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Standar pembebanan untuk jembatan

I Ruang lingkup

Standar ini menetapkan ketentuan pembebanan dan aksi-aksi lainnya yang akan digunakan
dalam perencanaan jembatan jalan raya termasuk jembatan pejalan kaki dan bangunan-
bangunan sekunder yang terkait dengan jembatan. Beban-beban, aksi-aksi dan metoda
penerapannya boleh dimodifikasi dalam kondisi tertentu, dengan seizin pejabat yang
benrenang.

Butir-butir tersebut di atas harus digunakan untuk perencanaan seluruh jembatan termasuk
jembatan bentang panjang dengan bentang utama > 200 m.

Acuan normatif

SNI 03-1725-1989, Tata eara Wrencanaan pembebanan iembatan ialan raya

SNI 03-2833-1992, Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk jembatan jalan raya

Pd. T-04-2004-8, Pedoman perencanaan beban gempa untuk jembatan

3 lstilah dan definisi

lstilah dan definisiyang digunakan dalam standar ini sebagai berikut :

3.1

aksi l ingkungan

pengaruh yang timbul akibat temperatur, angin, aliran air, gempa dan penyebab-penyebab
alamiah lainnya

3.2

aksi nominat

nilaibeban rata-rata berdasarkan statistik untuk periode ulang 50 tahun

3.3

beban primer

beban yang merupakan beban utama dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan
jembatan

3.4

beban sekunder

beban yang merupakan beban sementara yang selalu diperhitungkan dalam perhitungan
tegangan pada setiap perencanaan jembatan

1 dari 63



RSNf r-02-2005

3.5

beban khusus

beban yang merupakan beban-beban khusus untuk perhitungan tegangan pada
perencanaan jembatan

3.6

beban mati

semua beban tetap yang berasal dari berat sendiri jembatan atau bagian jembatan yang
ditinjau, termasuk segala unsur tambahan yang dianggap merupakan satu kesatuan tetap
dengannya

3.7

beban hidup

semua beban yang berasal dari berat kendaraan-kendaraan bergeraUlalu lintias dan/atiau
pejalan kakiyang dianggap bekerja pada jembatan

3.8

beban mati primer

berat sendiri dari pelat dan sistem lainnya yang dipikul langsung oleh masing-masing gelagar
jembatian

3.9

beban pelaksanaan

beban sementiara yang mungkin bekerja pada bangunan secara menyeluruh atau sebagian
selama pelaksanaan

3.10

beban matisekunder

berat kerb, trotoar, tiang sandaran dan lain-lain yang dipasang setelah pelat di cor. Beban
tersebut dianggap terbagirata di seluruh gelagar

3 .11

beban lalu lintas

seluruh beban hidup, arah vertikal dan horisontal, akibat aksi kendaraan pada jembatan
termasuk hubungannya degan pengaruh dinamis, tetapitidak termasuk akibat tumbukan

3.12

berat

berat dari suatu benda adalah gaya gravitasiyang bekerja pada massa benda tersebut (kN)

Berat= massa x g
dengan pengertian g adalah percepatan akibat gravitasi
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3.13

faktor beban

pengali numerik yang digunakan pada aksi nominal untuk menghitung aksi rencana. Faktor
beban diambiluntuk:
- adanya perbedaan yang tidak diinginkan pada beban
- ketidak-tepatandalam memperkirakan pengaruh pembebanan
- adanya perbedaan ketepatan dimensiyang dicapaidalam pelaksanaan

3.14

faktor beban biasa

digunakan apabila pengaruh dari aksirencana adalah mengurangi keamanan

3.15

faktor beban terkurangi

digunakan apabila pengaruh dari aksi rencana adalah menarnbah keamanan

3.16

fender

struktur pelindung pilar jembatan terhadap tumbukan kapal

3.17
jangka waktu aksi

perkiraan lamanya aksi bekerja dibandingkan dengan umur rencana jembatan. Ada dua
macam katagorijangka waktu yang diketahui :
- Aksi tetap adalah bekerja sepanjang waktu dan bersumber pada sifat bahan jembatan

cara jembatan dibangun 
-dan 

Oangunln lain yang mungkin menempel pada jembatan
- Aksiiransien bekerjJdengan wa[tu yang pendet<, walaupun mungkin terjadi seringkali

3 .18

lantaikendaraan

seluruh lebar bagian jembatan yang digunakan untuk menerima beban dari lalu lintas
kendaraan. Bebannya disebut Beban "T"

3 .19

lajur lalu lintas

bagian dari lantai kendaraan yang digunakan oleh suatu rangkaian kendaraan. Bebannya
disebut Beban "D"

3.20

lajur lalu lintas rencana

strip dengan lebar 2,75 m darijalur yang digunakan dimana pembebanan lalu lintas rencana
bekerja

3.21

laiur lalu lintas biasa

lajur yang diberi marka pada permukaan untuk mengendalikan lalu lintas
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3.22

lebar jalan

lebar keseluruhan darijembatan yang dapat digunakan oleh kendaraan, termasuk lajur lalu
lintas biasa, bahu yang diperkeras, marka median dan marka yang berupa strip. Lebar jalan
membentang dari kerb yang dipertinggi ke kerb yang lainnya. Atau apabila kerb tidak
dipertinggi, adalah dari penghalang bagian dalam ke penghalang lainnya

3.23
profil ruang bebas jernbatan

ukuran ruang dengan syarat tertentu yaitu meliputi tinggi bebas minimum jembatan tertutup,
lebar bebas jembatan dan tinggi bebas minimum terhadap banjir

3.24

tipe aksi

Dalam hal tertentu aksi bisa rneningkatkan respon total jembatan (mengurangi keamanan)
pada salah satu bagian jembatan, tetapi mengurangi respon total (menambah keamanan)
pada bagian lainnya.
- Tak dapat dipisah-pisahkan, artinya aksi tidak dapat dipisah kedalam salah satu bagian

yang mengurangi keamanan dan bagian lain yang menambah keamanan (misalnya
pembebanan "T")

- Tersebar dimana bagian aksi yang mengurangi keamanan dapat diambil berbeda dengan
bagian aksiyang menambah keamanan (misalnya, beban matitambahan)

2)

4

4.1

1 )

Persyaratan dan petunjuk penggunaan

Persyaratan

Standar perencanaan jembatan jalan raya digunakan dalam perjanjian kerja antara
pihak-pihak yang bersangkutan dengan bidang konstruksi dan pihak yang
berwenanglaparatur pemerintah, sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
anggaran biaya yang mengikat. Kekuatan perjanjian-perjanjian kerja initercermin bahwa
setiap perubahan standar perencanaan pembebanan jembatan jalan raya selalu melalui
Keputusan Presiden Rl atau Keputusan Menteri yang bertanggung jawab dalam
pembinaan jalan dan jembatan;

Para Pelaksana dalam pekerjaan pembangunan jembatan tidak akan terlepas dari
kewajiban untuk melaksanakan berbagai upaya analisa, cara, atau perhitungan yang
dapat menjamin bahwa jembatan yang dibangunnya akan sanggup memikul beban-
beban yang ditetapkan pada standar perencanaan pembebanan jalan raya yang
berlaku;

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
konstruksi dan transportasi, perencana harus selalu mengikuti perkembangan dan
perubahan-perubahan yang terjadi pada berbagai standar perencanaan pembebanan
jalan raya baik nasional maupun internasional. Bila terdapat perubahan-perubahan yang
mendasar dan signifikan maka perencana harus segera mempersiapkan bahan-bahan
pembebanan dan mendiskusikannya dengan pihak klien/yang berwenang;

Setiap bagian struktur jembatan yang direncanakan harus sesuai dengan beban
rencana, gaya-gaya yang bekerja, dan berbagai pengaruhnya, termasuk seluruh
gaya/beban yang mungkin terjadi pada jembatan selama umur rencana harus diketahui;

3)

4)
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Bila terdapat beban/gaya yang tidak umum dan tidak tercakup dalam standar
perencanaan pembebanan jembatan jalan raya ini, perencana harus mengidentifikasi,
mengevaluasi, menghitung besaran dan lamanya gaya tersebut bekerja. Disamping itu,
perencana berkewajiban untuk mencari mengkaji sifat-sifat khusus lainnya sehubungan
dengan pembebanan tersebut (bila ada);

Perencana dapat mengusulkan untr.rk menerapkan berbagai beban di luar standar
perenctnaan jembatan jalan raya ini apabila data hasil percobaan/pengukuran dan
perhitungan teknis memberikan dukungan yang kuat terhadap usulan tersebut. Selain
itu, pihak yang berwenang telah memberikan persetujuan secara tertulis kepada
perencana untuk menerapkan metode atau standar pembebanan yang berbeda. Untuk
suatu jembatan yang khusus, perencana harus mempelajari setiap kemungkinan
pembebanan umum yang bersesuaian dengan standar perencanaan pembebanan
jembatan jalan raya ini. Jumlah beban yang akan diterapkan beban jembatan khusus ini
harus di kombinasikan secara konsisten:

7) Apabila seluruh gaya-gayalbeban telah diketahui, maka seluruh kombinasi yang
memungkinkan harus dibuat. Suatu kombinasi dapat hanya berlaku untuk suatu baEian
struktur jembatan saja dan tidak terjadisecara serempak/bersamaan. Haltersebut harus
dapat diuraikan secara jelas dan sistematis oleh perencana dalam meminta persetujuan
yang berwenang. Perencana juga berkewajiban untuk menunjukkan kombinasi'
kombinasi yang rnengal<ibatkan pengaruh yang paling membahayakan;

8) Dalam melakukan kombinasi pembebanan peren€na harus memperhatikan aspek
ekonomis dan harus mendapat persetujuan yang berwenang. Perencana harus
mencanturnkan pada gambar struktur jembatan mengenai metode pelaksanaan, urutan,
dan setiap batasan khusus lainnya. Perpindahan setiap gaya harus diuraikan secara
jelas, seperti perpindahan gaya-gaya antara bangunan bawah dengan pondasi sehingga
bagian struktur seperti pada elastomer atau jenis perletakan lainnya, dihitung dengan
berbagaigaya-gaya yang relevan secara benar dan akurat;

9) Diagram tegangan yang terjadi dari beban yang diterapkan harus diperlihatkan. Untuk
jembatan yang tidak tegak lurus sungai (skew), maka beban yang dipikul oleh jembatan
melalui sistem lantaiibalok ke perletakan, dalam perencanaan harus dipisahkan kedalam
komponen-komponen gaya vertikal, lateral dan memanjang.

4.2 Petunjuk penggunaan standar

1) Untuk memudahkan penggunaan standar yang akan dipergunakan ini maka aksi-aksi
(beban, perpindahan dan pengaruh lainnya) dikelompokkan menurut sumbemya
kedalam beberapa kelompok, yaitu:
a) aksitetap Bab 5;
b) beban lalu lintas Bab 6;
c) aksilingkungan Bab 7;
d) aksi-aksi lainnya Bab 8.
Masing-masing dari bab di atas berisispesifikasi untuk menghitung aksi nominal, definisi
dari tipe aksi iersebut, faktor beban yang digunakan untuk menghitung besarnya aksi
rencana. Secara ringkas bisa dilihat dalam Tabel 1.

2) Aksijuga diklasifikasikan berdasarkan kepada lamanya aksitersebut bekerja, yaitu:
a) aksitetap;
b) aksi transien.
Klasifikasi ini digunakan apabila aksi-aksi rencana digabung satu sama lainnya
mendapatkan kombinasi pembebanan yang akan digunakan dalam perencanaan
jembatan.

6)

.a : . t '

. {:!. t}
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Kombinasi beban rencana dikelompokan kedalam kelompok-kelompok, yaitu:
a) kombinasi dalam batas daya layan Pasal 9.5;
b) kombinasi dalam batas ultimit Pasal 9.6;
c) kombinasi dalam perencanaan berdasarkan tegangan kerja Pasal 10.3.
Persyaratan untuk stabilitas terhadap guling jembatan atau bagian dari jembatan
dilihat dalam Pasal 11.1. Persyaratan minimum untuk pengekangan arah lateral
dil ihat dalam Pasal 11.2.

3) Bangunan-bangunan sekunder yang dipasang pada jembatan mempunyai persyaratan
khusus dalam perencanaannya. Spesifikasi dari aksi-aksi yang digunakan dalam
perencanaan bang unan tersebut tercantum dalam:
a) penghalang lalu lintas dan penghalang untuk pejalan kaki Bab 12
b) rambu jalan dan bangunan penerangan Bab 13

4) Semua aksi yang mungkin akan mempengaruhijembatan selama umur rencana terlebih
dahulu harus diketahui. Setiap aksi yang tidak umum yang tidak dijelaskan dalam
standar ini harus dievaluasi dengan memperhitungkan besarnya faktor beban dan
lamanya aksi tersebut bekerja;
Apabila semua aksitelah diketahui, maka seluruh kombinasi yang memungkinkan harus
diketahui sesuai dengan Bab g atau Pasal 10.3. Suatu kombinasi mungkin hanya
berlaku untuk bagian darijembatan saja, dan beberapa aksi mungkin tidak akan cocok
apabila terjadi secara bersamaan. Hal semacam ini harus bisa diputuskan oleh
Perencana:
Aksi nominal diubah menjadi aksi rencana dengan cara mengalikan dengan faktor
beban yang cukup memadai.

Beberapa aksi dapat mengurangi pengaruh dari aksi-aksi lainnya. Dalam keadaan ini
maka faktor beban yang lebih rendah bisa digunakan sebagai aksi yang pengurang.
Dalam hal aksiterbagi rata, seperti lapis permukaan aspal beton pada jembatan bentang
menerus, dimana sebagian aksi berfungsi sebagai pengurang maka hanya digunakan
satu nilai faktor beban ultimit yang digunakan untuk seluruh aksi tersebut. Perencana
harus menentukan salah satu faktor beban, (dapat beban normal atau terkurangi), yang
menyebabkan pengaruh paling buruk;

Dalam menentukan faktor beban yang menyebabkan pengaruh paling buruk, perenclna
harus mengambil keputusan dalam menentukan aksi-aksi mana yang bersifat normal
atau mengurangi. Sebagai contoh, perencana perlu menerapkan faktor beban
terkurangi untuk berat sendirijembatan bila menghitung gaya angkat tiang atau stabilitas
bangunan bawah. Dalam semua hal, bagaimanapun, faktor beban yang dipilih adalah
faktor yang menghasilkan pengaruh total terburuk;

Banyak aksi mempunyai faktor beban terkurangi efektif nol (sesuai dengan
penghilangan aksi), dalam hal ini faktor bisa dihilangkan;

Aksi rencana harus digabungkan bersama untuk memperoleh berbagai-bagai kombinasi
beban yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk bisa membandingkan
secara langsung beberapa kombinasi dan mengabaikan kombinasi yang memberikan
pengaruh paling kecil pada jembatan. Kombinasi yang lolos adalah kombinasi yang
harus digunakan dalam perencanaan jembatan. Tahapan ini bisa dilihat dalam bagan alir
pada Gambar 1;

bisa
bisa

5)

6)

7)

8)
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9) Penjelasan yang terperinci dari beban-beban rencana yang harus dicantumkan dalam
gambar jembatan adalah sebagai berikut:

a) juduldan edisi dari standar yang digunakan;

b) perbedaan penting terhadap persyaratan dalam standar ini;

c) pengurangan yang diizinkan dari 100% beban lalu lintas rencana;

d) pembesaran yang diizinkan dari 100 % beban lalu lintas rencana;

e) daerah gempa;

0 aksi rencana yang penting, sepertihalnya:
- kecepatan angin
- penurunan/perbedaan penurunan
- aliran sungai/beban hanyutan;

g) beban-beban fondasi yang diperhitungkan;

h) temperatur rencana rata-rata untuk memasang perletakan dan sambungan siar
muai.

Apabila diperlukan dalam persyaratan perencanaan, maka pelaksanaan dan urutian-
urutan pemasangan, atau batasan khusus lainnya harus dicantumkan dalam gambar
jembatan.

7 dari 63



RSNI T-02-2405

APAKAH AKSI.
AKSI TERCANTUM

DALAM
PERATURAN ?

TIDAK

HITUNG AKSI DAN PILIH
FAKTOR BEBAN

CEK TERHADAP BEBERAPA
PENGARUH

YANG SIFATNYA MENGURANGI

UBAH AKSI NOMINAL KE DAI-AM AKSI
RENCANA DENGAN MENGGUNA}GN

FAKTOR BEBAN

AKSI RENCANA DAYA LAYANAKSI RENCANA ULTIMIT

KOMBINASI BEBAN

KOMBINASI RENCANA AKHIR

Gambar 1 Bagan alir untuk perencanaan beban iembatan
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Tabel 1 Ringkasan aksi-aksi rencana

Pasal
No

Aksi

Lamanya
waktu

(3)

Faktor Beban pada Keadaan
Batas

Nama Simbol
(1 )

Daya
Layan

K
S;;XX;

Normal Terkurangi

5.2 Berat Sendiri Pus Tetap 1 ,0 * (3) . (3)

5.3 Beban Mati Tambahan ' Prun Tetap 1 ,A11  ,3
(3)

2 ,011,4
(3)

0,7/0,8
(3)

5.4 Penyusutan & Rangkak Psn Tetap 1 ,0 1,0 N/A
5.5 Prategang Ppn Tetap 1,0 1 ,0 N/A
5.6 Tekanan Tanah Pra Tetap 1 ,0 * (3) * (3)
5.7 Beban Pelaksanaan Tetap Ppr Tetap 1,0 1 ,25 0,8
6.3 Beban Laiur "D" Tra Tran 1 ,0 1 ,8 N/A
6.4 Beban Truk "T' Trr Tran 1 ,0 1 ,8 N/A

6,7 Gaya Rem Tra Tran 1 ,0 1 ,8 N/A
6 .8 Gaya Sentrifugal Trn Tran 1 ,0 1 ,8 N/A

6.9 Beban trotoar Trp Tran 1 ,0 1 ,8 NIA

6 .10 Beban-beban Tumbukan Trc Tran * (3) * (3) N/A

7.2 Penurunan PEs Tetap 1 ,0 N/A N/A

7.3 Temperatur Te, Tran 1,0 1 ,2 0,8
7.4 AliranlBenda hanyutan Ter Tran 1 ,0 * (3) N/A

7.5 Hidro/Daya apung Teu Tran 1 ,0 1,0 1 ,0
7.6 Angin Tew Tran 1 ,0 1 ,2 N/A

7.7 Gempa IEo Tran N/A 1,0 N/A

8 .1 Gesekan Tsr Tran 1,0 1 ,3 0,8
8.2 Getaran Tvr Tran 1 ,0 NIA N/A

8.3 Pelaksanaan Tc, Tran * (3) " (3) * (3)

CATATAN (1) Simbol yang terlihat hanya untuk beban nominal, simbol untuk beban rencana
menggunaka-n tanda bintan!, untuk: Pus = berat sendiri nominal, P-ars = berat sendiri
rencana

CATATAN (2)Tran = transien

CATATAN (3) Untuk penjelasan lihat Pasal yang sesuai

CATATAN (4) " N/A" menandakan tidak dapat dipakai. Dalam hal di mana pengaruh beban transien
adalah meningkatkan keamanan, faklor beban yang cocok aCalah nol
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5.1

1)

2)

4)

5.2
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Aksi dan beban tetap

Umum

Masa dari setiap bagian bangunan harus dihitung berdasarkan dimensi yang tefiera
dalam gambar dan kerapatan masa rata-rata dari bahan yang digunakan;

Berat dari bagian-bagian bangunan tersebut adalah masa dikalikan dengan percepatan
gravitasi g. Percepatan gravitasi yang digunakan dalam stiandar ini adalah 9,8 m/df.
Besarnya kerapatan masa dan berat isi untuk berbagai macam bahan diberikan dalam
Tabel 3;

Pengambilan kerapdtan masa yang besar mungkin aman untuk suatu keadaan batias,
akan tetapi tidak untuk keadaan yang lainnya. Untuk mepgatasi hal tersebut dapat
digunakan faktor beban terkurangi. Akan tetapi apabila kerapatan masa diambil dari
suatu jajaran harga, dan harga yang sebenarnya tidak bisa ditentukan dengan tepat,
maka Perencana harus memilih-milih harga tersebut untuk mendapatkan keadaan yang
paling kritis. Faktor beban yang digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam
standar inidan tidak boleh diubah:
Beban mati jembatan terdiri dari berat masing-masing bagian struktural dan elemen-
elemen non-struktural. Masing-masing berat elemen ini harus dianggap sebagai aksi
yang terintegrasi pada waktu menerapkan faktor beban biasa dan yang terkurangi.
Perencana jembatan harus menggunakan kebijaksanaannya di dalam menentukan
elemen-elemen tersebut;

Berat sendiri

Tabel 2 Faktor beban untuk berat sendiri

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

K s,','Ms,' l (  1J;,M5,

Biasa Terkurangi

Tetap
Baja, aluminium 1,0
Beton pracetak 1,0
Beton dicor ditempat 1,0
Kayu 1,0

1,1  0 ,9
1,2 0,85
1,3 a,75
1.4 0,7

5) Berat sendiri dari bagian bangunan adalah berat dari
elemen struktural fain yang dipikulnya. Termasuk dalam
bagian jembatan yang merupakan elemen struktural,
struktural yang dianggap tetap.

bagian tersebut dan elemen-
hal ini adalah berat bahan dan
ditambah dengan elemen non
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Tabel 3 Berat isi untuk beban mati I kN/m3 J

No. Bahan BeraUSatuan lsi

(kN/m3)

Kerapatan Masa

(kg/m3)

1 Campuran aluminium 26.7 2720

2 Lapisan permukaan
beraspal

22.0 2240

3 Besi tuang 71  .0 7200

4 Timbunan tanah
dipadatkan

17.2 1 760

5 Kerikif dipadatkan 18.8-22.7 1920-2320

6 Aspal beton 22.0 2244

7 Beton ringan 12.25-1 9.6 1250-2000

I Beton 22.0-25.0 2240-2560

I Beton prategang 25.0-26.0 2560-2640

10 Beton bertulang 23.5-25.5 2400-2600

11 Timbal 111 11 400

12 Lempung lepas 12.5 1280

13 Batu pasangan 23.5 2400

14 Neoprin 11  . 3 1150

15 Pasir kering 15.7-17.2 1600-1760

16 Pasir basah 18.0-18.8 1840-19291

17 Lumpur funak 17.2 1 760

18 Baja 77.0 7850

19 Kayu (ringan) 7.8 800

2A Kayu (keras) 11  . 0 r2a

21 Air murni 9,8 1 000

22 Air garam 100 1025

23 Besi tempa 75.5 7680
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5.3 Beban matitambahan / utilitas

Tabel4 Faktor beban untuk beban mati tambahan

JANG}(A
WAKTU

FAKTOR BEBAN

K S;;MA; K TJ;;MA;

Biasa Terkurangi
Tetap Keadaan umum 1,0 (1)

Keadaan khusus 1,0
2,0 0,7
1 ,4  0 ,8

CATATAN (1) Faktor beban daya layan 1,3 digunakan untuk berat util itas

5.3.1 Pengertian dan persyaratan

Beban mati tiambahan adalah berat seluruh bahan yang membentuk suatu beban pada
jembatan yang merupakan elemen non struktural, dan besarnya dapat berubah selama umur
jembatan.

Dalam hal tertentu harga Kp11lane telah berkurang boleh digunakan dengan persetujuan
Instansi yang berwenang. Hal ini bisa dilakukan apabila instansi tersebut mengawasi beban
mati tambahan sehingga tidak dilampaui selama umur jembatan.

Pasal ini tidak berlaku untuk tanah yang bekerja pada jembatan. Faktor beban yang
digunakan untuk tanah yang bekerja pada jembatan ini diberikan pada Pasal 5.4.2 dan
diperhitungkan sebagaitekanan tanah pada arah vertikal.

5.3.2 Ketebalan yang diizinkan untuk pelapisan kembali permukaan

Kecuali ditentukan lain oleh lnstansi yang berwenang, semua jembatan harus direncanakan
untuk bisa memikul beban tambahan yang berupa aspal beton setebal 50 mm untuk
pelapisan kembali dikemudian hari. Lapisan ini harus ditambahkan pada lapisan permukaan
yang tercantum dalam gambar.

Pelapisan kembali yang diizinkan adalah merupakan beban nominal yang dikaitkan dengan
faktor beban untuk mendapatkan beban rencana.

5.3.3 Sarana lain di jembatan

Pengaruh dari alat pelengkap dan sarana umum yang ditempatkan pada jembatan harus
dihitung setepat mungkin. Berat dari pipa untuk saluran air bersih, saluran air kotor dan lain-
lainnya harus ditinjau pada keadaan kosong dan penuh sehingga kondisi yang paling
membahayakan dapat diperhitungkan.
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5.4 Pengaruh penyusutan dan rangkak

Tabel 5 Faktor beban akibat penyusutan dan rangkak

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

K s;;sn; K U;;SR;

Tetap 1 ,0 1 ,0

CATATAN (1) Walaupun rangkak dan penyusutan bertambah lambat menurut waktu
akan tetapi pada akhirnya akan mencapai harga yang konstan

Pengaruh rangkak dan penyusutan harus diperhitungkan dalam perencrnaan jembatan-
jembatan beton. Pengaruh ini dihitung dengan menggunakan beban mati dari jembatan.
Apabila rangkak dan penyusutan bisa mengurangi pengaruh muatan lainnya, maka harga
dari rangkak dan penyusutan tersebut harus diambil minimum (misalnya pada waktu transfer
daribeton prategang).

5.4.1 Pengaruhprategang

Tabef 6 Faktor beban akibat pengaruh prategang

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

K1,,, K,,!,,

Tetap 1 ,0 1 ,0 (1 ,15 pada prapenegangan)

Prategang akan menyebabkan pengaruh sekunder pada komponen-komponen yang
terkekang pada bangunan statis tidak tentu. Pengaruh sekunder tersebut harus
diperhitungkan baik pada batas daya layan ataupun batas ultimit.
Prategang harus diperhitungkan sebelum (selama pelaksanaan) dan sesudah kehilangan
tegangan dalam kombinasinya dengan beban-beban lainnya.

Pengaruh utama dari prategang adalah sebagai berikut:
a) pada keadaan batas daya layan, gaya prategang dapat dianggap bekerja sebagai suatu

sistem beban pada unsur. Nilai rencana dari beban prategang tersebut harus dihitung
dengan menggunakan faktor beban daya layan sebesar 1,0;

b) pada keadaan batas ultimit, pengaruh utama dari prategang tidak dianggap sebagai
beban yang bekerja, melainkan harus tercakup dalam perhitungan kekuatan unsur.

13 dar i  63



1 )

RSNI T-02-2405

5.4.2 Tekanan tanah

Tabel 7 Faktor beban akibat tekanan tanah

JANGKA
WAKTU DESKRIPSI

FAKTOR BEBAN

Klo K!,!n

Biasa Terkurangi

Tetap

Tekanan tanah vertikal
1 ,0 1,25 0,80

(1 )

Tekanan tanah lateral
- aktif
- pasif
- keadaan diam

1 ,0
1 ,0
1 .0

1,25 0,80
1,40 0,70

lihat penjelasan

2)

Koefisien tekanan tanah nominal harus dihitung dari sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah
(kepadatan, kadar kelembaban, kohesi sudut geser dalam dan lain sebagainya) bisa
diperoleh dari hasil pengukuran dan pengujian tanah;

Tekanan tanah lateral mempunyai hubungan yang tidak linier dengan sifat-sifat bahan
tanah;

Tekanan tanah lateral daya layan dihitung berdasarkan harga nominal dari v4, c dan g;

Tekanan tanah lateral ultimit dihitung dengan menggunakan harga nominal dari w. dan
har.ga rencana dari c dan E. Harga-harga rencana dari c dan _g diperoleh dari harga
nominal dengan menggunakan Faktor Pengurangan Kekuatan lf, seperti terlihat dalam
Tabel 8. Tekanan tanah lateral yang diperoleh masih berupa harga nominal dan
selanjutnya harus dikalikan dengan Faktor Beban yang cukup seperti yang tercantum
dalam Pasal ini;

Pengaruh air tanah harus diperhitungkan sesuai dengan Pasal 7.5.5)

3)

4)
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Tabel I Sifat-sifat untuk tekanan tanah

Sifat-sifat Bahan untuk
Menghitung Tekanan
Tanah

Keadaan Batas Ultimit

Biasa Terkurangi

Aktif:
( 1 )

wr*

q*

c*

ws

tan'l 6f tan g)

Klt c (3)

ws

tan-1 [(tan q) / Kf I

cr Kl!

Pasif:
( 1 )

wr*

(p*

c*

ws

tan-1 [(tan (p) / KI I

c/ Kl:

l4ls

I

tan-1 6[ tan q)

Kt, (3)
Vertikal: w"* = ws Wg

CATATAN (1)Harga rencana untuk geseran dinding, d*, harus dihitung dengan cara yang
sama sepertig*

CATATAN tZl Xf dan K,'l adalah faktor reduksi kekuatan bahan

CATATAN (3) Nilai g*dan c* minimum berlaku umum untuk tekanan tanah aktif dan pasif

Tanah dibelakang dinding penahan biasanya mendapatkan beban tambahan yang
bekerja apabila beban lalu lintas bekerja pada bagian daerah keruntuhan aktif teoritis
(lihat Gambar 2). Besarnya beban tambahan iniadalah setara dengan tanah setebal0,6
m yang bekerja secara merata pada bagian tanah yang dilewati oleh beban lalu lintas
tersebut. Beban tambahan ini hanya diterapkan untuk menghitung tekanan tanah dalam
arah lateral saja, dan faktor beban yang digunakan harus sama seperti yang telah
ditentukan dalam menghitung tekanan tanah arah lateral. Faktor pengaruh
pengurangan dari beban tambahan ini harus nol,

Tekanan tanah lateral dalam keadaan diam biasanya tidak diperhitungkan pada
Keadaan Batas Ultimit. Apabila keadaan demikian timbul, maka Faktor Beban Ultimit
yang digunakan untuk menghitung harga rencana dari tekanan tanah dalam keadaan
diam harus sama seperti untuk tekanan tanah dalam keadaan aktif. Faktor Beban Daya
Layan untuk tekanan tanah dalam keadaan diam adalah 1,0, tetapi dalam pemilihan
harga nominal yang memadai untuk tekanan harus hati-hati.
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Gambar 2 Tambahan beban hiduP

5.4.3 Pengaruh tetap Pelaksanaan

Tabel 9 Faktor beban akibat pengaruh pelaksanaan

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

f t  g;;PL; ft a;;PL;

Biasa Terkurangi

Tetap 1 ,0 1 ,25  0 ,8

pengaruh tetap pelaksanaan adalah beban munculdisebabkan oleh metoda dan urut-urutan
pelaisanaan jembatan beban ini biasanya_mempunyai .kaitan dengal aksi-aksi lainnya,
beperti pra-penegangan dan berat sendiri. Datam hai ini, pengaruh faktor ini tetap harus

dikombinasikan Olngan aksi-aksi tersebut dengan faktor beban yang sesuai'

Bila pengaruh tebp yang terjadi tidak begitu terkait dengan aksi rencana lainnya, maka
peng'"ruf tersebut'ndruJoimbksudkan daibm batas daya- layan dan batas ultimit dengan
menggunakan faktor beban yang tercantum dalam Pasal ini.

Beban lalu l intas

6.1 Umum

Beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terdiri atas beban lajur "D".dan beban truk'T"
Beban lajur "D" bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan dan menimbulkan pengaruh pada
jemOatari yang ekuivalen dengan suatu iring-iringan kendaraan yang sebenarny?. Jumlah
iotalbeban lajirr "D" yang bekJrja tergantung padi lebar jalur kendaraan itu sendiri.

Beban truk "T" adalah satu kendaraan berat dengan 3 as yang ditempatkan pada beberapa
posisi dalam lajur lalu lintas rencana. Tiap as terdiri dari dua bidang kontak pembebanan
yang dimaksud sebagai simulasi pengaruh roda kendaraan berat. Hanya satu truk "T"

diterapkan per lajur lalu lintas rencana.
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Secara umum, beban "D" akan menjadi beban penentu dalam perhitungan jembatan yang
mempunyai bentang sedang sampai panjang, sedangkan beban "T" digunakan untuk
bentang pendek dan lantai kendaraan.
Dalam keadaan tertentu beban "D" yang harganya telah diturunkan atau dinaikkan mungkin
dapat digunakan (lihat Pasal6.5).

6.2 Lajur lalu lintas rencana

Lajur falu lintas Rencana harus mempunyai lebar 2]5 m. Jumlah maksimum lajur lalu lintas
yang digunakan untuk berbagai lebar jembatan bisa dilihat dalam Tabel 11.

Lajur lalu lintias rencana harus disusun sejajar dengan sumbu memanjang jembatan.

6.3 Beban laiur "D"

Tabel 10 Faktor beban akibat beban lajur "D"

JANGI(A
WAKTU

FAKTOR BEBAN

l( g;;ro; ft 1J;;TD;

Transien 1 ,0 1 ,8

6.3.1 lntensitas dari beban *D"

1) Beban lajur ,D'' terdiri dari beban tersebar merata
garis (BGT) seperti terlihat dalam Gambar 3;

(BTR) yang digabung dengan beban

Tabel 11 Jumlah lajur lalu l intas rencana

Tipe Jembatan (1) Lebar Jalur Kendaraan (m) (2) Jumlah Lajur Lalu fintas
Rencana (nr)

Satu fajur 4 ,0  -  5 ,0 1

Dua arah, tanpa median 5 ,5  8 ,25
11 ,3  15 ,0

2 (3)
4

Banyak arah

8 ,25  -  11  ,25
11  , 3  15 ,0

15,1  -  18 ,75
18,8 -  22,5

3
4
5
6

CATATAN

CATATAN

CATATAN

( 1 ) Untuk jembatan t ipe lain,  jumlah lajur la lu l intas
Instansi yang benruenang.

rencana harus ditentukan oleh

(2) Lebar jalur kendaraan adalah jarak minimumantara kerb atau rintangan untuk satu
arah atau jarak antara kerb/rintangan/median dengan medianuntuk banyak arah.

(3) Lebar minimum yang aman untuk dua-lajur kendaraan adalah 6.0 m. Lebar
jembatan antara S,O 

-m 
sampai 6,0 m harus dihindari oleh karena hal ini akan

memberikan kesan kepada pengemudi seolah-olah memungkinkan untuk menyiaP.
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2) Beban terbagi rata {BTR) mempunyai intensitas g kP., dimana besarnya g tergantung
pada panjang total yang dibebani L seperti berikut:

(BTR) dalam arah memanjang jembatan
dibebani (meter)

Hubungan inibisa dil ihat dalam Gambar4.
Panjang yang dibebani L adalah panjang total BTR yang bekerja pada jembatian. BTR
mungkin harus dipecah menjadi panjang-panjang tertentu untuk mendapatkan pengaruh
maksimum pada jembatan menerus atau bangunan khusus. Dalam hal ini L adalah
jumlah dari masing-masing panjang beban-beban yang dipecah seperti terlihat dalam
Gambar 6.

3) Beban garis (BGT) dengan intensitas p kN/m harus ditempatkan tegak lurus terhadap
arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya intensitas p adalah 49,0 kN/m.
Untuk mendapatkan momen lentur negatif maksimum pada jembatan menerus, BGT
kedua yang identik harus ditempatkan pada posisi dalam arah melintang jembatan pada
bentang lainnya. Ini bisa dilihat dalam Gambar 6.

Ego..fl g,rrrs

.lrt/en-q/fas p *Ntm

Arah Ja,tr /inlft

/lrlgri+'rd a$ q ftPa

BTR

Bebrrn t*rs€bar rneldta 
J

Gambar 3 Beban lajur "D"

Ls30m:  q  =  9 ,0kPa  - \ i
L>  30m :  q  =  9 ,0Er ro r l  [Pa
dengan pengertian \ ,/
q adalah intensitas bbba-n terbagi rata
L adalah panjang total jembatan yang

(1 )
(2)
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Gambar 4 Beban "D" : BTR vs panjang yang dibebani

6.3.2 Penyebaran beban "D" pada arah melintang

Beban "D" harus disusun pada arah melintang sedemikian rupa sehingga menimbulkan
momen maksimum. Penyusunan komponen-komponen BTR dan BGT dari beban "D" pada
arah melintang harus sama. Penempatan beban ini dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) bila lebar jalur kendaraan jembatan kurang atau sama dengan 5,5 m, maka beban "D"
harus ditempatkan pada seluruh jalur dengan intensitas 10Q o/o seperti tercanturn dalam
Pasal6.3.1;

2) apabila lebar jalur lebih besar dari 5,5 m, beban "D" harus ditempatkan pada jumlah lajur
fafu lintas rencana (n1) yang berdekatan (Tabel 11), dengan intensitas 100 Yo seperti
tercantum dalam Pasal 6.3.1. Hasilnya adalah beban garis ekuivalen sebesil firx2,75
g kN/m dan beban terpusat ekuivalen sebesar firx2,75 p kN, kedua-duanya bekerja
berupa sfnp pada jalur selebar nrx2,75 mi

3) lajur lalu lintas rencana yang membentuk strip ini bisa ditempatkan dimana saja pada
jalur jembatan. Beban "D" tambahan harus ditempatkan pada seluruh lebar sisa dari
jalur dengan intensitas sebesar 50 % seperti tercantum dalam Pasal 6.3.1. Susunan
pembebanan ini bisa dilihat dalam Gambar 5;

302010
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Gambar 5 Penyebaran pembebanan pada arah melintang

4) luas jalur yang ditempati median yang dimaksud dalam Pasal ini harus dianggap bagian
jalur dan dibebani dengan beban yang sesuai, kecuali apabila median tersebut terbuat
daripenghalang lalu lintas yang tetap.

6.3.3 Respon terhadap beban lalu lintas ,,D,,

Distribusi beban hidup dalam arah melintang digunakan untuk memperoleh momen dan
geser dalam arah longitudinal pada gelagar jembatan dengan mempertimbangkan beban
lajur "D" tersebar pada seluruh lebar balok (tidak termasuk kerb dan trotoar) dengan intensitas
1o0o/o untuk panjang terbebaniyang sesuai.
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Gambar 6 Susunan pembebanan '{D"
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6.4 Pembebanan truk "T"

Tabel 12 Faktor beban akibat pembebanan truk "T"

JANGKAWAKTU
FAKTOR BEBAN

Ks;;r;
I

Transien 1 ,0 1 ,8

6.4.1 Besarnya pembebanan truk "T"
Pembebanan truk "T" terdiri dari kendaraan truk semi-trailer yang mempunyai susunan dan
berat as sepertiterlihat dalam Gambar 7. Berat dari masing-masing as disebarkan menjadi
2 beban meratia sama besar yang merupakan bidang kontak antara roda dengan permukaan
lantai. Jarak antara 2 as tersebut bisa diubah-ubah antara 4,0 m sampai 9,0 m untuk
mendapatkan pengaruh terbesar pada arah memanjang jembatan.

30 t:ri 225 xl',,i 225  kN

+- c 25 r<nt
lE"rF

fAqF

, 
-1t-

+D-- c: 25 kN

E - ' : 1 1 2 ' 5  t < i ' i

top.l-

,&{,

E - [ 1 r z ' s  * r

F 1 1 1 2 . 5
toi.i,

rob.l-
T-r

S ' 1 1 1 2 ' 5

T
k N l

I
2 . 7 3 m

I
u* l

I

Gambar 7 Pembebanan truk "T" (500 kN)

6.4.2 Posisidan penyebaran pembebanan truk "T" dalam arah melintang

Terlepas dari panjang jembatan atiau susunan bentang, hanya ada satu kendaraan truk 'T"
yang bisa ditempatkan pada satu lajur lalu lintas rencana.

Kendaraan truk "T" ini harus ditempatkan ditengah-tengah lajur lalu lintas rencana seperti
terlihat dalam Gambar 7. Jumlah maksimum lajur lalu lintas rencana dapat dilihat dalam
Pasal 6.2, akan tetapi jumlah lebih kecil bisa digunakan dalam perencanaan apabila
menghasilkan pengaruh yang lebih besar. Hanya jumlah lajur lalu lintas rencana dalam nilai
bulat harus digunakan. Lajur lalu lintas rencana bisa ditempatkan dimana saja pada lajur
jembatan.
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Tabel 13 Faktor distr ibusi untuk pembebanan truk 3'T"

Jenis bangunan atas Jembatan iaf ur tunggal Jembatan jalur majemuk

Pelat lantai beton di
atas:
r balok baja I atau

balok beton '

pratekan
r balok beton

bertulang T
r balok kayu

s|4,2
(bi la S > 3,0 m l ihat Catatan 1)

s/4,0
(bi la S > 1,8 m l ihat Catatan 1)

s/4,8
(bi la S > 3,7 m l ihat Catatan 1)

s/3,4
(bifa S > 4,3 m lihat Catatan 1)

s/3,6
(bila S > 3,0 m lihat Catatan 1)

s14,2
(bila S > 4,9 m lihat Catatan 1)

Lantai papan kayu s12,4 s12,2

Lantai baja gelombang
lebal 50 mm atau lebih s/3,3 s12,7

Kisi-kisi baja:
r kurang dari tebal

100 mm
r tebal 100 mm atau

lebih

s/2,6

s/3,6
(bila S > 3,6 m lihat Catatan 1)

s12,4

s13,0
(bifa S > 3,2 m lihat Catatan 1)

CATATAN 1 Dalam hal ini, beban pada tiap balok memanjang adalah reaksi beban roda dengan
menganggap lantai antara gelagar sebagai balok sederhana.

CATATAN 2 Geser balok dihitung untuk beban roda dengan reaksi 25 yang disebarkan oleh
S/faktor > 0,5.

CATATAN 3 S adalah jarak rata+ata antara balok memanjang (m).

RSNIr-02-2005

6.4.3 Respon terhadap beban lalu lintas "T"
Distribusi beban hidup dalam arah melintang digunakan untuk memperoleh mornen dan
geser dalam arah longitudinal pada gelagar jembatan dengan:
1) menyebar beban truk tunggal "T" pada balok memanjang sesuai dengan faktor yang

diberikan dalam Tabel 13:

momen lentur ultimit rencana akibat pembebanan truk "T" yang diberikan dapat digunakan
untuk pelat lantai yang membentangi gelagar atau balok dalam arah melintang dengan
bentang antara 0,6 dan 7,4 m:

bentang efektif S diambil sebagai berikut:

i. untuk pelat lantai yang bersatu dengan balok atau dinding (tanpa peninggian), S =
bentang bersih;

ii. untuk pelat lantai yang didukung pada gelagar dari bahan berbeda atau tidak dicor
menjadikesatuan, S = bentang bersih + setengah lebar dudukan tumpuan.

2)

3)
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6.5 Klasifikasi pembebanan lalu lintas
6.5.1 Pembebanan lalu lintas yang dikurangi
Dalam keadaan khusus, dengan persetujuan Instansi yang benrenang, pembebanan uD"
setefah dikurangi menjadi 7O o/o bisa digunakan. Pembebanan lalu lintas yang dikurangi
harga berlaku untuk jembatan darurat atau semi permanen.

Faktor sebesar 7Q o/o ini diterapkan untuk BTR dan BGT yang tercantum dalam Pasal 6.3
dan gaya sentrifugalyang dihitung dari BTR dan BGT seperti pada Pasal6.8.
Faktor pengurangan sebesar 70 % tidak boleh digunakan untuk pembebanan truk'T" atau
gaya rem pada arah memanjang jembatan seperti tercantum dalam Pasal6.7.

6.5.2 Pembebanan lalu lintas yang berlebih (overload)

Dengan persetujuan Instansi yang benrenang, pembebanan "D't dapat diperbesar di atas
1OO % untuk jaringan jalan yang dilewati kendaraan berat. Faktor pembesaran di atas 100 %
ini diterapkan untuk BTR dan BGT yang tercantum dalam Pasal 6.3 dan gaya sentrifugal
yang dihitung dari BTR dan tsGT seperti pada Pasal 6.8.
Faktor pembesaran di atas 10A o/o tidak boleh digunakan untuk pembebanan truk "T" atiau
gaya rem pada arah memanjang jembatan seperti tercantum dalam Pasal 6.7.

6.6 Faktor beban dinamis

1) Faktor beban dinamis (FBD) merupakan hasil interaksi antara kendaraan yang bergerak
dengan jembatan. Besarnya FBD tergantung kepada frekuensi dasar dari suspensi
kendaraan, biasanya antara 2 sampai 5 Hz untuk kendaraan berat, dan frekuensi dari
getaran lentur jembatan. Untuk peren€naan, FBD dinyatakan sebagai beban statis
ekuivalen.

2) Besarnya BGT dari pembebanan lajur "D" dan beban roda dari Pembebanan Truk "T"
harus cukup untuk memberikan terjadinya interaksi antara kendaraan yang bergerak
dengan jembatan. Besarnya nilai tambah dinyatakan dalam fraksi dari beban statis.
FBD ini diterapkan pada keadaan batas daya layan dan batas ultimit,

3) Untuk pembebanan "D": FBD merupakan fungsi dari panjang bentang ekuivalen
seperti tercantum dalam Gambar 8. Untuk bentang tunggal panjang bentang ekuivalen
diambil sama dengan panjang bentang sebenarnya. Untuk bentang menerus panjang
bentang ekuivalen Le diberikan dengan rumus:

T _
L E -

dengan pengertian :
Lrn adalah panjang bentang rata-rata dari kelompok bentang yang disambungkan

secara menerus
L*, adalah panjang bentang maksimum dalam kelompok bentang yang disambung

secara menerus.

4) Untuk pembebanan truk "T": FBD diambil 30%. Harga FBD yang dihitung digunakan
pada seluruh bagian bangunan yang berada diatas permukaan tanah.

Untuk bagian bangunan bawah dan fondasi yang berada dibawah garis permukaan,
harga FBD harus diambil sebagai peralihan linier dari harga pada garis permukaan
tanah sampainolpada kedalaman 2 m.

Untuk bangunan yang terkubur, seperti halnya gorong-gorong dan struktur baja-tanah,
harga FBD jangan diambil kurang dari 40o/o untuk kedalaman nol dan jangan kurang dari
10% untuk kedalaman 2 m. Untuk kedalaman antara bisa diinterpolasi linier. Harga

(3)
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FBD yang digunakan untuk kedalaman yang dipilih harus diterapkan untuk bangunan
seutuhnya.

Gambar I Faktor beban dinamis untuk BGT untuk pembebanan lajur "D"

6.7 Gaya rem

Tabef 14 Faktor beban akibat gaya rem

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

l( g;;rB; ft g;;TB;

Transien 1 ,0 1 ,8

Bekedanya gaya€aya di arah memanjang jembatan, akibat gaya rem dan traksi, harus
ditinjau untuk kedua jurusan lalu lintas. Pengaruh ini diperhitungkan senilai dengan gaya
rem sebesar 5% dari beban lajur D yang dianggap ada pada semua jalur lalu lintas (Tabel 11
dan Gambar 5), tanpa dikalikan dengan faktor beban dinamis dan dalam satu jurusan. Gaya
rem tersebut dianggap bekerja horisontal dalam arah sumbu jembatan dengan titik tangkap
setinggi 1,8 m di atas permukaan lantai kendaraan. Beban lajur D disini jangan direduksi bila
panjang bentang melebihi 30 m, digunakan rumus 1: g = 9 kPa.
Dalam memperkirakan pengaruh gaya memanjang terhadap perletakan dan bangunan
bawah jembatian, maka gesekan atau karakteristik perpindahan geser dari perletakan
ekspansi dan kekakuan bangunan bawah harus diperhitungkan.
Gaya rem tidak boleh digunakan tanpa memperhitungkan pengaruh beban lalu lintas vertikal.
Dalam hal dimana beban lalu lintas vertikal mengurangi pengaruh dari gaya rem (seperti
pada stabilitas guling dari pangkaf jembatan), maka Faktor Beban Ultimit terkurangi sebesar
40% boleh digunakan untuk pengaruh beban lalu lintas vertikal.
Pembebanan lalu lintas 70% dan faktor pembesaran di atas 100% BGT dan BTR tidak
berlaku untuk gaya rem.
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Bentang (m)

Gambar 9 Gaya rem per laju r 2,75 m (KBU)

6.8 Gaya sentrifugal

Jembatan yang berada pada tikungan harus memperhitungkan bekerjanya suatu gaya
horisontal radial yang dianggap bekerja pada tinggi 1,8 m di atas lantai kendaraan. Gaya
horisontal tersebut harus sebanding dengan beban lajur D yang dianggap ada pada semua
jalur lalu lintas (Tabel 11 dan Gambar 5), tanpa dikalikan dengan faktor beban dinamis.
Beban lajur D disini tidak boleh direduksi bila panjang bentang melebihi 30 m. Untuk kondisi
ini rumus 1; dimana g - 9 kPa berlaku.

Pembebanan lalu lintas 70% dan faktor pembesaran di atas rcO% BGT dan BTR berlaku
untuk gaya sentrifugal.

,.Li

; ' i :
tS::

rl1.F;

tsj,
.sr
:ttr
* i

Gaya sentrifugal harus bekerja secara bersamaan dengan pembebanan "D" atau "T" dengan
pola yang sarna sepanjang jembatan.

GaVa sentif.up a t iiiitentuka n d en ga n rumu s berik ut:
I

Tra= 0,79 Errort Ir
(4) l

t /
dengan ppqgeftian :
Tra adalah gaya sentrifugalyang bekerja pada bagian jembatan
Tr adalah Pembebanan lalu lintas total yang bekerja pada bagian yang sama (Irn dan

17 ffi€fipunyai satuan yang sama)
V adalah kecepatan lalu lintas rencana (km/jam)
r adalah jari-jari lengkungan (m)

7 300
i1
E

H 2oo
tlt

(9

100

Tabel 15 Faktor beban akibat gaya sentrifugal

JANGKAWAKTU
FAKTOR BEBAN

K s,';rR; K IJ;;TR;

Transien 1 ,0 1 ,8
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6.9 Pembebanan untuk pejalan kaki

Tabel 16 Faktor beban akibat pembebanan untuk pejalan kaki

Gambar 10 Pembebanan untuk pejalan kaki

Semua elemen dari trotoar atau jembatan penyeberangan yang langsung memikul pejalan
kaki harus direncanakan untuk beban nominals-kpa.
Jembatan pejalan kaki dan trotoar pada jembatan jalan raya harus direncanakan untuk
memikul beban per m2 dari luas yang dibebini seperti pada Gdmbar 10.
Luas yang dibebani adalah luas yang terkait dengan efemen bangunan yang ditinjau. L,tntuk
jembatan, pembebanan lalu lintas dan pejalan t<ikiiangan diamOit secira bersamaan pada
keadaan batas ultimit (tihat Tabet 3g).
Apabila trotoar memungkinkan digunakan untuk kendaraan ringan atau ternak, maka trotoar
harus direncanakan untuk bisa mimikul beban hidup terpusat sebesar 20 kN.

JANGKAWAKTU
FAKTOR BEBAN

K s;;rp; K U;;TP;

Transien 1 ,0 1 ,8

o
o-
J
- 4

c
o

5
o

E

o
o

9 2
L.

o
E

Luos Bebon (-2 )
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6.10 Beban tumbukan pada penyangga jembatan

Tabel 17 Faktor beban akibat beban tumbukan pada penyangga jembatan

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

K S;;IC; f( u;;rc;

Transien 1  , 0  ( 1 ) 1  , 0  ( 1 )

CATATAN (1) Tumbukan harus dikaitkan kepada faktor beban ultimit ataupun daya layan

Pilar yang mendukung jembatan yang melintas jalan raya, jalan kereta api dan navigasi
sungai harus direncanakan mampu menahan beban tumbukan. Kalau tidak, pilar harus
direncanakan untuk diberi pelindung.

Apabila pilar yang mendukung jembatan layang terletak dibelakang penghalang, maka pilar
tersebut harus direncanakan untuk bisa menahan beban statis ekuivalen sebesar 100 kN
yang bekerja membentuk sudut 10" dengan sumbu jalan yang terletak dibawah jembatan.
Beban ini bekerja 1.8 m diatas permukaan jalan. Beban rencana dan beban mati rencana
pada bangunan harus ditinjau sebagai batas daya layan.

6.10.1 Tumbukan dengan kapal

1) Resiko terjadinya tumbukan kapal dengan jembatan harus diperhitungkan dengan
meninjau keadaan masing-masing lokasi untuk parameter berikut:
a) jumlah lalu lintas air;
b) tipe, berat dan ukuran kapal yang menggunakan jalan air;
c) kecepatan kapalyang menggunakan jalan air;
d) kecepatan arus dan geometrik jalan air disekitar jembatan termasuk pengaruh

gelombang;
e) lebar dan tinggi navigasi dibawah jembatan, teristimewa yang terkait dengan lebar

jalan air yang bisa dilalui;
0 pengaruh tumbukan kapalterhadap jembatan.

2) Sistem fender yang terpisah harus dipasang dalam hal-hal tertentu, dimana:
a) resiko terjadinya tumbukan sangat besar; dan
b) kemungkinan gaya tumbukan yang terjadi terlalu besar untuk dipikul sendiri oleh

jembatan.

3) Sistem fender harus direncanakan dengan menggunakan metoda yang berdasarkan
kepada penyerapan energi tumbukan akibat terjadinya deformasi pada fender. Metoda
dan kriteria perencanaan yang digunakan harus mendapat persetujuan dari Instansi
yang beruenang;

4) Fender harus mempunyai pengaku dalam arah horisontal untuk meneruskan gaya
tumbukan keseluruh elemen penahan tumbukan. Bidang pengaku horisontal ini harus
ditempatkan sedekat mungkin dengan permukaan dimana tumbukan akan terjadi. Jarak
antara fender dengan pilar jembatan harus cukup sehingga tidak akan terjadi kontak
apabila beban tumbukan bekerja;

5) Fender atau pifar tanpa fender harus direncanakan untuk bisa menahan tumbukan tanpa
menimbulkan kerusakan yang permanen (pada batas daya layan). Ujung kepala fender,
dimana energi kinetik paling besar yang terjadi akibat tumbukan diserap, harus
diperhitungkan dalam keadaan batas ultimit.
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7 Aksi l ingkungan

7.1 Umum

Aksi lingkungan memasukkan pengaruh temperatur, angin, banjir, gempa dan penyebab-
penyebab alamiah lainnya.
Besarnya beban rencana yang diberikan dalam standar ini dihitung berdasarkan analisa
statistik dari kejadian-kejadian umum yang tercatat tanpa memperhituigkan hal khusus yang
mungkin akan memPlpesar pengaruh setempat. Peiencana'mempu-nyai tanggung liwa6untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian khusus setempat dan harus memperiiiungfinnya
dalam perencanaan.

7.2 Penurunan

Tabel 18 Faktor beban akibat penurunan

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

K S;;ES; K U;;ES;

Permanen 1,0 Tak bisa dipakai

Jembatan harus direncanakan untuk bisa menahan terjadinya penurunan yang diperkirakan,
termasuk perbedaan penurunan, sebagai aksi daya layan. Pengaruh penurunan mungkin
bisa dikurangi dengan adanya rangkak dan interaksi pada struktur tanah.'
P.enurunan dapat diperkirakan dari pengujian yang dilakukan terhadap bahan fondasi yang
digunakan. Apabila perencana memutuskan untuk tidak melakukan pengujian akan titapi
besarnya penurunan diambil sebagai suatu anggapan, maka nitdi anggapan tersebut
merupakan batas atas dari penurunan yang bakalterjadi. Apabila nilai penurunan iniadatah
besar, perencanaan bangunan bawah dan bangunan atas jembitan harus memuat
ketentuan khusus untuk mengatasi penurunan tersebut.

7.3 Pengaruh temperatur / suhu

Tabel 19 Faktor beban akibat pengaruh temperatur/suhu

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

K s,;Fr K IJ;;ET;

Brasa Terkurangi

Transien 1 ,0 1,2 0,8
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Tabel 20 Temperatur jembatan rata-rata nominaf

Tipe Bangunan Atas Temperatur Jembatan
Rata-rata Minimum n

Ternperatur Jembatan
Rata-rata MaksimumLantai beton di atasl@

atau boks beton.
Lantai beton di atas gefagar;
boks atau Elgka baja. 

-

Lantai pelat baja Oi atas
gelagar, boks atau rangka
baia.

minimum bisa dikurangi s"c untuk lokasi
besar dari 500 m diatas permukaan laut.

GATATAN (1) Temperatur jembatan rata-rata
yang terletak pada ketinggian lebih

RSNf T-02-2005

Tabef 21 Sifat bahan rata-rata akibat pengaruh temperatur

Bahan Koefisien Perpanja nga n
Akibat Suhu

Modulus Efastisitas
MPa

Baja 12 x 10-6 per  oC 200.000
Beton:
Kuat tekan <30 Mpa
Kuat tekan >30 Mpa

10 x 10-6 per  oC

11 x 10-6 per  oC
25.000
34.000

Alumin ium 24 x 10-6 per oC 70.000

Pengaruh temperatur dibagi menjadi:
1) variasi temperatur jembatan rata-rata digunakan dalam menghitung pergerakan pada

temperatur dan sambungan pefat lantai, dan untuk menghitung beban akibat terjaiinyapengekangan dari pergerakan tersebut;
Variasi temperatur rata'rata berbagai tipe bangunan jembatan diberikan dalam Tabel 20.Besarnya harga koefisien perpanlingan dan hoOutus elastisitas yang digunakan untukmenghitung besarnya pergerakan dan gaya yang terjadi diberikan baljm iabet 21.
Perencana harus menentukan besarnya temperatur jembatan rata-rata yang diperlukan
untuk memasang sambungan siar muai, pdrtetafan dan lain seOigai'nya, dan harus
memastikan bahwa temperatur tersebut tercantum dalam gambar ren&na.

2) variasi temperatur di dalam bangunan atas jembatan atau perbedaan temperaturdisebabkan oleh,pemanasan.tangjung dari sinar matahari diwaktu siang pada bagian
atas permukaan lantaidan pelepasan kembali radiasi dari seluruh permuiaan jembitan
diwaktu malam. Gra"lien temperatur nominalarah vertikal untuk beibagaitipe bangunan
atas diberikan dalam Gambar 11.
Pada tipe jembatan yang lebar mungkin diperlukan untuk meninjau gradien perbedaan
temperatur dalam arah melintang.
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7"4 Aliran air, benda hanyutan dan tumbukan dengan batang kayu

Tabel 22 Faktor beban akibat aliran air, benda hanyutan dan
tumbukan dengan batang kayu

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

K S;;EF; K U;;EF;

Transien 1 .0 Lihat Tabel 23

1) Gaya seret nominal ultimit dan daya layan pada pilar akibat aliran air tergantung kepada
kecepatan sebagai berikut:

T6=A,5  Co(  %f  ,qo  t rN l  (5 )

dengan pengertian :
V, adalah kecepatan air rata-rata (m/s) untuk keadaan batas yang ditinjau.

Yang dimaksud dalarn Pasal ini, kecepatan batas harus dikaitkan dgn
periode ulang dalam Tabel23.

Cp adalah koefisien seret - lihat Gambar 12.
Aa adalah luas proyeksi pilar tegak lurus arah aliran (m2) dengan tinggi sama dengan

kedalaman aliran - lihat Gambar 13.
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Tabel 23 Periode ulang banjir untuk kecepatan air

Keadaan Batas Periode Ulang
Baniir

Faktor
Beban

Daya layan - untuk semua iembatan 20 tahun 1.0
Ultimit:

Jembatan besar dan penting (1)

Jembatan permanen

Gorong-gorong (2)

Jembatan sementara

100 tahun

50 tahun

50 tahun

20 tahun

2.0

1 .5

1 .0

1 .5

CATATAN (1) Jembatan besar dan penting harus ditentukan oleh Instansi

yang berwenang

CATATAN (2) Gorong-gorong tidak mencakup bangunan drainase

2l Bila pilar tipe dinding membuat sudut dengan arah aliran, gaya angkat melintang akan
semakin meningkat. Harga nominal dari gayagaya ini, dalam arah tegak lurus gaya
seret, adalah:

Tep=0 ,5  Co (Y r ) '  A t  t kN l

dengan pengertian :
V5 adalah kecepatan air (m/dt) seperti didefinisikan dalam rumus
Co adalah koefisien angkat - l ihat Gambar 12
At adalah luas proyet<ii pilar sejajar arah aliran (mt), dengan

kedalaman al iran - l ihat Gambar 13.

3) Apabila bangunan atas dari jernbatan terendam, koefisien seret (Co) yang bekeria
d'rsekeliling bangunan atias, yang diproyeksikan tegak lurus arah aliran bisa diambil
sebesar

Co = 2,2

kecuali apabila data yang lebih tepat tersedia, untuk jembatan yang terendam, gaya
angkat akan mening-kat dengan cara yang sama seperti pada pilar tipe dinding'
Peihitungan untuk giya-gaya-angkat tersebut adalah sama, kecuali bila besarnya At
diambil sebagai luas dari daerah lantai jembatan.

(6)

(5)

tinggi sama dengan

(7)
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Gambar 12 Koefisien seret dan angkat untuk bermacam-macam bentuk pilar

4) Gaya akibat benda hanyutan dihitung dengan menggunakan persamaan {5) dengan:

Co = 1,04 (8)

Ao = luas proyeksi benda hanyutan tegak lurus arah aliran (m2)

Jika tidak ada data yang lebih tepat, luas proyeksi benda hanyutan bisa dihitung seperti
berikut:
a) untuk jembatan dimana permukaan air terletak dibawah bangunan atias, luas benda' 

hanyuian yang bekerja iada pilar dihitung dengan menganggap.bahwa kedalaman
minimum daribenda hinyutan adalah 1-,2 m dibawah muka air banjir. Panjang
hamparan dari benda hahyutan diambil setengahnya dari. jumlah bentang yang

berdekatan atau 20m, diambilyang terkecil darikedua harga ini.
b) untuk jembatan dimana bangunin atas terendam, kedalaman benda hanyutan. 

diambii sama dengan kedilaman bangunan atas termasuk sandaran atau
penghalang lalu lintis ditambah minimal 1,2 m" Kedalaman maksimum benda
hanlutan 6oleh diambil 3 m kecuali apabila menurut pengalaman setempat
menunjukkan bahwa hamparan dari benda hanyutan dapat terakumulasi' Panjang
hampaian benda hanyutan yang bekerja pada pilar diambil setengah dari jumlah

bentang yang berdekatan.
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Ard-Stinon-.---

Lusr untul C. I

Gambar 13 Luas proyeksi pilar untuk gaya€aya aliran

5) Gaya akibat tumbukan dengan batang kayu dihitung dengan menganggap bahwa
batang dengan massa minimum sebesar 2 ton hanyut pada kecepatan aliran rencana
harus bisa ditahan dengan gaya maksimum berdasarkan lendutan elastis ekuivalen dari
pilar dengan rumus

Te, = Errorl [kNl (9)

dengan pengertian :
M adalah massa batang kayu = 2 ton
% adalah kecepatan air permukaan (m/dt) pada keadaan batas yang ditinjau.

Dalam hal tidak adanya penyelidikan yang terperinci mengenai bentuk
diagram kecepatan dilokasi jembatan, % bisa diambil 1,4 kali kecepatan
rata-rata Vr.

d adalah lendutan elastis ekuivafen (m) - lihat Tabel24

Tabel 24 Lendutan ekuivalen untuk tumbukan batang kayu

Tipe Pilar d (m)

Pilar beton ma$if
Tiang beton perancah
Tiang kayu perancah

0.075
0.1 50
0.300

Gaya akibat tumbukan kayu dan benda
Tumbukan batang kayu harus ditinjau
seret. Untuk kombinasi pembebanan,
transien.

hanyutan f ainnya jangan diambil secara bersamaan.
secara bersamaan dengan gaya angkat dan gaya
tumbukan batang kayu harus ditinjau sebagai aksi
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7.5 Tekanan hidrostatis dan gaya apung

Tabel 25 Faktor beban akibat tekanan hidrostatis dan gaya apung

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

K S;;EU; K U;;EU;

Biasa Terkurangi

Transien 1 .0 1 .0  (1  .1 )  1 .0  (0 .9 )

CATATAN (1) Angka yang ditunjukan dalam tanda kurung digunakan untuk
bangunan penahan air atau bangunan lainnya dimana gaya
apung dan hidrostatis sangat dominan

1) Permukaan air rendah dan tinggi harus ditentukan selama umur bangunan dan
digunakan untuk menghitung tekanan hidrostatis dan gaya apung, Dalam rnenghitung
pengaruh tekanan hidrostatis, kemungkinan adanya gradien hidrolis yang melintang
bangunan harus diperhitungkan;

2) Bangunan penahan-tanah harus direncanakan mampu menahan pengaruh total dari air
tanah kecualijika timbunan betul-betul bisa mengalirkan air. Sistem drainase demikian
bisa merupakan irisan dari timbunan yang mudah mengalirkan air dibelakang dinding,
dengan bagian belakang dari irisan naik dari dasar dinding pada sudut maksimum 60'
dariarah horisontal:

3) Pengaruh daya apung harus ditinjau terhadap bangunan atas yang mempunyai rongga
atau lobang dimana kemungkinan udara terjebak, kecuali apabila ventilasi udara
dipasang. Daya apung harus ditinjau bersarnaan dengan gaya akibat aliran. Dalam
memperkirakan pengaruh daya apung, harus ditinjau beberapa ketentuan sebagai
berikut:

a) pengaruh daya apung pada bangunan bawah (termasuk tiang) dan beban mati
bangunan atas;

b) syarat-syarat sistem ikatan dari bangunan atas;
c) syarat-syarat drainase dengan adanya rongga-rongga pada bagian dalam supaya air

bisa keluar pada waktu surut.

7.6 Beban angin

Tabel 26 Faktor beban akibat beban angin

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

K S;;EW; K TJ;;EW;

Transien 1 ,0 1 ,2

1) Pasal ini tidak berlaku untuk jembatan yang besar atau
oleh lnstansi yang benryenang. Jembatan-jembatan
secara khusus akibat pengaruh beban angin, termasuk

penting, seperti yang ditentukan
yang demikian harus diselidiki

respon dinamis jembatan;
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Tipe Jembatan Cw
Bangunan atas masif: (1), (2)
bld = 1.0
bld = 2.0
btd > 6.0

21 (3 )
1.5 (3)
1.25 (3)

Bangunan atas rangka 1.2
CATATAN (1) b = lebar keseluruhan jembatan dihitung dari sisi luar sandaran

d = tinggi bangunan atas, termasuk tinggi bagian sandaran yang masif

CATATAN (2) Untuk harga antara dari b / d bisa diinterpolasi linier

CATATAN(3)Apabila bangunan atas mempunyai superelevasi, C* harus dinaikkan
sebesar 3 0/o untuk setiap derajat superelevasi, dengan kenaikan maksimum
2.5 Yo

3)

RSNI T-02-20A5

2) Gaya nominal ultimit dan daya layan jembatan akibat angin tergantung kecepatan angin
rencana seperti berikut:
Iew = 0,0006 cw (vd? Ab t kN I (10)

dengan pengertian :

4)

Vvt adalah kecepatan angin rencana (m/s) untuk keadaan batas yang ditinjau
Crar adalah koefisien seret - lihat Tabel 27
Ao adalah luas koefisien bagian samping jembatan (m2)

Kecepatan angin rencana harus diambil seperti yang diberikan dalam Tabel 28.
Luas ekuivalen bagian samping jembatan adalah luas total bagian yang masif dalam
arah tegak lurus sumbu memanjang jembatan. Untuk jembatan rangka luas ekivalen ini
dianggap 30 % dari luas yang dibatasioleh batang-batang bagian terluar;
Angin harus dianggap bekerja secara merata pada seluruh bangunan atas;

Apabila suatu kendaraan sedang berada diatas jembatan, beban garis merata tambahan
arah horisontal harus diterapkan pada permukaan lantai seperti diberikan dengan
rumus:

Te* = 0,0a12 C.' ( V*)' Ao t kN I
dengan pengertian .
Cw =  1 .2

( 11 )

(12)

Tabef 27 Koefisien seret Cw

Tabel 28 Kecepatan angin rencana Vw

Keadaan Batas Lokasi
Sampai 5 km dari pantai > 5 km dari pantai

Daya fayan 30 m/s 25 m/s

Ultimit 35 m/s 30 m/s
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7.7 Pengaruh gempa

Tabel 29 Faktor beban akibat pengaruh gempa

JANGKA
WAKTU

FAKTOR BEBAN

K S;;EQ, K U;;EQ;

Transien Tak dapat digunakan 1 .0

Pengaruh gempa rencana hanya ditinjau pada keadaan batas ultimit.

7.7.1 Beban horizontal statis ekuivalen

Pasal ini menetapkan metoda untuk menghitung beban statis ekuivalen untuk jembatan-
jembatan dimana analisa statis ekuivalen adalah sesuai. Untuk jembatan besar, rumit dan
penting mungkin diperlukan analisa dinamis. Lihat standar perencanaan beban gempa untuk
jembatan (Pd.T.04.2004.8). Beban rencana gempa minimum diperoleh dari rumus berikut:

T*eq= Kn lWr

dimana:

Kn=CS (14)

dengan pengertian :
f*6q adalah Gaya geser dasar total dalam arah yang ditinjau (kN)
Kn adalah Koefisien beban gempa horisontal
C adalah Koefisien geser dasar untuk daerah , waktu dan kondisi setempat yang sesuai
I adalah Faktor kepentingan
S adalah Faktor tipe bangunan
Wr adalah Berat total nominal bangunan yang mempengaruhi percepatan gempa,

diambil sebagai beban mati ditambah beban mati tambahan (kN)

Koefisien geser dasar C diperoleh dari Gambar 14 dan sesuai dengan daerah gempa,
fleksibilitas tanah dibawah permukaan dan waktu getar bangunan. Gambar 15 digunakan
untuk menentukan pembagian daerah.

Kondisi tanah dibawah permukaan dicantumkan berupa garis dalam Gambar 14 dan
digunakan untuk memperoleh koefisien geser dasar. Kondisi tanah dibawah permukaan
didefinisikan sebagai teguh, sedang dan lunak sesuaidengan kriteria yang tercantum dalam
Tabel 30. Untuk lebih jelasnya, perubahan titik pada garis dalam Gambar 14 diberikan
dalam Tabel31.

Waktu dasar getaran jembatan yang digunakan untuk menghitung geser dasar harus
dihitung dari analisa yang meninjau seluruh elemen bangunan yang memberikan kekakuan
dan fleksibilitas dari sistem fondasi.

Untuk bangunan yang mempunyai satu derajat kebebasan yang sederhana, rumus berikut
bisa digunakan:

(13)

f = 2n Error!
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dengan pengertian :
T adalah waktu getar dalam detik untuk freebody pilar dengan derajat kebebasan

tunggal pada jembatan bentang sederhana
g adalah percepatangravitasi(m/dt')
W* adalah berat total nominal bangunan atias termasuk beban mati tambahan ditambah

setengah berat dari pilar (bila perlu dipertimbangkan) (kN)
Ke adalah kekakuan gabungan sebagaigaya horisontalyang diperlukan ynluk

menimbulkan satu satuan lendutan pada bagian atas pilar (kN/m)

Perhatikan bahwa jembatan biasanya mempunyai waktu getar yang berbeda pada arah
memanjang dan mLlintang sehingga beban rencana statis ekuivalen yang berbeda harus
dihitung untuk masing-masing arah.

Faktor kepentingan l ditentukan dari Tabel 32. Faktor lebih besar memberikan frekuensi
lebih rendah dari kerusakan bangunan yang diharapkan selama umur jembatan.

Faktor tipe bangunan S yang berkaitan dengan kapasitas penyerapan energi (kekenyalan)
darijembatan, diberikan dalam Tabel 33.
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Tabel 30 Kondisi tanah untuk koefisien geser dasar

Jenis Tanah Tanah
Teguh Tanah Sedang

Tanah
Lunak

Untuk seluruh jenis tanah <3m > 3 m sampai 25 m >25m

Untuk tanah kohesif dengan kekuatan
geser undrained rata-rata tidak melebihi
50 kPa:

<6m >25m

Pada tempat dimana hamparan tanah
salah satunya mempunyai sifat kohesif
dengan kekuatan geser undrained rata-
rata lebih besar dari 100 kPa, atau
tanah befuutir yang sangat padat:

s9m > I m sampai 25 m >25m

Untuk tanah kohesif dengan kekuatan
geser undrained rata-rata tidak melebihi
200 kPa:

12m sampai 30m >30m

Untuk tanah berbutir dengan ikatan
matrik padat: <20m 20 m sampai 40 m >40m

CATATAN (1) Ketentuan ini harus digunakan dengan mengabaikan apakah tiang pancang
diperpanjang sampai lapisan tanah keras yang lebih dalam

7.7.2 Ketentuan-ketentuan khusus untuk pi lar t inggi

Untuk pilar tinggi berat pilar dapat menjadi cukup besar untuk
akibat gerakan gempa, maka beban statis ekuivalen arah
disebarkan sesuai dengan Garnbar 16.

RSNI T-02-2005

mengubah respons bangunan
horisontal pada pilar harus

I , J  K I ,

I Kr,

Gambar 16 Beban gempa pada pi lar t inggi
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7.7.3 Beban vertikal statis ekuivalen
Kecuali seperti yang dicantumkan dalam Pasal ini, gaya vertikal akibat gempa boleh
diabaikan.

Untuk perencanaan perletakan dan sambungan, gaya gempa vertikal dihitung dengan
menggunakan percepatan vertikal (keatas atau kebawah) sebesar 0.1 g, yang harus bekerja
secara bersamaan dengan gaya horisontal yang dihitung dalam Pasal 7 .7.1. Gaya ini jangan
dikurangi oleh berat sendiri jembatan dan bangunan pelengkapnya. Gaya gempa vertikal
bekerja pada bangunan berdasarkan pembagian massa, dan pembagian gaya gempa antara
bangunan atas dan bangunan bawah harus sebanding dengan kekakuan relatif dari
perlebkan atau sambungannya.

Tabel 31 Tit ik belok untuk garis dalam gambar 14

Daerah
No.

rrTfl f f c r f i lTf l i lcf  l ilTrt f rct f

1
0,40 0,20 0,40 0,23 0,60 0,23

0,80 0 ,13 1 ,20 0 ,13 1 ,50 0 ,13

2
0,40 0 ,17 0,40 0,21 0,60 0,21

0,70 0 ,11 1  , 10 0 ,11 1 ,70 0 ,11

3
0,40 0 ,14 0,40 0 ,18 0,55 0 ,18

0,60 0 ,10 0,90 0,10 1 ,30 0,10

4 0,10

0,40 0 ,15 0,60 0 ,15

a,7  5 0 ,10 0,95 0,10

5 0,10

0,40 0 ,12 0,60 0 ,12

0,80 0,10 1 ,50 0,10

6
0,06 0,06

0,60 0,07

0,80 0,06

Tabef 32 Faktor kepentingan

1 . Jembatan memuat lebih dari 2000 kendaraan/hari, jembatan
pada jalan raya utama atau arteri dan jembatan dimana tidak
ada rute afternatif.

1,2

2. Seluruh jembatan permanen lainnya dimana rute alternatif
tersedia, tidak termasuk jembatan yang direncanakan untuk
pembebanan lalu lintas yang dikurangi.

1 ,0

3 . Jembatan sementara (misal '. Baifey)
direncanakan untuk pembebanan lalu
sesuai dengan pasaf 6.5.

dan jembatan yang
lintas yang dikurangi O,B
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Tabel 33 Faktor tipe bangunan

Tipe
Jembatan

(1)

Jembatan dengan
Daerah Sendi Beton
Bertulang atau Baja

Jembatan dengan Daerah Sendi Beton
Prategang

Prategang Parsial
(2)

Prategang Penuh
(2)

Tipe A (3) 1 ,0  F 1 ,15  F 1 ,3  F

Tipe B (3) 1 ,0  F 1 ,15  F 1 ,3  F

Tipe C 3,0 3 ,0 3,0

CATATAN

CATATAN

CATATAN (3)

CATATAN (4)

(1 )

(2)

Jembatan mungkin mempunyai tipe bangunan yang berbeda pada arah melintang
dan memanjang, dan tipe bangunan yang sesuai harus digunakan untuk masing-
masing arah.

Yang dimaksud dalam tabel ini, beton prategang parsial. mempunyai
prapenegangan yang cukup untuk kira-kira mengimbangi pengaruh dari beban
tetap rencana dan selebihnya diimbangi oleh tulangan biasa. Beton prategang
penuh mempurryai prapenegangan yang cukup untuk mengimbangi pengaruh
beban total rencana.

F = Faktor perangkaan

= 1 , 2 5 - 0 , 0 2 5 n :  F > 1 , 0 0

n = jumlah sendi plastis yang menahan deformasi arah lateral pada masing-
hasing bagian monolit darijer.nbatan yang berdiri sendiri-sendiri (misalnya :
bagian-bagian yang dipisahkan oleh sambungan siar muai yang memberikan
keleluasan untuk bergerak dalam arah lateral secara sendiri-
sendiri)

Tipe A: jembatan daktail (bangunan atas bersatu dengan bangunan bawah)

Tipe B .

Tipe C .

jembatan daktail (bangunan atas terpisah dengan bangunan bawah)

jembatan tidak daktail (tanpa sendi plastis)

Kantilever horisontal harus direncanakan untuk percepatan arah vertikal (ke atas atau ke
bawah) sebesar 0,1 g. Beban keatas jangan dikurangi oleh berat sendiri kantilever dan
bangunan pelengkapnya.

7.7.4Tekanan tanah lateral akibat gempa

Gaya gempa arah lateral akibat tekanan tanah (tekanan tanah dinamis) dihitung denggn
mehggunakan faktor harga dari sifat bahan (faktor seperti yang diberikan dalam Tabel 8),
koefil-'ren geser dasar C diberit<an dalam Tabel 34 dan faktor kepentingan I diberikan dalam
Tabel 32.- Faktor tipe struktur S untuk perhitungan kn harus diambil sama dengan t'0.
Pengaruh daripercepatan tanah arah vertikal bisa diabaikan,
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Tabel 34 Koefisien geser dasar untuk tekanan tanah lateral

Daerah Gempa
(1 )

Koefisien Geser Dasar C
Tanah Teguh

(2\
Tanah Sedang

(2\
Tanah Lunak

(2\
1 0,20 0,23 0,23
2 0 ,17 0,21 0,21
3 0 ,14 0 ,18 0 ,18
4 0 ,10 0 ,15 0 ,15
5 0,07 4 ,12 0 ,12
6 0,06 0,06 0,07

CATATAN (1) Daerah gempa bisa dilihat dalam Gambar 14.

CATATAN (2) Definisidari teguh, sedang dan lunak dadtanah di bawah permukaan

diberikan dalam Tabel 30.

7.7.5 Bagian tertanam dariJembatan

Bila bagian-bagian jembatan, seperti pangkal, adalah tertanam, faktor tipe bangunan, S,
yang akan digunakan dalam menghitung beban statis ekuivalen akibat massa bagian
tertanam, harus ditentukan sebagai berikut:

a) bila bagian tertanam dari struktur dapat menahan simpangan horisontal besar (konsisten
dengan gerakan gempa) sebelum runtuh, dan sisa struktur dapat mengikuti simpangan
tersebut, maka S untuk bagian tertanam harus diambil sebesar 1,0;

b) bila bagian tertanam dari struktur tidak dapat menahan simpangan horisontal besar, atau
bila sisa struktur tidak dapat mengikuti simpangan tersebut, maka S untuk bagian
tertanam harus diambil sebesar 3,0.

Koefisien geser dasar, C, untuk bagian-bagian tertanam dari struktur, harus sesuai dengan
Tabel 34.

7.7.6 Tekanan air lateral akibat gempa

Gaya gempa arah lateral akibat tekanan air ditentukan dalam Tabel 35. Gaya ini dianggap
bekerja pada bangunan pada kedalaman sama dengan setengah dari kedalaman air rata-
rata.

Ketinggian permukaan air yang digunakan untuk menentukan kedalaman air rata-rata harus
sesuai dengan:
a) untuk arus yang mengalir, ketinggian yang diambil dalam perencanaan adalah yang

terlampaui untuk rata-rata enam bulan untuk setiap tahun;
b) untuk arus pasang, diambil ketinggian permukaan air rata-rata.

Tabel 35 Gaya air lateral akibat gempa

Tipe Bangunan Gaya Air Horisontal
Bangunan tipe dinding yg menahan air pd satu sisi 0,58 Kn I wo b hz

Kolom, dimana:
b lh  s2 0,75 Kn I wo b' h 11 - b | (4h)1

2 < blh < 3,1 1 , 1 7  K n l w o b h '

3,1 < b lh 0,38 kn I wo bz h
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dengan pengertian :
Kr adalah koefisien pembebanan gempa horisontal, sepertididefinisikan dalam rumus (14)
I adalah faktor kepentingan dariTabel 32
wo adalah berat isi air, bisa diambil 9,8 kN/m3
b adalah lebar dinding diambil tegak lurus dari arah gaya (m)
h adalah kedalaman air (m)

8.1

Aksi-aksi lainnya

Gesekan pada perletakan

Tabel 36 Faktor beban akibat gesekan pada perfetakan

JANGKA
\A'qKTU

FAKTOR BEBAN

( g;;FB; l{ L1;;FB;

Biasa Terkurangi

Transien 1 ,0 1 ,3 0,8

CATATAN (1) Gaya akibat gesekan pada perletakan terjadi selama adanya pergerakan.
pada bangunan atas tetapi gaya sisa mungkin terjadi setelah pergerakan
berhenti. Dalam hal ini gesekan pada perletakan harus memperhitungkan
adanya pengaruh tetap yang cukup besar

Gesekan pada perletiakan termasuk pengaruh kekakuan geser dari perletakan elastomer.
Gaya akibat gesekan pada perletakan dihitung dengan menggunakan hanya beban tetap,
dan harga rata-rata dari koefisien gesekan (atau kekakuan geser apabila menggunakan
perletakan elastomer).

8.2 Pengaruh getaran

8.2.1 Umum

Getaran yang diakibatkan oleh adanya kendaraan yang lewat diatas jembatan dan akibat
pejalan kaki pada jembatan penyeberangan merupakan keadaan batas daya layan apabila
tingkat getaran menimbulkan bahaya dan ketidak nyamanan seperti halnya keamanan
bangunan.

8.2.2 Jembatan

Getaran pada jembatan harus diselidiki untuk keadaan batas daya layan terhadap getaran.
Satu lajur lalu lintas rencana dengan pembebanan "beban lajur D", dengan faktor beban 1,0
harus ditempatkan sepanjang bentang agar diperoleh lendutan statis maksimum pada
trotoar. Lendutan ini jangan melampui apa yang diberikan dalam Gambar 17. untuk
mendapatkan tingkat kegunaan pada pejalan kaki.
Walaupun Pasal ini mengizinkan terjadinya lendutan statis yang relatif besar akibat beban
hidup, perencana harus menjamin bahwa syarat-syarat untuk kelelahan bahan dipenuhi.

46 dari 63



RSNf r-02-2445

C
c

gl

a

L'
U '

cql
G':'.(I
t:
e'

J

I

p s;rgdn 1r L.tocr.

[ }c r rsur r  l r  o :cc r r , eonl,ak cJ' iq

s s  l o 0
P. :n : r r r ,6  SenfsnS ( . . )

Gambar 17 Lendutan statis maksimum untuk iembatan

8.2.3 Jembatan penyeberangan

Getaran pada bangunan atas untuk jembatan penyeberangan harus dlselidiki pada keadaan
batas daya layan.

Perilaku dinamis darijembatan penyeberangan harus diselidiki secara khusus. Penyelidikan
yang khusus ini tidak diperlukan untuk jembatan penyeberangan apabila memenuhi batasan-
batasan sebagai berikut:

a) perbandingan antara bentang dengan ketebalan dari bangunan atas kurang dari 30.
Untuk jembatan menerus, bentang harus diukur sebagai jarak antara titik-titik lawan
lendut untuk beban mati.

b) frekuensi dasar yang dihitung untuk getaran pada bangunan atas jembatan yang terlentur
harus lebih besar dari 3 Hz. Apabila frekuensi yang lebih rendah tidak bisa dihindari,
ketentuan dari butir c berikut bisa digunakan.

c) apabila getaran jembatan terlentur mempunyaifrekuensi dasar yang dihitung kurang dari
3 Hz, lendutan statis maksimum jembatan dengan beban 1,0 kN harus kurang dari 2 mm,

8.2.4 Masalah getaran untuk bentang panjang atau bangunan yang lentur

Perilaku dinamis jembatan dengan bentang lebih besar dari 100 m, jembatan gantung dan
struktur kabel (cable stayedl akibat kendaraan, angin atau beban lainnya harus memperoleh
penyelidikan yang khusus.

8.3 Beban pelaksanaan

Beban pelaksanaan terdiri dari:
a) beban yang disebabkan oleh aktivitas pelaksanaan itu sendiridan;
b) aksilingkungan yang mungkin timbul selama waktu pelaksanaan.

Perencana harus membuat toleransi untuk berat perancah atau yang mungkin akan dipikul
oleh bangunan sebagai hasil dari metoda atau urutan pelaksanaan.
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Perencana harus memperhitungkan adanya gaya yang timbul selarna pelaksanaan dan
stabilitas serta daya tahan dari bagian,bagian komponen.
Apabila rencana tergantung pada metoda pelaksanaan, struktur harus mampu menahan
semua beban pelaksanaan secara aman. Ahli Teknik Perencana harus menjamin bahwa
tercantum cukup detail ikatan dalam gambar untuk menjamin stabilitas struktur pada semua
tahap pelaksanaan. Cara dan urutan pelaksanaan, dan tiap tahanan yang terdapat dalam
rencana, harus didetail dengan jelas dalam gambar dan spesifikasi.
Selama waktu pelaksanaan jembatan, tiap aksi lingkungan dapat terjadi bersamaan dengan
beban pelaksanaan. Ahli Teknik Perencana harus menentukan tingkat kemungkinan
kejadian demikian dan menggunakan faktor beban sesuai untuk aksi lingkungan yang
bersangkutan.

Adalah tidak perlu untuk mempertimbangkan pengaruh gempa selama pelaksanaan
konstruksi.

Kombinasi beban

9.1 Umum

Bab ini terbatas pada kombinasi gaya untuk keadaan batas daya layan dan keadaan batas
ultimit. Kombinasi untuk perencanaan tegangan kerja diberikan dalam Bab 10.
Aksi rencana digolongkan kedalam aksi tetap dan transien, seperti terlihat dalam Tabel 37.
Kombinasi beban umumnya didasarkan kepada beberapa kemungkinan tipe yang berbeda
dari aksiyang bekerja secara bersamaan.
Aksi rencana ditentukan dari aksi nominal yaitu mengalikan aksi nominal dengan faktor
beban yang memadai.

Seluruh pengaruh aksi rencana harus mengambil faktor beban yang sama, apakah itu biasa
atau terkurangi. Disini keadaan paling berbahaya harus diambil.

Tabef 37 Tipe aksi rencana

Aksi Tetap Aksi Transien
Nama Simbol Nama Simbol

Berat sendiri
Beban mati tarnbahan
Penyusutan/rangkak
Prategang
Pengaruh pelaksanaan
tetap
Tekanan tanah
Penurunan

Pnrs
Puo
Psn
Ppn
Ppu

Pre
PEs

Beban lajur "D"
Beban truk ',T'r

Gaya rem
Gaya sentrifugal
Beban pejalan kaki
Beban tumbukan
Beban angin
Gempa
Getaran
Gesekan pada
perletakan
Pengaruh temperatur
Arus/hanyutan/tumbuk
an
Hidro/daya apung
Beban pelaksanaan

Tro
Trr
Tra
Trn
Trp
Trc
Te*
IEo
Tv,
Ter

Te,
Te,

Teu
Tct
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9.2 Pengaruh umur rencana

Faktor beban untuk keadaan batas ultimit didasarkan kepada umur rencana jembatan
50 tahun. Untuk jembatan dengan umur rencana yang berbeda, faktor beban ultimit harus
diubah dengan menggunakan faktor pengali sepertiyang diberikan dalam Tabel38.

Tabel 38 Pengaruh umur rencana pada faktor beban uftimit

Klasifikasi Jembatan Umur
Rencana

Kalikan K' Denqan -
Aksi Tetap Aksi Transien

Jembatan sementara

Jembatan biasa

Jembatan khusus

20 tahun

50 tahun

100 tahun

1 ,0

1 ,0

1 .0

0,97

1 ,00

1 .10

9.3 Kombinasi untuk aksi tetap
Seluruh aksi tetap yang sesuai untuk jembatan tertentu diharapkan bekerja bersama-sama.
Akan tebpi, apabila aksi tetap bekerja mengurangi pengaruh total, kombinasi beban harus
diperhitungkan dengan menghilangkan aksi tersebut, apabila kehilangan tersebut bisa
diterima.

9.4 Perubahan aksitetap terhadap waktu

Beberapa aksitetap, sepertihalnya beban matitambahan Pp;, penyusutan dan rangkak Psn,
pengaruh prategang Ppn dan pengaruh penurunan Pss bisa berubah perlahan-lahan
berdasarkan kepada waktu. Kombinasi beban yang diambil termasuk harga maksimum dan
minimum dari semua aksi untuk menentukan pengaruh totalyang paling berbahaya.

9.5 Kombinasi pada keadaan batas daya tayan

Kombinasi pada keadaan batas daya layan primer terdiri dari jumlah pengaruh aksi tetap
(Pasal 9.3) dengan satu aksi transien.
Pada keadaan batas daya layan, lebih dari satu aksitransien bisa terjadi secara bersamaan.

Faktor beban yang sudah dikurangi diterapkan dalam hal ini untuk mengurangi kemungkinan
dari peristiwa ini, seperti diberikan dalam Tabel 39. Kombinasi beban yang lazim bisa dilihat
dalam Tabel40.

Tabef 39 Kombinasi beban untuk keadaan batas daya layan

Kombinasi primer Aksi tetap (Pasal 10.3) + satu aksi transien (cat. 1), (cat.2)

Kombinasi sekunder Kombinasi primer + 0 ,7 x (satu aksi transien lainnya)

Kombinasi tersier Kombinasi primer + 0,5 * (dua atau lebih aksi transien)

CATATAN (1) Beban lajur "D" yaitu fro atau beban truk "T" yaitu lrr diperlukan untuk
membangkitkan gaya rem 16 dan gaya sentrifugal lrn psda jembatan. Tidak
ada faktor pengurangan yang harus digunakan apabila I7s atau lrn terjadi
dalam kombinasi dengan Trcatau lrr sebagai kombinasi primer.

CATATAN (2) Gesekan pada perletakan 166 bisa terjadi bersamaan dengan pengaruh
temperatur Is7 dan harus dianggap sebagai satu aksi untuk kombinasi
beban.
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9.6 Kombinasi pada keadaan batas ultimit

Kombinasi pada keadaan batas ultimit terdiri dari jumlah pengaruh aksi tetap (Pasal 9.3)
dengan satu pengaruh transien.

Gaya rem T7s atau gaya sentrifugal lye bisa digabungkan dengan pembebanan lajur "D"
yaitu lro atau pembebanan truk "T" yaitu lrr, dan kombinasinya bisa dianggap sebagai satu
aksi untuk kombinasi beban (lihat Pasal 6.7). Gesekan pada perletakan Tar dan pengaruh
temperatur Is7 bisa juga digabungkan dengan cara yang sama.

Pada keadaan batas ultimit, tidak diadakan aksi transien lain untuk kombinasi dengan aksi
gempa.

Beberapa aksi kemungkinan dapat terjadi pada tingkat daya layan pada waktu yanE sama
dengan aksi lainnya yang terjadi pada tingkat ultimit. Kemungkinan terjadinya kombinasi
seperti ini harus diperhitungkan, tetapi hanya satu aksi pada tingkat daya layan yang
dimasukkan pada kombinasi pembebanan.

Ringkasan dari kombinasi beban yang lazim diberikan dalam Tabel40.

50 dari 63



RSNIT-02-2005

HaFhal yang harus diperhatikan dalam menentukan Kombinasi beban umum untuk keadaan
batas kelayanan dan ultimit adalah sebagaiberikut :

1) perencana harus bisa mengenali dan memperhitungkan tiap kombinasi beban yang
tidak tercantum dalam tabel untuk mana jembatan-jembatan tertentu mungkin menjadi
kritis. Untuk masing-masing kombinasi beban, seluruh aksi yang wajar terjadi
bersamaan sudah dimasukkin. Disamping itu perencana harus menghitung pengaruh
pada kombinasi beban akibat tidak memasukkan salah satu aksi yang memberi
kontribusidengan catatan aksitersebut secara wajar bisa diabaikan;

2) dalam keadaan batas daya layan pada bagian tabel ini, aksi dengan tanda X untuk
kombinasi tertentu dimasukkan dengan faktor beban daya layan penuh. Butir dengan
tanda o dimasultkan dengan faktor beban daya layan yang sudah diturunkan harganya.
Lihat Pasal9.5;

3) dalam keadaan batas ultimit pada bagian tabel ini, aksi deng-an landa X untuk kombinasi
tertentu dimasulkkan dengan faktor beban ultimit penuh. Butir dengan tanda o
dimasukkan dengan harga yang sudah diturunkan yang besarnya sama dengan beban
daya layan. Lihat Pasal9.6;

4) beberapa aksi tetap bisa berubah menurut waktu secara perlahan-lahan.. Kombinasi
beban untuk aksi demikian harus dihitung dengan harga rencana maksimum dan
minimum untuk menentukan pengaruh yang paling berbahaya;

S) tingkat keadaan batas dari gaya sentrifugal dan gaya rem tidak terjadi secara- 
beisamaan. Lihat juga Pasal d7-untut< faktoi beban ultimit terkurangi untuk beban lalu
lintas vertikal dalam kombinasi dengan gaya rem;

6) pengaruh temperatur termasuk pengaruh perbedaan temperatur di dalam jembatan, dan' 
ienlaruh penrbahan temperatur p-ada seluruh jembatan. Gesekan pada perletakan
ianfat erat kaitannya dengan pengaruh temperatur akan tetapi arah aksi dari gesekan
padi pertetakan akan berulah, tergantung kepada arah pergerakan dari perletakan atau
bengdn kata fain, apakah temperatur itu nlit< atau turun. Pengaruh temperatur tidak
murigfin kritis pad'a keadaan batas ultimit kecuali bersamaan dengan aksi lainnya.
Denjan demikian temperatur hanya ditinjau sebagai kontribusi pada tingkat daya layan;

7t gesekan pada perletakan harus ditinjau bila sewaktu-waktu aski lainnya rnemberikan' 
Fegarun yang cenderung menyebabkan gerakan arah horisontal pada perletakan
tersebut;

8) semua pengaruh dari air dapat dimasukkan bersama-sama;

9) [engaruh gempa hanya ditinjau pada keadaan batas ultimit ;

10) beban tumbukan mungkin merupakan beban daya layan atau beban ultimit, lihat Pasal
6.10 untuk lebih jelasnYa ;

11) pengaruh getaran hanya digunakan dalarn keadaan batas daya layan.

10 Tegangan keria rencana

10.1 Umum

Dalam perencanaan tegangan kerja, beban nominal bekerja pada jembatan dan satu faktor
keamanan digunakan u-ntuti menghitung besamya penurunan kekuatan atau perlawanan dari
komponen ba-=ngunan. Untuk perencanian yang baik, hubungan berikut harus dipenuhi

S* s Ri",
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dengan pengertian :
S' adalah pengaruh aksi rencana, yang diberikan oleh:

S*=ES

dengan pengertian :
S adalah pengaruh aksinominal
dan:
R**" adalah perlawanan atau kekuatan rencana yang diberikan dalam rumus:

R*r" = Error! Rr*

RSNI T-02-2045

(17)

(18)

dengan pengertian :
R*ridatbn plrlawanan atau kekuatan nominal berdasarkan tegangan.kerja izin.dan
r* lOatan t6gangan berlebihan yang diperbolehkan yang diberikan dalam Pasal 10.4-

10.2 Aksi nominal

Aksi nominal yang digunakan dalam perencanaan berdasarkan tegangan kerja tercantum
dalam Bab b, O, Zian-pasal8.3. Pengaruh getaran juga harus dicek berdasarkan Pasal8.2.

Syarat-syarat yang harus digunakan pada penerapan aksi nominal didalam perenc€lnaan
berdasarkan tegangan keria adalah seperti berikut:

1) beban lalu lintas:' 
a) pembebanan lalu lintas yang telah dikurangibisa digunakan apabila diperlukan (lihat

Pasal6.5);
b) faktor beban dinamis harus diterapkan.

2) beban tumbukan: ketentuan dalam Pasal 6.10 mengenai tumbukan dengan kendaraan
harus diterapkan sebagai aksi nominal.

3) tekanan tanah: tekanan tanah arah lateral harus dihitung berdasarkan sifat-sifat bahan
terfaktor seperti diberikan dalam Tabel 8, dan untuk nilai resultanta rencana digunakan
faktor eban keadaan batas daya layan.

4) hanyutan dan aliran: besamya kecepatan air rata-rata dan kecepatan air permukaan

harus sesuai dengan periode ulang untuk keadaan batas ultimit sepertidiberikan dalam
Tabel 23.

S) beban angin: kecepatan nominal harus sesuai dengan kecepatan untuk keadaan batas
ultimit seperti diberikan dalam Tabel 28.

6) pengaruh gempa: pengaruh gempa nominal harus diambil 0,8 kali pengaruh yang

dihitung sesuai dengan Pasal 7'7'

10.3 Kombinasibeban

Kombinasi beban untuk perencanaan berdasarkan tegangan kerja diberikan dalam Tabel4l'

Aksitetap harus digabungkan sesuaidengan Pasal 9.3.

Kombinasi beban lalu lintas harus terdiri dari:
a) pembebanan lajur "D" atau pembebanan Truk "T", ditambah gaya sentrifugal, dan

pembebanan Pejalan kaki;
b) pembebanan ialirr "D" atau pembebanan Truk "T", ditambah gaya rem, dan pembebanan

pejalan kaki.
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Kombinasibeban lalu lintas yang digunakan harus diambil salah satu yang paling berbahaya.

pengaruh darigesekan pada perletakan harus dimasukkan sebagai aksitetap atau pengaruh
temperatur, diambil mana yang cocok,

Beban angin harus termasuk beban angin yang bekerja pada beban hidup kalau
pembebanan lajur "D" termasuk dalam kornbinasi.

10.4 Tegangan berlebihan yang diperbolehkan

Beberapa kombinasi beban mempunyai probabilitas kejadian yang rendah dan jangkl w3ktu
yang iendek. Untuk kombinasi 

-yang 
demikian maka tegangan yang berlebihan

lipirUofenfan berdasarkan prinsip t6gangan kerja. Tegangan berl.ebihan yang diberikan
ditam Tabel4l adalah sebagai prosentase dari tegangan kerja yang diizinkan.

Tabel 41 Kombinasi beban untuk perencanaan tega4gan kerja

Aksi
Kombinasi No.

1 2 3 4 5 6 7

Aksi tetap
Beban lalu lintas
Pengaruh temperatur
Arus/h anyuta nlh id ro/daya aP un g
Beban angin
Pengaruh gempa
Beban tumbukan
Beban pelaksanaan

X
X

X

X
X
X

I
:

X
X

X

X
X
X
X

:

i
i
X

T

i

X

I

T
Tegangan berlebihan yang
diperbolehkan ros

ni l 25% 25% 40% 50% 30% 50%

11 Persyaratan lainnya

11.1 Stabilitas terhadap guling dan geser

Stabilitas jembatan tehadap guling dan geser berikut
diperhtungkan. Stabilitas bisa memenuhi apabila hubungan

Sn*

Untuk keadaan batas ultimit atau:

Sn

untuk perencanaan tegangan kerja

komponen-komponennya harus
berikut dipenuhi:

(1e)

(20)

dengan pengertian :
S".idalan flengaruh totaldari seluruh aksi rencana ultimit yang menahan guling atau

geseran di mana beban matidihitung pada nilai nominal (Faktor Beban = 1)
S,y* adalah [engarun total dariseluruh aksi renCana ultimit yang rnenyebabkan guling

atau geseran
Sn adalah pengaruh total dari seluruh aksi nominal
Sru adalah pengaruh total dari seluruh aksi nominal

geseran

yang menahan guling atau geseran
yang menyebabkan guling atau
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11.2 Kapasitas pengekang melintang minimum

Untuk menjamin bahwa bangunan atas mempunyai pengekangan dalam arah melintang
yang cukup untuk melawan gaya yang beker,ja secara kebetulan dalam arah melintang yang
tidak dipenuhi dalam perencanaan, sistem pengekangan dalam arah melintang antara
bangunan atas dan bangunan bawah harus digunakan pada masing-masing pilar dan kepala
jembatan.

Sistem pengekang ini harus mampu menahan gaya horisontal rencana ultimit tegak lurus
sumbu jembatan sebesar 500 kN atau 5 o/o dari beban mati bangunan atas pada tumpuan,
diambil yang paling besar.

Tumpuan yang digunakan untuk mengekang juga harus direncanakan untu]< menahan gaya
ren@na tersebut pada keadaan batas ultimit.

Untuk bangunan atas yang menerus, pengekang dalam arah melintang bisa ditiadakan, bila
pilar-pilar tertentu ydng ada pada masing-masing bangunan atas diantara sambungan siar
muai sudah cukup terkekang.

Sistem pengekang harus mempunyai cukup ruang bebas untuk memberi keleluasan
terjadinya pergerakan akibat temperatur, terutama pada bangunan atias yang lengkung dan
lebar.

Sistem pengekang bisa direncanakan dengan metoda tegangan kerja untuk menahan gaya
horisontal nominal sebesar 60 % dari gaya horisontal rencana ultimit seperti disebutkan di
atas.

12 Pembebanan rencana kerb dan penghalang lalu lintas

12,1 Beban rencana kerb

Kerb harus direncanakan untuk menahan beban rencana ultimit sebesar 15 kN/meter yang
bekerja sepanjang bagian atas kerb.

12.2 Beban rencana penghalang lalu lintas tingkat 1

Pembebanan rencana harus ditentukan berdasarkan referensi literatur khusus dan
pertimbangan-pertimbanga n berikut:
a) tingkat risiko yang mungkin terjadi;
b) ukuran kendaraan yang bekerja;
c) kecepatan rencana lalu lintas;
d) kelengkungan lantai kendaraan dan sudut tumbukan yang mungkin terjadi.

12.3 Beban rencana penghalang lalu lintas tingkat 2

12.3.1 Beban rencana ultimit

harus direncanakan untuk menahan beban tumbukan
seperti berikut:

P* = 100 Errorl kN untuk h > 850

dengan pengertian :
h adalah tinggi sumbu dari bagian atas palang lalu lintas (mm)

Beban rencan a P' harus bekerja sebagai beban titik.

(21)

(?2)

Penghalang lalu lintas tingkat
rencana ultimit arah menyilang,

P* = 100 kN untuk h s 850

2
P-
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12.3.2 Penyebaran beban tiang dan palang penghalang lalu lintas

Beban rencana dalam arah menyilang pada palang P n adalah:

P'n =
(23)

dengan pengertian :
P* adalah beban tumbukan rencana ultimit arah menyilang dari Pasal 13.3.1.
N* adalah jumlah palang pada penghalang lalu lintas.

Palang sandaran yang memikul beban direncanakan dengan cara plastis rasional atau yang
ekuivalen.

Sambungan anbra palang dan tiang sandaran harus direncanakan untuk meneruskan beban
berikut yang bekerja secara terpisah:
a) beban rencana kearah luar Pn* untuk mana palang sandaran direncanakan;
b) beban vertikal (apakah keatas atau kebawah) sama dengan 0,25 kali Pn*; dan
c) beban kearah dalam sama dengan 0,25 kali Pp*.

Tiang sandaran harus direncanakan dengan beban kearah luar yang sama seperti yang
bekerja pada bagian palang, ditambah beban arah memanjang jembatan yang sama dengan
0,5 kali nilai tersebut. Tiang sandaran juga harus direncanakan untuk menahan beban
kearah dalam sebesar 0,25 kali beban kearah luar, yang bekerja secara terpisah.

Apabila kekuatan tarik dari bagian palang dipertahankan untuk mencakup beberapa tiang
sandaran, pembebanan rencana arah memanjang bisa dibagi kedalam empat tiang pada
panjang yang menerus.

12.3.3 Penyebaran beban penghalang lalu lintas dari beton

Beban menyilang rencana harus direntangkan dengan jarak memanjang 1,5 m pada bagian
atas penghalang dan disebarkan dengan sudut 45" kebawah pada lantai yang memikulnya.
Beban tumnufan yang bekerja pada- penghalang dan beban roda pada lantai tidak perlu
ditinjau secara bersamaan pada waktu merencanakan pelat lantai.

12.4 Beban rencana penghalang lalu lintas tingkat 3

Bangunan penghalang ini tidak perlu direncanakan untuk menahan beban rencana yang
khusus. Bangunan tersebut harus detail sesuai dengan perencanaan praktis yang lazim
untuk penghalang standar.

12.5 Beban rencana sandaran pejalan kaki

Sandaran untuk pejalan kaki harus direncanakan untuk dua pembebanan rencana daya
layan yaitu w* = 0,75 kN/ meter. Beban-beban ini bekerja seeara bersamaan dalam arah
menyilang dan vertikal pada masing-masing sandaran.

Tiang sandaran direncanakan untuk beban daya layan rencana:

w*L (24)

dengan pengertian :
L adalah bentang palang diantara tiang dalam m, hanya dari bagian atas sandaran.

Tidak ada ketentuan beban ultimit untuk sandaran.

Errort
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13 Rambu jalan dan bangunan penerangan

13.1 Umum

Ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk penyangga lampu penerangan, penyangga lampu
stopan dan bangunan untuk rambu lalu lintas baik yang ditempelkan atau dicantolkan pada
bagian atas kerangka atau bangunan lainnya.

13.2 Keadaan batas

a) Keadaan batas daya layan - Getaran berlebihan dari pengaruh angin dalam arah
melintang atau menyilang yang disebabkan oleh pusaran, akan menimbulkan kelelahan
atau keruntuhan pada komponen-komponen untuk sarana listrik atau untuk fungsi
lainnya. Kecepatan angin kritis, dimana frekuensi pusaran sama dengan frekuensi
resonansi dari bangunan, harus diambil lebih besar dari kecepatan angin rencana daya
layan maksimum atau cukup rendah untuk menghasilkan hanya amplitudo getaran yang
kecil;

b) Keadaan batas ultimit - hilangnya keseimbangan statis, ketidak stabilan inelastis dan
keruntuhan untuk menahan beban rencana lebih lanjut.

13.3 Kecepatan angin rencana

Kecepatan angin rencana harus diambil seperti yang diberikan dalam Tabel42.

13.4 Beban angin rencana

Beban angin rencana H',, dihitung dengan:

H*, = 0,0006 c* ( y, F As I kN ] (25)

dengan pengertian :
Vw adalah kecepatan angin rencana (m/dt) dari Pasal 14.3
Cw adafah koefisien seret yang ditentukan dariTabel42
A" adalah luas bagian samping dari bangunan untuk rambu lalu lintas atau penerangan.

Tabel 42 Koefisien seret untuk rambu jalan

Uraian Koefisien Seret C*

Panef tanda lalu lintas :
(1) perbandingan lebar/tinggi = 1 ,0

2 ,0
5 ,0

10 ,0
15 .0

1,18
1  ,19
1 ,20
1 ,23
1 .30

Pencahayaan :
bentuk bulat -
bentuk segi empat, sisi datar -

0,5
1 ,2

Tanda lalu lintas 1,2

CATATAN (1) untuk harga antara gunakan interpoasi l inier

'13.5 Kombinasi beban rencana

Pembebanan rencana terdiri atas kombinasi dari beban
keadaan batas sesuai yang dianggap bekerja dari setiap

Pada bangunan yang dilengkapi sarana untuk pejalan
beban total sebesar 2,2 kN disebarkan sepanjang 0,6 m

mati dan beban angin rencana Pada
arah"

kaki dan ruang Pemeliharaan maka
pada tempat pejalan kaki atau ruang
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perneliharaan terebut, dan dikalikan dengan faktor beban untuk memperoleh beban
rencana seperti berikut:
a) keadaan batas daya layan 1,0;
b) keadaan batas ultimit 1,8.

14 Fender

14.1 Prinsip perencanaan fender

Perencanaan fender berdasarkan dua prinsip mendasar berikut :
a. struktur fender sebagai peredam energi tumbukan kapal sampai ke tingkat

pilar jembatan,
b. struktur fender sebagai pelindung pilar jembatan terhadap energi tumbukan

Energi turnbukan kapal dihitun!tr berdasarkan perumusan gaya-akselerasi (F =
berikut:

KE=

KE=

kekuatan ijin

kapal.

ma) sebagai

Jr1"1or'
C Hx0,5 W (V)'

(26)

{27',)

Dr=
W=
V=
g=

g
dengan pengertian :
KE = energikinetik darikapaldesain (tm)
F(x) = gaya pelindung struktur F(t) sebagaifungsi lendutan x {m)
C n = koefisien hidrodinamis masa air yang bergerak bersama kapal, yang merupakan

interpolasiantara :
a. 1,05 untuk jarak bebas dasar kapal ke dasar perairan > 0,5 x Dr.
b. 1,25 untuk jarak bebas dasar kapal ke dasar perairan < 0,1 x Dr
draft kedalaman kapal pada beban penuh (m)
tonase perpindahan kapal (t), berat total kapal pada beban penuh
kecepatan tumbukan kapal (m/s)
gravitasi(= 9,8m/s')

Tumbukan kapal diperhitungkan ekuivalen dengan gaya tumbukan statis pada obyek yang
kaku dengan rumus berikut :

Ps = (  DWT)| /7 g2,5xV) (28)

dengan pengertian :
Ps = gaya tumbukan kapalsebagaigaya statis ekuivalen (t)
DWT = tonase berat mati muatan kapal (t) = berat kargo, bahan bakar, air dan persediaan
V = kecepatan tumbukan kapal (m/s)
Dalam keadaan khusus diperlukan anafisis dinamis untuk menentukan energi dan gaya
tumbukan kapal.

14.2 Data lalu lintas kapal

Data yang diperlukan dalam perencanaan gaya tumbukan mencakup:
a. lalu lintas kapal: tipe, jumlah, konstruksi, tonase, panjang, lebar, frekuensi pelintasan,

draft, daya kuda, kebebasan vertikal, cara pengoperasian, tipe pelayanan, barang
bawaan utama, dan tempat pelayanan setempat;

b. kecepatan kapal: transit, tumbukan;
c. kondisi lingkungan: cuaca, angin dan arus, geometrijalan air, kedalaman air, ketinggian

pasang surut, kondisipelayaran, kepadatan lalu lintas kapal,
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Gambar'18 Profilkapal tipikal, (a) beban penuh, (b) beban balas

14.3 Klasifikasi kapal desain

Sehubungan dengan faktor risiko dalam penentuan kapaldesain untuk perencanaan beban
tumbukan pada pilar jembatan, terdapat klasifikasijembatan sebagai berikut :
a. jembatan kritis: berat kapal desain terlampaui oleh 5% jumlah lintasan kapal dalam satu

tahun atau maksimum 50lintasan kapal per tahun (pilih yang terkecil) ;
b. jembatan biasa: berat kapal desain terlampaui oleh 10% jumlah lintasan kapal dalam

satu tahun atau maksimum 200 lintasan kapal per tahun (pilih yang terkecil).

14.4 Sistem fender

Berbagai tipe, bahan dan fungsifender secara mendasar dijelaskan sebagaiberikut.

14.4.1 Fender kayu

Fender kayu terdiri dari elemen vertikal dan horisontal dalam kerangka yang dipasang
bersatu dengan pilar atau secara terpisah. Energi tumbukan diredam oleh deformasi elastis
dan kerusakan elemen kayu. Fender kayu digunakan untuk melindungi pilar terhadap gaya
tumbukan dari kapal kecil.

14.4.2 Fender karet

Fender karet dibuat komersial dalam bentuk aneka ragam. Energi tumbukan diredam oleh
deformasielastis darielemen karet dalam kornbinasitekanan, lenturan dan geser.
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14.4.3 Fender beton

Fender beton terdiri dari struktur boks berongga dan berdinding tipis yang dipasang, pada
pilar. Permukaan luar fender beton dapat ditindungi oleh fender kayu. Energi tumbukan
diredam oleh tekuk dan kerusakan dinding fender beton.

14.4.4 Fender baja

Fender baja terdiri dari membran berdinding tipis dan elemen pengaku dalam kerangka boks
pada pilar-jembatan. Energi tumbukan diredam oleh tekanan, lentur dan tekuk dari elemen
baja dalarnfender. Per.mukaan luar fender baja dapat dilindungi oleh fender kayu.

14.5 Fender yang didukung oleh tiang

Sistem yang didukung oleh tiang dapat digunakan untuk meredam beban tumpukan.
Kelompok tiing yang tinunungt<air oleh cap yang kaku adalah suatu struktur pelindung
dengan tahanin 

-tinggi 
terhadap gaya tumbukan kapal. Tiang individual dan tiang yang

dihulungkan oleh iip yang he[siOet dapat digunakan juga sebagai pelindung pilar.
Kelompok tiang dapatieritiri dari tiang vertikal yang menahan energidengan lenturan, atau
tiang miring ying menahan energi dengan tet<anbn dan lenturan. Deformasi plastis dan
kerusakan 

-tiing-diijinkan 
dengan syarit kapal terhenti sebelum menabrak pilar, atau

tumbukan diredim simpaitingklt kekuatan pilar dan pondasi. Struktur tiang pelindung dapat
dibuat secara berdiri sendiri,ltau dipasang pada pilar. Tiang kayu, baja, atau beton dapat
digunakan sesuaikondisi lapangan, beban tumbukan dan pertimbangan ekonomis.

14.6 Fender dolfin

Dolfin merupakan struktur sel sirkular dari turap baja yang dipancang, dan diisi beton serta
ditutup dengan cap beton. Dolfin dapat dibuat dari komponen beton pracetak, atau di-
praceiak sebra keseluruhan di luar lapangan dan kemudian dibawa mengapung ke lokasi.
Tiang pancang kadang-kadang digabung latam desain sel. Prosedur perencanaan dolfin
berdisarkan perubahin energi yang terjadi selama pembebanan tumbukan rencana.
Hubungan dan korelasi energi-simpingan dikembangkan untuk mekanisme peredaman
berikut:
. kerusakan bagian depan kapal ;
. terangletnya bagian depan kaPal ;
o gesekan antara kapaldan dolfin ;
. gesekan antara kapal dan dasar sungai ;
o g€s€r?n dolfin ;
. rotasidolfin ;
. deformasi dolfin (dibatasi kurang dan Tz diameter sel, sel diperbolehkan mengalami

deformasi plastis dan runtuh parsial).

14.7 Fender pulau

Fender pulau sekeliling pilar iembatan adalah proteksi sangat efekti! tgfalan tumbukan
kapal. putau terdiri daii basir'atau batuan dengan permukaln luar dari batuan pelindung

beiat untuk menahan gelombang dan arus. Geometripulau sesuaidengan kriteria berikut :

. Tumbukan kapal diredam melalui pulau sampai ke tingkat kapasitas lateral pilar dan

pondasi pilar ;
o Dimensi pulau sedemikian rupa

menyebabkan sentuhan kaPal Pada
agar penetrasi kapal ke dalam pulau tidak

pilar.
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14.8 Fenderterapung

Fender terapung terdapat dalam berbagai sistem :
o sistem jaringan kabel: kapal berhenti oleh sistem kabel terjangkar dalam dasar perairan

yang diberi pelampung di depan pilar;
. ponton terjangkar: ponton terapung yang terjangkar dalam dasar perairan di depan pilar

untuk meredam tumbukan kapal.
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