyakan alat ukur modern mempunyai jenis seperti ditunjukkan
pada Gambar 8. Pada gambar itu pengukuran dilakukan dalam kondisi tidak ada aliran gas.
Tekanan P adalah tekanan yang berkaitan dengan tekanan air. Tekanan gas yang
meningkat digunakan pada pipa masukan (inlet) dengan tekanan gas kurang dari P. Apabila
tekanan gas melebihi P, diafragma akan terbuka, dan gas di sekitar belakang diafragma
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masuk ke dalam pipa keluaran (outlet), dan aliran dapat diketahui dengan menggunakan alat
deteksi aliran gas. Kemudian persediaan gas tertutup oleh katup inlet, dan setiap tekanan di
dalam tabung yang lebih besar daripada P mengalir keluar sehingga diafragma kembali ke
posisi semula ketika tekanan dalam tabung inlet sama dengan P. Tekanan ini dapat dibaca
pada tabung Bourdon atau alat duga tekanan listrik. Beberapa hasil terperinci yang perlu
diperhitungkan ketika memilih alat pneumatik, meliputi kepekaan pembacaan pergeseran
diafragma, aliran gas, diameter, dan panjang tabung, jenis tabung, penyesuaian tabung, gas,
dan jenis pengukur tekanan (manometer atau transducer)
6.2.2 Alat ukur kawat getar (vibrating wire)
Alat ukur kawat getar digunakan dalam sensor tekanan untuk pisometer, sel tekanan tanah,
dan alat ukur penurunan elevasi cairan (liquid level settlement gage), dan berbagai alat duga
deformasi. Dalam alat ukur kawat getar terdapat kawat baja panjang yang diikat pada kedua
ujungnya, dan ditarik sehingga dapat bebas bergetar pada frekuensi alami. Seperti pada tali
piano, frekuensi getar kawat akan bervariasi sesuai dengan tarikan kawat. Jadi dengan
pergerakan yang relatif kecil antara dua ujung ikatan alat ukur kawat getar, frekuensi getaran
kawat akan bervariasi.. Oleh karena itu kawat dapat digunakan sebagai sensor tekanan
seperti ditunjukkan pada Gambar 9. Kawat ini disentak secara magnetik oleh koil listrik yang
dihubungkan atau ditambatkan berdekatan pada tengah-tengah kawat. Koil yang sama atau
koil kedua digunakan untuk mengukur periode atau frekuensi getaran. Frekuensi (f)
tergantung pada lendutan diafragma, yaitu pada tekanan P.
Beberapa hasil terperinci yang perlu diperhitungkan ketika memilih alat ukur kawat getar,
meliputi metode pengikatan atau pembungkusan kawat, pencegahan korosi atau rembesan,
dan memperlakukan kembali tranduser untuk mencegah penyimpangan nol yang
sebenarnya. Kawat yang ditambatkan pada tarikan mendekati maksimum akan terjadi pada
tekanan nol. Tarikan ini memerlukan penjepitan, dan penguatan kawat besar yang dapat
menyebabkan rayapan, dan tidak ada lekatan kawat pada tambatan sehingga menghasilkan
reduksi frekuensi yang tidak berkaitan dengan regangan. Hal ini biasanya dikenal sebagai
penyimpangan tekanan dasar atau penyimpangan nol.
Dengan menggunakan tranduser kawat getar, pengaruh yang tidak diinginkan dapat
diabaikan, misalnya perlawanan kabel sinyal, perlawanan kontak, tanda listrik rembesan
pada tanah atau panjang kabel sinyal. Kabel yang sangat panjang dapat juga digunakan.

Gambar 8 Skema alat pneumatik (Dunnicliff 1988)
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Gambar 9 Skema alat vibrating wire (Dunnicliff 1988)

6.2.3 Alat duga regangan tahanan listrik (electrical resistance strain gage devices)
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur regangan, dan perubahan tahanan listrik
adalah sebagai berikut.
1) Alat duga regangan tahanan listrik telah banyak digunakan dalam beberapa alat ukur.
Alat duga ini merupakan konduktor dengan prinsip bahwa perubahan tahanan sesuai
dengan perubahan panjang. Hubungan antara perubahan tanah ∆ R, dan perubahan
panjang ∆ L dinyatakan dengan faktor duga (GF) dengan:

∆R
∆L
=
xGF .
R
L

Hasil keluaran dari alat duga biasanya diukur dengan menggunakan sirkuit jembatan
Wheatstone. Alat duga regangan perlawanan listrik dapat dikemas sebagai kawat terikat
(bondes wire), kawat tidak terikat (unbonded wire) (Gambar 10), foil terikat (Gambar 11),
dan alat duga yang dilas atau dipatri.
2) Perubahan tahanan terukur sangat dipengaruhi oleh panjang kabel, bidang kontak,
kelembapan, temperatur, dan bocoran pada tanah. Akan tetapi, pengaruh ini dapat
dikoreksi dengan mengukur perlawanan dari berbagai sistem komponen (kabel, kontak,
dan lain-lain) sehingga mengurangi perlawanan total. Berbagai perusahaan kini sudah
menghasilkan tranduser sinyal aliran rendah (4 sampai dengan dengan 20 miliamp) yang
tidak dipengaruhi oleh perlawanan.

Gambar 10 Skema alat regangan perlawanan listrik
kawat tidak terikat (Dunnicliff 1988)
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6.2.4

Tranduser listrik untuk mengukur perpindahan linier (Electrical transducer for
measuring linear displacement)
Jenis-jenis tranduser listrik untuk mengukur perpindahan linier adalah sebagai berikut.
1) Transformator diferensial variabel linier (linear variable differential transformer, LVDT)
(Gambar 12) terdiri dari magnet inti yang dapat bergerak melalui satu koil utama, dan
dua koil sekunder. Tegangan (voltase) AC digunakan untuk koil utama sehingga dapat
menginduksi tegangan AC pada setiap koil sekunder dengan besaran tergantung pada
jarak inti magnetik pada setiap koil sekunder.

Gambar 12 Skema alat LVDT (Dunnicliff 1988)

2) Transformator diferensial aliran langsung (direct current differential transformer, DCDT)
hampir sama dengan LVDT, kecuali pengaruh kabel yang tidak diinginkan seperti pada
LVDT yang dihindari dengan menggunakan tegangan DC, memerlukan pengurangan
arus listrik, dan penempatan komponen tambahan pada kerangka alat tranduser.
3) Alat ukur potensiometer linier adalah alat dengan pendorong yang dapat bergerak,
biasanya disebut penyapu, yang menyebabkan kontak listrik sepanjang jalur atau bidang
perlawanan tetap. Seperti ditunjukkan pada Gambar 13, tegangan DC teratur digunakan
pada kedua ujung bidang perlawanan, dan tegangan atau perlawanan daya tahan antara
B, dan C diukur sebagai sinyal keluaran (output). Tegangan antara A, dan C bervariasi
seperti penyapu yang bergerak dari titik A ke titik B.

Gambar 13 Skema alat potensiometer linier (Dunnicliff 1988)

4)

Sebuah tranduser kawat getar (subbab 6.2.2) dapat disesuaikan untuk mengukur
perpindahan linier dengan menggunakan pegas koil dalam rangkaian kawat getar
sehingga dapat melancarkan sistem untuk menghasilkan kisaran yang tepat, dan
manfaat sinyal frekuensi.
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Gambar 14 Alat ukur percepatan keseimbangan gaya
(force balance aselerometer, Dunnicliff 1988)

6.2.5 Sistem listrik lain
Beberapa sistem listrik lain yang dapat digunakan sebagai alat ukur adalah sebagai berikut.
1) Alat ukur percepatan keseimbangan gaya (force balance aselerometer) digunakan
sebagai sensor kemiringan dalam inklinometer. Alat ini terdiri dari massa yang
tergantung pada medan magnet dari detektor posisi (Gambar 14). Jika massa mengalami
gaya gravitasi sepanjang sumbu yang peka, akan mengalami pergerakan yang
menginduksi perubahan aliran arus dalam detektor posisi. Perubahan aliran ini disimpan
melalui amplifier servo ke coil perbaikan, yang akan memberikan gaya elektromagnet
pada massa yang besarnya sama, dan berlawanan dengan gaya gravitasi sehingga
massa berada dalam keseimbangan, dan tidak bergerak. Arus melalui koil perbaikan
diukur secara teliti dengan voltase yang melalui resistor/penghambat. Voltase ini
berbanding lurus dengan gaya masukan (input).
2) Sistem saklar magnet atau buluh (magnet/reed switch system) digunakan dalam alat
duga ekstensometer. Alat ini merupakan detektor posisi buka atau tutup yang dijalankan
untuk menunjukkan apakah saklar buluh berada dalam posisi tertentu sesuai dengan
magnet cincin, seperti diperlihatkan pada Gambar 15. Hubungan saklar biasanya
terbuka, dan salah satu saklar buluh harus rentan terhadap magnet. Jika saklar berada
dalam medan magnet yang cukup kuat, katup hubungan buluh akan tertutup, dan akan
tetap tertutup selama masih berada dalam medan magnet. Hubungan tertutup ini akan
menggerakkan bel (lonceng listrik) atau lampu penunjuk dari alat baca portabel.
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Gambar 15 Sistem saklar magnet/buluh
(magnet/reed switch system. Dunnicliff 1988)

3) Tranduser koil induksi (induction coil transducers) juga digunakan dalam alat duga
ekstensometer. Koil listrik digerakkan untuk menimbulkan medan magnet di sekeliling
koil (gulungan kawat). Jika koil ini ditempatkan di dalam cincin kawat baja (tanpa ada
hubungan listrik eksternal), voltase yang terinduksi dalam cincin akan mengubah arus
dalam koil akibat perubahan induksi. Aliran arus dalam koil akan menjadi maksimum jika
koil ditempatkan di pusat cincin sehingga dengan mengukur aliran dalam cincin,
tranduser akan dapat digunakan sebagai sensor yang berdekatan.
4) Tranduser sonik (sonic transducer) dapat digunakan untuk memantau muka air dalam
pisometer pipa tegak terbuka, dan ambang ruang olakan (stilling basin). Tranduser harus
dijaga agar tetap berada di atas permukaan air. Getaran (pulsa) bunyi yang melintasi
permukaan air, akan dipantulkan kembali ke tranduser. Jarak ke permukaan air
ditentukan dari waktu getar yang diukur, dan kecepatan gelombang bunyi yang diketahui,
dan dikoreksi dengan kesalahan karena induksi perubahan temperatur.
6.3
Alat ukur tekanan pisometer
Definisi tentang muka air tanah, tekanan air pori, tekanan gas pori, elevasi pisometer, dan
istilah lain yang berkaitan dengan alat ukur tekanan pisometer disajikan dalam Bab Istilah,
dan definisi. Alat yang paling umum digunakan untuk mengukur parameter-parameter ini
adalah pisometer.
6.3.1 Penggunaan
Penggunaan pisometer dibagi atas dua kelompok umum, yaitu:
1) memantau pola aliran air ;
2) memberikan indeks kekuatan geser tanah.
Contoh untuk kelompok 1) terdiri dari penentuan kondisi tekanan pisometer sebelum
pelaksanaan, pemantauan rembesan, dan efektivitas drainase, sumur observasi, dan
dinding-halang. Dalam kelompok 2) pemantauan tekanan air pori menghasilkan perkiraan
tegangan efektif, dan perkiraan kekuatan geser. Misalnya pemantauan disipasi tekanan air
pori selama terjadi konsolidasi pada material fondasi, dan urugan, dan efek dari surut cepat.
Penggunaan sumur observasi (observation well) sangat terbatas sebab hanya
menggambarkan hubungan vertikal antara lapisan-lapisan tanah. Sumur observasi, dan
berbagai jenis pisometer dibahas dalam subbab berikut ini.
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6.3.2 Sumur observasi
Gambar 16 menunjukkan skema sumur observasi. Elevasi muka air dalam pipa tegak (riser)
ditentukan menggunakan alat duga air (water level indicator) dengan sebuah penunjuk
elevasi air.

Gambar 16 Skema sumur observasi
(Dunnicliff 1988)

Gambar 17 Skema pisometer pipa tegak
(Dunnicliff 1988)

6.3.3 Pisometer pipa tegak terbuka
Gambar 17 menunjukkan skema pisometer pipa tegak terbuka (dikenal sebagai pisometer
Casagrande) yang dipasang dalam lubang bor. Komponennya secara prinsip identik dengan
komponen sumur observasi dengan tambahan seal kedap bawah permukaan yang dilapisi
atau ditutupi zona terkait. Pembacaan dapat dilakukan menggunakan sounding dengan
indikator muka air dengan tranduser tekanan yang ditempatkan dalam pipa tegak di bawah
elevasi pisometer terendah atau dengan tranduser sonik.
6.3.4 Pisometer hidraulik tabung ganda
Penggunaan sistem pisometer hidraulik tabung ganda dijelaskan sebagai berikut.
1) Pisometer hidraulik tabung ganda ditunjukkan secara skematis dalam Gambar 18.
Elevasi pisometer ditentukan dengan menambahkan hasil pembacaan manometer
tekanan ditambah dengan beda elevasi pisometer. Jika kedua tabung plastik diisi penuh
dengan cairan, kedua alat duga tekanan akan menunjukkan tekanan yang sama. Akan
tetapi, jika sistem telah terisi gas (melalui filter, tabung atau fitting), gas akan
menyebabkan pembacaan tekanan tidak teliti pada salah satu atau kedua alat duga itu.
Gas harus dikeluarkan dengan pemjikasan. Oleh. Oleh karena itu, kedua manometer
memerlukan pemjikasan, dan kalibrasi kembali.
2) Sistem pisometer hidraulik tabung ganda telah dikembangkan di Amerika Serikat oleh
USBR, dan di Inggris oleh Imperial College, London. Masing-masing sistem telah
digunakan secara luas di dunia untuk bendungan urugan dengan keberhasilan yang
bervariasi. Sistem yang dikembangkan di Inggris menunjukkan keberhasilan yang lebih
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baik daripada sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat. Keberhasilan penggunaan
pisometer hidraulik tabung ganda jangka panjang memerlukan pemeliharaan yang baik
(Dunnicliff 1988).

Gambar 18 Skema pisometer hidraulik tabung ganda (Dunnicliff 1988)

6.3.5 Pisometer pneumatik
Pisometer pneumatik didasarkan pada skema alat yang ditunjukkan dalam Gambar 8. Filter
dipasang untuk memisahkan diafragma dari material yang bersifat fleksibel, tempat
pisometer akan dipasang, dan susunan pemasangan seperti yang ditunjukkan pada Gambar
17. Jenis khusus pisometer pneumatik dapat digunakan untuk pemasangan dengan cara
mendorong masuk ke dalam material fondasi, berbeda dengan membuat seal kedap air
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 17. Alat yang ditunjukkan dalam Gambar 19 dapat
digunakan untuk memantau konsolidasi tekanan air pori yang terjadi di bawah tanggul, yang
mempunyai tekanan vertikal material fondasi cukup besar. Pisometer didorong ke bawah
dasar lubang bor, dan lubang bor diisi dengan seal dari bahan injeksi bentonit lunak.. Oleh
karena itu, perlu dipertimbangkan untuk mencegah kerusakan hubungan awal pada sensor
selama pemasangan.
6.3.6 Pisometer kawat getar (vibrating wire piezometers)
Pisometer kawat getar didasarkan pada sensor tekanan yang diitunjukkan dalam Gambar 9.
Filter yang dipasang, dan susunan pemasangan sama seperti yang diperlihatkan untuk
pisometer pipa tegak terbuka dalam Gambar 17. Jenis khusus yang berdinding kuat dapat
digunakan untuk pemasangan dalam urugan padat. Dinding kuat itu digunakan hanya untuk
menahan perubahan tekanan air pori tetapi tidak untuk tegangan total. Jenis khusus lain
dapat juga digunakan seperti pisometer pneumatik yang diperlihatkan dalam Gambar 19,
yaitu untuk memantau konsolidasi tekanan air pori yang terjadi di bawah tanggul, yang
mempunyai tekanan vertikal dari material fondasi cukup besar.
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Gambar 19 Pisometer pneumatik tipe dorong setempat dalam lubang bor
(Dunnicliff 1988)

6.3.7 Pisometer tahanan listrik (electrical resistance piezometers)
Pisometer tahanan listrik didasarkan pada alat duga regangan yang diperlihatkan dalam
Gambar 10, dan 11, telah digunakan dalam bendungan urugan, dan tanggul. Tabung lubang
kabel digunakan untuk menghalangi atau mengeblok sehingga pembacaan tidak dapat
dilakukan, seperti diperlihatkan dalam Gambar 20.

Gambar 20 Fully encapsulated submersible transduser tekan

6.3.8 Jenis filter
Semua pisometer dilengkapi dengan filter pemasukan (inlet). Filter akan memisahkan air pori
dari struktur tanah pada tempat pisometer dipasang, dan harus cukup kuat untuk mencegah
terjadinya kerusakan selama pemasangan, dan menahan tegangan total agar tidak terjadi
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deformasi yang tidak diinginkan. Filter dapat dibagi dalam dua kelompok umum yaitu entri
udara tinggi (high air entry), dan entri udara rendah (low air entry).
1) Filter dapat menyimpan air dalam keadaan seimbang dengan cara menyeimbangkan
tekanan diferensial dengan gaya-gaya tarik permukaan yang terjadi pada bidang antara
gas, dan air. Semakin kecil jari-jari lengkungan kapiler (miniskus) dari bidang batas,
semakin besar perbedaan tekanan antara air, dan gas. Karena jari-jari minimum
lengkung miniskus dinyatakan dengan diameter pori dalam filter, semakin halus filter
semakin besar tekanan diferensialnya. Harga entri udara atau tekanan gelembung udara
dari filter ditentukan sebagai tekanan diferensial yang menimbulkan tiupan gas. Jadi filter
dengan harga entri udara tinggi (atau tekanan gelembung yang tinggi) merupakan filter
halus yang akan memberikan tekanan diferensial yang tinggi sebelum terjadi tiupan.
2) Filter dengan entri udara rendah merupakan filter kasar yang dapat memberi tempat bagi
gas, dan air. Filter ini harus digunakan untuk semua jenis pisometer yang dipasang
dalam tanah jenuh, dan untuk pisometer pipa tegak terbuka yang dipasang dalam tanah
tidak jenuh. Filter tipikal dengan entri udara rendah mempunyai diameter pori 0,02--0,08
mm, 20--80 mikron (0,001--0,003 in), dan harga entri udara berkisar antara 3--30 kPa
(0,4--4,0 lb/in 2 ). Filter harus berada dalam keadaan jenuh ketika dipasang. Filter dapat
dijenuhkan dengan air terlebih dahulu sebelum dilakukan pemasangan dengan cara
merendam atau mengalirkan air melalui pori-pori.
3) Filter dengan entri udara tinggi merupakan filter halus yang dapat digunakan jika
pisometer (kecuali pisometer pipa tegak terbuka) dipasang dalam tanah tidak jenuh,
misalnya inti padat bendungan urugan untuk pengukuran tekanan air pori yang
berlawanan dengan tekanan gas pori, dan untuk mengeluarkan gas dari sistem
pengukuran. Filter ini secara tipikal mempunyai diameter pori 0,001 mm, 1 mikron
(4x10 −5 in), dan harga entri udara minimal 100 kPa (15 lb/in 2 ). Penjenuhan filter dengan
entri udara tinggi dapat dilakukan dengan prosedur uji mutu lebih banyak dengan cara
memindahkan filter dari pisometer, menempatkan filter kering dalam tabung cetak
(container), dan menggunakan vakum atau penghisap. Kemudian filter harus dapat dialiri
air tanpa udara secara bertahap.
6.3.9 Alat ukur tekanan pisometrik dalam tanah jenuh
Keuntungan, dan keterbatasan dari alat ukur elevasi pisometer dirangkum dalam Tabel 3.
1) Keandalan, dan daya tahan alat biasanya lebih penting daripada kepekaan, dan ketelitian
yang tinggi. Oleh. Oleh karena itu, pemilihan jenis alat tidak harus selalu teliti tetapi lebih
diutamakan yang lebih tahan untuk jangka panjang. Ternyata tinggi tekan sebenarnya
dapat mengalami kesalahan 300 mm (1 ft) akibat keterlambatan waktu (time lag), namun
hal tersebut tidak menjadi masalah, jika pisometer memang berfungsi dengan baik.
Pemasangan pisometer dengan tranduser memerlukan koreksi tekanan barometrik jika
diperlukan ketelitian yang tinggi.
2) Seperti ditunjukkan dalam subbab 6.3.2, dan Tabel 3, sumur observasi hanya digunakan
untuk mengukur muka air tanah. Untuk mengukur tekanan pisometrik dalam tanah
jenuh, harus digunakan pisometer pipa tegak terbuka sebagai pilihan utama.
Keterbatasan perpanjangan pipa tegak melalui urugan bendungan biasanya ditemui
pada tubuh bendungan urugan atau tanggul (lihat subbab 8.4). Jika keterbatasan ini tidak
dapat diterima, harus dipilih jenis pisometer lainnya.
3) Untuk penggunaan jangka pendek yang memerlukan data terpercaya untuk beberapa
tahun (misalnya selama periode konstruksi tipikal), pada umumnya dipilih pisometer
pneumatik atau pisometer kawat getar. Pemilihan akan tergantung pada faktor-faktor
yang ditunjukkan dalam Tabel 3, yaitu pada kepercayaan penggunaan alat, dan pada
perbandingan biaya total pemantauan.
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Tabel 3 Alat ukur tekanan pisometrik
Jenis alat
Sumur
observasi

Keuntungan

Pembatasan *

Pemasangan mudah
Dapat dibaca di lapangan

Menggambarkan
hubungan
vertikal
antara
perlapisan tanah, dan hanya digunakan dalam
lapisan lulus air yang menerus
Keterlambatan waktu merupakan suatu faktor
Dapat mengalami kerusakan oleh alat konstruksi,
dan tekanan vertikal tanah sekeliling pipa tegak
Perpanjangan pipa tegak melalui urugan
bendungan mengganggu konstruksi, dan dapat
menyebabkan pemadatan yang kurang baik.
Masalah pembekuan
Filter porus dapat tersumbat oleh karena aliran air
masuk, dan keluar yang berulang-ulang

Pisometer pipa
tegak terbuka

Keandalan tinggi
Data kinerja berhasil lama
Sistem tanpa air jika diameter dalam pipa tegak
cocok
Integritas
seal
dapat
diperiksa
setelah
pemasangan
Dapat digunakan untuk menentukan permeabilitas
Pembacaan dapat dilakukan dengan memasang
tranduser tekanan atau alat duga sonik dalam pipa
tegak.
Aplikasi umumnya terbatas untuk pemantauan
Pisometer
Komponen yang tertanam kokoh
jangka panjang tekanan air pori dalam bendungan
hidraulik tabung Dapat diandalkan jika terawat dengan baik
urugan
ganda
Data kinerja berhasil cukup lama
Jika dipasang dalam urugan, integritas dapat Diperlukan terminal khusus untuk menampung
semua tabung penghubung secara teratur
diperiksa setelah pemasangan.
Tabung jangan diletakkan persis di atas elevasi
Udara dalam pisometer dapat dibilas
Dapat digunakan untuk menentukan permeabilitas. minimum pisometer
Diperlukan pemjikasan secara periodik
Keterlambatan waktu singkat.
Dapat digunakan untuk membaca tekanan air pori Masalah pembekuan
Diperlukan perhatian pada beberapa hal terperinci
negatif.
Memerlukan persediaan gas
Pisometer
Keterlambatan waktu singkat.
Pemasangan, kalibrasi, dan pemeliharaan perlu
pneumatik
Bagian sistem yang dikalibrasi dapat terjangkau
(tertanam)
Pengaruh pada konstruksi sedikit; permukaan diperhatikan
tabung, dan hasil bacaan tidak tergantung elevasi
ujung
Tidak ada masalah pembekuan
Berpotensi untuk penyimpangan nol (diperlukan
Pisometer kawat Pembacaan mudah.
teknik pembuatan khusus untuk memperkecil
getar,tertanam
Keterlambatan waktu singkat
Pengaruh konstruksi sedikit; permukaan kabel penyimpangan nol). **
penghubung, dan alat baca tidak tergantung pada Keperluan perlindungan terhadap sambaran kilat
harus dievaluasi
elevasi ujung
Pengaruh kabel penghubung kecil
Dapat digunakan untuk membaca tekanan air pori
negatif
Tak ada masalah pembekuan
Kawat penunjuk berpotensi mempengaruhi kecuali
Pisometer
Mudah dibaca.
kalau diubah menjadi 4-20 milliamps.
perlawanan
Keterlambatan waktu singkat
listrik (tertanam) Pengaruh konstruksi sedikit; permukaan kabel Kesalahan akibat kelembapan, dan korosi mungkin
penghubung, dan alat baca tidak terpengaruh pada terjadi.
Keperluan perlindungan terhadap sambaran kilat
ujung pisometer
Dapat digunakan untuk membaca tekanan air pori harus dievaluasi.
negatif.
Tak ada masalah pembekuan.
•
Pembacaan pisometer diafragma menunjukkan bahwa bagian atas pisometer, dan elevasi pisometer harus diukur atau
diperkirakan jika diperlukan elevasi pisometer. Semua pisometer diafragma, kecuali yang dilengkapi dengan lubang
angin untuk udara, bersifat peka terhadap perubahan tekanan barometrik. Jika pipa pisometer, tabung atau kabel
diangkat ke atas melalui urugan, akan terjadi gangguan pada konstruksi, dan mungkin terjadi pemadatan yang kurang
baik.
•
Lihat Dunnicliff (1988)
Sumber: Dunnicliff (1988).

4) Untuk penggunaan jangka panjang pemilihan kriteria tetap sama. Namun karena alasan
kemudahan, dan kepercayaan, pilihan yang signifikan adalah pisometer hidraulik tabung
ganda, dan pisometer Casagrande.
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5) Untuk pemantauan konsolidasi tekanan air pori di bawah tanggul, yang mempunyai
tekanan vertikal dari material fondasi cukup besar, pilihan yang terbaik adalah pisometer
pneumatik yang didorong ke dalam atau pisometer kawat getar (subbab 6.3.5, dan
6.3.6). Jenis pisometer pipa tegak terbuka yang didorong ke dalam dapat juga
digunakan.
6) Apabila pemilihan pisometer telah dilakukan secara ekonomis, biaya total harus
ditentukan dengan mempertimbangkan biaya-biaya perolehan alat, kalibrasi,
pemasangan, pemeliharaan, pemantauan, dan pemrosesan data. Biaya alat biasanya
tidak merupakan faktor pengontrol, dan penentu pilihan.
6.3.10 Alat ukur tekanan air pori dalam tanah tidak jenuh
Jika ruang pori tanah mengandung air, dan gas, seperti dalam inti lempung padat dari
bendungan urugan atau deposit tanah organik, tekanan gas pori akan lebih besar daripada
tekanan air pori (Bab 4). Perbedaan tekanan tanah berbutir halus bisa menjadi besar
sehingga memerlukan teknik khusus untuk mengukur tekanan air pori tetapi bukan tekanan
gas pori. Untuk semua jenis pisometer harus digunakan filter dengan entri udara tinggi (high
air entry), seperti dijelaskan dalam subbab 6.3.8
1) Kriteria pemilihan pisometer sama dengan yang disajikan dalam subbab 6.3.9 untuk tanah
jenuh. Pada umumnya pemilihan untuk penggunaan jangka pendek meliputi pisometer
pipa tegak terbuka, pneumatik, dan kawat getar.
2) Untuk aplikasi jangka panjang daya tahan kejenuhan filter tidak menentu sebab adanya
kemungkinan gas masuk ke dalam filter melalui difusi. Bendungan urugan padat bisa
tetap dalam kondisi tidak jenuh setelah waduk diisi, dan ternyata urugan tidak mungkin
menjadi jenuh permanen karena air waduk. Peningkatan tekanan air akan menyebabkan
udara masuk ke dalam larutan, dan udara hanya akan berpindah jika ada aliran air yang
cukup melalui urugan sehingga persediaan air untuk penjenuhan berkurang.
3) Tekanan, dan waktu yang diperlukan untuk penjenuhan tergantung pada jenis tanah,
derajat pemadatan, dan derajat penjenuhan awal. Oleh. Oleh karena itu, tekanan gas pori
akan tetap lebih tinggi secara signifikan daripada tekanan air pori untuk jangka waktu
lama, bahkan mungkin secara permanen. Dengan demikian, pisometer pneumatik, dan
pisometer kawat getar tidak dapat diandalkan untuk pemantauan tekanan air pori jangka
panjang. Akan tetapi, pisometer hidraulik tabung ganda mempunyai alat pemjikasan filter,
dan rongga dengan air tanpa udara sehingga pengukuran tekanan air pori dapat
dilanjutkan. Jadi pemilihan alat ukur tekanan air pori yang terpercaya untuk jangka
panjang meliputi pisometer pipa tegak terbuka, dan pisometer hidraulik tabung ganda.
6.4 Alat ukur deformasi
Alat ukur deformasi dapat dibagi dalam kategori yang diperlihatkan dalam Tabel 4. Definisi
dari masing-masing kategori, dan aplikasi tipikalnya disajikan berikut ini.
6.4.1 Metode survei (External deformation)
Metode survei digunakan untuk memantau besaran, dan laju deformasi horizontal, dan
vertikal dari patok geser di permukaan, dan pada kaki bendungan urugan, dan tanggul. Jika
alat ukur deformasi perlapisan bawah permukaan telah dipasang, metode survei biasanya
juga digunakan untuk menghubungkan pengukuran alat terhadap suatu datum.
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Tabel 4 Kategori alat ukur deformasi
KategorI

↔
Metode survei
Metode optikal, dan metode lain
Benchmark
Alat kontrol horizontal
Alat ukur permukaan
ALAT DUGA EKSTENSOMETER
Alat ukur duga mekanik
Alat ukur duga listrik
Gabungan alat duga ekstensometer, dan casing inklinometer
EkXTENSOMETER BENDUNGAN TETAP
Pelat penurunan
Pelat tertanam
Alat duga listrik dengan tranduser perpindahan linier
ALAT UKUR PENURUNAN LAPISAN BAWAH PERMUKAAN
EKSTENSOMETER LUBANG BOR TETAP
Ekstensometer alat ukur tunggal
Ekstensometer alat ukur ganda
INKLINOMETER
Inklinometer alat duga
Inklinometer setempat
ALAT UKUR DUGA BATAS CAIRAN
Alat ukur duga tunggal
Alat ukur duga seluruh profil
Catatan: ↔ deformasi horizontal
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o deformasi rotasi
+ deformasi permukaan

β

atau di antaranya) ^ deformasi lapisan bawah permukaan

Gambar 21 Pengamatan penurunan menggunakan alat pengukuran titik
pada permukaan bendungan tipe urugan
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1) Metode survei mencakup penyamarataan secara optik (optic leveling), perekaman,
potongan melintang, pengukuran cetakan offset dari garis dasar, triangulasi, pengukuran
jarak secara elektronik, leveling trigonometrik, metode fotogrametrik, dan “global
positioning system” secara satelit. Pembahasan terperinci di luar lingkup pedoman ini.
2) Semua metode survei harus mengacu pada datum referensi yang tetap: benchmark
untuk pengukuran deformasi vertikal, dan alat kontrol horizontal untuk pengukuran
deformasi horizontal. Untuk memastikan kestabilan datum referensi, harus dilakukan
pemasangan benchmark yang dalam dengan pengeboran sampai dengan ke lapisan
dasar yang tetap.
3) Titik pengukuran permukaan (titik-titik pada permukaan yang digunakan untuk
pengamatan survei, dan yang dapat bergerak) harus stabil, dan titik-titik tegak harus
tahan selama umur layan, dan harus terhindar dari pengaruh perubahan kelembapan
musiman. Gambar 21 menunjukkan patok geser pengukuran tipikal untuk memantau
penurunan pada permukaan bendungan urugan.
6.4.2 Alat probe ekstensometer
Alat probe ekstensometer yang ditentukan dalam pedoman ini merupakan alat untuk
memantau perubahan jarak antara dua atau lebih titik sepanjang sumbu biasa dengan
memasukkan probe melewati pipa. Titik-titik pengukuran sepanjang pipa dibedakan secara
mekanik atau elektrik dengan probe ukur atau duga, dan jarak antara titik ditentukan dengan
mengukur posisi probe. Untuk menentukan data deformasi absolut, salah satu dari titik
pengukuran harus berada pada lokasi yang tidak mengalami deformasi atau posisinya
selaras dengan datum (referensi) yang ditentukan secara periodik dengan metode survei.
Pipa dapat berdiri tegak dengan memberikan pengukuran penurunan atau pengembangan
atau horizontal dengan memberikan pengukuran deformasi lateral, misalnya di bagian hilir
dari bendungan urugan.
1) Alat probe ekstensometer digunakan untuk memantau besaran deformasi vertikal dari
tubuh atau fondasi bendungan urugan, dan tanggul. Empat jenis alat duga
ekstensometer dibahas berikut ini.

Gambar 22 Crossarm gage: a) Skema pipa, dan b) probe pengukur
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2) Alat duga lengan melintang (crossarm gage) telah dikembangkan oleh USBR untuk
pemasangan selama konstruksi bendungan urugan. Seperti ditunjukkan pada Gambar
22, alat ini terdiri dari sebuah rangkaian potongan pipa teleskopik dengan potongan
pilihan yang diangker pada bendungan dengan alat lengan melintang (crossarm) baja
horizontal. Crossarm menjamin pipa-pipa dapat bergerak bersamaan dengan jumlah
tekanan yang sama dari lapisan urugan di antaranya. Kedalaman titik pengukuran pada
bagian ujung dari setiap pipa dalam diukur dengan probe yang mempunyai tali roda
berpegas (spring-loaded sensing pawls) yang diturunkan dengan pita baja. Probe
diturunkan persis di luar masing-masing pipa bagian dalam, dan dinaikkan sampai
dengan pintu pada ujung yang lebih rendah. Pada waktu sampai dengan di dasar pipa,
tali roda dicabut kembali, dan dikunci dalam badan probe. Penggunaan crossarm
terbatas pada tubuh bendungan saja sebab alat duga tidak dapat dipasang pada lubang
bor di dalam material fondasi. Oleh. Oleh karena itu, alat ini hanya dapat diterapkan
untuk konstruksi bendungan baru.
3) Probe mekanik (mechanical probe) sama dengan probe yang ditunjukkan pada Gambar
22(b), dapat diturunkan dalam tabung (casing) inklinometer teleskopik (subbab 6.4.6)
untuk menentukan kedalaman ujung dasar potongan tabung (casing). Dalam tubuh
bendungan urugan casing diatur mengikuti pola tekanan tanah dengan memasang kollar
(collar = lingkaran baja) penurunan di bagian luar. Pemasangan kollar penurunan tidak
mungkin dilakukan dalam lubang bor.

Gambar 23 Skema sondex probe extensiometer (Slope Indicator Company)
terpasang dalam lubang bor.
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4) Alat duga koil induksi (induction coil gage) terdiri dari pipa teleskopik yang tertanam, dan
dikelilingi oleh cincin baja atau pelat pada titik pengukuran yang diperlukan. Alat
pembacaan terdiri dari sebuah koil utama yang ditempatkan dalam alat duga, dan
sebuah kabel sinyal yang disambungkan pada indikator aliran. Pembacaan dilakukan
dengan memasukkan alat duga melintang sepanjang pipa, dan tanpa tahapan jika aliran
output mencapai maksimum. Skema alat ditunjukkan dalam Gambar 23. Seperti terlihat
dalam Gambar, pemasangan lubang bor memerlukan injeksi (grout) yang harus dipilih
dengan sangat hati-hati untuk menjamin sistem pengukuran dapat bergerak secara
aksial dalam tanah. Hal ini biasanya tidak mungkin terjadi jika lapisan tanah berbedabeda atau jika tekanan vertikal cukup besar, misalnya dalam fondasi tanggul. Jika alat
duga dipasang secara horizontal dalam shell hilir dari bendungan urugan dengan pelat
baja sekeliling pipa teropong, dapat dianggap sebagai alat duga pelat horizontal
(horizontal plate gage). Susunan ini hanya dapat digunakan jika drainase muncul di
bagian hilir inti bendungan. Sebagai alternatif pada alat duga, berbagai tranduser dapat
dihubungkan dengan batang di dalam pipa yang bergerak secara bertahap sepanjang
pipa untuk memperoleh ketelitian pembacaan pengukuran.
5) Alat duga magnet kabel bertombol (magnet/reel switch gage) didasarkan pada tranduser
yang ditunjukkan pada Gambar 14, disusun seperti dalam Gambar 24. Magnet laba-laba
(spider) mempunyai angker-angker pegas untuk menyesuaikan dengan deformasi tanah
sehingga dapat digunakan jika tekanan vertikal cukup besar.

Gambar 24 Skema alat ukur probe ekstensiometer dengan magnet kabel
bertombol dipasang dalam lubang bor

6.4.3 Alat ukur ekstensometer urugan tetap
Ekstensometer urugan tetap yang ditentukan dalam pedoman ini merupakan alat yang
dipasang dalam tubuh bendungan maupun pada proses pengisian, untuk memantau
perubahan jarak antara dua atau lebih alat ukur sepanjang sumbu tanpa menggunakan alat
duga yang dapat bergerak. Alat itu digunakan untuk memantau penurunan, deformasi
horizontal atau regangan. Tiga jenis alat tersebut dibahas berikut ini.
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1) Pelat penurunan (settlement plate) dapat digunakan untuk memantau penurunan
material fondasi tanggul. Pelat penurunan terdiri dari pelat berbentuk segiempat dari
besi, kayu atau beton yang dipasang pada elevasi tertentu di permukaan tanah asli,
tempat pipa tegak disambungkan dengan elevasi tertentu (Gambar 25). Pengukuran
secara optik pada puncak pipa tegak akan memberikan data elevasi pelat. Walaupun alat
ini sederhana, dan biasa digunakan, namun pipa tegak cenderung mengganggu
penempatan urugan, dan akan cepat rusak jika tidak dilindungi.
2) Penggunaan pelat tertanam yang identik dengan pelat baja atau beton dari pelat
penurunan dapat menimbulkan masalah pada pipa bertangga gandengan. Untuk
menentukan elevasi pembacaan secara teliti pada pelat, dibuat lubang bor vertikal atau
bor tangan (auger) dari posisi permukaan hasil survei, tempat pelat, dan pengukuran
kedalaman. Data yang akurat dapat diperoleh dari rencana lokasi awal pelat, dan elevasi,
serta pelat yang cukup besar, dan rata.
3) Alat duga listrik dengan tranduser yang bergeser linier (Gambar 26) digunakan untuk
memantau pergerakan horizontal dalam bendungan urugan. Tranduser yang digunakan
adalah salah satu jenis yang dijelaskan dalam subbab 6.2.4.

Gambar 25 Alat pelat penurunan
(Dunnicliff 1988)

Gambar 26 Skema alat ekstensiometer timbunan tetap
dengan electrical linear displacement transducer.

Gambar 27 Skema alat ukur penurunan dengan ujung berspiral
(Dunnicliff 1988)
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6.4.4 Alat ukur penurunan lapisan bawah permukaan
Alat ukur penurunan lapisan bawah permukaan digunakan untuk memantau penurunan
akibat konsolidasi dari material fondasi, dan tubuh bendungan. Alat ini terdiri dari pipa tegak
yang diangker pada dasar lubang bor vertikal, dan casing bagian luar untuk memisahkan
pipa bertangga dari gaya-gaya seret akibat penurunan tanah yang terjadi di atas angker.
Penurunan angker ditentukan dengan mengukur elevasi puncak pipa tegak dengan
menggunakan metode survei. Gambar 27 menunjukkan salah satu contoh alat ukur ini.
6.4.5 Alat ukur ekstensometer lubang bor tetap
Kegunaan, dan jenis-jenis alat ukur ekstensometer lubang bor tetap adalah sebagai berikut.
1) Ektensometer lubang bor tetap yang ditentukan dalam pedoman ini berupa alat yang
dipasang di lubang bor dalam tanah atau batu untuk memantau perubahan jarak antara
dua atau lebih alat ukur sepanjang sumbu lubang bor, tanpa menggunakan alat duga
yang dapat bergerak. Jika lokasi alat ukur ditentukan sesuai dengan datum referensi
tetap, alat duga akan memberikan data deformasi absolut.
2) Beberapa jenis ekstensometer lubang bor tetap dapat digunakan. Perbedaan utama
terletak pada jenis jangker, SPBX atau MPBX, jenis tranduser, dan kepala
ekstensometer. Aplikasi tipikal adalah memantau deformasi di belakang bidang lereng
yang digali. Dasar pengoperasian ditunjukkan pada Gambar 28. Jarak dari permukaan
angker melingkar ke ujung batang diukur dengan menggunakan tranduser mekanik atau
listrik (subbab 6.2.4). Alat yang diperlihatkan adalah sebuah ekstensometer lubang bor
titik tunggal (single point borehole ekstensometer, SPBX), tetapi beberapa jenis angker
bawah dapat juga dipasang dalam sebuah lubang bor tunggal. Masing-masing lubang
dihubungkan dengan batang angker downhole ke angker melingkar, untuk menghasilkan
titik yang banyak (multipoint point borehole extenxometer, MPBX) pada sebuah
ekstensometer lubang bor. MPBX digunakan untuk memantau pola deformasi atau
regangan sepanjang sumbu lubang yang beroperasi dengan baik sehingga zona yang
berpotensi longsor, dan pergeseran internal yang berbahaya dapat dihindari dengan
jarak (spalling) permukaan.

Gambar 28 Prinsip dasar alat ekstensometer lubang bor tetap
(Dunnicliff 1988)
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6.4.6 Inklinometer
Inklinometer didefinisikan sebagai alat untuk memantau deformasi sejajar, dan normal pada
sumbu pipa fleksibel dengan cara memasukkan alat duga melewati pipa. Alat duga
mencakup dua tranduser sensing graviti (biasanya sebuah aselerometer keseimbangan
gaya seperti diperlihatkan dalam Gambar 13) yang didesain untuk mengukur inklinasi
terhadap arah vertikal. Pipa dapat dipasang dalam lubang bor atau urugan, dan biasanya
dipasang dalam alinyemen hampir vertikal sehingga inklinometer menghasilkan data untuk
menentukan deformasi horizontal lapisan bawah permukaan.
1) Aplikasi inklinometer secara tipikal terdiri dari pemantauan besar, dan laju pergerakan
horizontal bendungan urugan, dan tanggul, baik di tubuh bendungan maupun fondasi,
serta pemantauan stabilitas longsoran. Gambar 29 menunjukkan sistem inklinometer
yang terdiri dari empat komponen yaitu casing penunjuk, alat duga portabel, alat baca
portabel, dan kabel listrik bertingkat. Pada umumnya casing penunjuk yang terbuat dari
ABS (acrylonitrile/butadiene/styrene), dihasilkan oleh pabrik pembuat inklinometer, dan
tersedia dalam berbagai ukuran, cocok untuk digunakan, dan tersedia dengan kopeling
teleskopik untuk pemasangan yang akan menimbulkan tekanan vertikal yang signifikan.
Casing campuran aluminium telah banyak digunakan, tetapi ternyata banyak mengalami
korosi sehingga dianjurkan untuk tidak digunakan.

Gambar 29 Prinsip operasi inklinometer (Dunnicliff 1988)

2) Setelah dilakukan pemasangan casing, dan survei lokasi tip, alat duga diturunkan sampai
dengan ke dasar, dan dilakukan pembacaan inklinasi. Pembacaan tambahan yang
dilakukan karena naiknya alat duga secara bertahap ke puncak casing, akan
menghasilkan data untuk menentukan alinyemen awal casing. Perbedaan antara
pembacaan awal ini, dan tahap berikutnya dapat menentukan setiap perubahan
alinyemen. Apabila satu ujung casing dibuat tetap terhadap translasi atau translasi
permukaan yang diukur dengan alat terpisah, perbedaan ini akan membantu
penghitungan deformasi horizontal absolut pada setiap titik sepanjang casing.
3) Casing inklinometer dapat juga dipasang secara horizontal di bagian hilir bendungan
urugan, dan menghasilkan data untuk menentukan deformasi vertikal.
4) Inklinometer setempat beroperasi dalam casing penunjuk yang sama seperti inklinometer
jenis alat duga konvensional, tetapi unit tranduser sensing gravitinya ditinggalkan di
dalam casing. Jika dibandingkan dengan inklinometer konvensional, keuntungannya
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adalah pembacaan lebih cepat, opsi untuk pembacaan otomatik yang kontinu, dan opsi
untuk hubungan antara “console” untuk transmisi data jarak jauh atau untuk
menggerakkan alarm jika deformasi melebihi besaran awal yang ditentukan. Kerugiannya
adalah lebih rumit, dan lebih mahal biaya perangkat kerasnya, perlindungan kerusakan
lingkungan (air) untuk alat elektronik, dan tidak dapat menentukan kualitas data dengan
menggunakan prosedur pemeriksaan-jumlah inklinometer. Inklinometer setempat
sebaiknya dipasang dengan jarak tertentu dengan zona geser yang telah ditentukan.
6.4.7 Alat duga batas cairan (liquid level gages)
Alat duga batas cairan yang ditentukan dalam pedoman ini berupa instrumen yang
menggabungkan pipa atau tabung berisi cairan untuk menentukan deformasi vertikal relatif.
Elevasi relatif ditentukan dari keseimbangan batas cair dalam manometer atau dari tekanan
yang diteruskan oleh cairan.
1) Aplikasi pertama alat duga batas cairan adalah memantau penurunan fondasi atau tubuh
bendungan urugan, dan tanggul. Pada umumnya alat ini merupakan alternatif untuk
ekstensometer alat duga vertikal, pelat penurunan, dan alat ukur penurunan lapisan
bawah permukaan, yang membantu pemasangan tanpa mengganggu pengurugan, dan
pemadatan normal, dan mengurangi potensi kerusakan instrumen.
2) Pada umumnya alat duga batas cair peka terhadap perubahan kepadatan cair akibat
variasi temperatur, pengaruh tarikan permukaan, dan setiap diskontinuitas cairan dalam
tabung berisi cairan. Kecermatan yang diperlukan oleh pabrik pembuat instrumen ini
kadang-kadang tidak realistis sehingga berbagai sumber kesalahan harus dikurangi. Alat
duga ini dapat dikategorikan sebagai alat duga titik tunggal, dan alat duga profil lengkap.

Gambar 30 Skema alat overflow liquid level dengan elevasi sama

3) Alat duga titik tunggal yang paling sederhana diperlihatkan pada Gambar 30. Alat duga
ini biasanya dibaca dengan menambahkan cairan ke dalam tabung berisi cairan pada
stasiun pembacaan, yang menyebabkan limpasan dalam sel sehingga permukaan yang
terlihat pada stasiun pembacaan menjadi stabil pada elevasi yang sama dengan tempat
limpasan. Tabung dengan lubang udara diperlukan untuk mengatur tekanan tetap sama
pada kedua permukaan cairan, dan tabung drainase diperlukan untuk mengalirkan cairan
keluar dari sel.
4) Jenis alat duga batas cair sistem tunggal lainnya disusun agar stasiun pembacaan dapat
berada pada elevasi lebih tinggi atau lebih rendah daripada sel. Gambar 31 menunjukkan
contoh konfigurasi awal. Permukaan atas kolom cairan berada pada elevasi tertentu di
lokasi pembacaan. Oleh. Oleh karena itu, elevasi relatif tranduser, dan waduk dapat
ditentukan dari pengukuran tekanan, dan kepadatan cairan. Berdasarkan pengalaman,
penggunaan instrumen dengan cairan tanpa udara akan menyulitkan kontinuitas cairan,
dan akan menyebabkan kesalahan pembacaan. Perbaikan perlu dilakukan sehingga
seluruh bagian yang terisi cairan menerima tekanan balik dari gas. Dengan membaca
tekanan terukur, dan tekanan balik yang meningkat, bagian diskontinuitas dalam larutan
dapat ditentukan, dan sumber kesalahan ini dapat diabaikan.
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5) Pada umumnya alat duga profil selengkapnya terdiri dari sebuah pipa plastik hampir
datar, dan sebuah alat yang dapat ditarik sepanjang pipa. Pembacaan dilakukan pada
tempat-tempat di dalam pipa sehingga seluruh profil vertikal dapat ditentukan. Perbedaan
profil vertikal dengan waktu akan menghasilkan data untuk menentukan deformasi
vertikal. Aplikasi jenis alat duga ini hanya dilakukan pada shell bagian hilir dari
bendungan urugan. Penggunaan alat ini biasanya sebagai bagian dari alat duga pelat
datar, yang memerlukan pemasangan sebuah pipa teropong hampir datar dalam shell
bagian hilir. Pengukuran deformasi horizontal dilakukan dengan melewati sebuah
ekstensometer alat duga koil induksi (subbab 6.4.2) sepanjang pipa, dan pengukuran
deformasi vertikal dilakukan dengan alat duga profil penuh, berdasarkan pada prinsip
yang ditunjukkan pada Gambar 30.

Gambar 31 Skema alat duga batas cairan
(liquid level gage) menggunakan sel
tranduser tekanan dengan unit baca
diletakkan di atas sel

Gambar 32 Skema alat duga penurunan cairan
ganda (double fluid settlement gage)

6) Jenis lain dari alat duga profil penuh, yaitu alat duga penurunan cairan ganda (double
fluid settlement gage), telah banyak digunakan untuk memantau deformasi vertikal
sepanjang putaran menerus dari tabung nilon yang dipasang di berbagai zona dari kedua
shell. Alat duga ditunjukkan pada Gambar 31, dan 32.
6.4.8 Alat ukur deformasi bendungan urugan, dan tanggul
Tabel 5 menyajikan rangkuman instrumen yang cocok digunakan. Pemilihan alat tergantung
pada pertimbangan khusus lapangan, dan perbandingan biaya seluruh program
pemantauan.
6.5 Alat ukur tegangan total
Pengukuran tegangan total tanah dibagi atas dua kelompok, yaitu: pengukuran tegangan
pada massa tanah, dan pengukuran pada bidang kontak elemen struktur. Dalam pedoman
ini, istilah sel tekanan tanah tertanam, dan sel tekanan tanah pada bidang kontak digunakan
untuk kedua kelompok pengukuran tersebut.
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6.5.1 Aplikasi atau penggunaan
Sel tekanan tanah tertanam yang dipasang dalam urugan, digunakan untuk menentukan
distribusi, besaran, dan arah tegangan total dalam bendungan urugan. Aplikasi sel tekanan
tanah bidang kontak meliputi pengukuran tegangan total terhadap tembok penahan, dan
gorong-gorong (culverts). Alasan utama penggunaan sel tekanan tanah adalah untuk
memastikan asumsi desain, dan memberikan informasi tentang perbaikan desain berikutnya.
Hal ini biasanya tidak cocok digunakan untuk uji mutu konstruksi atau keperluan lain.
Tabel 5 Alat ukur deformasi yang cocok untuk bendungan urugan, dan tanggul
Pengukuran

Alat ukur yang cocok

Deformasi
vertikal
dari
permukaan
bendungan, dan permukaan tanah pada,
dan di luar kaki bendungan

Leveling secara optik
Leveling trigonometrik
Sistem satelit
Benchmarks
Pengukuran jarak elektronik
Triangulasi
Sistem satelit
Stasiun kontrol horizontal
Alat duga permukaan cairan dengan titik
tunggal, dan profil penuh.
Alat duga penurunan cairan ganda.
Alat duga pelat horizontal.
Inklinometer horizontal.
Benchmarks

Deformasi horizontal dari permukaan
bendungan, dan permukaan tanah pada,
dan di luar kaki bendungan
Deformasi vertikal bawah permukaan

Alat ukur tambahan
untuk hal khusus

Platforms penurunan.*
Pelat tertanam.
Alat ulur penurunan lapisan
bawah permukaan.*
Ekstensometer duga dengan
koil induksi atau tranduser
saklar magnet/buluh, yang
dipasang secara vertikal.*
Deformasi horizontal bawah permukaan.
Alat duga pelat horizontal.
Ekstensometer
bendungan
Inklinometer duga.*
tetap
dengan
tranduser
Stasiun kontrol horizontal.
perpindahan
linier
kawat
getar.
Inklinometer setempat.*
* Jika dilakukan melalui urugan, akan terjadi gangguan yang signifikan pada konstruksi, dan kemungkinan pemadatan yang
rendah mutunya. Jika casing inklinometer digunakan dalam bendungan urugan, harus dipasang dalam zona filter, dan bukan
di dalam inti.
Sumber: Dunnicliff (1988).

6.5.2 Sel tekanan tanah yang tertanam
Percobaan untuk mengukur tegangan total dalam massa tanah biasanya mengalami
kesalahan karena adanya sel, dan metode pemasangan umumnya menimbulkan perubahan
tegangan lapangan yang signifikan. Hal ini sulit dilakukan, dan biayanya mahal untuk
mencocokkan modulus elastis dari sel tekanan tanah dengan tanahnya sendiri. Selain itu,
akan mengalami kesulitan untuk menempatkan sel seperti dalam kondisi lapangan sehingga
material sekeliling sel mempunyai kepadatan, dan modulus yang sama seperti urugan tanah
atau urugan batu sekitarnya, dan dengan kedua bidang sel yang bersinggungan dengan
material. Hal tersebut akan sulit sekali dilaksanakan, dan memerlukan biaya tinggi untuk
mengkalibrasi laboratorium yang benar-benar mewakili untuk menentukan respons sel atau
faktor kalibrasi. Oleh. Oleh karena itu, biasanya tegangan total tidak dapat diukur dengan
ketelitian tinggi.
1) Ada dua jenis dasar sel tekanan tanah tertanam yaitu: sel diafragma, dan sel hidraulik.
Contoh kedua jenis tersebut ditunjukkan pada Gambar 34.
2) Banyak faktor pengaruh alat ukur, yaitu rasio ketebalan sel dengan diameter (rasio
aspek), rasio kekakuan tanah dengan kekakuan sel, ukuran sel, dan pengaruh
penempatan di lapangan. Prosedur pemasangan di lapangan meliputi memadatkan
urugan dengan alat berat. Pemasangan sel dalam parit galian, dan pengurugan kembali
sekeliling, dan di atasnya dengan timbris atau mesin ringan.. Oleh karena itu,
kemungkinan sel akan cukup tinggi dikelilingi zona tanah yang kompresibilitasnya lebih
tinggi daripada urugan sisa sehingga beban tegangan didistribusi kembali dengan
distribusi lengkung untuk keperluan pemilihan.
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3) Pengalaman menunjukkan bahwa sel hidraulik biasanya mengalami kesalahan lebih
sedikit daripada sel diafragma. Sel diafragma didesain, dan dikalibrasi untuk beban
terbagi rata pada bidang aktif, adapun beban titik tidak membebani secara merata atau
melengkung sehingga menyebabkan kesalahan yang signifikan. Pilihan yang terbaik
adalah sel hidraulik dengan aspek rasio lebih kecil daripada 1/15, permukaan aktif yang
tebal, alur pada permukaan seperti ditunjukkan dalam Gambar 34(b), dan lapisan cairan
yang tipis. Alur tersebut akan membantu mengurangi pengaruh beban tidak merata pada
bidang permukaan sel, dan pengaruh tegangan lateral.

Gambar 34 Contoh sel tekanan tanah tertanam

6.5.3 Sel tekanan tanah kontak
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran tekanan tanah dengan sel kontak adalah
sebagai berikut.
1) Pengukuran tegangan total terhadap struktur bangunan tidak terpengaruh oleh banyaknya
kesalahan sesuai dengan pengukuran dalam massa tanah, dan dapat mengukur
tegangan tanah total pada bidang permukaan struktur elemen secara teliti daripada
tegangan dalam massa tanah. Akan tetapi, kekakuan sel, dan pengaruh temperatur
biasanya akan menunjukkan kondisi kritis. Kebutuhan pertama adalah memasang bidang
permukaan sel yang peka, dan memjikas permukaan elemen struktur, dan memastikan
bahwa sel tidak menimbulkan bagian lunak (soft spot). Di samping itu, sel hidraulik beralur
dengan bidang aktif yang tebal, dan lapisan cairan tipis merupakan pilihan terbaik.
2) Sel kontak mungkin tidak dapat digunakan seperti sel tertanam. Jika beton dalam struktur
elemen terpelihara dengan baik, dan temperaturnya meningkat, temperatur sel akan
meningkat pula. Oleh. Oleh karena itu, kemungkinan adanya pengembangan sel akan
mendorong beton yang lemah keluar dari sel. Jika beton dengan perangkat awal menjadi
dingin, sel pun menjadi dingin, berkontraksi, dan tidak menyatu dengan beton sekitarnya.
Dalam hal ini, sel tidak akan mengikuti perubahan tegangan selanjutnya.. Oleh karena itu,
sebaiknya sel dibuat dengan satu pelat baja setebal kira-kira 0,5 in (13 mm), dan
ditempatkan berhadapan dengan beton sehingga dapat menjaga setiap pengembangan
yang terjadi di bagian luar.
6.6 Alat ukur temperatur
Aplikasi alat ukur temperatur dapat dibagi dalam dua kelompok umum. Pertama, selama
percobaan untuk mendeteksi rembesan, dan memantau perubahan pola rembesan dari
bendungan urugan, dan memantau temperatur internal di dalam tubuh bendungan. Kedua,
jika tranduser bersifat peka terhadap perubahan temperatur, diperlukan koreksi pengaruh
panas pada data terukur.
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6.6.1 Jenis-jenis instrumen pengukur temperatur
Tiga jenis alat yang umum digunakan untuk mengukur temperatur jarak jauh yaitu:
thermistor, thermocouple, dan alat ukur perlawanan temperatur (resistance temperature
devices, RTDS). Istilah thermistor berasal dari thermally sensitive resistor. Sebuah thermistor
terdiri dari material semi-konduktor yang dapat mengubah perlawanan temperatur dengan
baik. Sebuah thermocouple terdiri dari dua kawat logam yang tidak sama dengan satu ujung
dari masing-masing kawat saling berhubungan untuk membentuk sambungan pengukuran.
Pada setiap temperatur di atas nol absolut, dipasang tegangan kecil antara kawat-kawat di
ujung lainnya. Tegangan ini berbanding lurus dengan perbedaan temperatur dari sambungan
pengukuran, dan temperatur dari sambungan dingin. Alat ukur perlawanan temperatur
tergantung pada prinsip bahwa perubahan perlawanan listrik dari kawat berbanding lurus
dengan perubahan temperatur. Kawat biasanya disusun pada perletakan berukuran
perangko atau digulung pada koil berdiameter kecil.
6.6.2 Alat ukur temperatur jarak jauh
Ketiga jenis alat itu cocok digunakan untuk mengukur temperatur jarak jauh, namun
pemilihannya tergantung pada penggunaannya. Perbandingan alat disajikan dalam Tabel 6.
Ketiga jenis alat ini dapat digunakan untuk kisaran temperatur yang besar, dan respons yang
cepat terhadap perubahan temperatur.
Tabel 6 Perbandingan alat ukur temperatur jarak jauh
Keistimewaan /ciri

Thermistor

Pembacaan

Ohmmeter
multimeter
Sangat tinggi
Sangat buruk
Tinggi

Kepekaan
Sifat linier
Ketelitian

Kestabilan
Jenis kawat penunjuk
Kemampuan perbaikan kawat
penunjuk
Kemampuan koreksi temperatur
alat
Kesesuaian tambahan data
otomatis
Sumber: Dunnicliff (1988)

Thermocouple

Resistance
Temperature
Device (RTD)

Alat baca thermocouple

Lebih sering digunakan

Baik
Khusus (logam ganda)
Langsung
(sungguhsungguh)
Mungkin

Jembatan Wheatstone
dengan skala millivolt
Sedang (moderate)
Sedang (fair)
Sangat tinggi (tetapi
dapat berkurang oleh
pengaruh
kawat
penunjuk)
Sangat baik
Tiga konduktor
Langsung (sungguhsungguh)
Mungkin

Sedang

Sangat baik

Baik

digital

atau

Rendah
Sedang/fair
Sedang

Sangat baik
Dua konduktor
Langsung (sungguh-sungguh)

6.7 Alat ukur kegempaan
Pada waktu yang lampau, instrumentasi kegempaan untuk bendungan urugan, dan waduk
lapangan hanya merupakan alat untuk penelitian saja. Sekarang telah berkembang menjadi
alat untuk memantau tingkat bahaya bendungan di zona gempa kuat. Hal ini juga diperlukan
di zona gempa rendah secara konvensional.
Peralatan gempa digital, sekarang menjadi bagian integral dari program keamanan
bendungan dalam setiap proyek bendungan. Data gempa digital dapat dikumpulkan oleh
personel lapangan, dan personel daerah dengan menggunakan komputer portabel. Jika alat
digital dipasang dengan modem, dan sambungan telepon, informasi dapat diterima dari
berbagai kantor jarak jauh. Pelayanan parameter seperti voltase baterai, memori yang
cocok, uji fungsi aselerometer, dan jumlah data kejadian dapat digunakan untuk memeriksa
integritas instrumen dari lokasi terpencil. Perangkat lunak untuk menggambarkan riwayat
waktu, dan analisis sepenuhnya untuk pembuatan pelaporan data akan lebih cepat, dan
mudah. Aselerograf digital dapat merupakan bagian dari sistem tambahan data lain
misalnya, alat penggerak untuk pembacaan pisometer atau untuk studi stabilitas lereng pada
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waktu terjadi gempa, sistem sambungan telepon untuk melaporkan kejadian gempa atau
pemasangan alat pencatat ganda untuk studi respons dari menara intake.
6.7.1 Instrumentasi gempa
Ada tiga jenis alat pencatat yang populer digunakan sekarang, yaitu: (1) aselerograf, (2) alat
alarm percepatan gempa (seimic alarm device, SAD), dan (3) alat pencatat aselerograf
puncak nonelektronik. Biasanya tiga buah Aselerograf yang tipikal, dan satu alat pencatat
aselerograf puncak dipasang pada setiap tempat di lapangan. Alat SAD dipasang ketika
display percepatan gempa diperlukan segera setelah terjadi gempa. Untuk semua fasilitas
USACE, alat SAD disediakan oleh stasiun USACE waterways experiment station (WES).

Gambar 35 Perletakan aselerograf dari beton

6.7.2 Aselerograf
Sebuah aselerograf dapat mengukur percepatan secara trisumbu pada lokasi tempat alat
diangker pada bangunan. Percepatan ini saling tegak lurus, dan disebut vertikal, longitudinal,
dan transversal. Semua alat pada bangunan diluruskan dalam arah yang sama biasanya
dengan sumbu longitudinal sejajar dengan sumbu memanjang bendungan. Aselerograf
dapat digunakan dalam model analog, dan digital. Alat digital dianjurkan dipasang, dan
dihubungkan dengan modem, dan sambungan telepon. Tiga alat aselerograf tipikal dipasang
di tengah puncak, pada salah satu ebatmen batu, dan pada batuan hilir dengan jarak
minimum dari ketiga tinggi bendungan dari kaki bangunan. Yang pendek, tempat
perlindungan (shelter) kecil yang diangker pada alas atau bantalan beton tipis dianjurkan
sebagai kerangka mesin aselerograf (Gambar 35). Alat diberi tenaga baterai 12-volt, untuk
memperoleh tenaga AC, dan pengisi tenaga aliran kecil untuk menjaga kapasitas puncak
baterai.
1)

Aselerograf analog.
Instrumen analog mencatat data pada film 70-mm yang harus dilengkapi dalam kondisi
cahaya rendah, dan diproses secara kimiawi untuk mengembangkan film. Diagram
komponen dari aselerograf analog ditunjukkan dalam Gambar 36. Roll film berukuran
panjang 15,24 m (50 ft) dapat mencatat secara normal 25 kejadian gempa. Alat pencatat
skala penuh berkisar 1,0 g. Skala pencatatan dapat digunakan lebih besar daripada
1,0g. Data gempa analog dapat didigitasi (digitized) secara optik, dan tape komputer
diproses dengan perangkat lunak komputer utama (mainframe) pada WES untuk
analisis data, dan pelaporan.
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2)

Aselerograf digital.
Instrumen digital mendigitasi secara kontinu tiga aselerometer penyeimbang gaya
internal, dan memasukkan (store) data dalam memori keadaan padat penuh. Diagram
komponen dari aselerograf digital ditunjukkan dalam Gambar 37. Jika kejadian gempa
menggerakkan instrumen, yang dapat diduga oleh tiga Aselerometer internal, data
kejadian awal disimpan bersama dengan data selama kejadian gempa, dan setelah
terjadi gempa sesuai dengan berhentinya gerakan. Data digital disimpan dengan nomor
file, dan informasi header. Alat digital akan kembali mendigitasi data aselerometer
sampai dengan terjadi gempa lainnya, dan file data yang lain disimpan. Data pencatatan
skala penuh berkisar 1,0 g, tergantung pada ukuran memori dengan standar 512 K
bites, selama kira-kira 20 menit waktu pembacaan yang boleh digunakan. File data didownload secara lokal dengan hubungan RS-232 ke komputer portabel atau ke
komputer jarak jauh dengan menggunakan modem, dan telepon. Perangkat lunak
komputer personel dilengkapi dengan masing-masing alat untuk men-display data untuk
masing-masing aselerometer penyeimbang gaya internal dalam format Gambar grafik
riwayat waktu, dan untuk membaca informasi header yang terkait seperti ditunjukkan
dalam Gambar 38. Perangkat lunak komputer juga dapat digunakan untuk proses
analisis lebih terperinci, misalnya integrasi tunggal, dan ganda serta analisis spektrum.

Gambar 36 Komponen diagram aselerograf analog

6.7.3 Alat alarm percepatan gempa (Seismic Alarm Device, SAD)
Alat SAD menyimpan, dan mendisplai tingkat puncak percepatan vertikal dalam suatu unit
alat (wall-mounted unit) yang mudah dibaca oleh personel lapangan. Inkremen display
adalah 0,05 g, dan berkisar antara 0,05 g sampai dengan 0,5 g. Alat ini dapat dihubungkan
dengan penutup pemancar pada alarm jarak jauh, panel annunciator, otomat telepon atau
pencatat data. Alat SAD diberi tenaga AC dengan bantuan batere.
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6.7.4 Alat pencatat percepatan gempa puncak (nonelektronik)
Alat pencatat percepatan gempa puncak dapat menduga, dan mencatat data percepatan
puncak secara trisumbu. Percepatan ini saling tegak lurus, dan disebut vertikal, longitudinal,
dan transversal. Alat itu merupakan alat pasif yang mengisi sendiri tanpa memerlukan
tenaga luar atau hubungan kontrol dengan kepekaan minimal 0,01g. Data dapat tercoret
secara permanen pada pelat logam atau jalur magnet dari tape pencatat. Pelat trisumbu atau
tape dibaca dengan menggunakan sebuah loupe optik, dan faktor kalibrasi digunakan untuk
mendapatkan tingkat percepatan puncak. Data pembacaan skala penuh berkisar 2,5 g.
Secara tipikal, alat pencatat percepatan gempa puncak dipasang bersama dengan
aselerograf pada stasiun puncak untuk kejadian gempa lebih besar daripada 1,0 g.

Gambar 37 Komponen diagram aselerograf
digital

6.8

Gambar 38 Contoh plot data aselerograf

Alat ukur rembesan yang muncul di hilir

6.8.1 Pendahuluan
Alat ukur rembesan pada bendungan urugan digunakan untuk mengukur besarnya
rembesan melalui, sekeliling, dan di bawah bendungan. Pemantauan rembesan yang timbul
di hilir diperlukan untuk menaksir perilaku bendungan pada waktu pengisian pertama waduk.
Indikasi awal dari masalah potensi sering dinyatakan dengan perubahan laju rembesan yang
teramati. Selain itu, pemantauan kadar zat padat dalam air rembesan dapat juga
memberikan informasi yang penting. Pengamatan laju rembesan dapat dikorelasi dengan
pengukuran tekanan pisometer, dan digunakan untuk memeriksa efektivitas saluran
drainase, sumur pematus, dan dinding-halang. Pengukuran rembesan biasanya dilakukan
selama umur layan bendungan untuk memantau kinerja jangka panjang. Sumur pematus,
drainase pengeluaran (outlet), saluran, dan parit biasanya digunakan untuk mengukur
rembesan tempat-tempat yang mengalami rembesan. Beberapa metode pengukuran
rembesan yang biasa digunakan akan dibahas berikut ini. Tentang peralatan dijelaskan
terperinci dalam publikasi USBR (1984, 1987).
6.8.2 Ambang
Aliran rembesan sering diukur dengan ambang yang mempunyai bukaan limpahan
berbentuk teratur, seperti V-notch, empat persegi panjang, trapesium, dan lain-lain. Laju
rembesan ditentukan dengan mengukur jarak vertikal dari mercu bukaan limpahan ke
permukaan air dalam waduk di bagian udik dari mercu. Kemudian pengukuran digunakan
untuk menghitung laju aliran dengan mengacu pada Tabel untuk ukuran, dan bentuk
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ambang. Bagian kritis ambang mudah diperiksa, dan dibersihkan, dan setiap operasi yang
tidak layak dapat mudah dideteksi, dan dikoreksi dengan cepat. Aliran ambang sering diukur
dengan cara memantau elevasi air dalam ruang olak ambang. Metode pemantauan muka air
meliputi alat duga muka air (staff gage), tranduser tekanan pembersih gas, tranduser
tekanan terendam, pencatat grafik, shaft-encoders, tranduser sonik (subbab 6.2.5), dan
tranduser gaya. Gambar 39 menunjukkan jenis ambang yang bermanfaat dengan tranduser
gaya, yang dibuat oleh Geonor, Norway. Kriteria desain ruang olak ambang atau bendung
meliputi panjang yang memadai, pencegahan pembacaan yang salah akibat adanya
rintangan, dan perlindungan terhadap pembekuan.

Gambar 39 Monitoring debit bocoran dengan ambang 90o
dengan cara pembacaan jarakjauh (remote)

6.8.3 Alat ukur Parshall flumes
Parshall flumes adalah bagian aliran saluran terbuka berbentuk khusus yang dapat dipasang
dalam saluran atau parit untuk mengukur laju aliran. Batang leher saluran air (flume) yang
menyempit menghasilkan tinggi tekan diferensial sesuai dengan laju aliran. Metode
pemantauan muka air adalah sama seperti untuk ambang. Pendekatan kriteria desain flume
meliputi panjang yang cukup memadai, alinyemen, pencegahan pembacaan yang salah
akibat rintangan, dan perlindungan terhadap pembekuan.
6.8.4 Kotak (container) tampung yang dikalibrasi
Jika diperlukan pengukuran berkala aliran rendah, aliran dapat dibagi ke dalam kotak yang
diketahui volumenya, dan waktu pengisian diukur.
6.8.5 Alat ukur kecepatan
Beberapa jenis alat ukur kecepatan yang berbeda boleh digunakan secara komersial, contoh
dari WES, dan dari Laboratorium Divisi Sungai Missouri di USA. Metode operasi alat
tersebut berbeda. Di antaranya menggunakan prinsip tabung pitot, yang lainnya terdiri dari
alat jenis propeller, alat ukur aliran akustik, dan indikator aliran elektromagnet. Pada
umumnya alat-alat ini dapat digunakan untuk mengukur aliran dalam pipa atau dalam
saluran terbuka. Selain itu digunakan juga alat ukur kecepatan portabel yang beroperasi
berdasarkan prinsip penentuan kecepatan elektromagnet. Alat ini dapat digunakan untuk
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mengukur kecepatan air dalam pipa atau dalam saluran terbuka, yang kemudian
dikonversikan atau diubah ke bentuk aliran.
6.8.6 Alat ukur pemantau panas
Besarnya aliran air tanah kecil, namun dapat mempengaruhi temperatur tanah di permukaan
sampai dengan tingkat yang dapat diukur. Teknik yang berhubungan dengan panas
(thermotic) khususnya berguna dalam identifikasi zona atau alur konsentrasi aliran
pisometrik, dan permeabilitas yang tinggi dalam batuan bongkah, dan deposit permukaan.
Meskipun tidak dapat menggantikan pengeboran atau instrumentasi konvensional, teknik ini
dapat juga melakukan pemantauan lain yang lebih teliti, dan ekonomis dengan mengatur
lokasi dari metode penyelidikan yang lebih kuantitatif seperti lubang bor, dan uji
pemompaan.
6.8.7 Alat duga curah hujan
Curah hujan dapat langsung mempengaruhi pengukuran rembesan, dan harus diukur, dan
dievaluasi dengan data pengukuran rembesan. Terdapat banyak alat duga curah hujan yang
dapat digunakan secara komersial, dan pemilihannya harus berdasarkan pada kondisi
lapangan tertentu.
6.8.8 Alat duga muka air
Perbedaan tinggi tekan antara muka air waduk, dan muka air hilir bendungan atau muka air
ke arah sungai, dan tebing tanggul ke arah darat, akan memberikan potensi rembesan
melalui, sekeliling atau di bawah bendungan. Oleh. Oleh karena itu, muka air tersebut harus
diukur, dan dievaluasi dengan data pengukuran rembesan. Terdapat banyak pencatat grafik,
pencatat sandi, manometer, dan tranduser tekanan yang boleh digunakan secara komersial,
dan pemilihannya harus berdasarkan pada kondisi lapangan tertentu. Tranduser tekanan
yang dapat digunakan untuk mengukur muka air ini selaras dengan teknik yang digunakan
untuk mengukur tekanan pisometer yang dibahas dalam subbab 6.3.

Gambar 40 Instrumentasi geoteknik dengan sistem data akuisisi otomatik
(Automated Data Acquisition System, ADAS)
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7

Pertimbangan otomatisasi

7.1 Pendahuluan
Otomatisasi instrumentasi dapat membantu dalam evaluasi keamanan bendungan, dan
tanggul, terutama dalam pengumpulan data secara cepat, dan berulang-ulang. Pada tahun
terakhir ini, teknologi peralatan untuk mengukur rembesan, tegangan, dan deformasi pada
bendungan, dan tanggul telah berkembang secara cepat dengan faktor ketelitian, dan dapat
dipercaya. Walaupun biaya pemasangan awal pada Sistem Data Akuisisi Otomatik
(automated data acquisition system, ADAS) tampaknya lebih mahal daripada sistem
instrumentasi konvensional, namun biaya keseluruhan untuk jangka panjang dapat bersaing
secara ekonomis. Otomatisasi harus mempertimbangkan semua sistem yang akan dipasang
selama konstruksi bendungan baru, rehabilitasi utama, modifikasi bangunan atau setiap
upaya penting yang memerlukan sebuah sistem instrumentasi utama. Upgrade, dan
penggantian instrumen dapat ditentukan secara kasus per kasus. Kecenderungan
pengurangan tenaga manusia, dan sumber daya yang diperlukan bagi upaya keamanan
bendungan akan sangat mendukung diperlukannya tenaga ahli yang memahami teknologi
otomatisasi dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Konsep otomatisasi instrumen
umumnya meliputi instrumen atau tranduser yang dirangkai ke datalogger atau komputer
dengan kemampuan komunikasi untuk mendapatkan data setempat atau secara
pemantauan jarak jauh. Gambar 40 menunjukkan sebuah skema umum ADAS pada contoh
bendungan tipikal.
7.2 Aplikasi
Pemantauan bendungan dapat dilakukan secara otomatik tergantung pada jenis instrumen
yang digunakan, dan tingkat kelayakannya. Otomatisasi tidak terbatas hanya pada
pemasangan baru untuk konstruksi bendungan baru, penelitian atau penyelidikan tertentu.
Namun, sistem yang ada dapat juga ditingkatkan menjadi sistem otomatik. Tidak semua
sistem dapat ditingkatkan menjadi sistem otomatik, tetapi diperlukan alasan-alasan teknik
tertentu. Pada uraian berikut ini diperlihatkan beberapa alasan yang dapat digunakan untuk
meningkatkan suatu sistem menjadi sistem otomatik, yaitu sebagai berikut.
a) kecenderungan adanya pergerakan atau tekanan melampaui batas yang telah ditentukan
atau kecenderungan adanya kebutuhan melakukan pengukuran secara cepat, dan
berulang.
b) studi atau penyelidikan formal telah mengidentifikasi adanya permasalahan keamanan
yang memerlukan pengukuran berulang.
c) potensi bencana tinggi yang dapat menimbulkan kondisi kritis untuk keselamatan umum
akibat kejadian bobolnya bendungan (resiko keruntuhan atau keruntuhan sebagian).
d) bagian struktur atau bagian fondasi yang perlu dilaksanakan dengan cara yang tidak
sesuai dengan desain asli.
e) perlunya verifikasi terhadap desain, dan konstruksi yang komplekss.
f) instrumen atau sistem yang telah cukup umur, dan tidak dapat berfungsi lagi secara
layak, tetapi masih diperlukan untuk menilai kinerja bendungan.
g) kondisi geografi yang tidak menguntungkan, sulit dicapai, dan kekurangan personel
lapangan yang berkualitas.
h) meningkatkan keandalan, dan atau tingkat kemampuan yang dapat dipercaya, dan atau
frekuensi pemantauan yang tinggi merupakan keadaan kritis untuk penilaian kondisi.
7.3 Keuntungan, dan keterbatasan sistem otomatisasi
Beberapa keuntungan, dan keterbatasan sistem otomatisasi yang dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam perencanaan, dan penggunaannya diuraikan sebagai berikut.
7.3.1 Keuntungan
Keuntungan sistem otomatisasi dalam perencanaan instrumentasi adalah sebagai berikut.
a) meningkatkan ketelitian, dan mengurangi kesalahan manusia.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

meningkatkan frekuensi pengumpulan data, dan mengurangi kesalahan sistem.
meningkatkan keandalan, dan konsistensi data yang terkumpul.
menggurangi penggunaan tenaga manusia.
perolehan data setiap saat dibutuhkan.
pemeriksaan keabsahan data, dan sistem mempertinggi kualitas data.
pemberitahuan adanya data di luar ambang batas, dan keamanan sistem.
evaluasi, kalibrasi, dan pemrograman dapat dilakukan dari jarak jauh.

7.3.2 Keterbatasan
Keterbatasan sistem otomatisasi dalam perencanaan instrumentasi adalah sebagai berikut.
a) menghasilkan data dalam jumlah besar sehingga membutuhkan tempat penyimpanan
khusus.
b) biaya pemasangan akan lebih mahal.
c) mengalihkan perhatian personel dari lapangan ke kantor.
d) sambaran kilat, dan perubahan voltase akan merusak sistem alat.
e) dibutuhkan tenaga ahli komputer, dan pakar elektronik yang cukup.
f) biaya pemeliharaan berpotensi lebih tinggi.
g) diperlukan sumber tenaga listrik cadangan.
h) memerlukan penggunaan tranduser elektronik yang berkemampuan tinggi atau andal
untuk jangka panjang.
7.4 Deskripsi sistem otomatisasi
Otomatisasi merupakan penggabungan dari teknologi elektronik, komputer, dan komunikasi
yang diterapkan pada geoteknik, dan teknik struktur bangunan berkenaan dengan proyekproyek sumber daya air atau pengairan.

Gambar 41 Konfigurasi sistem datalogger berdiri sendiri

7.4.1 Konfigurasi
Konfigurasi sistem otomatisasi dapat digolongkan sebagai salah satu dari tiga jenis dasar
berikut ini.
1) Datalogger adalah sebuah komponen elektronik yang mengumpulkan data dari
instrumen terkait di bawah perintah personel operator. Sistem ini termasuk modem untuk
komunikasi jarak jauh, tetapi umumnya memerlukan kecerdasan, dan pengoperasian di
luar sistem. Pada Gambar 41 diperlihatkan skema konfigurasi datalogger yang berdiri
sendiri.
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Gambar 42 Konfigurasi Scada (supervisory control and data acquisition SCADA)

2) Scada (supervisory control and data acquisition) adalah sekelompok komputer yang
mengontrol unit-unit pemantauan jarak jauh (remote monitoring unit, RMU) tempat
terdapat datalogger yang handal. RMU memperoleh data, dan laporan di bawah perintah
komputer gabungan. Unit jarak jauh dapat melaksanakan penambahan data, dan
menyimpan informasi sehingga dapat dilakukan komunikasi dengan komputer gabungan.
Komputer gabungan merupakan sistem yang canggih, yang diprogram untuk frekuensi,
dan jadwal data akuisisi, serta tidak diperlukan intervensi personel dalam
pengoperasiannya. Gambar 42 menunjukkan sebuah konfigurasi scada.
3) Distribusi kecerdasan (distributed intelligence). Komputer ditempatkan pada masingmasing unit pemantauan jarak jauh dalam suatu jaringan. Semua jaringan dirangkai ke
komputer pusat, dan alat pantau jaringan pusat (central network monitor, CNM), dan
komunikasi dapat dilakukan dengan komputer pusat, dan dengan komputer lainnya. Unit
jarak jauh bertanggung jawab penuh terhadap frekuensi, dan jadwal data akuisisi, dan
komunikasi awal. Data mentah dapat dikurangi, dan keputusan lainnya dapat dilakukan
pada tempat-tempat terpencil atau jauh tanpa intervensi personel atau komputer pusat.
Gambar 43 menunjukkan sebuah konfigurasi distribusi kecerdasan.

Gambar 43 Konfigurasi sistem Distribusi Kecerdasan (Distributed Intellegence)
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7.4.2 Komunikasi
Komunikasi informasi terjadi pada tiga lokasi berbeda yaitu: sensor ke datalogger,
datalogger yang terpencil ke komputer pusat, dan komputer pusat ke kantor yang jauh.
Metode komunikasi yang paling umum digunakan dari sensor ke datalogger adalah transmisi
elektrik melalui kabel atau transmisi suara (akustik) melalui udara. Komunikasi lokal yang
paling umum yaitu dari remote monitoring unit (RMU) ke komputer sentral atau gabungan,
adalah pengabelan elektrik atau transmisi radio. Komunikasi jarak jauh dari lokasi proyek ke
kantor pusat atau daerah biasanya dilakukan dengan telepon, mikrowave, radio atau satelit.
Semua metode komunikasi tidak boleh digunakan sekaligus untuk setiap aplikasi. Hal itu
disebabkan pemilihan metode komunikasi harus mempertimbangkan faktor-faktor pengaruh
seperti penerangan, adanya air, dan kondisi lainnya. Kriteria desain akan membantu dalam
pembuatan keputusan.
7.4.3 Pembangkit listrik
Sistem otomatisasi harus dilengkapi dengan persediaan pembangkit tenaga listrik yang
dapat diambil dari PLN, baterai, generator (solar), dan biasanya dilengkapi dengan
cadangan berupa generator darurat. Masing-masing alternatif ini mempunyai keuntungan,
dan kerugian untuk berbagai aplikasi. Ukuran, dan pemeliharaan persediaan utama, dan
cadangan harus ditentukan sebelum proses desain.
7.5 Desain sebuah sistem
Semua pedoman yang telah dipublikasi menjelaskan bahwa pendekatan yang memadai
pada sistem desain ini adalah faktor-faktor yang dapat dipercaya, efektif, dan efisien. Sistem
perencanaan ini ditujukan untuk memperoleh informasi yang layak sehingga dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan teknik (engineering judgement) yang baik.
Kemampuan konsultan ahli sebaiknya digunakan berdasarkan pengalaman pihak lain yang
telah berhasil dengan konsultan tersebut.
7.5.1 Desain terperinci
Dalam mendesain sistem otomatisasi seorang tenaga ahli dalam keamanan bendungan
harus mempunyai pengalaman dalam manajemen otomatisasi. Pengalaman menunjukkan
bahwa karakteristik bawaan (yang melekat) tertentu dalam otomatisasi harus dimengerti
untuk meningkatkan keberhasilan proyek. Hal-hal yang harus dipertimbangkan mencakup
memperkirakan sumber-sumber setempat, menentukan mekanisme kontrak, menyiapkan
dokumen tender, dan pengumuman di media massa, mempertimbangan desain teknik,
estimasi harga , dan lain-lain.
7.5.2 Keahlian teknik
Desain sistem otomatisasi termasuk operasi, dan pemeliharaan rutin dapat dikerjakan oleh
seorang ahli geoteknik yang mempunyai keahlian komputer, dan elektronik tingkat sedang.
Namun, perkembangan otomatisasi baru, dan aplikasi untuk hal-hal yang kompleks sering
memerlukan tingkat keahlian yang lebih tinggi yang hanya dapat dilaksanakan melalui
dukungan kontraktor yang lebih ahli. Kekosongan keahlian komputer, dan elektronik
setempat mungkin memerlukan ketergantungan konsultan, dan pabrik pembuat untuk
mendesain, memasang, mencari, dan memecahkan persoalan fungsi yang salah, dan
perbaikan implementasi. Oleh. Oleh karena itu ketergantungan kontraktor sangat diperlukan
untuk melaksanakan sejumlah uji mutu dari semua bangunan dalam sistem itu. Pedoman,
dan penambahan data elektronik harus diselesaikan selama pengujian kinerja sistem.
Tingkat biaya akan bertambah sebanding dengan tingkat ketergantungan pada keahlian luar
yang ada. Hal ini harus dipertimbangkan jika perencanaan, dan desain menggunakan sistem
otomatisasi.
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7.5.3 Pemilihan instrumen
Pada Tabel 7 disajikan daftar metode otomatisasi untuk berbagai instrumen keamanan
bendungan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pemilihan jenis instrumen. Kriteria yang
harus dipertimbangkan pada waktu memilih instrumen untuk otomatisasi adalah sebagai
berikut.
1) Keandalan instrumen harus memenuhi syarat. Data harus diperoleh secara konsisten,
dan bermanfaat. Pemeliharaan, dan kalibrasi mudah dilaksanakan.
2) Instrumen diharapkan dapat berfungsi secara menerus atau minimal untuk 5 tahun.
3) Lokasi sensor secara fisik (termasuk elevasi tip, dan jenis material) harus memadai untuk
memantau kondisi keamanan bendungan.
4) Instrumen dapat diotomatisasi. Sensor-sensor dapat diperoleh, dan cocok dengan
instrumen yang telah terpasang sehingga pembacaan secara manual masih dapat
dilakukan sebagai cadangan. Sensor baru yang terpasang harus dapat beroperasi
dengan baik dalam sistem otomatisasi (frekuensi respons, konversi elektronik, media
komunikasi, dan lain-lain).
7.6 Implementasi
Untuk mendapatkan bantuan biaya otomatisasi sering kali menjadi masalah. Kesempatan
terbaik untuk pelaksanaan otomatisasi adalah untuk proyek yang sedang dibangun (proyek
baru, upaya perbaikan keamanan bendungan), dan modifikasi struktural yang disetujui,
penyelidikan, dan penelitian. Proyek yang lebih kecil dapat diselesaikan dengan alokasi
biaya rutin operasi, dan pemeliharaan (O&M) yang biasanya dalam jumlah terbatas.
7.7 Penambahan data, manajemen, analisis, dan pelaporan
Informasi ini dapat diterapkan untuk sistem otomatisasi. Selain itu, sistem otomatisasi dapat
memberikan data dalam jumlah besar tanpa tambahan biaya. Manajemen yang berlainan
dari informasi ini diperlukan untuk menjaga tempat penyimpanan yang berlebihan,
mengurangi waktu komunikasi, dan mencegah hal-hal yang tidak praktis ketika pemrosesan,
analisis, dan pelaporan.
7.8 Pemeliharaan, dan kalibrasi
Metode pemeliharaan instrumentasi dibahas dalam Bab 9 yang juga dapat diterapkan untuk
sistem otomatisasi. Sistem otomatisasi dapat menghasilkan data dalam jumlah besar tanpa
biaya tambahan. Hal ini akan memberi kesempatan untuk menilai kinerja instrumen secara
lebih luas, dan berulang-ulang.
Pembahasan tambahan mengenai kalibrasi dibahas dalam Bab 10 yang juga dapat
digunakan pada sistem otomatisasi. Beberapa komponen dapat dikalibrasi oleh tenaga ahli
geoteknik di proyek. Namun ada instrumen lain yang membutuhkan suatu pelatihan
minimal, dan tambahan alat untuk melakukan kalibrasi.
Kalibrasi komponen yang
dikembangkan biasanya memerlukan perhatian dari keahlian lain. Hal-hal penting yang
harus dipertimbangkan dalam melakukan pemeliharaan sistem, dan kalibrasi diuraikan
sebagai berikut.
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Tabel 7 Metode otomatisasi untuk berbagai instrumen (USCOLD 1993)
Kategori
Instrumen 1)
Pisometer
Pipa tegak terbuka
Hidraulik tabung ganda

1

2

Metode otomatik

Cadangan manual

.

Tranduser tekanan ke bawah
pipa tegak

.

Tranduser tekanan dipasang
pada sistem tabung ganda.

Biasanya
langsung
dengan
mengukur
muka air.
Langsung dengan alat
duga tekanan yang
ada.
Langsung dengan alat
baca
yang
dioperasikan secara
manual.
Idem
Idem

.

.
.

.

.

Kounter frekuensi
Alat duga regangan,
penyelesaian
Alat baca aliran
Alat baca waktu

.
.

Inklinometer, jenis alat duga
Inklinometer, jenis ditempat 2)

Alat duga regangan respons secara
elektrik
Sel beban, dan alat duga regangan
Alat duga regangan respons secara
elektrik
Kawat getar
Sel beban hidraulik
Temperatur
Thermistor
Thermocouple
Alat ukur temperatur perlawanan
Berbagai macam
Elevasi waduk, dan muka air hilir, alat
duga curah hujan 2)
Ambang untuk mengukur aliran air 2)
Seismograf analog
Seismograf digital

Tekanan menggerakkan,
mengukur sistem.

.
.

Kawat getar
Alat duga regangan respons elektrik

Tali pengukur tegak lurus, dan pendulum
terbalik 2)
Alat duga permukaan cairan 2)
Sel tekanan tanah
Pneumatik

4

.

Pneumatik

Transduser tekanan 4-20 mA
Sonik
Alat duga deformasi
Tiltmeter 2)
Ekstensometer duga
Ekstensometer bendungan urugan, dan
lubang bor

3

.

.

sirkuit

Idem
Idem

Lihat catatan kaki 2)
Tidak ada
Lihat catatan kaki 2)

.

N/A
Lihat catatan kaki 2)

.

Sensor cahaya atau infra merah
membatasi posisi tranduser
Transduser tekanan

.

.

dan

.
.

Idem
N/A
Langsung dengan alat
baca
yang
dioperasikan secara
manual.
N/A
Langsung dengan alat
baca
yang
dioperasikan secara
manual.
Idem
idem

Tekanan menggerakkan, dan
mengukur sistem
Alat duga regangan, sirkuit
penyelesaian

Idem

idem

.
.

Alat duga regangan,
penyelesaian
Kounter frekuensi
Transduser tekanan

.

.
.
.

Alat baca perlawanan
Alat baca voltase tingkat rendah
Alat baca perlawanan

Idem
Idem
Idem

.

.

Lihat catatan kaki 2)

Idem

.

.

Lihat catatan kaki 2)
N/A
N/A

Idem
Data grafik seismograf
Data grafik seismograf

.
.

.

.
.

sirkuit

Idem

idem
Idem

Ada empat kategori berurutan tingkat kesulitan, spesialisasi, dan biaya otomatisasi:
KATEGORI 1: Langsung. Kategori 1 dapat dikerjakan dengan berbagai pabrik laboratorium, dan industri ADAS.
KATEGORI 2: Persyaratan lebih khusus. Lingkungan tidak terkondisi secara panas, tenaga yang tidak dapat dicapai, kondisi
sinyal yang tidak standar, pengukuran voltase rendah, rentang mode voltase yang luas.
KATEGORI 3: Persyaratan paling khusus. Lingkungan luar yang berlawanan, komunikasi kawat kasar tidak boleh digunakan –
diperlukan jaringan radio, sensor sulit untuk otomatik seperti tali pengukur tegak lurus, dan pisometer
pneumatik, sensor yang berkomunikasi via perantara seri atau paralel.
KATEGORI 4: Biasanya tidak praktis untuk otomatisasi. Kerumitan secara teknik atau biaya lebih banyak daripada keuntungan,
masalah dapat dipercaya secara signifikan dalam lingkungan luar yang bermusuhan, diperlukan otomatisasi
perangkat keras yang biasa, tidak praktis untuk otomatisasi.
1)Untuk definisi istilah instrumen, lihat pedoman ini, dan Dunnicliff (1988).
2) Tergantung pada jenis transduser
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7.8.1 Perencanaan untuk pemeliharaan
Pengalaman otomatisasi telah menunjukkan bahwa pemeliharaan dapat dilaksanakan
secara sempurna jika telah didesain terperinci pada tahap awal desain instrumentasi
otomatik. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.
1) Pada tahap desain instrumentasi harus melibatkan tenaga ahli yang bertanggung jawab
terhadap pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan.
2) Dokumentasi terdiri dari skema instrumen terpasang yang jelas, dan sederhana, manual
operasi, dan pemeliharaan, Gambar pemasangan sesuai dengan pelaksanaan, skema
elektronik dari kontraktor atau pabrik pembuat.
3) Melibatkan personel operasi, dan pemeliharaan dalam tahap perencanaan, dan desain
maupun selama tahap pemasangan, uji coba, dan uji penerimaan.
4) Menyediakan suku cadang dari komponen yang sering mengalami kerusakan sehingga
dapat melakukan penggantian jika diperlukan. Sebaiknya digunakan sistem instrumentasi
yang mempunyai sambungan, bagian, dan prosedur operasi standar untuk menjamin
ketepatan dengan variasi pabrik pembuat alat dari komponen yang sama.
5) Menggunakan suku cadang yang dianjurkan pabrik pembuat dengan sistem aslinya.
Peninjauan ulang perlu dilakukan terhadap persediaan suku cadang dari komponen yang
dimiliki untuk persiapan pengadaan komponen yang habis terpakai.
6) Melatih staf pemeliharaan, dan operator sistem, dan melakukan pelatihan ulang terhadap
personel baru sebagai pengganti, dan atau perubahan sistem yang diperlukan.
7) Mempelajari perilaku unik dari sistem yang digunakan, dan memanfaatkan perilaku
tersebut sebagai diagnosis dalam pemantauan jarak jauh.
8) Menggunakan perjanjian pembelian lingkup proyek atau mekanisme lain yang ada untuk
komponen yang telah dipelihara di lapangan (radio, komputer personal, telepon, dan lainlain).
9) Memeriksa kinerja semua bagian sistem instrumentasi sebelum periode waktu jaminan
kadaluarsa yaitu kalibrasi jarak jauh, diagnosis, pemrograman ulang, mencari, dan
memecahkan kesulitan adalah contoh-contoh yang mungkin jarang digunakan. Kinerja
yang tidak baik dari bagian-bagian tersebut mungkin tidak teramati sehingga tidak dapat
dijamin sebagaimana mestinya.
7.8.2 Implementasi
Perjanjian kontrak penyerahan, dan pemeliharaan sistem instrumentasi dengan pabrik harus
jelas untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

8 Pemasangan
8.1 Pendahuluan
Pemasangan instrumentasi geoteknik, baik selama konstruksi proyek atau pada struktur
yang sudah ada, memerlukan perhatian khusus terperinci. Kesalahan pemasangan
instrumen tidak hanya akan menghasilkan data salah, dan penampilan data yang tidak baik,
tetapi juga dapat mempengaruhi kestabilan struktur. Metode pemasangan tergantung pada
parameter yang dipantau, kondisi lapangan, dan instrumen yang dipilih. Oleh. Oleh karena
itu, perlu ditangani oleh personel yang berkualitas, berpengalaman, dan kompeten agar
pemasangan berhasil dengan baik. Pemasangan sistem instrumentasi bukan pekerjaan
rutin;. Oleh karena itu Bab ini hanya mencakup pedoman, dan rekomendasi tentang hal-hal
yang perlu diperhatikan dalam pemasangan instrumen, dan tidak membahas prosedur
pemasangan secara bertahap.
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8.2 Persoalan personel
Maksud, dan tujuan instrumentasi geoteknik adalah untuk menghasilkan data akurat, dan
tepat waktu sehingga evaluasi kinerja proyek dapat dilakukan oleh personel yang
bertanggung jawab terhadap keamanan bendungan urugan atau tanggul. Kualitas, dan
ketelitian evaluasi sangat tergantung pada pemasangan instrumentasi yang memadai. Selain
itu, personel proyek dari daerah yang akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan sistem
instrumentasi (lihat Bab 8). Oleh. Oleh karena itu, dianjurkan personel setempat harus ikut
berperan sebanyak mungkin dalam pemasangan instrumen. Adapun manager program
bertanggung jawab terhadap desain, dan pemasangan sistem instrumentasi secara
keseluruhan. .
8.3 Persoalan kontrak
Walaupun pelaksanaan pemasangan dapat dikerjakan personel ahli dari proyek, dianjurkan
agar pelaksanaan pemasangan diberikan kepada kontraktor instrumentasi. Pekerjaan seperti
pembuatan paritan, gorong-gorong, dan pekerjaan lapangan lainnya dapat dilaksanakan
oleh kontraktor umum. Adapun kontraktor pengeboran memerlukan supervisi yang teliti dari
tenaga ahli geoteknik pada waktu pemasangan. Namun dalam pelaksanaannya seorang ahli
instrumentasi harus memahami instrumen secara khusus, dan mempunyai pengetahuan
kerja yang luas dalam bidang geoteknik. Jika kontraktor bertanggung jawab atas
pemasangan sistem instrumentasi, spesifikasi harus mencakup butir-butir sebagai berikut.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

maksud, dan tujuan program instrumentasi geoteknik.
tanggung jawab kontraktor.
kriteria kinerja sistem instrumentasi.
kualifikasi personel instrumentasi dari kontraktor.
jaminan mutu (quality assurance).
cara penyerahan.
jadwal pekerjaan.
tempat penyimpanan instrumen.
material (memberikan deskripsi terperinci dari semua jenis instrumen yang termasuk
dalam kontrak).
persyaratan kalibrasi pabrik.
uji penerimaan instrumen sebelum pemasangan.
instruksi pemasangan (memberikan prosedur langkah demi langkah terperinci untuk
pemasangan setiap jenis instrumen yang termasuk dalam kontrak).
Instruksi untuk perubahan lokasi pemasangan.
persyaratan pemeliharaan, dan kalibrasi lapangan.
perlindungan instrumen.

8.4 Instrumentasi bangunan baru
Terdapat banyak pilihan dalam desain pemasangan sistem instrumentasi untuk bangunan
baru. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pemasangan instrumen dapat
diuraikan sesuai Gambar 44.
a) Pemasangan tabung, dan kabel instrumen dalam inti bendungan harus dipasang
horizontal seperti diperlihatkan pada Gambar 44(a), dan ditarik sampai dengan lereng
udik ke dalam rumah instrumen.
b) Cara pemasangan seperti Gambar 44(b) yaitu menarik horizontal sampai dengan
perbatasan antara inti, dan filter bisa saja dilakukan, tetapi tidak dianjurkan.
c) Pemasangan tabung, dan kabel secara vertikal, dan horizontal seperti diperlihatkan pada
Gambar 44(c) tidak diperkenankan karena akan mempersulit proses pemadatan waktu
konstruksi. Pemasangan secara vertikal dapat saja dilakukan melalui zona lain dari tubuh
bendungan.

56 dari 115

Pd T-08-2004-A

d) Tabung horizontal, dan kabel jangan diperpanjang secara horizontal penuh melalui
bagian udik, inti (lihat Gambar 44(d)), dan keluar melalui bidang permukaan hilir
bendungan tidak dianjurkan.
Selain itu, keterlibatan instrumentasi dalam konstruksi bendungan urugan dapat (hampir tak
terelakkan) menyebabkan keterlambatan pada jadwal pelaksanaan. Penjadwalan
pemasangan kabel harus dikoordinasikan dengan kegiatan lain untuk menghindari
kerusakan pada kabel oleh alat konstruksi. Instrumen harus cukup terlindung, dan di
tempatkan dengan tanda-tanda yang jelas misalnya dengan pemasangan bendera.

Gambar 44 Contoh penempatan tabung, dan kabel yang diperkenankan,
dan tidak diperkenankan

8.5 Instrumentasi bangunan yang ada
Pemasangan instrumen di permukaan bendungan, dan penggantian sensor yang tidak
tertanam pada umumnya tidak menimbulkan kesulitan dalam pemasangan. Akan tetapi,
satu-satunya pilihan untuk pemasangan atau penggantian instrumen pada lapisan di bawah
permukaan bendungan urugan atau tanggul adalah dengan pengeboran. Tekanan air atau
udara yang digunakan pada waktu pengeboran dalam lubang bor dapat merusak bendungan
karena hidrofraktur. Hidrofraktur adalah proses yang dapat menimbulkan terbentuknya
retakan, bidang geser, jalur rembesan, dan atau kondisi merusak lain yang dapat terjadi
selama proses pengeboran. Inti kedap terutama sangat rentan atau mudah rusak pada
waktu dilakukan pengeboran. Oleh. Oleh karena itu, dari segi praktis pengeboran dalam
bendungan urugan atau fondasi menggunakan tekanan udara (termasuk udara dengan
busa) tidak diperbolehkan. Rangkuman metode pengeboran disajikan dalam Lampiran A.
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8.6 Air pengeboran
Ada dua tujuan penggunaan cairan pengeboran ketika melakukan pengeboran yaitu:
pertama, untuk mendapatkan media antara mata bor di dasar pengeboran, dan puncak;
kedua, untuk menstabilkan dinding tebing pengeboran dari keruntuhan. Kekentalan cairan
pengeboran dapat ditambah seperlunya untuk mencegah keruntuhan (collapse). Cairan
pengeboran menempel pada dinding tebing, dan membentuk lapisan penutup residu.
Penggunaan lumpur bentonit yang sering digunakan sebagai cairan tidak boleh digunakan
untuk pisometer sebab lumpur akan menyumbat tanah, dan menghalangi respons pisometer.
Lumpur “biodegradable” yang terdiri dari polimer organik boleh digunakan sebagai cairan
pengeboran sebab akan kembali ke air melalui penghancuran enzim, tanpa meninggalkan
residu. Pemilihan cairan pengeboran harus dilakukan dengan kecocokan instrumen yang
dipasang. Jika ada kemungkinan runtuhnya dinding lubang bor, pengeboran cairan jangan
digunakan. Untuk penyangga lebih baik digunakan metode casing.
8.7 Prosedur pemasangan umum
Instrumen sering dipasang dalam lubang bor yang ditempatkan di ebatmen atau tubuh
bendungan urugan. Beberapa instrumen yang dipasang dalam lubang bor mempunyai
persyaratan diameter minimum, dan maksimum. Spesifikasi pengeboran harus benar-benar
menggambarkan persyaratan diameter, kedalaman, alinyemen, pengeboran, dan
pengambilan contoh, persyaratan instrumen, terperincian konstruksi, dan persyaratan
khusus yang diperlukan. Informasi yang disajikan di bawah merupakan rekommendasi
pemasangan instrumentasi. Masing-masing sistem yang dipasang harus dievaluasi untuk
masing-masing kasus. Hal itu merupakan tanggung jawab manajer program instrumentasi
atau tenaga ahli geoteknik untuk menyusun prosedur terperinci untuk pemasangan
instrumen. Jika terjadi deformasi, harus diupayakan agar pipa, tabung, dan kawat tidak
mengalami kerusakan.
8.7.1 Desain pemasangan
Sebelum pemasangan instrumentasi, jadwal sudah harus sudah ditentukan dalam desain
pemasangan. Desain ini meliputi persiapan khusus tentang prosedur pemasangan langkah
demi langkah terperinci di lapangan, penyusunan daftar material, dan alat yang diperlukan,
penyusunan jadwal, koordinasi dengan instansi lain, dan waktu yang dibutuhkan untuk
perolehan instrumen harus diselidiki. Banyak instrumen yang diproduksi oleh pabrik pembuat
harus diperoleh melalui pemesanan yang memerlukan waktu cukup lama sebelum dikirim ke
lokasi proyek. Pemasangan instrumen juga memerlukan dukungan dari instansi lain (listrik
atau telepon) yang mungkin memerlukan waktu yang lama sebelum dilakukan pelayanan.
Kemungkinan penutupan jalan diperlukan selama masuknya jalur melintang kabel. Jalur
yang akan digunakan untuk menarik kabel instrumen melalui gorong-gorong harus
ditentukan terlebih dahulu. Kegiatan konstruksi atau operasi lainnya sedang berjalan
mungkin akan berdampak pada desain pemasangan.
8.7.2 Uji mutu awal
Jika instrumen diterima di lokasi proyek, personel instrumentasi harus melaksanakan uji
mutu awal untuk menjamin bahwa instrumen, dan unit baca berfungsi dengan baik. Uji mutu
awal harus terdiri dari butir-butir yang berkaitan dengan formulir berikut ini.
a) Memeriksa data kalibrasi pabrik untuk verifikasi kelengkapan (kalibrasi, dan dokumentasi
pabrik harus dispesifikasi).
b) Memeriksa daftar pemeriksaan inspeksi ketentuan mutu pabrik untuk verifikasi
kelengkapan (prosedur ketentuan mutu, dan dokumentasi harus dispesifikasi).
c) Memeriksa panjang kabel.
d) Memeriksa nomor label pada instrumen, dan kabel.
e) Memeriksa dengan membandingkan dokumen perolehan bahwa model, dimensi,
material, kriteria kinerja produk, dan lain-lain adalah benar.
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f)

Melakukan uji coba pada kabel di sambungan dengan menekuk-nekuk pada waktu
dilakukan pembacaan instrumen untuk verifikasi integritas sambungan.
g) Memeriksa tekanan air atau uji kelembapan komponen yang layak untuk identifikasi
bocoran.
h) Verifikasi bahwa pembacaan instrumen yang dibandingkan dengan pembacaan pabrik
adalah baik.
i) Melaksanakan uji ketahanan, dan isolasi penyekatan, sesuai dengan kriteria dari pabrik
pembuat.
j) Verifikasi semua komponen selaras dengan konfigurasi yang sebenarnya.
k) Memeriksa semua komponen untuk menandai kerusakan pada waktu pengangkutan.
l) Memeriksa jumlah instrumen yang diterima sesuai dengan jumlah yang dipesan.
Hasil-hasil pengujian harus didokumentasi yang terdiri dari:
a) nama proyek.
b) jenis, dan nomor instrumen.
c) identifikasi setiap alat uji atau alat baca yang digunakan selama pengujian.
d) personel yang bertanggung jawab terhadap pengujian.
e) tanggal, dan waktu pengujian.
f) pengukuran, dan pengamatan yang dilakukan selama pengujian, seperti terdaftar di atas.
8.7.3 Dokumentasi pemasangan
Selain pembacaan informasi pemasangan awal, data pemasangan harus didokumentasi,
dan terdiri dari:
a) nama proyek.
b) nama, dan nomor kontrak.
c) jenis, dan nomor instrumen, termasuk unit pembacaan.
d) rencana lokasi, orientasi, kedalaman, panjang, dan data volume urugan.
e) personel yang bertanggung jawab terhadap pemasangan.
f) perusahaan atau pabrik, dan alat yang digunakan, termasuk diameter, dan kedalaman
setiap casing pengeboran atau auger yang digunakan.
g) metode trenching, dan pengurugan.
h) tanggal, dan waktu mulai, dan penyelesaian.
i) pengukuran atau pembacaan yang diinginkan selama pemasangan untuk memastikan
bahwa semua langkah sebelumnya telah diikuti dengan benar.
j) data log lapisan bawah permukaan yang menunjukkan elevasi perubahan lapisan tanah
yang dialami dalam lubang bor.
k) penentuan apakah lapisan tanah pada lokasi transduser telah atau belum diantisipasi
dalam desain instrumentasi.
l) jenis bahan urugan yang digunakan.
m) data lokasi, orientasi, kedalaman, panjang, dan volume urugan sesuai konstruksi.
n) skema tiga dimensi penggunaan yang berlangsung dari instrumen, penempatan semua
boks sambungan atau pertemuan (tertanam, dan masuk ke permukaan).
o) hasil-hasil uji penerimaan pasca pemasangan.
p) kondisi cuaca pada waktu pemasangan.
q) bermacam-macam catatan, termasuk persoalan yang dialami, keterlambatan, bangunan
instalasi yang tidak biasa, dan perincian kejadian akibat perilaku instrumen.
8.7.4 Uji mutu setelah pemasangan
Setelah selesai pemasangan instrumen, personel pemasangan harus menunjukkan bahwa
instrumen telah terpasang dengan benar, dan berfungsi dengan baik. Terperincian uji akan
tergantung pada jenis instrumen, dan semua pemeriksaan kualitas yang mungkin harus
dilakukan. Serangkaian pembacaan harus dilakukan (minimal tiga kali) selama kurun waktu
pendek untuk menunjukkan bahwa pembacaan instrumen dapat diulangi. Pemasangan
mungkin berpengaruh pada parameter yang akan diukur, dan instrumen harus dapat
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menstabilkan, dan uji penerimaan dapat diulangi. Perincian uji harus dimasukkan dalam
laporan pemasangan.
8.7.5 Pemeliharaan, dan penanganan
Untuk memastikan kinerja instrumen cukup baik, instrumen harus dilindungi dari elemenelemen sebelum pemasangan. Pabrik pembuat alat biasanya akan menjelaskan kondisi
yang tidak cocok untuk alat tersebut. Semua instrumen harus dijaga bebas dari kotoran, dan
debu. Beberapa kinerja instrumen atau kabelnya akan menurun karena penyinaran matahari
secara langsung. Beberapa instrumen peka terhadap medan listrik atau medan magnet. Ada
pula yang harus dilindungi dari temperatur yang tinggi, kelembapan, air, benturan, dan atau
curah hujan kimiawi. Semua instrumen harus ditangani secara hati-hati. Kabel, dan tabung
harus dilindungi dari penakikan, pelendutan, dan kekusutan kekakuan.
8.8 Prosedur pemasangan pisometer dalam lubang bor
Pemasangan pisometer dalam lubang bor bukan merupakan proses yang rutin. Beberapa
faktor harus dipertimbangkan agar pisometer dapat berfungsi secara memadai.
8.8.1 Contoh edaran desain terperinci pemasangan
Sebagai contoh prosedur pemasangan terperinci yang perlu dipersiapkan pada waktu
memilih metode pemasangan pisometer dalam lubang bor di dalam tanah, beberapa
pertanyaan berikut ini harus dapat dijawab (Dunnicliff 1988):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Apa jenis tanahnya?
Apakah waktu tempuh yang diperlukan cukup untuk memperoleh pisometer khusus?
Apakah ada sumur artesis?
Apakah ada tekanan air pori ekses?
Metode pengeboran apa yang boleh digunakan?
Keahlian, pertimbangan, dan pengalaman apa yang diperlukan oleh personel yang
bertanggung jawab terhadap pemasangan?
Berapa tekanan vertikal yang akan terjadi dalam tanah di atas instrumen?
Apakah contoh tanah diperlukan?
Bagaimana lubang bor diletakkan?
Berapa waktu yang diperlukan antara penyelesaian pemasangan, dan keperluan
mengerjakan pembacaan nol?
Persyaratan apa yang diperlukan untuk respons waktu?
Diameter lubang bor berapa yang akan digunakan?
Bagaimana casing atau auger akan disiapkan, dibersihkan, diurug, dan atau ditarik?
Apakah alat pukul duga diperlukan?
Jenis bentonit bagaimana yang akan digunakan?
Berapa waktu yang diperlukan untuk proses mengembang?
Apakah pengembangan yang lambat diperlukan? jika ya, metode apa yang akan
digunakan?
Tempat penyumbat atau seal akan ditempatkan?
Apa yang akan terjadi dengan kedalaman seal yang diinginkan?
Apakah pemusatan diperlukan?
Metode pemasangan yang bagaimana yang paling cocok?

8.8.2 Pemilihan dan penempatan filter pasir
Material filter yang akan ditempatkan sekitar pisometer pipa tegak terbuka harus didesain
memenuhi kriteria filter sesuai dengan saringan, dan gradasi lapisan tanah, tempat alat akan
dipasang. Secara umum material filter untuk semua jenis pisometer harus bersih dari butiran
halus, dan tidak tergantung pada respons instrumen. Material filter akan ditempatkan dengan
cara menuangkan atau mengecor material di puncak alat bor atau digetarkan ke dalam
tempat yang ditentukan. Jika material dituangkan dari puncak, harus dijenuhkan dengan air
secara perlahan-lahan untuk menghindari penutupan rongga annular dari pengeboran. Jika
60 dari 115

Pd T-08-2004-A

digunakan metode getar, harus digunakan air untuk memjikas material melalui pipa getar
(tremie). Pipa getar dinaikkan secara perlahan-lahan sehingga menimbulkan material dalam
lubang. Alat pukul duga (Dunnicliff, 1988) dapat digunakan untuk verifikasi kedalaman
penempatan.
8.8.3 Pemilihan, dan penempatan seal
Penyumbat diperlukan di atas (dan di bawah) zona filter untuk menjamin bahwa pembacaan
yang representatif dapat dikumpulkan dari lapisan tanah tunggal. Penyumbat harus terbuat
dari bentonit. Metode penekanan bentonit yang agak lembap ke dalam butiran telah
dikembangkan dalam tahun enampuluhan. Akan tetapi, butiran akan tertutup dengan mudah
dalam casing jika dituang atau dicor melalui bahan berbentuk cairan. Sekarang bentonit ada
yang berbentuk kerikil bersiku-siku. Material ini biasanya merupakan material berlubang
yang bertahap, yang tidak akan basah, dan mengembang secepat butiran bentonit yang
ditekan. Jika dituang dengan perlahan-lahan, akan jatuh ke dasar lubang bor tanpa terjadi
penyumbatan. Jika lapisan tanah disumbat di bawah lokasi pisometer, bentonit harus
diupayakan untuk menghindari terjadinya kontak langsung dengan dinding tebing pada
lokasi filter pasir dengan menggunakan casing. Pemasangan bentonit berbentuk serbuk atau
slari tidak diperbolehkan karena metode ini akan melapisi casing ke bawah, dan mungkin
mencemari filter di bawahnya.
8.8.4 Pisometer bertahap banyak
Pisometer bertahap banyak (lebih daripada satu pisometer dalam lubang bor) umumnya
tidak dianjurkan, tetapi menurut kemampuan aliran air vertikal antara zona yang disumbat.
Jika pisometer bertingkat banyak diperlukan, yang harus diperhatikan dengan sungguhsungguh adalah pada waktu memasang seal bentonit, dan jumlah tahapan harus dibatasi
sampai dengan dua.
8.8.5 Panjang saringan dalam bendungan
Saringan biasanya dengan ukuran panjang minimal, dan ditempatkan dalam lapisan akuifer
dengan maksud untuk mengukur tekanan pori sebenarnya. Dalam bendungan urugan,
besaran tekanan pori cukup penting artinya. Namun, akan lebih penting lagi ialah perubahan
yang terjadi selama umur proyek jangka panjang. Jika hal ini terjadi, diperlukan pemasangan
saringan yang lebih panjang, sebagai indikator perubahan kondisi tersebut.
8.9 Prosedur pemasangan instrumen lain
Beberapa pertanyaan yang sama atau hampir sama harus dapat dijawab (lihat subbab 8.8.1)
jika akan mengembangkan prosedur pemasangan untuk jenis instrumen lain. Pabrik
pembuat ekstensometer lubang bor, dan inklinometer biasanya menyediakan instruksi yang
baik, dan jelas untuk pemasangan komponen lubang di bawahnya. Akan tetapi, harus selalu
diperhatikan perubahan kondisi lapangan yang terjadi yang mungkin berbeda dengan
prosedur ini. Informasi tambahan dapat diperoleh dalam Dunnicliff (1988).
8.10 Pengisian kembali lubang bor
Berbagai material dapat digunakan untuk mengurug lubang bor, misalnya dengan grout,
urugan butiran seperti pasir, dan kerikil, dan kerikil bentonit. Keuntungan grout adalah dapat
mengisi semua lubang pori tetapi jangan digunakan jika grout bersifat dapat meleleh di
sekeliling tanah dasar, dan sebaiknya digunakan tahapan grouting pendahuluan. Petunjuk
grouting yang dapat digunakan disajikan dalam EM 1110-2-3506, dan Driscoll (1986).
Campuran grout harus diuji untuk menentukan rasio yang memadai antara air, semen,
bentonit, dan pasir (jarang digunakan) yang akan menjamin kinerja yang baik antara
instrumen, dan tanah atau batuan di sekitarnya.
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8.11 Kotak (kerangka mesin) pelindung
Setiap instrumen yang dipasang harus dilindungi dengan sebuah kotak pelindung yang
dilengkapi dengan tutup kunci yang berlubang udara. Kotak pelindung harus digrout ke
dalam tempat tidak hanya untuk mengamankan tutup tetapi juga untuk mencegah aliran air
permukaan yang masuk ke dalam instrumen. Namun sayangnya, kotak pelindung instrumen
menonjol di atas tanah dasar sehingga sering menjadi sasaran binatang perusak. Dalam hal
khusus atau di jalan raya, instrumen mungkin tersusun sama tinggi dengan permukaan, dan
dikelilingi dengan kotak pintu sama dengan yang digunakan oleh perusahaan pengguna.
Karena boks ini sukar diperoleh, sebaiknya metode ini tidak digunakan. Jika ada lapisan
salju, dan drainase, harus diupayakan agar air permukaan tidak mengalir ke bawah
instrumen.
8.12 Dokumentasi
Setelah pemasangan semua instrumen lengkap, dokumen berikut ini harus dipersyaratkan,
dan dimasukkan dalam laporan.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

deskripsi instrumen, unit alat baca, dan alat otomatisasi.
rencana, dan potongan cukup menunjukkan jumlah, dan lokasi instrumen.
data geoteknik, dan stratigrafi permukaan, dan bawah permukaan yang memadai.
kalibrasi instrumen, dan prosedur pemeliharaan.
prosedur pemasangan instrumen.
dokumentasi instrumentasi, dan atau otomatisasi dari pabrik pembuat, termasuk
informasi data kalibrasi, dan jaminan.
g) dokumen uji penerimaan pemasangan awal.
h) uji penerimaan pasca pemasangan.
i) laporan pemasangan instrumen.
j) daftar usulan suku caang yang diperlukan untuk perbaikan atau pemeliharaan.
k) prosedur pengumpulan data, dan pemrosesan.
l) nama, alamat, dan nomor telepon tempat perbaikan atau pemeliharaan.
Disarankan paling sedikit disiapkan dua kopi dokumen. Yang satu harus disimpan pada arsip
di lokasi proyek, dan yang lain harus diarsipkan di kantor daerah.

9 Pengelolaan data, analisis, dan pelaporan
9.1 Pendahuluan
Pengelolaan data serta analisis berguna untuk mengetahui perilaku keamanan bangunan,
dan kinerja sistem instrumen. Salah satu aspek dari proses desain instrumentasi adalah
pengelolaan data, analisis teknik, dan pelaporan formal. Desain pengelolaan, dan analisis
data harus dilakukan terlebih dahulu sebelum instrumen dipasang. Desain ini harus
menunjukkan tentang frekuensi pengumpulan data, pengembangan, dan batas waktu
pemrosesan, tahap analisis, persyaratan pelaporan untuk tenaga ahli bangunan, dan tenaga
ahli pengkaji, dan pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan proyek tersebut.
9.2 Pengelolaan data
Pengelolaan data terdiri dari pengumpulan data, reduksi, dan pemrosesan, serta presentasi
data.
9.2.1 Pengumpulan data
Pengumpulan data harus dimulai dengan sebuah jadwal yang ditentukan dengan baik.
Jadwal tergantung pada ketentuan khusus proyek. Ketentuan itu tergantung pada
karakteristik instrumen, kondisi lapangan, kegiatan konstruksi atau kejadian luar biasa.
Jadwal harus disusun yang terbaru sesuai dengan kondisi atau pembacaan instrumen yang
dibutuhkan. Prosedur pengumpulan data harus mengikuti petunjuk berikut ini:
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1) Konsistensi personel
Data akan benar-benar konsisten jika dikumpulkan oleh personel yang sama. Jika hal ini
tidak mungkin dilakukan oleh pembaca instrumen yang ditentukan, harus mempunyai
pembaca pengganti (backup) yang juga memahami instrumen itu. Personel
pengumpulan data harus membaca instrumen dengan cara yang sama setiap waktu
yang ditentukan.
2) Konsistensi instrumen
Dengan menggunakan unit alat baca yang sama untuk membaca instrumen pada setiap
waktu yang ditentukan akan menghasilkan bacaan yang paling konsisten. Alat baca
harus dihubungkan atau disesuaikan dengan cara yang sama untuk setiap pembacaan.
Unit pembacaan jangan ditukar tempat sebab hasil pembacaan akan tergantung pada
unit baca, dan kombinasi tranduser.
3) Pembacaan beragam
Pembacaan yang beragam harus diambil nilai yang paling mewakili.
4) Koordinasi pembacaan instrumen.
Sistem instrumentasi harus didesain dari jenis-jenis instrumen berbeda yang dapat
menunjukkan perubahan dalam kondisi yang sama, dan selang waktu yang sama. Oleh.
Oleh karena itu, nilai bacaan dari instrumen yang perlu dibandingkan harus dibaca pada
waktu yang hampir bersamaan.
5) Catatan data
Data instrumentasi harus mencakup hasil pembacaan alat, dan setiap informasi yang
mengidentifikasi proyek, instrumen, unit baca, pembaca, waktu, dan tanggal,
pengamatan visual, iklim, keterangan, dan setiap kondisi lapangan yang mungkin
mempengaruhi data hasil pembacaan. Semua pemeriksaan kalibrasi, nilai rata-rata atau
median harus diperlihatkan. Data terdiri dari catatan lapangan atau lembaran data
lapangan atau arsip data komputer, dan arsip asli.
6) Entri data
Pembacaan data dalam buku lapangan dapat ditunjukkan untuk membandingkan
pembacaan sekarang dengan pembacaan sebelumnya pada selang waktu data
dikumpulkan. Perbandingan data awal akan membantu untuk menentukan koreksi
pembacaan, dan memberikan deteksi awal masalah instrumen sehingga pekerjaan
koreksi tidak terlambat dilakukan. Pembacaan dalam buku lapangan harus dipindahkan
ke lembaran data atau arsip komputer sesegera mungkin setelah diperoleh, untuk
mencegah data hilang jika buku lapangan hilang atau hancur. Hasil pemindahan harus
diperiksa untuk perubahan kesalahan. Lembaran data lapangan yang digunakan untuk
pembacaan data lapangan secara langsung harus mencakup pembacaan semua faktor
yang diperlukan. Sebagai langkah awal dalam pengelolaan data, lembaran data
lapangan harus meliputi pembacaan sebelumnya yang akan dibandingkan dengan
pembacaan sekarang. sebagai langkah pertama dalam pengelolaan data. Alat
pembacaan tambahan data portabel diperlukan untuk pengiriman data sehingga dapat
menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan.
7) Komunikasi
Komunikasi di antara personel yang bertanggung jawab atas pengumpulan data,
pemrosesan data, pengkajian ulang data, dan analisis data merupakan faktor penting
dalam proses penambahan data. Personel pengumpulan data harus berkomunikasi
dengan personel pengkajian, dan analisis data dalam semua kondisi yang dapat
mempengaruhi hasil pembacaan. Personel pengkajian, dan analisis data harus
berkomunikasi tentang hasil pekerjaannya dengan personel pengumpulan data, untuk
menunjukkan apakah instrumen itu membaca dengan benar, apakah instrumen berjalan
dengan benar, apakah jadwal pembacaan tepat, dan lain-lain.
8) Peringatan dini terhadap kondisi luar biasa
Pembacaan di luar batas yang ditentukan harus segera dilaporkan. Personel yang
berkepentingan harus segera diberitahu bahwa telah terjadi masalah atau situasi
berbahaya, dan agar melakukan langkah-langkah sesuai dengan Manual Operasi, dan
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Pemeliharaan Proyek Rencana Kemungkinan Keadaan Darurat. Komunikasi, dan
kerja sama antara semua pihak yang terlibat dalam tambahan data sangat diperlukan
terutama jika muncul permasalahan.
9) Pertimbangan khusus untuk pengumpulan data otomatik
Pengumpulan data otomatik dapat disesuaikan dengan frekuensi pengumpulan data
untuk mengetahui perilaku keamanan bangunan secara lebih terperinci. Misalnya, jika
suatu kejadian pada sebuah proyek menyebabkan elevasi waduk berfluktuasi secara
cepat, frekuensi pengumpulan data harus diubah untuk mencatat pengaruh kejadian.
Pembacaan data secara otomatik yang berada di atas nilai batas yang ditentukan harus
diperiksa. Pemeriksaan awal data ini akan membantu untuk menjamin ketelitian atau
koreksi pembacaan, dan juga memberikan deteksi awal masalah instrumen sehingga
pekerjaan koreksi tidak terlambat dilakukan.
9.2.2 Reduksi, dan pemrosesan data
Reduksi, dan pemrosesan data terdiri dari proses konversi data mentah lapangan ke dalam
nilai-nilai teknik yang berarti, dan harus dipresentasikan dalam bentuk grafik agar dapat
dipakai untuk analisis, dan interpretasi. Beberapa konstanta kalibrasi mungkin diperlukan
untuk mengkonversikan pembacaan lapangan ke nilai-nilai teknik. Pada waktu lampau
konversi ini dilakukan secara manual, tetapi sekarang dapat, dan harus dilakukan dengan
komputer untuk menghilangkan kesalahan konversi. Jika memungkinkan, reduksi, dan
pemrosesan data instrumentasi diselesaikan di lapangan, agar anomali pembacaan,
kesalahan atau instrumen yang tidak berfungsi dengan baik dapat segera diidentifikasi, dan
dikoreksi.
1) Batas waktu untuk reduksi, dan pemrosesan data
Pengiriman data bacaan instrumen dari lokasi proyek ke kantor pengolahan data untuk
reduksi, pemrosesan, dan pengkajian harus dilakukan secara tepat waktu. Pengiriman
data dapat dilakukan melalui faksimili, jaringan internet lewat komputer setempat atau
pelayanan surat ekspres. Semua data instrumentasi harus direduksi, dan diproses
secepat mungkin, terutama pada saat banjir besar ketika waduk terisi penuh, dan
bocoran meningkat secara drastis.
2) Pemeriksaan kesalahan
Pemeriksaan kesalahan data instrumentasi harus dikerjakan pada setiap tahap
pengumpulan, dan pemrosesan (dari pembacaan instrumen di lapangan sampai dengan
intepretasi akhir data instrumentasi). Pemeriksaan harus dimulai dengan koreksi
terhadap nilai bacaan data untuk memastikan bahwa pembacaan telah tercatat dengan
baik pada lembaran data lapangan atau buku catatan untuk digunakan dalam bentuk
pelaporan atau rangkuman secara Tabelaris. Pembacaan instrumen harus dibandingkan
dengan kurun waktu yang ditentukan oleh kantor pengkaji, dan dengan pembacaan awal
dalam kondisi yang sama. Penyesuaian dengan potensi kejadian harus ditentukan.
Pembacaan adanya anomali harus diidentifikasi, dan diperiksa jika perlu. Lembaran data
harus mencerminkan pembacaan anomali, dan kemungkinan sebab-sebab pembacaan
tersebut.
3) Metode reduksi, dan pemrosesan
Program komputer sederhana harus digunakan untuk mempercepat proses reduksi data.
Koreksi terhadap kesalahan penulisan harus dilakukan dengan hati-hati. Program yang
digunakan untuk mereduksi data instrumentasi harus diuji, dan diverifikasi secara hatihati oleh pemakai untuk memastikan bahwa program itu telah beroperasi dengan benar
dengan kisaran nilai data instrumen yang diharapkan. Program komputer ini berkisar dari
program tunggal yang hanya melaksanakan penghitungan reduksi data ke database
yang komplekss, dan didesain untuk reduksi data dari beberapa jenis instrumen berbeda.
Database yang lebih kompleks dapat digunakan untuk data storage pada media
elektronik, hasil data plot, beberapa analisis pendahuluan, dan pengelolaan arsip riwayat
pembacaan instrumen. Program komputer dianjurkan digunakan untuk reduksi data, data
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storage, dan plot secara grafik. Bagaimana pun hebatnya program komputer yang
digunakan, namun perlu dilakukan pemeriksaan manual penghitungan data secara
periodik, dan hasil-hasil dari personel instrumentasi yang berpengalaman. Dengan
menggunakan sistem komputer, prosedur atau jadwal waktu untuk membackup data
merupakan langkah penting dalam pemrosesan data. Database yang terkait, seperti
paket database instrumentasi yang dikembangkan oleh Corps of Engineers, sangat
bermanfaat dalam semua tahap pengelolaan data.
9.2.3 Presentasi data
Presentasi data dalam bentuk Tabelaris tidak dapat dipakai untuk melihat kecendrungan dari
suatu hasil pemantauan instrumen sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan
evaluasi tingkat keamanan bendungan. Grafik berupa plot data instrumen yang merupakan
fungsi dari waktu sangat diperlukan untuk membandingkan secara visual antara perilaku
sebenarnya, dan perkiraan, mendeteksi kesalahan data, menentukan kecenderungan atau
pengaruh siklik, membandingkan perilaku dengan instrumen lain, memperkirakan perilaku
yang akan datang, dan menentukan kebutuhan pemeliharaan instrumentasi. Berbagai jenis
grafik dapat membantu dalam evaluasi tentang kondisi proyek. Beberapa contoh disajikan
berikut ini.
1) Grafik riwayat waktu.
Grafik riwayat waktu menunjukkan hubungan waktu dengan perubahan parameter (lihat
Gambar 45). Parameter seperti muka air, rembesan, tekanan air pori, deformasi, dan
temperatur dapat diplot terhadap waktu. Pembuatan grafik juga dapat di plot dalam 2
sumbu, elevasi pada sumbu-y, dan waktu pada sumbu-x.
2) Plot posisi.
Plot posisi menunjukkan perubahan parameter (muka air, temperatur, defleksi, dan lainlain) versus posisi instrumen (lihat Gambar 46). Posisi ini dapat ditunjukkan sebagai
potongan melintang, koordinat X-Y. stasiun, offset atau kedalaman. Contoh plot posisi
adalah plot inklinometer yang diperlihatkan dalam Gambar 46. Jenis plot inklinometer ini
menunjukkan deformasi horizontal versus kedalaman, dan perubahan dengan waktu.
3) Plot lainnya.
Untuk melakukan evaluasi keamanan bendungan berbagai macam grafik harus diplot.
Contohnya dalam Gambar 47. Ploting berbagai parameter dapat bermanfaat dalam
memeriksa kondisi yang meragukan.
4) Pedoman ploting.
Beberapa pedoman ploting disajikan berikut ini.
a) Untuk analisis harus dipilih skala yang tepat. Penentuan perubahan menit
memerlukan skala inkremen kecil. Skala dengan inkremen besar sekali tidak dapat
menunjukkan data terpakai, sebaiknya tidak digunakan.
b) Menstandarkan format grafik, dan skala untuk semua proyek atau bagian bangunan
sedapat mungkin untuk mengurangi kebingungan, dan upaya interpretasi.
c) Sketsa lokasi, dan penampang melintang harus tercantum dalam grafik untuk
memudahkan pembacaan terhadap areal yang ditinjau.
d) Bermacam grafik harus digunakan untuk menjelaskan situasi dengan menunjukkan
kondisi yang berkaitan.
e) Jika memungkinkan, perilaku perkiraan, dan atau batas-batas nilai keamanan harus
ditunjukkan sepanjang perilaku sebenarnya yang dipantau.
f) Pengaruh pengukuran yang signifikan harus dicatat (misalnya kegiatan konstruksi,
plot muka air waduk pada muka air pisometer, plot temperatur pada ekspansif atau
kontraksi).
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Gambar 45 Contoh plot sejarah waktu pembacaan pisometer

9.3 Analisis teknik
Analisis data merupakan interpretasi, dan evaluasi data yang dipengaruhi oleh berbagai
kondisi. Hal itu adalah sebuah proses menerus dari pengumpulan data melalui pelaporan.
Pada setiap langkah analisis, pengevaluasi harus menyadari potensi penggunaan data yang
tidak berlaku, dan tidak layak dalam penghitungan sehingga tidak terjadi interpretasi yang
salah. Analisis yang memadai akan memberikan dua aspek dasar pemantauan keamanan
bendungan yaitu kinerja sistem instrumen, dan kinerja bangunan atau bagian bangunan
yang sedang dipantau.
9.3.1 Ketepatan waktu data
Pembacaan lapangan harus dibandingkan dengan rangkaian data semula yang dicatat di
lapangan. Data harus dimasukkan ke dalam komputer dengan transfer elektronik atau
segera dikirim ke kantor. Komputer harus mempunyai alat pemeriksaan otomatik untuk
menentukan variasi nilai entri yang signifikan. Hasil yang meragukan dari kedua prosedur ini
harus disampai dengankan untuk mendapatkan perhatian segera dari manajer program
instrumentasi. Data yang direduksi dalam format plot harus segera dikaji ulang untuk
kelengkapan pemrosesan. Analisis yang mendalam harus dikerjakan sepadan dengan
tingkat keterkaitan bagian bangunan yang dipantau. Data yang direduksi jika diperlukan
harus diberikan kepada kantor lain yang terlibat (hidraulik, bangunan, operasi, dan lain-lain).
Dalam keadaan normal dengan perhatian yang sungguh-sungguh dari personel
berpengalaman, perihal keamanan bendungan yang signifikan dapat dideteksi dalam
beberapa jam. Data informasi yang layak, dan bermanfaat serta analisis awal dapat
dilakukan dalam satu hari, maksimum dua hari.. Oleh karena itu penyederhanaan situasi
akan mempercepat penilaian.
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Gambar 46 Contoh pembacaan inklinometer

9.3.2 Cara analisis
Cara analisis dapat dipertimbangkan sebagai pandangan informasi sekarang dalam kaitan
dengan pengalaman yang lalu, dan perilaku perkiraan dari bagian bangunan yang dipantau.
Personel pengkajian, dan analisis harus memperhitungkan cara-cara analisis data sebagai
berikut.
1) Membandingkan data sekarang dengan data terkini untuk mendeteksi anomali,
perubahan perilaku jangka pendek yang dapat dilihat, dan fungsi instrumen yang keliru.
2) Membandingkan batas data sekarang dengan kinerja secara historis selama periode
waktu yang signifikan untuk mengetahui konsistensi kinerja instrumen pada bagian
bangunan yang dipantau. Hal ini juga dapat menunjukkan informasi baru yang memenuhi
syarat dengan potensi yang ada.
3) Membandingkan batas data sekarang dengan hasil pembacaan awal untuk menentukan
besaran perubahan terhadap waktu. Hal ini dapat menunjukkan penyimpangan
instrumen atau perilaku karakteristik dasar dari bangunan.
4) Membandingkan potensi perilaku terhadap waktu dengan potensi perkiraan dalam desain
dengan nilai-nilai terkait dengan faktor keamanan yang dihitung, dan atau dengan
perilaku perkiraan lainnya. Mencatat perilaku bangunan secara historis sebagai dasar
perbandingan perilaku di kemudian hari jika kinerja perkiraan dalam desain dinilai kurang
relevan.
5) Membandingkan hasil-hasil dari satu sistem instrumen dengan hasil dari sistem
tambahan untuk memperkuat ada atau tidaknya perubahan secara fisik (misal penurunan
konsolidasi dengan disipasi tekanan air pori atau tekanan air pori dengan memanfaatkan
drainase).
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6) Menggunakan analisis statistik untuk menilai kinerja instrumen. Sistem otomatik dapat
memperoleh sejumlah besar data yang akan menghasilkan penghitungan standar
deviasi, dan varian dari respons instrumen. Hal ini juga berguna dalam menentukan
frekuensi kalibrasi.

Gambar 47 Contoh pembacaan temperatur dalam pisometer

9.3.3 Hasil analisis data
Analisis data biasanya akan menghasilkan data yang cukup banyak. Oleh. Oleh karena itu,
personel yang terlibat dalam analisis data harus mempertimbangkan hal-hal berikut.
1)
2)
3)
4)

Menentukan bilamana menguji, mengkalibrasi atau meninggalkan instrumen.
Menentukan apakah jadwal pengamatan harus diganti.
Mengevaluasi ulang jika daerah proyek memerlukan perhatian khusus.
Menentukan perlu atau tidaknya studi lebih lanjut (stabilitas lereng, rembesan, dan
analisis kinerja bangunan lainnya).
5) Menegaskan atau membuktikan bahwa studi semula salah.
6) Mempersiapkan data yang telah diproses untuk presentasi formal, dan perkembangan
rekayasa yang akan dilaporkan.
9.3.4 Kesukaran yang harus dihindari
Beberapa data yang sulit dihindari adalah sebagai berikut.
1) Kekosongan data pembanding di lapangan yang merupakan data yang tidak berlaku atau
tidak layak.
2) Menunda data entri, analisis data yang telah diproses, dan diseminasi informasi ke
kantor-kantor terkait.
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3) Asumsi bahwa data layak, dan penghitungan dilakukan dengan baik. Penghitungan
perangkat lunak, dan faktor kalibrasi harus diperiksa secara periodik.
4) Asumsi bahwa perubahan data cukup beralasan. Instrumen dapat merespons keadaan
dengan memadai.
5) Asumsi bahwa tidak ada perubahan yang memuaskan. Instrumen tidak dapat beroperasi.
6) Mengabaikan perihal untuk mengenal atau menghubungkan semua faktor yang
mempengaruhi data (misal perubahan temperatur musiman yang mempengaruhi
pergerakan bangunan, temperatur, curah hujan, elevasi muka air waduk).
7) Asumsi bahwa plot kontur akurat. Plot ini yang dikembangkan dengan perangkat lunak
otomatik atau komputer tidak boleh digunakan tanpa kajian ulang dengan hati-hati oleh
seorang tenaga geoteknik berpengalaman atau geologis yang sudah memahami benar
perangkat lunak tersebut.
9.4 Pelaporan formal, dan dokumentasi
Presentasi data secara formal dapat berbeda sekali dengan ploting yang disiapkan untuk
analisis data. Presentasi formal merangkum, dan menyajikan data untuk menunjukkan
potensi, adanya perbandingan perilaku desain perkiraan dengan perilaku sebenarnya,
dokumen aspek kunci dari program pemantauan instrumentasi, dan mengidentifikasi alat-alat
ukur yang memerlukan perbaikan. Ketentuan pelaporan terdiri dari berbagai peraturan, dan
petunjuk pelaporan formal. Pembuat laporan harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
a) Memilih aspek kinerja yang harus digambarkan.
b) Identifikasi semua kondisi, dan informasi yang memperkuat Gambaran secara signifikan.
c) Mengelompokkan instrumen yang bersangkutan (misal potongan melintang dari
pisometer fondasi saja) sehubungan dengan efektivitas dinding-halang.
d) Membuat laporan formal tentang tempat penyimpanan arsip permanen dari semua data
yang diperoleh dengan memperhatikan secara khusus pelaporan kondisi yang dipantau.
e) Membuat skala presentasi data yang digunakan untuk analisis (lihat subbab 9.2.3 (2))
agar dapat menunjukkan perubahan terperinci dalam periode waktu singkat. Perubahan
terperinci dalam periode waktu yang pendek mungkin diperlukan untuk analisis. Akan
tetapi, penilaian yang dilaporkan secara formal dari informasi yang sama dapat
menunjukkan potensi untuk jangka panjang yang memerlukan skala berbeda. Skala
analisis dapat dipilih secara visual, tetapi penilaian perilaku akhir yang dilaporkan
mungkin dapat berubah secara tidak signifikan, dan sesuai dengan potensi perilaku
untuk jangka panjang.
f) Perhatian harus dipusatkan pada keaslian, dan arti informasi pada ploting atau Gambar.
g) Isi laporan harus membahas perubahan, dan mengidentifikasi potensi serta laju
perubahan dengan waktu. Nilai-nilai khusus harus dinyatakan dalam satuan yang berarti,
dan dapat dimengerti. Pernyataan khusus harus dilakukan sesuai dengan keputusan
teknik tentang situasi, kondisi yang dapat diterima, dan maksud yang akan ditindak
lanjuti.
h) Pedoman ploting dalam subbab 9.2.3 juga relevan untuk pelaporan formal.

10

Pemeliharaan instrumentasi

10.1 Pendahuluan
Desain dan pemasangan instrumen yang memadai akan memberikan sebuah sistem yang
dapat dipercaya, dan berfungsi dengan baik. Instrumen yang digunakan, dan merupakan
bagian dari sistem instrumentasi harus dipelihara agar dapat berfungsi dengan baik, dan
terpercaya. Bab ini membahas pemeliharaan yang mencakup kalibrasi ulang sistem
instrumentasi selama umur layan. Pemeliharaan dan kalibrasi ulang dari jenis-jenis
instrumen yang umum digunakan akan dibahas berikut ini. Konsep dasar pemeliharaan, dan
kalibrasi ulang yang dibahas untuk jenis-jenis instrumen ini dapat digunakan untuk semua
jenis instrumen lainnya.
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10.2 Manfaat pemeliharaan, dan kalibrasi ulang
Hal-hal yang harus diperhatikan pada kalibrasi pabrik, uji coba pemasangan awal,
pemasangan, dan uji coba pasca pemasangan dimaksudkan untuk menjamin sistem
instrumentasi berjalan dengan baik dalam memantau kinerja bendungan atau tanggul. Akan
tetapi, untuk memastikan bahwa sistem tetap dalam kondisi operasi yang baik selama umur
layan, diperlukan pemeliharaan, dan kalibrasi ulang yang teratur. Kegiatan pemeliharaan,
dan kalibrasi ulang yang tidak teratur akan menghasilkan data yang tidak layak sehingga
akan memberikan kesimpulan yang tidak benar. Kegiatan pemeliharaan yang tidak teratur
juga akan membahayakan fungsi sistem, dan menghilangkan instrumen tersendiri, yang
biasanya tidak dapat diganti.
10.2.1 Konsep umum
Pemeliharaan merupakan tanggung jawab institusi pemilik. Ketentuan, dan prosedur
pemeliharaan dari institusi (proyek) harus direncanakan pada waktu desain sistem
instrumentasi, dan garis besar dalam manual operasi, dan pemeliharaan (O&M) proyek.
Desain pemeliharaan, dan kalibrasi ulang dibahas dalam Bab 3. Walaupun secara ekonomis
tidak praktis untuk mengembangkan manual pemeliharaan proyek khusus, namun manual
O&M harus mencakup pedoman cukup banyak, dan manual instruksi pabrik pembuat
instrumen. Prosedur pemeliharaan harus berdasarkan atas manual instruksi pabrik pembuat,
dan pada kondisi lapangan proyek khusus, dan mencakup jadwal program pemeliharaan
pencegahan, mencari, dan memecahkan kesulitan, pembersihan, pengeringan, pelumassan,
pelayanan aki atau baterai, pembongkaran, dan instruksi perbaikan, dan penggantian untuk
setiap jenis instrumen.
10.2.2 Kontrak pemeliharaan
Pemeliharaan, dan kalibrasi ulang sebaiknya dikerjakan oleh personel institusi pemilik
(proyek), dan terutama personel daerah sebelum mengontrak pelayanan dari luar. Akan
tetapi, sistem, dan komponen instrumentasi biasanya mempunyai periode garansi terbatas,
dan kontrak pemeliharaan dengan pabrik pembuat dapat merupakan keputusan yang
bijaksana. Prosedur kontrak proyek, spesifikasi, dan pedoman harus diikuti oleh setiap
perjanjian kontrak. Setiap perjanjian kontrak untuk pemeliharaan, dan kalibrasi ulang yang
teratur harus menentukan lingkup pekerjaan, persyaratan, prosedur, jadwal kualifikasi
kontraktor, pengalaman, serta kualifikasi, dan pengalaman personel.
10.2.3 Personel yang bertanggung jawab pada pemeliharaan, dan kalibrasi ulang
Personel yang diperlukan harus dapat dipercaya, berdedikasi, dan bermotivasi. Mereka
harus mempunyai latar belakang dalam dasar-dasar geoteknik, dan mempunyai kemampuan
dalam mekanik, dan listrik, serta harus memahami bagaimana fungsi bendungan atau
tanggul, dan instrumen. Pemeriksaan pemeliharaan, dan kalibrasi ulang dari sistem
instrumentasi selama umur layan sebaiknya diawasi atau diselesaikan oleh personel
pengumpulan data, yang bertanggung jawab untuk memperhatikan masalah yang
berpotensi, dan mengamati fungsi yang keliru, kemerosotan atau kerusakan. Kualifikasi
personel pengumpulan data dibahas dalam Bab 5. Mereka harus dilatih untuk tidak terlambat
pelatihan dalam melaksanakan pemeliharaan pencegahan yang terjadwal, dan
memprakarsai kegiatan perbaikan atau penggantian. Pelatihan tersebut juga harus meliputi
semua personel pelatihan keamanan yang diperlukan untuk persyaratan, peralatan, dan
material sesuai dengan kinerja tugasnya. Jika pekerjaan pemeliharaan, pemeriksaan
kalibrasi ulang atau perbaikan tidak rutin atau di luar kemampuan personel pengumpulan
data, personel pengumpulan data harus berkomunikasi dengan kantor yang bertanggung
jawab terhadap inspeksi, dan analisis sehingga penyelenggaraan pekerjaan dapat diambil
alih oleh manajer program instrumentasi.
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10.2.4 Riwayat pelayanan
Data riwayat pelayanan dari pemeliharaan, kalibrasi ulang, perbaikan, dan penggantian
komponen sistem harus dijaga, dan dikomunikasikan kepada personel yang bertanggung
jawab terhadap analisis. Data harus mencakup tanggal, pengamatan, jenis persoalan, apa
yang telah dikerjakan, bagaimana harus diselesaikan, siapa saja yang terlibat, dan apa saja
yang akan membantu memahami atau menginterpretasikan data instrumentasi. Riwayat
pelayanan dapat menentukan perilaku umum yaitu karakteristik sistem, dan mengusulkan
jenis frekuensi pemeliharaan yang diperlukan. Riwayat pelayanan juga memberi fasilitas
transfer pertanggungjawaban menurut pergantian personel.
10.2.5 Suku cadang
Suku cadang yang memadai, dan komponen yang dapat diganti boleh digunakan untuk
mengganti komponen yang gagal atau meragukan tanpa mengganggu sistem operasi
selama umur layan. Inventori suku cadang, dan instrumen dapat digunakan, dan diganti jika
perlu. Suku cadang unit pembaca dapat juga digunakan jika unit pembaca primer berfungsi.
10.3 Kalibrasi ulang selama umur layan
Setelah instrumen diperbaiki, diperlukan kalibrasi ulang untuk menjaga karakteristik
operasional tetap memadai. Akan tetapi, beberapa instrumen misalnya tranduser tertanam
tidak dapat dikalibrasi ulang. Kalibrasi ulang harus dilaksanakan pada jadwal yang telah
ditentukan. Jadwal resmi, dan ketentuan pelaporan untuk kalibrasi ulang secara rutin
diperlukan untuk menjamin bahwa hasil pembacaan dapat dipercaya.
Kalibrasi rutin dari komponen sistem instrumentasi sebaiknya dilaksanakan oleh personel
yang bertanggung jawab atas pengumpulan data, dan dikoordinasikan dengan personel
analisis data. Data instrumentasi harus diinterpretasi sesuai dengan keperluan kalibrasi
ulang. Data harus dapat diamati jika terjadi perubahan pembacaan yang tiba-tiba tanpa
sebab yang jelas. Jika data menunjukkan perubahan jangka panjang, harus diperiksa
dengan teliti untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan sebenarnya atau karena fungsi
instrumen yang keliru sehingga memerlukan kalibrasi ulang. Prosedur kalibrasi ulang selama
umur layan harus termasuk dalam manual O&M.
Komponen sistem instrumentasi dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu: unit pembaca
portabel, komponen yang dapat dicari kembali (retrievable) pada terminal lapangan, dan
komponen tertanam. Pemeliharan dari ketiga komponen ini dibahas berikut ini. Instrumen
lain yang tidak selaras dengan klasifikasi ketiga komponen ini dibahas pula dalam Bab ini.
10.3.1 Satuan alat baca portabel
Unit pembaca portabel pada umumnya mudah salah, dan mengalami perubahan kalibrasi.
Beberapa unit pembaca dapat diperiksa, dan dikalibrasi ulang dengan mengikuti prosedur
dari pabrik pembuat. Jika unit tersebut tidak dapat diperiksa dengan cara ini, harus dikirim ke
pabrik pembuat untuk kalibrasi, penyetelan atau penyesuaian atau perbaikan. Perusahaan
kalibrasi komersial setempat yang menggunakan alat ini dapat diperoleh pada Institut
Standar, dan Teknologi Nasional yang mampu mengkalibrasi beberapa jenis unit pembaca
portabel. Pemeriksaan kalibrasi lapangan yang berulang-ulang dapat diselesaikan pada unit
pembaca portabel. Misalnya, alat duga inklinometer dapat diperiksa dengan menguji
kemampuan berulang pada dasar statis dari sebuah casing inklinometer.
10.3.2 Komponen yang dipindah atau diganti
Komponen yang dapat dipindah adalah komponen yang dipasang pada terminal lapangan,
dan dipindahkan untuk kalibrasi ulang atau penggantian.. Oleh karena itu, komponen harus
dipasang di terminal lapangan dengan katup penutup atau steker sehingga jika tidak
tersambung dapat dilakukan pemindahan, dan penggantian. Beberapa komponen dapat
dikalibrasi ulang tanpa melakukan pemindahan dengan menggunakan alat kalibrasi ulang
standar yang ditempatkan di dalam atau dibawa ke terminal lapangan.
71 dari 115

Pd T-08-2004-A

10.3.3 Komponen yang tertanam
Komponen yang tertanam adalah komponen yang ditanam atau dipasang sehingga tidak
bisa dicapai secara visual. Beberapa komponen yang tertanam ini tidak dapat dikalibrasi
ulang sebab tidak mampu dicapai untuk dikalibrasi ulang, harus dikembangkan prosedur
standar untuk dapat mengkalibrasi ulang jenis-jenis instrumen yang masih meragukan.
Untuk mengembangkan prosedur standar ini sebaiknya dihubungi pabrik pembuat atau
personel lain yang berpengalaman (lihat USCOLD 1993). Komponen tertanam yang dapat
dikalibrasi ulang harus tercakup dalam jadwal kalibrasi ulang yang rutin.
10.3.4 Alat kalibrasi
Alat uji kalibrasi harus dapat dicari pada Institut Standar, dan Teknologi Nasional. Alat uji
yang digunakan untuk kalibrasi ulang merupakan komponen dari suatu sistem instrumentasi
harus dipelihara agar dapat berjalan baik sehingga kalibrasi ulang komponen dapat
dilakukan dengan teliti.
10.3.5 Frekuensi kalibrasi ulang
Frekuensi kalibrasi ulang harus tergantung pada jenis instrumen, aplikasi instrumen, dan
lingkungan pengoperasian. Ada beberapa instrumen memerlukan pemeriksaan kalibrasi
ulang berkali-kali selama hari pembacaan, dan yang lainnya memerlukan pemeriksaan
kalibrasi ulang harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Secara umum, kalibrasi ulang
sebaiknya dilakukan dengan jadwal yang berkali-kali atau lebih sering. Jadwal yang lebih
sering akan memberikan hasil pengumpulan data untuk menemukan perubahan dengan
lebih cepat sehingga jumlah kesalahan data cukup sedikit yang terkumpul, diproses, dan
dikaji ulang sebelum instrumen dikalibrasi ulang. Jadwal yang lebih sering dapat juga
membantu menemukan instrumen yang tidak berfungsi dengan baik.
10.4

Pemeliharaan selama umur layan

10.4.1 Alat baca portabel
Alat baca portabel harus terlindung dari pengaruh kesalahan penggunaan. Alat ini juga harus
dijaga bersih, dan kering. Selain itu juga harus diperhatikan tentang semua tempat
sambungan, cincin-O, penyumbat (seal), kawat asesori, dan sumbatan sambungan.
Sumbatan, dan tutup pelindung harus ditempatkan pada waktu instrumen tidak sedang
dibaca, untuk melindungi penyambung, dan menjaganya tetap bersih, dan kering. Jika
sumbatan, dan tutup pelindung tidak disediakan oleh pabrik pembuat, harus ditambahkan
pada instrumen. Biasanya sumbatan, dan tutup pelindung harus dipasang pada unit agar
tetap pada tempatnya, dan mudah digunakan oleh personel pengumpulan data. Semua
bagian yang bergerak harus diperiksa kedudukan, dan kerusakannya; bagian yang terlihat
atau rusak harus diganti. Kabel harus diperiksa terhadap kerusakan pada selimut bagian
luar, dan setiap tanda-tanda kabel. Jika terjadi kelembapan dalam unit pembacaan, harus
dipindahkan agar terjadi proses pengeringan. Ada beberapa unit yang dijaga melalui proses
pengeringan agar tidak terjadi perubahan warna jika mengalami kelembapan. Sebagai
contoh batere harus diganti jika perlu. Baterai nikel-cadmium (nicad), dan baterai yang
bersifat asam dapat diisi ulang melalui dua prosedur pengisian yang berbeda. Manual pabrik
pembuat untuk pemeriksaan, pemeliharaan, dan pengisian ulang batere harus diikuti.
10.4.2 Komponen yang dipindah atau diganti
Komponen yang dapat dipindah atau diganti misalnya inklinometer setempat, tranduser
elektrik, dan thermistor dapat dipasang seperti instrumen yang dapat dipasang ulang atau
dipindahkan untuk pemeliharaan, dan kalibrasi ulang. Penghalang, dan pagar pelindung juga
harus dipelihara dalam kondisi baik. Komponen yang dapat dipindah (retrievable) meliputi
kawat, tabung, kabel, dan pagar harus dijaga dalam kondisi tetap bersih, kering, dan
terlindung dari hewan pengerat, perusak, dan gelombang voltase transien. Semua
sumbatan, penutup, dan pelindung harus dipelihara agar dapat berfungsi dengan baik.
Inspeksi pemeliharaan pada komponen retrievable, dan bangunan pelindungnya meliputi
inspeksi kawat, kabel, tabung, dan lain-lain yang berada di luar tanah dasar atau bangunan.
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Daerah ini biasanya mudah mengalami kerusakan karena kecelakaan, cuaca, hewan
perusak, dan lain-lain. Jika komponen retrievable akan dipindah, harus dilakukan
pengamatan pemasangan yang ada, dan kondisi fisiknya. Instrumen harus dibaca sebelum
dipindah, dan setelah pemasangan ulang. Setiap pemeliharaan, kalibrasi ulang atau
penggantian harus didokumentasi, dan dikomunikasikan kepada personel pengelola data,
pelaporan, dan ploting. Pembacaan, dan pemeriksaan tersebut harus dilakukan untuk
mengverifikasi keberhasilan pemeliharaan, dan hasil pembacaan.
10.4.3 Komponen tertanam
Komponen tertanam biasanya tidak dapat dilihat secara visual, dan pemeliharaannya sulit
dilakukan. Namun, ada beberapa komponen tertanam yang memerlukan pemeliharaan.
Casing inklinometer, pisometer pipa tegak terbuka, dan sumur observasi dapat diinspeksi
melalui kamera video berlubang yang dimasukkan ke bawah untuk mengetahui apakah
diperlukan pemeliharaan. Analisis kimiawi terhadap contoh air yang diambil dari jenis
komponen tertanam ini dapat digunakan untuk menentukan jenis prosedur perbaikan
pemeliharaan yang diperlukan terhadap pencemaran bakteri atau kimiawi.
10.4.4 Frekuensi pemeliharaan
Pemeliharaan harus dilakukan pada jadwal yang teratur, dan sesuai dengan prosedur dalam
manual O&M proyek atau instruksi pabrik pembuat. Frekuensi pemeliharaan tergantung
pada jenis instrumen, aplikasi instrumen, dan lingkungan pengoperasian. Jadwal
pemeliharaan yang lebih sering akan memudahkan bagi personel pengumpulan data untuk
menemukan instrumen yang fungsinya keliru sebelum rusak.
10.5 Instrumen yang memerlukan pemeliharaan khusus
Instrumen yang memerlukan pemeliharaan secara khusus adalah instrumen dengan alat
baca portabel, komponen retrievable atau komponen tertanam yang akan dibahas berikut ini.
10.5.1 Pisometer hidraulik tabung ganda
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pisometer hidraulik tabung ganda
adalah:
1) Untuk menentukan apakah diperlukan pemeliharaan untuk pisometer hidraulik tabung
ganda, personel pengumpulan data harus membandingkan pembacaan sekarang
dengan pembacaan sebelumnya untuk mengetahui potensinya. Ada dua buah alat duga,
dalam kondisi normal alat duga akan menunjukkan tekanan yang sama. Jika tekanan
yang dibandingkan tidak sama, diperlukan pemjikasan dengan rehabilitasi. Personel
pengumpulan data harus mengamati tabung, dan alat duga untuk mengetahui adanya
gelembung, dan kemurnian air. Sedimen atau deposit mineral kemungkinan dapat
dihasilkan dari cairan pisometer.. Oleh karena itu jika dilakukan pemjikasan, personel
pengumpulan data harus memeriksa apakah aliran air mengandung gas, sedimen atau
deposit mineral.
2) Pekerjaan pemeliharaan yang diperlukan untuk pisometer hidraulik tabung ganda
meliputi pemjikasan dengan cairan tanpa udara untuk membersihkan batas deposit
mineral, dan memindahkan gelembung gas yang terkumpul dari tabung, dan sistem pipa
bercabang (Dunnicliff 1988). Jika pisometer tanpa udara, air yang mengalami tekanan
dapat mengalir melalui filter masuk ke dalam tanah sekitarnya sehingga menyebabkan
tekanan air pori berlebih dalam tanah yang memerlukan waktu untuk disipasi. Untuk
mengurangi atau mencegah bertambahnya tekanan air pori dalam tanah pada pisometer
tanpa udara, harus digunakan sebuah vakum pada tabung pisometer. Sementara itu, air
tanpa udara yang berada dalam tekanan minimum (Dunnicliff 1988) akan dapat
mengeluarkan gelembung udara untuk diaplikasikan pada tabung lain.
3) Prosedur pemjikasan, dan penghitungan tekanan dijelaskan dalam Dunnicliff (1988).
Sistem tersebut harus diperiksa berulang-ulang untuk mencegah gas, dan atau
membatasinya. Jika terjadi sedimen, dan deposit mineral yang dihasilkan dari cairan
dalam sistem, harus dibilas agar tidak terakumulasi dalam sistem, dan menyumbat sistem
serta instrumen akan hilang. Alat duga tekanan harus diperiksa secara periodik dengan
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cara membandingkannya dengan alat duga induk. Alat duga induk, dan alat duga
individual harus dipelihara, dan dikalibrasi ulang, serta alat duga yang tidak teliti atau
rusak harus diganti.
10.5.2 Pisometer pneumatik
Personel pengumpulan data harus mengamati instrumen, dan pembacaan untuk mendeteksi
gejala yang dapat menunjukkan perlunya pemeliharaan. Pembacaan yang tidak umum,
batang alat ukur aliran, adanya air, bocoran gas, dan katup yang tidak berfungsi
menggambarkan gejala-gejala tipikal yang menunjukkan perlunya pemeliharaan. Alat duga
tekanan dalam unit pembaca pisometer pneumatik kadang-kadang memerlukan
pemeriksaan kalibrasi. Kadang-kadang alat ukur aliran harus dibersihkan terhadap air atau
residu. Demikian juga tabung harus dibilas, dan dibersihkan dengan gas nitrogen kering
untuk menguapkan air dari tabung. Cincin-O, dan katup juga harus dipindahkan, dan diganti
jika terjadi bocoran dalam sistem.
10.5.3 Pisometer pipa tegak terbuka
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pisometer pipa tegak terbuka
adalah:
1) Keterlambatan bacaan tekanan hidrostatik yang sering disebut waktu respons dari
masing-masing pisometer pipa tegak terbuka, dapat ditentukan dengan melakukan uji
mengisi atau mengisap air dalam pipa pada waktu pemasangan. Data uji dapat
dikonversikan ke time lag hidrostatik untuk pisometer dengan metode yang dijelaskan
dalam Bab 6. Keterlambatan bacaan hidrostatik pisometer harus ditentukan ulang secara
periodik untuk membandingkan dengan yang ditentukan sebelumnya.
2) Perbandingan ini akan menggambarkan kondisi pisometer. Pisometer pipa tegak terbuka
memerlukan uji respons periodik untuk menentukan apakah pisometer efektif atau
memerlukan pemeliharaan. Dalam tanah yang permeabilitasnya rendah, keseimbangan
pisometer dapat diatur dengan menambah atau memindahkan air dalam inkremen agar
dapat mengamati laju kenaikan atau penurunan muka air pisometer.
3) Pisometer harus dipantau secara periodik untuk mengetahui apakah tip mengandung
sedimen. Jika ditemukan sedimen, pisometer harus dibilas untuk memindahkan deposit
sedimen dari dasar pisometer.
4) Perawatan dengan membasmi hama secara periodik diperlukan pada pisometer yang
ditempatkan dalam lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya bakteri dalam pisometer.
Hal ini dimaksudkan untuk memilih alat ukur yang dapat mencegah terjadinya
pencemaran ke dalam pisometer, dan alat duga pembacaan.
5) Dalam pisometer pipa tegak terbuka sehingga muka air meningkat di atas garis beku,
harus digunakan cairan dengan titik beku rendah nontoxic untuk melindungi pisometer
dari pembekuan. Pemeliharaan diperlukan untuk mengganti cairan sehingga tidak
membeku, dan menghancurkan pipa tegak. Bagaimanapun juga jenis cairan yang
digunakan, perbedaan berat jenis cairan dengan titik beku rendah, dan tekanan air pori
setempat harus diperhitungkan dalam menyesuaikan tekanan hidrostatik yang ditunjukkan
oleh pisometer.
6) Sumur observasi sama dengan pisometer pipa tegak terbuka, hanya tidak dilengkapi
dengan seal lapisan bawah permukaan. Oleh karena itu lapisan disambung secara
vertikal. Penggunaan sumur observasi terbatas, namun pemeliharaannya secara prinsip
sama dengan pisometer pipa tegak terbuka.
10.5.4 Sumur observasi
Sumur observasi di luar lingkup pembahasan pedoman ini, dan informasinya dapat diperoleh
dalam Driscoll (1986).
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10.5.5 Ekstensometer duga
Alat pembacaan ekstensometer duga harus dijaga tetap bersih, dan bebas dari pasir halus.
Pengukuran tape/pita, dan kabel harus diperiksa terhadap kekusutan/kekakuan, dan dijaga
tetap kering. Pipa yang berposisi meningkat biasanya memerlukan pemjikasan untuk
mengeluarkan lanau, korosi atau material yang tersumbat.
10.5.6 Ekstensometer lubang bor tetap
Tinggi tekan referensi ekstensometer harus dijaga tetap bersih dari debu, pasir halus, dan
air. Tinggi tekan referensi mungkin harus diatur atau disusun ulang jika terjadi pergerakan
material sesuai dengan instruksi pabrik pembuat. Selain itu, diperlukan juga perlindungan
terhadap pengaruh sinar matahari secara langsung atau kerusakan fisik.
10.5.7 Inklinometer
Alat duga inklinometer, kabel, dan unit pembacaan harus dikirim ke pabrik pembuat untuk
kalibrasi pabrik, dan/atau perbaikan. Terutama jika pada pemeriksaan jumlah, diagnostik
internal, fungsi yang salah atau pembacaan yang tidak umum menunjukkan bahwa
instrumen mengalami masalah. Casing inklinometer kadang-kadang memerlukan
pemjikasan untuk memindahkan batang pohon (debris) atau deposit sedimen dari dasar
casing. Penyikatan secara mekanik dapat digunakan untuk menghilangkan residu biologi
atau kimiawi atau karang pelapis dari pipa casing. Casing inklinometer yang telah mengalami
korosi, kemerosotan mutu atau defleksi sehingga pembacaan tidak dapat berlangsung lama,
kadang-kadang dapat diganti dengan casing inklinometer yang lebih kecil sehingga
inklinometer masih dapat digunakan. Jenis instrumen lain dapat juga dipasang dalam casing
inklinometer yang telah mengalami kemerosotan mutu seperti ekstensometer miring atau
sebuah bidang geser. Metode instrumentasi, dan penggunaan ulang casing inklinometer
yang ada biasanya lebih mahal daripada pengeboran lubang baru, dan pemasangan casing
inklinometer baru.
10.5.8 Instrumen gempa kuat
Pemeliharaan alat ukur gempa kuat harus dilakukan dengan prinsip yang teratur. Teknisi
yang telah terlatih harus memeriksa instrumen gempa kuat pada jadwal yang periodik.
Teknisi harus memeriksa instrumen yang tidak berfungsi dengan baik, pengoperasian
instrumen, dan memastikan instrumen yang mengandung lapisan film. Jika alat mengalami
gangguan, bagian yang tampak melalui film harus dipindah untuk pengembangan, dan
analisis.
10.5.9 Alat ukur rembesan
Pemeliharaan rutin secara prinsip sama dengan alat ukur rembesan saluran terbuka, seperti
ambang, saluran air (flume) atau pipa rembesan. Saluran, dan tebing saluran atau waduk,
dan tepi waduk yang berada dekat alat harus dibersihkan dari rumput liar, dan debris.
Tebing, puncak, outlet, dan setiap alat ukur misalnya alat duga skala atau staff gage harus
dibersihkan dari kotoran, sampah, deposit mineral, dan tumbuhnya bakteri atau tanaman.
Saluran atau waduk harus dibersihkan dari deposit lanau, dan pasir yang telah terkumpul.
Jika pembacaan aliran dilakukan setelah pembersihan diselesaikan, tidak perlu menunggu
sampai dengan aliran kembali normal.
1) Ambang, dan flume harus diperiksa untuk memastikan agar tetap berada pada
tempatnya, dan pada elevasi yang sama seperti pembacaan nol pada staff gage. Takikan
atau puncak ambang harus diperiksa agar tidak mengurangi ketelitian. Torehan atau
lekukan harus diperbaiki tanpa mengubah bentuk ambang. Jika tidak dapat diperbaiki,
takikan atau puncak ambang harus diganti.
2) Pemeliharaan alat ukur aliran atau kecepatan harus dilakukan secara teratur, termasuk
menjaga semua bagian yang bergerak tetap bersih, diberi pelumas, bebas korosi, dan
dapat bekerja dengan baik. Elektrode instrumen elektromagnet harus dibersihkan dari
setiap lapisan film. Kalibrasi alat ukur kecepatan harus sering diperiksa, dan dikalibrasi
ulang jika perlu.
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10.6 Peralatan Otomatisasi
Alat baca portabel, terminal lapangan, dan komponen tertanam dari sistem instrumentasi
otomatik secara prinsip sama dengan setiap sistem instrumentasi , dan harus mendapatkan
perhatian, dan pemeliharaan yang sama. Otomatisasi alat dibahas dalam Bab 7. Sistem
instrumentasi otomatik, sistem komunikasi, alat elektronik, data logger, pengontrol data, dan
komputer yang memerlukan komponen elektronik yang canggih biasanya memerlukan
perawatan oleh personel elektronik yang berpengalaman.

11

Penilaian ulang secara kontinu untuk pemantauan jangka panjang

11.1 Pendahuluan
Pengalaman pendesain bendungan, kontraktor, dan engineer yang bertanggung jawab
terhadap keamanan bendungan telah menunjukkan bahwa: pertama, fungsi proyek dapat
berubah sejalan dengan waktu, kedua, kemerosotan atau kerusakan dapat berlangsung
sejalan dengan waktu, dan ketiga, masalah dapat terjadi setiap waktu selama riwayat
bangunan. Tenaga ahli yang bertanggung jawab terhadap keamanan bendungan urugan,
dan tanggul harus mempelajari, dan memahami karakteristik perilaku setiap bendungan
urugan, dan bangunan lain sehingga pengetahuannya dapat diterapkan dalam penyelidikan
selanjutnya, rekomendasi, dan pekerjaan perbaikan. Penentuan keamanan merupakan
proses menerus, yang harus berlaku selama umur layan proyek.
11.2

Hubungan antara pengamatan jangka panjang, dan konstruksi dengan
instrumen terkait
Desain awal sistem instrumentasi harus mempertimbangkan tidak hanya instrumen terkait
dengan konstruksi, tetapi juga instrumen untuk jangka panjang. Instrumentasi jangka
panjang mungkin diperlukan untuk memberikan data yang dapat memperkuat asumsi
desain, informasi tentang kondisi perilaku fondasi, bendungan urugan atau ebatmen, serta
mengamati kinerja bagian bangunan yang khusus. Jika perlu dipertimbangkan agar sistem
instrumentasi terencana dengan baik (lihat subbab 6.6), instrumen harus dipasang untuk
dapat menghasilkan data aliran, tekanan air pori, dan atau deformasi pada lokasi yang
signifikan secara struktur dalam fondasi, tubuh bendungan, dan atau ebatmen selama
konstruksi, pengisian pertama waduk, dan pengoperasian jangka panjang. Pemeriksaan
data instrumentasi secara kontinu dapat mengidentifikasi kondisi baru atau memberikan
aturan penilaian bagi pengkaji sehingga kondisi yang teramati tidak memerlukan pengukuran
perbaikan dengan segera.
11.3 Instrumen primer, sekunder, dan tersier
Klasifikasi instrumen ke dalam kelompok primer, sekunder, dan tersier yang biasanya
berhubungan dengan pisometer, dapat diaplikasikan pada semua instrumen lain yang
dipasang pada proyek. Gambar 48 menunjukkan contoh klasifikasi instrumen, dan lokasi
contoh. Instrumen primer meliputi semua instrumen yang dipasang sepanjang potongan
melintang tipikal pada atau dekat potongan vertikal struktural maksimum. Demikian juga
pisometer yang dipasang untuk memantau bagian bangunan yang signifikan secara
struktural atau daerah yang dicurigai dalam fondasi, tubuh bendungan, dan atau ebatmen.
Instrumen sekunder adalah alat yang ditempatkan di daerah atau bagian potongan yang
agak kritis. Instrumen tertier termasuk instrumen lain yang telah dipasang untuk memeriksa
dengan teliti daerah lain dari proyek yang telah memasang instrumen primer, dan sekunder.
Jika digunakan sistem otomatisasi (lihat Bab 7), instrumen primer merupakan bagian dari
sistem otomatisasi.
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Gambar 48 Contoh lokasi penempatan intrumen geoteknik pada bendungan tipe urugan

11.4 Sistem penyusunan instrumentasi
Salah satu langkah pertama dalam desain sistem instrumentasi (lihat Bab 5) adalah untuk
menentukan, dan menyelesaikan permasalahan geoteknik. Untuk sistem pemantauan
jangka panjang, permasalahan yang perlu ditangani biasanya berhubungan dengan potensi
pengembangan sesuai dengan waktu, dan respons dalam kondisi waduk utama (pada
proyek pengendali banjir biasanya tidak terjadi pada beberapa tahun setelah konstruksi).
Instrumen terkait dengan konstruksi biasanya tidak perlu dipelihara jika tidak digunakan
untuk jangka panjang. Pertanyaan tipikal sehubungan dengan pemantauan jangka panjang
dapat berupa: Apakah bagian bangunan dapat merespons sama seperti asumsi desain
dalam kondisi muka air waduk tinggi? Apakah aliran rembesan meningkat sejalan dengan
waktu?
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11.4.1 Perubahan kondisi
Kriteria desain atau kondisi yang ada dapat berubah dari keadaan semula. Misalnya, kriteria
filter untuk desain, dan konstruksi tahun 1930-an sudah tidak diterima sekarang.. Oleh
karena itu, diperlukan pisometer tambahan untuk memeriksa dengan teliti apakah tekanan
air pori masih tetap, dan material inti tidak hilang. Pengendapan lumpur dari waduk dapat
terjadi sejalan dengan waktu, yang akan mempengaruhi gradien hidraulik bangunan.
11.4.2 Pengaruh umur bangunan
Jika bendungan urugan atau tanggul telah berumur, kemungkinan dapat terjadi masalah
baru atau keadaan terkait lainnya.
11.4.3 Jadwal pembacaan
Jadwal pembacaan dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi instrumen, dan faktor-faktor
terkait seperti elevasi waduk.
11.5 Langkah-langkah penilaian ulang secara kontinu
Prosedur langkah-langkah perencanaan program pemantauan disajikan dalam subbab 6.6,
yang didesain untuk bangunan baru, tetapi dapat juga diterapkan untuk bangunan yang telah
ada. Proses perencanaan, dan pelaksanaan program pemantauan untuk bangunan yang
ada harus dimulai dengan langkah yang tepat. Seperti pada sistem instrumentasi yang baru,
langkah-langkah untuk mengikuti modifikasi atau upgrading sebuah sistem yang ada dapat
pula berbeda, dan tergantung pada kebijaksanaan perencana atau tenaga ahli instrumentasi
atau geoteknik senior. Istilah retrofit, rehabilitasi, upgrade, dan pengganti (replace)
mempunyai arti yang agak berbeda tergantung pada instrumentasi, seperti dijelaskan pada
subbab berikut ini.
11.5.1 Retrofit
Istilah retrofit menunjukkan perubahan atau penambahan terhadap instrumen yang telah
ada. Misalnya pemasangan tranduser tekanan elektronik pada pisometer pipa tegak terbuka.
11.5.2 Rehabilitasi
Istilah rehabilitasi biasanya digunakan sehubungan dengan perbaikan sistem atau
instrumennya sendiri. Contohnya pengadaan kembali sebuah alat ukur penurunan yang baru
setelah dilakukan perbaikan seperlunya.
11.5.3 Modifikasi (upgrade)
Modifikasi instrumen atau sistem yang sudah ada biasanya dimaksudkan untuk peningkatan
fungsi instrumen atau sistem sehingga dapat diperoleh data yang lebih terpercaya atau
berulang-ulang. Otomatisasi instrumentasi yang ada harus mempertimbangkan perihal
modifikasi (upgrade). Modifikasi sistem instrumentasi biasanya meliputi penambahan
instrumen dengan maksud untuk memantau kondisi teramati yang baru.
11.5.4 Penggantian
Penggantian ini dimaksudkan untuk pemasangan instrumen atau komponen baru, dan
membuang instrumen yang ada tetapi tidak dapat diperbaiki. Hal ini termasuk juga
pemindahan komponen yang tidak berfungsi dengan baik, untuk diperbaiki, diganti atau
dipasang dengan suku cadang baru.
11.6 Pemilihan parameter untuk pemantauan
Tabel 8 menyajikan secara prioritas pengukuran yang diterapkan untuk pemantauan jangka
panjang bendungan urugan, dan tanggul, serta instrumentasi yang dianjurkan. Pemilihan
instrumen tergantung pada karakteristik khusus dari masing-masing bangunan atau bagian
bangunan terkait. Misalnya pemantauan deformasi lateral lapisan bawah permukaan dalam
bendungan urugan tipikal akan kurang begitu penting dibandingkan dengan pemantauan
rembesan, tetapi akan sangat diperlukan untuk ebatmen yang berpotensi tidak stabil.
Tekanan air pori, dan penurunan lapisan bawah permukaan akan lebih tinggi, jika material
inti ditempatkan, dan dipadatkan terlalu basah.
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11.6.1 Observasi visual
Dr. Ralph Peck sudah sering sekali menyatakan bahwa mata manusia berkaitan dengan
kecerdasan otak merupakan instrumen utama yang terpenting di lokasi lapangan proyek.
Kadang-kadang otomatisasi dikritik karena tidak adanya pengamatan visual. Sebagai solusi
untuk daerah yang mempunyai potensi bermasalah adalah dengan membuat jadwal inspeksi
visual secara teratur di semua areal proyek, dan jangan hanya percaya pada alat
otomatisasi, dan instrumen. Selain itu, jika terjadi masalah utama, kemungkinan instrumen
setempat tidak cukup memberikan suatu peringatan karena instrumen tidak dipasang
berdekatan dengan areal yang bermasalah untuk mendeteksi perubahan yang terjadi atau
terjadinya keterlambatan pemrosesan data, dan pengkajian ulang.
11.6.2 Rembesan
Pemantauan rembesan secara teratur yang muncul di hilir bendungan urugan atau ebatmen
sangat diperlukan untuk menilai perilaku bendungan, tidak hanya selama pengisian pertama
waduk, tetapi juga untuk pemantauan gejala selama jangka panjang (periksa subbab 6.8).
Pemantauan jangka panjang juga harus meliputi kadar zat padat. Sumur observasi untuk
bendungan atau tanggul mempunyai masalah khusus berkaitan dengan penyumbatan zona
filter atau akumulasi bakteri atau karbonat.. Oleh karena itu, diperlukan pemasangan
pisometer berdekatan dengan sumur observasi untuk memantau secara hati-hati
peningkatan tekanan akibat tersumbatnya sumur.
11.6.3 Tekanan air pori dalam tubuh bendungan atau ebatmen
Untuk pemantauan jangka panjang, tekanan air pori dalam bendungan urugan atau ebatmen
harus diukur dengan teliti untuk mengkaji, dan memperkuat asumsi desain, dan memantau
perubahan yang mungkin dapat menggambarkan kerusakan (kemerosotan) inti atau lapisan
material. Pembahasan tentang berbagai jenis pisometer disajikan dalam subbab 6.3. Jenis
yang paling dapat dipercaya untuk pemantauan jangka panjang adalah pisometer pipa tegak
terbuka, yang dapat di-retrofit dengan tranduser retrievable.
11.6.4 Instrumentasi gempa
Instrumentasi gempa biasanya dipasang pada bendungan sedang sampai dengan besar
untuk membantu pekerjaan perbaikan yang mungkin diperlukan jika bendungan telah
mengalami kejadian gempa. Selain itu, data gempa juga merupakan prasarana penelitian
yang sangat diperlukan untuk desain proyek berikutnya.
11.6.5 Deformasi vertikal
Pengukuran penurunan permukaan, dan pergerakan horizontal pada berbagai tempat/titik
sepanjang puncak, dan pada lereng harus diperhitungkan dalam pemantauan deformasi
jangka panjang. Pengukuran deformasi vertikal lapisan bawah permukaan sangat diperlukan
khususnya untuk bendungan besar atau bangunan yang dibangun di atas fondasi lunak atau
khusus. Untuk itu, dapat digunakan alat duga permukaan air, inklinometer horizontal, alat
ukur penurunan lapisan tanah dasar, dan ekstensometer duga tergantung pada keadaan
(lihat subbab 6.4).
11.6.6 Deformasi lateral
Pengukuran deformasi lateral permukaan kadang-kadang diperlukan, tetapi biasanya
dibatasi hanya untuk beberapa tahun saja setelah pengisian pertama waduk, kalau terjadi
kondisi khusus. Dengan kata lain, pengukuran deformasi lateral lapisan tanah dasar hanya
diperlukan jika terjadi keadaan khusus. Untuk itu, diperlukan alat untuk memantau deformasi
lateral lapisan tanah dasar (lihat subbab 6.4), seperti ekstensometer duga, ekstensometer
urugan tetap, dan inklinometer.
11.6.7 Instrumentasi tambahan
Pemantauan temperatur air rembesan diperlukan untuk pemantauan jangka panjang aliran
rembesan di dalam bendungan urugan atau ebatmen. Alat ukur temperatur khususnya cocok
untuk digunakan pada ebatmen dengan kondisi tanah yang tidak homogen, dan memerlukan
pemantauan rembesan yang terjadi pada lapisan tanah. Adapun sel tekanan tanah dapat
79 dari 115

Pd T-08-2004-A

pula digunakan untuk mengukur tekanan pada bidang kontak antara bendungan urugan, dan
bangunan pelengkap (lihat subbab 6.5).
11.6.8 Parameter terkait
Pemantauan pengukuran dilakukan untuk memperoleh berbagai parameter yang diperlukan
dalam analisis atau analisis ulang desain bendungan. Tujuan pemantauan waduk, muka air
hilir, dan elevasi sungai tidak memerlukan penjelasan. Curah hujan biasanya akan
menyebabkan limpasan permukaan sehingga mempengaruhi alat ukur ambang, dan flume.
Temperatur air, dan udara dapat mempengaruhi pembacaan tranduser. Oleh karena itu
pengukuran ini juga diperlukan sebagai bagian dari studi temperatur air tanah. Di samping
itu, tekanan barometrik dapat juga mempengaruhi pembacaan tranduser tertentu. Kondisi
lain yang harus dicatat adalah kondisi cuaca, dan pekerjaan konstruksi di daerah proyek.
Pengkaji biasanya mencari kemungkinan sebab-sebab pembacaan yang tidak lengkap, yang
perlu dilengkapi dengan berbagai macam data.
Tabel 8 Pengukuran, dan alat pemantauan kinerja jangka panjang
Pengukuran, menurut prioritas

Instrumen yang dianjurkan
Observasi visual
Ambang rembesan atau flume
Alat duga curah hujan
Elevasi waduk
Tekanan air pori *
Pisometer pipa tegak terbuka
Pisometer hidraulik tabung ganda
Pisometer kawat getar
Pisometer pneumatik
Pisometer perlawanan listrik
Kejadian gempa
Aselerograf gempa kuat
Mikroseismograf
Deformasi vertikal atau lateral
Cara survei
Sistem global positioning
Deformasi vertikal atau lateral
Alat duga permukaan air
Inklinometer
Ekstensometer
Alat ukur penurunan lapisan bawah permukaan
Tegangan total pada bidang kontak bangunan
Bidang kontak sel tekanan tanah
•
Yang terdaftar menurut prioritas, pisometer kawat getar, pneumatik, dan perlawanan listrik hanya digunakan
untuk keadaan khusus.
Sumber: Dunnicliff (1988).
Kondisi seluruh bangunan
Rembesan

11.7

Manajemen (Pengelolaan)

11.7.1 Jadwal pengumpulan data
Jadwal pengumpulan data harus dikaji ulang dalam beberapa tahun setelah dilakukan
pengisian pertama. Jumlah instrumen pembacaan frekuensi yang tidak berubah umumnya
harus dikurangi untuk mengurangi instrumen primer. Pembacaan instrumen lain harus tetap
dilakukan secara kontinu baik pada jadwal yang dikurangi atau yang dibatasi. Misalnya,
frekuensi pembacaan pisometer di dalam bendungan dengan fluktuasi muka air waduk
secara cepat harus lebih sering dilakukan daripada siklus waduk. Jika elevasi muka air
waduk berfluktuasi dengan hebat dalam beberapa hari, tidak diperlukan jadwal pembacaan
bulanan alat pisometer, dan rembesan. Akan tetapi, untuk berbagai instrumen lainnya
tergantung pada bangunan yang dipantau, dan komplekssitasnya, jadwal pemantauan
semula dapat dilanjutkan selama umur layan proyek. Dalam rangkuman, jadwal pembacaan
harus sesuai dengan kondisinya. Informasi lebih lanjut dibahas dalam Bab 9.
11.7.2 Pemeliharaan
Pemeliharaan instrumen, dan alat otomatisasi harus dijadwalkan, dan dibiayai secara
tahunan. Petunjuk tambahan dibahas dalam Bab 7, dan 10.
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11.7.3 Pengumpulan data
Manual pembacaan instrumen selama jangka panjang seringkali mengalami kesulitan.
Pekerjaan proyek semakin jarang, dan jika ada pekerjaan sering mempekerjakan personel
temporer atau tidak terlatih. Meskipun demikian, kualitas pembacaan, dan pengamatan
harus tetap terpelihara.. Oleh karena itu, pemilihan pembacaan instrumen yang diperlukan
tergantung pada proyek, personel, dan frekuensi pembacaan. Pemilihan ini dapat pula terdiri
dari otomatisasi alat, dan atau penyewaan tetap teknisi instrumentasi. Informasi tambahan
dibahas dalam Bab 7.
11.7.4 Pemrosesan data dan presentasi
Topik ini dibahas secara terperinci dalam Bab 9. Untuk tujuan pemantauan jangka panjang,
pemrosesan data, dan kemampuan presentasi harus dapat digunakan pada proyek ataupun
kantor daerah. Jika komunikasi dengan daerah berjalan baik, personel dapat memanfaatkan
data secara lebih efektif. Selain itu, data instrumentasi yang lengkap dalam format Gambar
harus dipelihara, dan dikelola oleh masing-masing kantor proyek. Data historis harus
dipelihara selama umur layan proyek.
11.7.5 Interpretasi data, pelaporan, dan analisis
Jadwal pengkajian ulang, dan analisis tergantung pada proyek, dan bangunan masingmasing. Jadwal minimum kegiatan tersebut disajikan dalam ER 1110-2-100, dan ER 1110-2110. Petunjuk tambahan disajikan dalam Bab 9.
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Lampiran A
Metode pengeboran
A.1
Pendahuluan
Pembahasan ringkas metode pengeboran yang dapat digunakan disajikan berikut ini,
walaupun tidak terperinci, dan tidak mencakup semua metode atau keperluan industri
pengeboran. Kebanyakan metode yang tersaji merupakan pilihan yang baik untuk
pengeboran dalam tanah atau batuan asli. Untuk pengeboran pada bendungan urugan yang
memerlukan pemeliharaan untuk menghindari kerusakan inti bendungan, dibahas dalam
subbab 10.5.

Gambar A.1 Komponen tipikal alat bor auger dengan batang
berlubang (hollow stem auger)
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A.2
Alat bor auger dengan batang berlubang (hollow stem auger drilling)
Lubang yang dihasilkan dari pemutaran bagian casing auger ke dalam lapisan bawah
permukaan yang disebut sebagai tangga auger (auger flights), periksa Gambar A.1.
Pemutaran tangga auger akan membawa tanah ke permukaan. Contoh tanah dapat diambil
dari tanah yang muncul ke permukaan yang keluar dari tangga auger. Untuk ketelitian lokasi
contoh, bit auger pemandu dapat dipindahkan, dan pengambilan contoh tabung belah (splitspoon) dapat dilakukan dengan auger di depan kepala pemotong (pisau auger). Metode ini
umumnya efektif jika digunakan dalam tanah stabil yang umumnya bebas dari batu-batu
bulat, dan bongkahan batu. Keuntungan metode ini adalah bahwa lubang dibor, dan casing
dapat dikerjakan bersamaan tanpa menggunakan air. Adapun kerugiannya adalah bahwa
semakin dalam pengeboran semakin sulit dilakukan serta tangga auger harus di cabut dari
lubang tanpa putaran untuk menghindari kerusakan instrumen yang dipasang.

Gambar A.2 Diagram sistem pengeboran dengan alat kabel
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A.3
Pengeboran dengan peralatan kabel (Cable tool drilling)
Metode pengeboran, dan Pengambilan contoh dengan alat kabel dijelaskan sebagai berikut.
1) Metode pengeboran dengan peralatan kabel (churn drill atau percussion drill) termasuk
penggunaan perkusi (pemukul) dengan menaikkan, dan menjatuhkan beban berat secara
berulang dalam lubang bor (periksa Gambar A.2). Material pada dasar lubang
dihancurkan hingga membentuk slari yang kemudian dipindahkan dengan menggunakan
gayung (bailer) setelah laju penetrasi berhenti (lihat Gambar A.3). Tepi lubang bor dapat
disokong oleh casing bor jika perlu. Metode ini diperlukan untuk lubang dalam, tempat
tinggi tekan hidrostatik dari pengeboran lumpur tidak dapat berfungsi. Kekurangannya
terutama adalah kecepatannya relatif lambat.

Gambar A.3 Dua tipe bailer yaitu: a) dart valve, dan b) flat bottom

2) Pengambilan contoh secara menerus dapat dikerjakan dengan alat kabel jika gurdi
pemotong (chopping bit) diganti dengan barrel baja atau tabung contoh open-drive, dan
getaran pengeboran pendek (short stroke drilling yars) yang menghubungkan tabung
contoh, dan batang bor diganti dengan getaran penangkap ikan yang panjang (long stroke
fishing yars). Getaran panjang memudahkan jalannya mesin tanpa gerakan ke atas.
Lubang yang dihasilkan pada pekerjaan pengambilan contoh, dibersihkan dengan
menimba setiap kali casing maju. Contoh harus diambil di bawah dasar casing. Akan
tetapi, hal ini sulit, dan seringkali tidak mungkin untuk melanjutkan lubang bor di depan
casing jika pengambilan contoh dilakukan dalam tanah lunak atau non kohesif.
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A.4
Alat bor rotary lumpur (air) secara langsung
Pengeboran rotary dengan lumpur adalah metode pengeboran yang biasa digunakan, dan
cocok untuk batuan atau tanah overburden, tetapi tidak dapat digunakan dalam situasi untuk
tinggi tekan hidrostatik berlebih seperti dalam beberapa bendungan urugan tanah. Sesuai
dengan namanya, sebuah bit pengeboran pada dasar batang bor diputar dalam sebuah
lubang bor. Air pengeboran akan didistribusi dalam lubang bor dengan pemompaan ke
bawah melalui batang bor, yang akan mengangkat hasil pemotongan bor, dan membawanya
ke permukaan lubang bor (lihat Gambar A.4). Seperti telah dibahas dalam subbab 8.6, di sini
diperlukan pemilihan air pengeboran yang cocok untuk pemasangan instrumen. Untuk
prmassangan instrumentasi umumnya tepi lubang bor harus disokong dengan casing bor.
Casing dapat mencegah air pengeboran dari bidang kontak dinding tepi lubang bor.
Kerugian penggunaan pengeboran lumpur adalah bahwa air dapat menyumbat tepi lubang
bor tempat instrumen dipasang.

Gambar A.4 Diagram sistem direct rotary circulation

A.5
Sistem alat bor udara
Pengeboran rotary udara sama dengan pengeboran rotary lumpur langsung jika udara
bertekanan digunakan untuk mengangkut potongan ke permukaan. Kadang-kadang
digunakan sistem perpanjangan casing ke bawah lubang tanpa udara. Sistem perpanjangan
casing ini terdiri dari pengeboran tanpa udara ke bawah pemukul lubang yang disesuaikan
dengan bit khusus, yang mempunyai reamer khusus yang dapat memotong lubang cukup
besar sehingga casing dapat dilanjutkan. Bor pemukul didesain untuk digunakan di dalam,
dan pada dasar casing bor sehingga bit, dan reamer khusus berada di bawah casing.
Dengan menggunakan udara bertekanan, pemukul akan menghancurkan material di bawah
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casing, kemudian memukulnya kembali melalui casing hingga ke puncak lubang. Karena
pemukul berjalan melalui material, dapat mengakibatkan punggung bagian dalam miring
pada sepatu casing bor, yang akan menarik casing ke bawah lubang jika bor pemukul
dilanjutkan. Metode ini cocok sekali untuk pengeboran melalui material yang sulit seperti
urugan batuan. Kekurangannya adalah untuk pengoperasiannya diperlukan tekanan udara
yang tinggi, dan volume udara yang besar, yang biasanya tidak boleh dilakukan pada
bendungan urugan (periksa subbab 6.6).
A.6
Alat bor inti
Pengeboran inti meliputi penggunaan barrel inti, yang dicapai pada dasar batang, yang
diputar, dan dilanjutkan melalui tanah atau batu untuk mendapatkan contoh inti material. Air
atau cairan bor digunakan untuk mendinginkan bit pemotong, dan membawa potongan ke
permukaan. Bit pemotong biasanya terbuat dari baja dengan masukan karbit atau intan isian.
Terdapat dua jenis laras inti (core barrel) yaitu: konvensional (Gambar A.5), dan tali kawat
(Gambar A.6). Untuk menyelamatkan potongan inti dengan core barrel konvensional, seluruh
tali batang bor harus dipindahkan dari lubang. Tali kawat core barrel mempunyai barrel
sebelah dalam yang menahan inti sehingga dapat ditarik ke atas melalui batang bor
sehingga tidak perlu memindahkan seluruh tali batang bor.

Gambar A.5 Bor inti konvensional

Gambar A.6 Bor inti wireline

A.7 Alat bor berputar balik dua dinding
Alat bor berputar balik dua dinding (lihat Gambar A.7) dapat digunakan dengan pengeboran
rotary udara atau lumpur. Arah aliran dibalik, dan angkutan sedang dipompa ke bawah
antara casing bagian luar, dan batang bor bagian dalam melalui bit pengeboran, dan
dipompa ke atas melalui batang bor. Hal ini dapat dilakukan untuk pengeboran cepat melalui
formasi konsolidasi, dan tanpa konsolidasi, dan untuk pengumpulan menerus dari potongan
batang bor.
A.8 Pengeboran cuci
Metode pengeboran cuci sering kali digunakan dalam pasir, dan lanau untuk melanjutkan
casing atau mengumpulkan contoh tanah. Air dipompa ke bawah batang bor dengan
tekanan, dan debit tertentu melalui sisi kiri (ports) dalam bit pengeboran, dan membawa
tanah ke atas permukaan dalam “annulus”antara batang, dan dinding bor atau casing. Yang
biasa digunakan adalah sebuah bit pencuci atau bit pemotong berbentuk baji.
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A.9
Metode pengeboran lain
Metode pengeboran lain mencakup bor tangan, sumuran (driven wells) (lihat Gambar A.8),
dan sonik (lihat Gambar A.9). Batasan utama dari bor tangan, dan bor sumur adalah bahwa
biasanya tidak boleh digunakan untuk kedalaman yang, dangkal, walaupun material pasiran
dalam sumuran telah dipancang atau dipukul lebih dari 15,24 m (50 ft). Lubang auger tangga
padat sulit untuk pemasangan alat dalam akuifer tidak terkonsolidasi sebab lubang bor akan
runtuh terhadap pemindahan auger. Pengeboran sonik dilakukan dengan menggunakan alat
yang diaktifkan secara hidraulik sehingga dapat menimbulkan getaran gelombang sinusoidal
frekuensi tinggi ke dalam tali pengeboran untuk memperoleh hasil potongan pada
permukaan bit. Gaya resultante pemotongan membebani inti menerus lingkaran dari formasi
ke dalam batang bor. Adanya material berlebih tidak menyebabkan pemotongan akibat
proses pengeboran. Hasil dari pemotongan bidang permukaan bit, akan didistribusi ulang ke
dalam dinding lubang bor.. Oleh karena itu, pengeboran sonik harus dievaluasi dahulu
sebelum digunakan sebagai metode pengeboran untuk pemasangan instrumentasi.

Gambar A.7 Diagram pengeboran metode
dual wall reverse circulation rotary
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Gambar A.8 Diagram suatu sumurtitik
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Gambar A.9 Pengeboran dengan cara sonik
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Lampiran B
Bagan alir desain sistem instrumentasi,
evaluasi, dan contoh aplikasi
B.1

Bagan alir desain instrumentasi untuk bendungan urugan dan tanggul
Desain Sistem Instrumentasi Untuk
Bendungan Urugan, dan Tanggul
Tentukan profil melintang untuk pemasangan
instrumen dengan mempelajari kondisi
Geologi/Geoteknik, dan desain ( 1 atau lebih profil)

Parameter yang
mempengaruhi perilaku
bendungan:
1) τ’ = c’ + (σ – u) tan φ’;
FK = τ’/τm (stabilitas)
2) Q = k x i x A
V = k x I (erosi buluh)
3) ∆h = (σxh) / E (penurunan
tidak merata-rata.

Hal –hal yang perlu terjawab yaitu perilaku
bendungan tergantung τ’ , k, dan ε-σ
1) Waktu pembangunan
2) Waktu pengisian waduk pertama kali
3) Waktu terjadi surut cepat
4) Jangka panjang

Instrumen tekanan air

Instrumen tekanan

Perilaku yang harus
terjawab periksa
• Apakah tekanan pori
melampaui
perkiraan yang
digunakan dalam
analisis stabilitas
lereng?
• Apakah distribusi
tekanan air normal
sesuai dengan sifat
teknis material?
• Apakah dindinghalang rembesan
efektif?
• Apakah tekanan
hidrostatik di
sebelah hilir
bendungan cukup
besar untuk
menimbulkan
bahaya erosi buluh?
• Apakah ada
b h
t k

Perilaku yang harus
terjawab periksa
• Apakah tekanan
pada bangunan
pembantu lebih
besar dari pada yang
diperkirakan oleh
pendesain?
• Apakah kontak
antara struktur , dan
urugan cukup rapat?
• Apakah teganganregangan utama
lebih kecil dari pada
kekuatan geser?
• Apakah tekanan
tanah lebih besar
dari pada tekanan
hidrostatik?

Instrumen

Perilaku yang harus
terjawab periksa
• Apakah bendungan
stabil?
• Apakah ada
deformasi yang
cukup besar yang
dapat mengarah
pada erosi internal?
• Apakah bendungan
dapat berfungsi
penuh seperti yang
direncanakan?

Instrumen

Perilaku yang
harus
terjawab periksa
• Apakah
permeabilitas
meningkat?
• Apakah terjadi
erosi buluh
(piping)?
• Apakah
rembesan
terkontrol?
• Apakah bocoran
besar?

Tentukan jenis, dan letak instrumen, Gambar sistem
tabung (kabel), alat baca instrumen, dan lokasi rumah

Spesifikasi pemasangan instrumen lengkap dengan
jenis alat, tingkat ketelitian, terperincian cara pemasangan,
uji mutu pemasangan (Bab 8), metode pembacaan, dan
presentasi data
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Instrumen

Perilaku yang
harus terjawab
periksa
• Apakah
guncangan gempa
melampaui dari
yang diperkirakan?
• Apakah
menimbulkan
kerusakan?
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B.2

Bagan alir evaluasi hasil pemantauan instrumen bendungan urugan dan tanggul
Evaluasi Hasil Pemantauan
Instrumen Bendungan Tipe Urugan, dan

•
•

Pengumpulan data:
Desain , Geologi, Geoteknik, dan Konstruksi
Instrumentasi (Rembesan, Deformasi, Tekanan )

Periksa kebenaran data instrumen

Apakah
Data teliti?

Tidak

Perlu perbaikan pada
kumpulan data

Ya
Penyajian data berupa grafik

Instrumen tekanan air

Perilaku yang harus
terjawab periksa
• Apakah tekanan pori
melampaui perkiraan
yang digunakan dalam
analisis stabilitas
lereng?
• Apakah distribusi
tekanan air normal
sesuai dengan sifat
teknis material?
• Apakah dinding-halang
rembesan efektif?
• Apakah tekanan
hidrostatik di sebelah
hilir bendungan cukup
besar untuk
menimbulkan bahaya
erosi buluh?
• Apakah ada perubahan
tekanan yang dapat
mengarah ke erosi
buluh?

Instrumen tekanan

Perilaku yang harus
terjawab periksa
• Apakah tekanan pada
bangunan pembantu
lebih besar dari pada
yang diperkirakan oleh
pendesain?
• Apakah kontak antara
struktur , dan urugan
cukup rapat?
• Apakah teganganregangan utama lebih
kecil dari pada
kekuatan geser?
• Apakah tekanan tanah
lebih besar dari pada
tekanan hidrostatik?

Instrumen deformasi

Perilaku yang harus
terjawab periksa
• Apakah bendungan
stabil?
• Apakah ada
deformasi yang
cukup besar yang
dapat mengarah
pada erosi internal?
• Apakah bendungan
dapat berfungsi
penuh seperti yang
direncanakan?

Laporan evaluasi
keamanan bendungan
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Instrumen rembesan

Instrumen seismik

Perilaku yang harus
terjawab periksa
• Apakah
permeabilitas
meningkat?
• Apakah terjadi
erosi buluh
(piping)?
• Apakah rembesan
terkontrol?
• Apakah bocoran
besar?

Perilaku yang harrus
terjawab periksa
• Apakah guncangan
gempa melampaui
dari
yang
diperkirakan?
• Apakah
menimbul
kerusakan?
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B.3

Evaluasi hasil pemantauan instrumen geoteknik

B.3.1 Pengumpulan data
Sebelum melakukan evaluasi data instrumen, perlu dikumpulkan semua data sebagai
berikut.
1) data geologi, dan geoteknik
2) data analisis desain bendungan
3) data selama pembangunan bendungan
4) data selama pemasangan instrumen
5) data inspeksi lapangan
6) data hasil pengamatan untuk masing-masing alat pengamatan
B.3.2 Pemilihan data instrumen
Data hasil pengamatan yang terkumpul harus diperiksa kebenarannya oleh seorang tenaga
ahli. Tenaga ahli ini mempunyai tugas untuk mengamati, dan mendiskusikan dengan
petugas lapangan tentang tata cara pembacaan serta mencatat semua keadaan yang
terlihat secara visual. Data ini digunakan apabila hasil pembacaan yang didapat
memperlihatkan suatu kejanggalan. Data pengamatan yang telah diperiksa secara teliti
digambarkan dalam bentuk grafik.
B.3.3 Penyajian data
Bentuk dan jenis penyajian data serta hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai
berikut.
1) Data hasil pengamatan sebaiknya disajikan dalam bentuk grafik yang digunakan untuk:
a) membandingkan data aktual dengan data yang digunakan dalam analisis.
b) mempermudah pendeteksian kesalahan data.
c) mengevaluasi perilaku yang tidak diantisipasi.
d) menentukan kecenderungan perilaku bendungan.
e) membandingkan perilaku bendungan yang didapat dari satu alat pengamatan dengan
alat pengamatan lainnya.
f) memprediksi perilaku bendungan di massa yang akan datang.
g) menentukan pemeliharaan alat pengamatan.
2) Jenis penyajian data yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.
a) Grafik histeristis waktu (time history plot)
Grafik ini menyajikan hubungan waktu terhadap perubahan parameter seperti
ketinggian air, debit bocoran, tekanan air pori, pergerakan, dan temperatur.
Penggambaran grafik dengan ordinat (sumbu Y) ganda dapat dilakukan untuk
menggambarkan parameter kedua seperti ketinggian air kolam, tali air maupun hujan
yang disajikan bersama-sama dengan parameter pertama.
b) Penggambaran posisi (positional plot)
Grafik yang menggambarkan perubahan parameter (ketinggian air, suhu, penurunan,
dll) terhadap posisi instrumen. Posisi tersebut dapat berupa potongan melintang,
bidang X-Y, stasiun pengamatan maupun kedalaman.
c) Penggambaran lainnya
Grafik penggambaran parameter secara ganda dapat dilakukan apabila diperlukan.
Penggambaran ini sangat membantu apabila ada parameter yang meragukan.
3) Dalam penyajian data sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
a) Memilih skala yang tepat untuk analisis. Skala dengan penambahan atau interval
yang besar tidak akan memperlihatkan kecenderungan data. Tidak baik
membesarkan skala agar grafik terlihat besar.
b) Membuat format grafik, dan skala yang standar untuk semua proyek, dan jenis alat
pengamatan agar kesalahan interpretasi dapat diminimalkan, dan dapat
membandingkan dua grafik atau lebih dengan lebih mudah.
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c) Sketsa lokasi, dan potongan melintang sebaiknya dimasukan dalam grafik untuk
memudahkan orientasi lokasi pengguna data.
d) Grafik ganda digunakan untuk menjelaskan situasi yang mempunyai hubungan
dengan kondisi pertamanya.
e) Apabila dimungkinkan sebaiknya dicantumkan perilaku peerkiraan atau nilai
batas/nilai aman dalam grafik untuk memonitor perilaku yang terjadi.
f) Hal-hal yang mempengaruhi pengukuran sebaiknya dicatat dalam grafik (seperti
kegiatan pembangunan, pengaruh ketinggian air kolam dalam penggambaran elevasi
pisometer, pengaruh temperatur pada penggambaran pengembangan, dan lain-lain).
B.4

Evaluasi hasil pengamatan

B.4.1 Evaluasi data rembesan air
Grafik hubungan antara debit bocoran terhadap waktu digunakan untuk mengetahui:
1) Peningkatan permeabilitas
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Gambar B.1 Grafik debit bocoran terhadap
waktu pengamatan
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Peningkatan Muka Air Waduk
Penurunan Muka Air Waduk

Gambar B.2 Grafik debit bocoran terhadap
elevasi muka air waduk

Peningkatan permeabilitas dapat terlihat pada Gambar B.1, dan Gambar B.2.
Gambar B.1 menunjukkan besarnya debit rembesan terhadap waktu pengamatan
tertentu pada titik dimana ditemui adanya kebocoran. Dari grafik tersebut terlihat bahwa
mulai tahun 1984 debit bocoran terus meningkat, yang berarti telah terjadinya
peningkatan permeabilitas.
Pada Gambar B.2 peningkatan permeabilitas terlihat pada daerah yang diarsir dari grafik
hubungan debit bocoran terhadap elevasi muka air waduk. Peningkatan permeabilitas ini
terjadi karena debit bocoran pada saat peningkatan muka air waduk lebih kecil daripada
saat penurunan muka air waduk.
2) Terjadinya pelarutan atau erosi buluh
Proses pelarutan dapat diketahui dengan membandingkan kualitas air pada kolam waduk
dengan air waduk seperti yang digambarkan pada stiff diagram (Gambar B.3) Dari
Gambar tersebut terlihat pada kandungan material tanah pada kolam waduk lebih besar
daripada air waduk. Hal ini berarti bahwa telah terjadi pelarutan tanah yang terbawa
aliran air.
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Gambar B.3 Stiff Diagram

3) Terkontrol atau tidaknya rembesan
Alat pengukur bocoran/rembesan dipasang pada setiap tempat yang ditemui adanya
kebocoran. Rembesan terkontrol apabila debit yang terjadi di seluruh data pengamatan
pada periode tertentu relatif kecil, dan tidak adanya peningkatan bocoran. Apabila debit
bocoran semakin besar, rembesan sudah tidak terkontrol dan akan mempengaruhi
kestabilan bendungan.
4) Bocoran yang terlampau besar
Apabila debit bocoran terus meningkat dengan penambahan debit yang besar dalam
periode tertentu, dan melampaui debit bocoran yang diizinkan, bocoran tersebut perlu
segera ditangani
B.4.2 Evaluasi data deformasi
Jenis-jenis grafik untuk evaluasi deformasi adalah sebagai berikut.
1) Grafik pergerakan horizontal digunakan untuk menentukan:
a) daerah yang mempunyai potensi untuk mengalami retak memanjang sehingga
kestabilan bendungan dapat tergangggu, dan bendungan tidak berfungsi penuh
seperti yang direncanakan.
b) daerah yang tergeser yang dapat menimbulkan kelongsoran

UDIK
ARAHPERGERAKANHORISONTAL
KEARAHUDIK

ASBENDUNGAN

ARAHPERGERAKANHORISONTAL
KEARAHHILIR
HILIR

Gambar B.4 Pergerakan horizontal pada
bendungan

Gambar B.5 Grafik pergerakan horizontal
pada udik bendungan

93 dari 115

Pd T-08-2004-A

Grafik B.4 menunjukkan pergerakan horizontal ke arah hilir, dan udik bendungan
terhadap as bendungan, adapun grafik B.5 menunjukkan pergerakan horizontal ke
arah udik. Dari grafik tersebut terlihat bahwa titik a-d bergerak lebih besar daripada
titik lainnya sehingga titik ini mempunyai kecenderungan untuk bergerak lebih besar,
dan akan mempengaruhi kestabilan bendungan.

Penurunan/Pengembangan [m]

2) Grafik penurunan digunakan untuk mengevaluasi:
a) Tinggi jagaan
Gambar B.6 menunjukkan bahwa pada titik pengamatan tertentu telah terjadi
penurunan yang terus berlangsung terjadi terhadap waktu pengamatan yang
dilakukan. Penurunan pada puncak bendungan ini harus di kontrol terhadap tinggi
jagaan yang diperlukan. Apabila tinggi jagaan berkurang akibat penurunan ini, harus
segera dilakukan pencegahan agar tidak terjadi pelimpahan pada puncak
bendungan.
b) Kecepatan penurunan setiap satuan waktu
Kecepatan penurunan yang didapat dalam satuan waktu digunakan untuk
memprediksi penurunan yang mungkin terjadi pada waktu mendatang sehingga
dapat dilakukan pencegahan untuk mengantisipasinya.
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Gambar B.6 Grafik penurunan terhadap titik pengamatan

3) Grafik pergerakan horizontal terhadap titik kedalaman yang didapat dari data
pengamatan alat inklinometer maupun alat pemantau gerakan dalam digunakan untuk
mengevaluasi apakah ada zona yang tergeser didalam tubuh bendungan yang dapat
menimbulkan kelongsoran.
ELEVASI AIR WADUK
INKLINOMETER

BIDANG LONGSORAN

Gambar B.7 Pemasangan alat pemantau pergerakan internal atau inklinometer
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Gambar B.8 Grafik hubungan pergerakan horizontal terhadap kedalaman

B.4.3 Evaluasi data tekanan hidrostatik
Evaluasi tekanan air digunakan untuk hal-hal berikut.
1) Mengetahui apakah telah terjadi peningkatan permeabilitas (Gambar B.9, dan B.10)

ELEVASI MUKA AIR [meter]
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850

elevasi pisometer
840

830
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Gambar B.9 Grafik hubungan elevasi muka air pisometer
terhadap waktu pengamatan
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Gambar B.10 Grafik histerisis

2) Mengetahui apakah tekanan air pori yang terjadi melampaui perkiraan yang digunakan
dalam analisis stabilitas lereng.
3) Mengetahui apakan garis preatik sesuai dengan asumsi dalam desain.
Kedua hal ini menggunakan diagram tekanan air pori, dan garis ekipotential pada elevasi
muka air tertentu seperti yang ditunjukan pada Gambar B.11. Grafik ini dibandingkan
dengan grafik tekanan air pori maupun garis ekipotensial yang dihasilkan dalam analisis
waktu desain. Apabila tekanan air pori yang terjadi lebih besar daripada tekanan air pori
yang digunakan dalam analisis, lereng akan mempunyai angka faktor keamanan
kestabilan yang mengecil; sehingga perlu dilakukan pencegahan kelongsoran lereng.

Gambar B.11 Diagram tekanan pori dengan garis ekipotensial

4) Mengetahui keefektifan dinding pemecah rembesan (diapragma wall)
Gambar B.12 memperlihatkan perbandingan garis preatik sebelum, dan setelah adanya
dinding-halang rembesan. Dari Gambar B.12b terlihat bahwa garis preatik akan turun
pada saat melewati pemecah rembesan, yang berarti dinding-halang rembesan yang
berupa injeksi semen dapat bekerja dengan baik.
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Gambar B.12 Efisiensi injeksi semen

5) Mengetahui keefektifan sistem drainase (filter drain)
Gambar B13 memperlihatkan garis preatik sebelum, dan setelah adanya filter drain. Filter
drain bekerja dengan baik, apabila setelah adanya filter drain garis preatik akan turun.

Gambar B.13 Efisiensi filter drain

6) Mengevaluasi besarnya tekanan hidrostatik sebelah hilir bendungan yang dapat
menimbulkan bahaya erosi buluh. Apabila tekanan yang didapat lebih besar daripada
gradien hidraulik sebelah udik bendungan, kemungkinan erosi buluh dapat terjadi.
7) Mengetahui perubahan tekanan yang tidak normal yang mengarah pada bahaya erosi
buluh. Gambar B.15 memperlihatkan bahwa gejala erosi buluh dapat terjadi apabila garis
preatik turun secara abnormal.
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H
manometer
bendungan

f

lempung, k1

D

material lain, k2

K1>> K2
GRADIEN (i) =

H+f

D
kondisi berbahaya apabila i > 1

H = tinggi tekanan air terbaca pada manometer
f = tinggi manometer dari dasar hilir bendungan
D = kedalaman alat baca dari dasar hilir bendungan

Gambar B.14 Mengevaluasi gradien hidrolis pada kaki bendungan sebelah hilir

Gambar B.15 Kemungkinan terjadinya erosi buluh

B.4.4 Evaluasi data tekanan tanah
Evaluasi data tekanan tanah digunakan untuk hal-hal berikut.
1) Mengetahui apakah tekanan tanah pada bangunan pembantu melampaui tekanan yang
diperkirakan dalam tahap analisis.
2) Mengetahui apakah kontak antara struktur bangunan beton dan bendungan masih cukup
rapat.
3) Mengetahui apakah tegangan-tegangan utama yang terjadi lebih kecil daripada kekuatan
geser tanah.
4) Mengetahui apakah tekanan tanah lebih besar dari tekanan hidrostatik.
B.4.5 Laporan hasil evaluasi
Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan hasil evaluasi terdiri dari:
1) Laporan hasil evaluasi data dari hasil pengamatan terdiri dari:
a) data umum bendungan
b) kondisi geologi, dan bendungan
c) dokumentasi, dan lokasi instrumen
d) catatan pembacaan instrumen
e) pembahasan anomali
2) Informasi lain yaitu tentang:
a) penentuan waktu pengujian, kalibrasi atau penggantian alat pengamatan.
b) penentuan jadwal perubahan pengamatan.
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c) rekomendasi tentang pengamatan atau evaluasi ulang terhadap area, dan kondisi
yang sangat memerlukan perhatian.
d) menentukan keperluan pengamatan/studi selanjutnya (seperti kestabilan lereng,
rembesan, dan analisis struktur lainnya).
e) konfirmasi atau pembuktian analisis sebelumnya.
B.5
Contoh aplikasi
Contoh aplikasi yang diambil untuk studi ini adalah hasil pengamatan instrumen untuk
bendungan Kedung Ombo pada pengisian pertama. Kedung Ombo adalah bendungan jenis
urugan batu dengan inti.
B.5.1 Lokasi bendungan
Bendungan ini terletak di Kali Serang, Desa Kedung Ombo, dan digunakan untuk irigasi,
pembangkit tenaga listrik, penyediaan air minum, dan juga pariwisata (Gambar B.16).
z Selesai dibangun
Jan. 1989
z Terletak di
K.Serang, Desa
Kedung Ombo
tepatnya pada
pertemuan 3
Kab. yaitu:
Grobogan ,
Boyolali, dan
Sragen.
z Dari Solo kurang
lebih 35Km

Gambar B.16 Lokasi bendungan Kedung Ombo
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B.5.2 Kondisi pengisian air waduk
Pada kondisi pengisian air waduk diperkirakan akan terjadi hal-hal sebagai berikut (periksa
kondisi kestabilan kritis kestabilan bendungan urugan Gambar B.17):
1) Pada tahap awal terjadinya aliran tidak tetap, tekanan pori baik sebelah udik maupun hilir
bendungan meningkat.
2) Setelah beberapa saat, aliran berubah menjadi aliran tetap, dan terjadi:
a) penurunan tegangan geser pada lereng udik.
b) peningkatan tekanan pori pada lereng udik, dan hilir.
c) penurunan faktor keamanan sampai dengan kondisi kritis tercapai.

Gambar B.17 Kondisi kritis kestabilan bendungan tipe urugan
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Gambar B.18 Peta geologi permukaan, dan lokasi retakan Bendungan Kedung Ombo
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B.5.3 Instrumentasi
Untuk memantau perilaku bendungan saat konstruksi, saat pengisian pertama, dan saat
pengoperasian, telah dipasang 11 macam instrumen yang dapat memantau penurunan,
pergerakan horizon, bocoran, tekanan pori, dan guncangan gempa.
1) Instrumen pengukur tekanan pori
Jenis instrumen yang dipasang adalah pisometer hirdolik (HP), pisometer elektrik (EP),
dan sumur observasi (OP) terpasang pada 2 profil A-A, dan B-B periksa Gambar B.18,
dan B.19.
a) Pisometer yang dipasang pada inti kedap air, pada awalnya digunakan untuk
memantau perubahan tekanan air pori waktu pembangunan, kemudian memantau
disipasi tekanan air pori yang berlebihan pada waktu penundaan setelah
pembangunan, dan peningkatan tekanan air pori waktu pengisian waduk.
b) Pisometer yang dipasang pada urugan batu juga digunakan untuk memantau
perubahan tekanan pori waktu pembangunan, dan waktu pengoperasian waduk.
Dalam desain tekanan pori pada zona urugan batu campuran dianggap nol sehingga
peningkatan tekanan air pori pada zona ini tidak diperkenankan. Pemantauan harus
dilanjutkan selama berfungsinya bendungan.
c) Pisometer yang dipasang pada zona transisi digunakan untuk memantau efektifitas
sistem drainase.
d) Pisometer pada fondasi digunakan untuk memantau tekanan air pori waktu
pembangunan, dan pada waktu terjadinya aliran tetap. Hasil pemantauan ini
digunakan sebagai pembanding dengan hasil desain.
e) Pisometer yang terpasang pada fondasi juga berguna untuk memantau efektifitas tirai
kedap air.
2) Instrumen pengukur deformasi
Instrumen yang digunakan adalah sel penurunan hidraulik, gerak horizontal,
ekstensometer (CE), inklinometer (INC), dan penurunan vertikal.
a) Patok geser merupakan instrumen yang digunakan untuk memantau deformasi
vertikal, dan horizontal bendungan. Pergerakannya diukur mengunakan alat survei
yang diikatkan pada beberapa titik tetap di sekitar waduk.
b) Sel penurunan hidraulik, dipasang pada beberapa tempat yang tersebar pada
beberapa zona dalam tubuh bendungan. Kegunaannya adalah untuk memantau
penurunan internal dalam tubuh bendungan.
c) Instrumen pengukur gerak horizontal dipasang pada dua lokasi yang digunakan
untuk memantau deformasi horizontal pada zona batu campuran.
d) Inklinometer dipasang di sekitar power house, dan digunakan untuk memantau
deformasi horizontal pada beberapa elevasi pada tubuh bendungan, dan fondasi.
e) Patok geser digunakan untuk mengukur deformasi eksternal.
3) Instrumen pengukur bocoran
Instrumen yang digunakan adalah weir jenis V-notch.
4) Instrumen pengukur guncangan gempa
Instrumen yang digunakan adalah aselerograf.
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Gambar B.19 Sistim instrumentasi pada Potongan A-A, dan B-B
Bendungan Kedung Ombo

B.5.4 Evaluasi data instrumentasi
Evaluasi data instrumentasi terdiri dari hal-hal berikut.
1) Evaluasi data tekanan air pori
Data bacaan pisometer, biasanya disajikan berupa grafik hubungan antara waktu dengan
elevasi muka air pisometrik, dan elevasi muka air waduk. Grafik ini masih sulit dipakai
untuk mengevaluasi perilaku bendungan sehingga harus diolah agar dapat dibandingkan
langsung dengan kontur tekanan pori prediksi desain pada Gambar B.20.
Data-data pembacaan pisometer dari bulan Januari 1989 sampai dengan dengan bulan
Desember 1991 perlu diolah menjadi kontur tekanan pori untuk kurun waktu 3 bulan yang
dimulai pada bulan Februari 1989. Hasil penggambaran ini dapat dilihat pada Gambar
B.21, dan B.22.
a) Pengamatan pada tanggal 27-2-1989 memperlihatkan adanya tekanan pori yang
terpengaruh oleh tekanan pori berlebihan waktu pembangunan. Tekanan berlebihan
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ini berangsur-angsur menurun, dan tekanan pori akibat rembesan air meningkat
sehingga terjadi aliran rembesan tetap (steady seepage).
b) Kondisi tekanan pori kritis tercapai pada pengamatan tanggal 1-5-1990 saat elevasi
waduk mencapai elevasi +90.46m. Pada kondisi ini dibandingkan dengan prediksi
tekanan pori pada waktu desain terlihat, bahwa tekanan pori yang teramati lebih kecil
dibandingkan dengan desain. Hal ini berarti keadaan yang teramati masih dalam
batasan yang cukup aman.
c) Zona transisi hilir berfungsi dengan baik karena tekanan pori yang terbaca
mendekati nol.

Gambar B.20 Hasil analisis rembesan dengan cara ERNA
untuk KH/KV = 1, dan KH/KV = 10
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Gambar B.21 Kontur tekanan pori profil A-A

d) Perubahan tekanan pori atau garis freatik masih mengikuti pola yang normal, tidak
ada gejala adanya retakan horizontal atau perubahan permeabilitas yang mengarah
ke gejala erosi buluh pada inti kedap air.
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Gambar B.22 Kontur tekanan pori profil B-B
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2) Evaluasi data deformasi
Hasil pemantauan terhadap instrumen deformasi yang terpasang pada bendungan
memperlihatkan terjadinya retakan memanjang pada puncak bendungan pada bulan Febuari
sampai dengan Maret 1990. Retakan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
a) Antara CH-1100 sampai dengan CH-1560 terdapat satu jalur retakan vertikal
memanjang dengan arah ke udik, dan disebabkan karena penurunan tidak merata
antara zona inti kedap air dengan zona batu karena proses pembasahan zona batu.
b) Antara CH-1560 sampai dengan CH-1900 terdapat beberapa jalur retakan vertikal
memanjang pada puncak bendungan. Jalur retakan yang berada di sebelah udik as
bendungan terpengaruh oleh penurunan tidak merata antara zona batu, dan zona inti
kedap air. Adapun jalur retakan yang berada di sebelah hilir dari as bendungan
terpengaruh oleh penurunan tidak merata antara zona batu campuran dengan zona
inti bendungan.
c) Retakan memanjang ini telah diperbaiki dengan menggali bagian yang retak, dan diisi
kembali dengan campuran semen, dan bentonit. Penggalian yang dilakukan tidak
melebihi 3,0 meter sehingga retakan masih berada diatas elevasi maksimum muka
air waduk.
Untuk mengetahui apakah retakan yang terjadi diatas menimbulkan masalah
kestabilan, perlu dilakukan evaluasi data instrumen deformasi yang terpasang.
• Patok geser
Untuk memantau retakan memanjang pada puncak bendungan dilakukan
evaluasi terhadap data instrumen patok geser (berupa data deformasi vertikal,
deformasi lateral ke arah udik/hilir bendungan, dan deformasi longitudinal yang
sejajar tubuh bendungan) yang terpasang pada permukaan bagian hilir
bendungan sehingga pemantauan deformasi hanya dapat dilakukan pada lereng
sebelah hilir saja. Pada Gambar B.23, dan B.24 diperlihatkan besaran, dan arah
deformasi permukaan pada lereng hilir bendungan yang dipantau pada bulan
Desember 1990. Terlihat bahwa deformasi horizontal, dan vertikal yang terbesar
terjadi pada daerah dekat power house yaitu antara CH-1600 sampai dengan CH1800 dimana potongannya bukan merupakan potongan tertinggi. Deformasi yang
berlebihan ini menyebabkan retakan memanjang pada bagian hilir puncak
bendungan. PenyeBab utama deformasi ini belum diketahui secara pasti karena
komplekssnya keadaan di sekitar power house serta adanya pengaruh bentuk
geometri dari galian power house.
• Instrumen gerak horizontal
Pada Gambar B.25 diperlihatkan deformasi horizontal yang terbaca dari
instrumen
HM-1, dan HM-2. Data-data tersebut memperlihatkan bahwa
deformasi terbesar terjadi pada waktu selesai pembangunan yaitu pada bulan
Januari 1989. Setelah itu, peningkatan deformasi horizontal tergantung pada
elevasi muka air waduk. Makin tinggi elevasi muka air waduk makintinggi pula
deformasi horizontal yang tercatat pada setiap lengan observasi. Hal ini
menunjukkan bahwa perilaku zona transisi hilir, dan zona urugan batu campuran
pada kedua potongan adalah normal.
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Gambar B.23 Tata letak patok geser, dan arah pergerakan horizontal tubuh bendungan

Gambar B.24 Penurunan permukaan bendungan utama bagian puncak dan lereng hilir
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Gambar B.25 Deformasi horizontal pada instrumen HM-1, dan HM-2
Bendungan Kedung Ombo
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•

Instrumen sel penurunan hidraulik
Instrumen ini digunakan untuk memantau deformasi vertikal zona inti kedap air,
zona transisi hilir, dan zona batu campuran yang dipasang pada elevasi +47,60m,
+59,50 m, dan elevasi +77,25 m. Pada Gambar B.26 terlihat bahwa deformasi
vertikal terbesar pada zona inti kedap air, zona transisi, dan zona batu campuran
±85% terjadi pada waktu selesai pembangunan. Setelah itu deformasi vertikal
berubah sebanding dengan perubahan muka air waduk relatif kecil yaitu berkisar
antara 10 – 15 cm dibandingkan waktu konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa
perilaku bendungan adalah normal.

Gambar 26 Penurunan tubuh bendungan utama pada potongan B-B

•

Inklinometer
Instrumen ini digunakan untuk memantau deformasi horizontal pada beberapa
elevasi dalam casing (Gambar B.27). Grafik deformasi dalam arah Barat/Timur,
dan Utara/Seletan pada setiap interval kedalaman 50 cm di bawah casing
inklinometer diperlihatkan pada Gambar B.28, B.29, B.30, dan B.31 untuk INC-11,
INC-5, INC-9, dan INC-10. Grafik deformasi ini diambil setelah bendungan selesai
dibangun.
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Pola arah deformasi horizontal pada permukaan bendungan yang diperoleh dari
inklinometer di sekitar power house hampir sama dengan yang diperoleh dari
patok geser. Deformasi terbesar terjadi antara bulan Maret 1989 sampai dengan
April 1990 dengan komponen arah timur di permukaan bervariasi antara 40–190
mm. Deformasi terbesar umumnya terjadi pada zona urugan batu campuran
(random fill), dan merupakan gabungan antara deformasi elastik (tidak tetap), dan
deformasi nonelastik (tetap). Setelah bulan April 1990 deformasi yang terjadi
antara 5-10 mm adalah untuk komponen ke arah timur. Ini menunjukkan bahwa
lereng urugan sebelah hilir di sekitar power house menjadi lebih stabil (Gambar
B.32).

Gambar B.27 Tata letak inklinometer pada Power house
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Gambar B.28 Deformasi horizontal
pada INC-11

Gambar B.29 Deformasi horizontal
pada INC-5

Gambar B.30 Deformasi horizontal
pada INC-9

Gambar B.31 Deformasi horizontal
pada INC-10
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Gambar B.32 Perkiraan bidang longsoran melewati potongan
terowongan pengambilan

3) Evaluasi data rembesan
Grafik hubungan antara debit rembesan dengan elevasi muka air waduk yang ditarik
langsung melewati data-data pengamatan langsung memberikan grafik yang sangat
acak. Hal ini terjadi karena pengaruh hujan waktu muka air waduk meningkat sehingga
untuk kemudahan dibuat grafik yang mendekati. Hasil evaluasi bocoran tersebut
(Gambar B.33, dan B.34) adalah sebagai berikut.
a) Siklus bocoran pada V-notch W-2 dam W-3 yang mengukur bocoran secara total,
menunjukkan adanya penurunan bocoran dari Januari 1989 sampai dengan dengan
Desember 1990.
b) Tidak ada tanda-tanda adanya peningkatan bocoran yang terpengaruh oleh retakanretakan vertikal yang terjadi di puncak bendungan.

Gambar B.33 Hubungan antara debit
rembesan, dan elevasi muka air waduk pada
W-2

Gambar B.34 Hubungan antara debit rembesan,
dan elevasi muka air waduk pada W-3
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