
Buku 1: Pedoman Pemanfaatan Asbuton 1

PEDOMAN
Konstruksi dan Bangunan

Pemanfaatan Asbuton

Buku 1

UMUM

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

No: 001 – 01 / BM / 2006



Buku 1: Pedoman Pemanfaatan Asbuton i



Buku 1: Pedoman Pemanfaatan Asbuton ii

Daftar Isi

Prakata i-v

Daftar Isi ii-v

Daftar Tabel iii-v

Daftar Gambar iii-v

Pendahuluan iv-v

1. Ruang Lingkup 1-1

2. Istilah dan Definisi 1-2

3. Asbuton 1-2

3.1. Deposit Asbuton 1-3

3.2. Karakteristik Asbuton 1-4

3.3. Asbuton Untuk Bahan Jalan 1-5

3.3.1. Asbuton butir 1-6

3.3.2. Asbuton hasil ekstraksi 1-8

3.4. Manfaat Asbuton Sebagai Bahan Campuran 1-9

3.4.1. Kelebihan penggunaan Asbuton secara teknik 1-10

3.4.2. Kelebihan penggunaan Asbuton secara finansial 1-11

4. Pengelolaan Lingkungan Pada Pelaksanaan Konstruksi 1-14

4.1. Umum 1-14

4.2. Mobilisasi dan demobilisasi 1-14

4.3. Transportasi dan penanganan 1-14

4.4. Pemeliharaan lalu lintas 1-15

4.5. Bahan dan penyimpanan 1-15

4.6. Pekerjaan pembersihan 1-15

4.7. Aspek lingkungan hidup 1-16

4.8. Galian 1-19

4.9. Lapis Ikat dan Lapis Resap Ikat 1-19

4.10. Ketentuan Instalasi Pencampur 1-19

4.11. Pemeliharaan jalan samping dan jembatan yang digunakan 1-19

4.12. Pemeliharaan untuk keamanan lalu lintas 1-19
5. Permasalahan pada perencanaan dan pelaksanaan 1-20

5.1. Perrmasalahan Perencanaan 1-20
5.1.1. Pengaruh peralatan 1-20
5.1.2. Pengaruh pelaksanaan 1-22

5.2. Permasalahan pelaksanaan 1-23
5.2.1. Pengaruh peralatan 1-23
5.2.2. Pengaruh pelaksanaan 1-30



Buku 1: Pedoman Pemanfaatan Asbuton iii

Daftar Tabel

Tabel 1.1 : Perkiraan Deposit Asbuton di daerah Lawele dan sekitarnya 1-4

Tabel 1.2 : Sifat fisik aspal Asbuton dari Kabungka dan Lawele 1-4

Tabel 1.3 : Sifat kimia aspal Asbuton dari Kabungka dan Lawele 1-5

Tabel 1.4 : Komposisi kimia mineral Asbuton Kabungka dan Lawele 1-5

Tabel 1.5 : Jenis pengujian dan persyaratan Asbuton Butir 1-7

Tabel 1.6 : Persyaratan Aspal Dimodifikasi Dengan Asbuton 1-9

Tabel 1.7 : Persyaratan Bitumen Asbuton Modifikasi 1-10
Tabel 1.8 : Perbandingan Proporsi Bahan dan Perkiraan Biaya Per Ton

Campuran Beraspal Panas Lapis Permukaan, ACWC (Lokasi
Jawa Barat)

1-12

Tabel 1.9 : Contoh Perhitungan Overlay 1-13

Daftar Gambar

Gambar 1.1 : Ilustrasi deposit Asbuton 1-2

Gambar 1.2 : Peta lokasi sebaran asbuton 1-3

Gambar 1.3a : Ilustrasi pengolahan Asbuton padat dengan nilai penetrasi
bitumen rendah (< 10 dmm) menjadi Asbuton Butir

1-7

Gambar 1.3b : Ilustrasi pengolahan Asbuton padat dengan nilai penetrasi
bitumen tinggi (> 10 dmm) menjadi Asbuton Butir

1-8

Gambar 1.4 : Peningkatan Modulus Resilien campuran beraspal panas
yang menggunakan berbagai Tipe Asbuton Butir

1-10

Gambar 1.5 : Deformasi Plastis 1-21

Gambar 1.6 : Retak 1-22

Gambar 1.7 : Tempat penimbunan agregat yang terlindung tapi tercampur 1-23

Gambar 1.8 : Agregat pada Bin Dingin tanpa penyekat/pembatas 1-24

Gambar 1.9a : Penyumbatan akibat agregat basah 1-24

Gambar 1.9b : Salah satu bukaan Bin Dingin yang rusak 1-25

Gambar 1.10 : Asap hitam keluar dari cerobong pembuangan 1-26

Gambar 1.11 : Kemiringan drum pengering agregat tidak sesuai persyaratan 1-26

Gambar 1.12 : Kondisi saringan sudah ada yang rusak dan tidak sama 1-27

Gambar 1.13 : Bin Panas 1-28

Gambar 1.14 : Pedal dan dinding pencampur (mixer/pugmill) tidak terawat 1-29

Gambar 1.15 : Pengisian campuran beraspal ke alat penghampar berlebih 1-31

Gambar 1.16 : Pekerjaan perapihan dengan penebaran secara manual 1-31

Gambar 1.17 : Pekerjaan perapihan dengan penebaran secara manual 1-32



Buku 1: Pedoman Pemanfaatan Asbuton iv

Pendahuluan

Penyusunan buku “Pedoman Pemanfaatan Asbuton” ini, dimaksudkan untuk membantu
dalam memperbaiki dan meningkatkan pemahaman tentang penggunaan Asbuton untuk
pekerjaan perkerasan beraspal, baik untuk campuran beraspal panas maupun campuran
beraspal dingin. Dengan buku pedoman ini, diharapkan dapat memberikan keterangan
yang cukup bagi perencana dan pelaksana dalam merencanakan dan melaksanakan
pekerjaan perkerasan beraspal yang menggunakan Asbuton sehingga didapatkan kinerja
perkerasan beraspal sesuai dengan perencanaan.
Buku Pedoman Pemanfaatan Asbuton ini disajikan dalam 6 buku, dengan ruang lingkup

sebagai berikut:

 Buku 1. Umum

Menguraikan tentang deposit, sifat bitumen dan mineral asbuton, perkembangan dan
prospek pemanfaatannya, illustrasi pengolahan asbuton serta menguraikan jenis-jenis
Asbuton olahan sebagai bahan campuran beraspal. Di samping itu, menguraikan juga
keunggulan penggunaan Asbuton secara teknik serta gambaran manfaat secara
finansial.

Buku 1 ini menguraikan juga hal-hal yang penting dalam pengelolaan lingkungan pada
saat pelaksanaan konstruksi perkerasan beraspal, serta permasalahan pada
perencanaan dan pelaksanaan.

 Buku 2. Pengambilan dan pengujian bahan serta pengujian campuran beraspal
Menguraikan tata cara pengambilan contoh bahan, pengujian bahan (aspal dan
agregat) dan pengujian campuran atau lapis beraspal. Tata cara pengambilan contoh
bahan dan cara pengujian tersebut, diuraikan secara ringkas dan hal ini diperlukan
untuk menentukan sifat-sifat bahan yang menjadi parameter mutu, baik bahan yang
akan atau telah digunakan dapat dievaluasi.

 Buku 3. Campuran beraspal panas dengan asbuton olahan

Menguraikan persyaratan bahan, campuran, hasil pelaksanaan dan persyaratan
peralatan. Disamping itu, menguraikan juga tata cara pembuatan formula campuran
rencana, formula campuran kerja serta tata cara pelaksanaan pencampuran di unit
pusat pencampur, pelaksanaan penghamparan, pelaksanaan pemadatan dan tata
cara pengendalian mutu pekerjaan campuran beraspal panas dengan Asbuton
olahan.

 Buku 4. Campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir

Menguraikan tentang persyaratan bahan, campuran, hasil pelaksanaan dan
persyaratan peralatan. Disamping itu, menguraikan juga tata cara pembuatan formula
campuran rencana, formula campuran kerja serta tata cara pelaksanaan
pencampuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir di unit pusat pencampur,
pelaksanaan penghamparan, pelaksanaan pemadatan dan tata cara pengendalian
mutu pekerjaan.

 Buku 5. Campuran beraspal dingin dengan Asbuton Butir dan peremaja Emulsi

persyaratan bahan, campuran, hasil pelaksanaan dan persyaratan peralatan.
Disamping itu, menguraikan juga tata cara pembuatan formula campuran rencana,
formula campuran kerja serta tata cara pelaksanaan pencampuran beraspal dingin
dengan Asbuton Butir dan peremaja aspal emulsi di tempat pencampur, pelaksanaan
penghamparan, pelaksanaan pemadatan dan tata cara pengendalian mutu pekerjaan.
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 Buku 6. Lapis penetrasi macadam Asbuton

Menguraikan tentang perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan lapis penetrasi
Macadam sebagai lapis permukaan atau lapis aus yang dihampar dan dipadatkan di
atas lapis pondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai dengan
Spesifikasi Umum dan yang ditetapkan dalam Gambar Rencana.
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Buku 1

U m u m

1. Ruang Lingkup

Campuran beraspal merupakan bagian perkerasan lentur yang terletak di bagian atas
atau diatas lapis pondasi. Karena letaknya di bagian atas maka campuran beraspal
harus tahan terhadap pengausan akibat beban roda kendaraan dan pengaruh
lingkungan (panas matahari dan air hujan). Disamping itu, campuran beraspal dituntut
untuk memiliki kekutan yang baik sehingga dapat mengeliminasi tegangan vertikal
yang terjadi pada pondasi sampai ke tanah dasar sehingga tegangan yang terjadi
tidak menimbulkan deformasi berlebih.

Untuk itu, agar campuran beraspal sesuai yang diharapkan maka komposisi bahan
dalam campuran beraspal terlebih dahulu harus direncanakan sehingga setelah
terpasang diperoleh perkerasan beraspal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

o Stabilitas yang cukup, yaitu lapisan campuran beraspal harus mampu mendukung
beban lalu-lintas yang melewatinya tanpa mengalami deformasi permanen dan
deformasi plastis selama umur rencana.

o Durabilitas atau keawetan yang cukup, yaitu lapisan campuran beraspal harus
mampu menahan keausan akibat pengaruh cuaca dan iklim, serta gesekan antara
roda kendaraan dengan permukaan perkerasan jalan.

o Kelenturan atau fleksibilitas yang cukup, yaitu lapisan campuran beraspal harus
mampu menahan lendutan akibat beban lalu-lintas dan pergerakan dari pondasi
atau tanah dasar tanpa mengalami retak.

o Cukup kedap air, yaitu lapisan campuran beraspal cukup kedap air sehingga
tidak ada rembesan air yang masuk ke lapis pondasi di bawahnya.

o Kekesatan yang cukup, yaitu campuran beraspal untuk lapis permukaan harus
cukup kesat terutama pada kondisi basah, sehingga tidak membahayakan
pemakai jalan (kendaraan tidak tergelincir atau selip).

o Ketahanan terhadap kelelahan, yaitu lapisan campuran beraspal harus mampu
menahan beban berulang dari beban lalu-lintas tanpa terjadi kelelahan retak dan
alur selama umur rencana.

o Kemudahan kerja, yaitu lapisan campuran beraspal harus mudah dilaksanakan,
mudah dihamparkan dan dipadatkan.

Berdasarkan kriteria di atas, maka salah satu alternatif untuk meningkatkan stabilitas
dan durabilitas sehingga dapat meningkatkan umur kelelahan adalah dengan
menggunakan Asbuton sebagai bahan campuran beraspal.

Pada Buku 1 ini merupakan bagian dari pedoman penggunaan asbuton yang
menguraikan tentang deposit, sifat bitumen dan mineral asbuton, perkembangan dan
prospek pemanfaatannya, illustrasi pengolahan asbuton serta menguraikan jenis-jenis
Asbuton olahan sebagai bahan campuran beraspal.

Di samping itu, menguraikan juga keunggulan penggunaan Asbuton secara teknik
serta contoh keunggulan secara finansial untuk wilayan Jawa Barat.

Buku 1 ini menguraikan juga hal-hal yang penting dalam pengelolaan lingkungan pada
saat pelaksanaan konstruksi perkerasan beraspal.
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2. Istilah Dan Definisi

2.1
asbuton (aspal batu buton)
aspal alam dari Pulau Buton yang berbentuk padat

2.2
asbuton butir
aspal alam dari Pulau Buton yang berbentuk butiran hasil pengolahan dengan ukuran
butir, kadar air, kadar bitumen dan nilai penetrasi bitumen tertentu

2.3
aspal yang dimodifikasi asbuton
aspal keras pen 60 yang dicampur atau dimodifikasi dengan asbuton hasil ekstraksi tetapi
masih mengandung mineral

2.4
bitumen asbuton yang dimidifikasi
bitumen hasil ekstraksi Asbuton yang dicampur atau dimodifikasi dengan minyak berat.

3. Asbuton

Asbuton adalah aspal alam yang terdapat di pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang
selanjutnya dikenal dengan istilah Asbuton. Asbuton atau Aspal batu Buton ini pada
umumnya berbentuk padat yang terbentuk secara alami akibat proses geologi. Proses
terbentuknya asbuton berasal dari minyak bumi yang terdorong muncul ke permukaan
menyusup di antara batuan yang porous.

Kandungan bitumen pada Asbuton bervariasi dan ilustrasi deposit asbuton disajikan
pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Ilustrasi deposit Asbuton
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3.5. Deposit Asbuton

Aspal alam yang tersedia di Pulau Buton mempunyai cadangan yang sangat
besar, merupakan deposit aspal alam terbesar di dunia. Deposit Asbuton tersebar
dari teluk Sampolawa sampai dengan teluk Lawele sepanjang 75 km dengan lebar
12 km (Gompul, 1991) ditambah wilayah Enreke yang termasuk wilayah
kabupaten Muna. Ilustrasi lokasi deposit aspal alam, diperlihatkan pada Gambar
1.2.

Dari eksplorasi yang dilakukan Alberta Research Council di daerah Lawele
(Supriyadi S., Alberta Research Council,1989) pada 132 titik pengeboran
diperoleh hasil bahwa ketebalan asbuton berkisar antara 9 meter sampai 45 meter
atau ketebalan rata-rata 29,88 meter dengan tebal tanah penutup 0 – 17 meter
atau rata-rata tebal tanah penutup 3,47 meter pada luas daerah pengaruh asbuton
1.527.343,5 m2.

Gambar 1.2. Peta lokasi sebaran asbuton

Data tersebut ditunjang pengkajian lanjutan yang dilakukan oleh KPN Bhumi
Dharma, Bidang wilayah pertambangan dan energi propinsi Sulawesi Tenggara
(1997) serta data satelit (Kurniadji, 2003), memperlihatkan cadangan aspal alam
total adalah sekitar 677,247 juta ton yang tersebar di willayah Waesiu 0,100 juta
ton, Kabungka 60 juta ton, Winto 3,2 juta ton, Winil 0,600 juta ton, Lawele 210,283
juta ton, Siantopina 181,25 juta ton, Ulala 47,089 juta ton, Enreko 174,725 juta ton.
Data tersebut menunjukkan perkiraan cadangan Asbuton terbesar ternyata
terdapat di wilayah Lawele yang sebagian besar mempunyai kadar aspal di atas
25% aspal alam dengan lokasi dan jumlah dugaan cadangan seperti diperlihatkan
pada Tabel 1.1.

Dari sekian banyak lokasi deposit Asbuton, hanya lokasi penambangan Kabungka
saja yang telah ditambang dan dimanfaatkan, daerah lokasi penambangan lainnya
seperti daerah Lawele, baru dalam tahap eksplorasi dan sedikit pemanfaatan.

Oleh karena itu sejauh ini rekayasa perkerasan jalan di Indonesia hanya mengenal
aspal alam dengan karakteristik Asbuton dari Kabungka. Secara umum dapat
dibedakan dua jenis Asbuton dengan karakteristik berbeda yaitu bersifat keras
seperti dari Kabungka dan bersifat relatif lunak dari Lawele.
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Tabel 1.1. Perkiraan Deposit Asbuton di daerah Lawele dan sekitarnya

No. Lokasi
Luas

(m
2
)

Tebal

(m)
Kadar aspal (%)

Deposit

(juta ton)

1. Batuawu 550.000 76,1 20 – 40 60,69

2. Mempenga 280.000 72 20 – 30 29,232

3. Langunturu 420.000 61 20 – 25 37,149

4. Kabukubuku 570.000 50 20 – 35 41,325

5. Wangkaburu 460.000 62,8 20 - 35 41,888

6. Siantopina 5000.000 25 Belum diketahui 181,25

7. Ulala 1.500.000 21,65 Belum diketahui 47,089

Sumber : Kurniadji,(1993)

Dari hasil eksplorasi, di daerah Lawele mempunyai jenis Asbuton lunak yang
tertutup dengan lapisan tanah (overburden) rata-rata antara 0 sampai 4,9 meter.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa cadangan Asbuton terbesar di pulau
Buton terdapat di daerah Lawele dengan mutu aspal yang tinggi, yang perlu
dilakukan adalah teknologi yang tepat sehingga aspal alam dari Lawele dapat
dimanfaatkan dalam pekerjaan perkerasan jalan beraspal dengan hasil maksimal.

Selanjutnya dari hasil eksplorasi juga menyebutkan bahwa telah terjadi beberapa
hambatan untuk melaksanakan pengeboran, salah satunya adalah lengketnya
mata bor dengan asbuton, kemungkinan hal tersebut terjadi karena sangat
lunaknya asbuton di lapisan bawah.

3.6. Karakteristik Asbuton

Seperti telah diketahui, di dalam Asbuton terdapat dua unsur utama, yaitu aspal
(bitumen) dan mineral. Didalam pemanfaatannya untuk pekerjaan peraspalan,
kedua unsur tersebut akan sangat dominan mempengaruhi kinerja dari campuran
beraspal yang direncanakan.

Hasil pengujian fisik dan analisis kimia dari mineral dan bitumen Asbuton hasil
ekstraksi, dari deposit di lokasi Kabungka dan Lawele diperlihatkan pada Tabel
1.2. dan Tabel 1.3.

Tabel 1.2. Sifat fisik aspal Asbuton dari Kabungka dan Lawele

Hasil Pengujian

Jenis pengujian Asbuton padat
dari Kabungka

Asbuton padat
dari Lawele

Kadar aspal,% 20 30,08

Penetrasi, 25
o
C,100 gr, 5 detik,0,1 mm 4 36

Titik lembek,
o
C 101 59

Daktilitas, 25
o
C, 5cm/menit, cm < 140 >140

Kelarutan dalam C2HCL3, % - 99,6

Titik Nyala,
o
C - 198

Berat Jenis 1,046 1,037

Penurunan berat (TFOT), 163
o
C, 5 jam - 0,31

Penetrasi setelah TFOT, % asli - 94

Titik Lembek setelah TFOT,
o
C - 62

Daktilitas setelah TFOT, cm - >140
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Tabel 1.3. Sifat kimia aspal Asbuton dari Kabungka dan Lawele

Hasil Pengujian

Jenis pengujian Asbuton padat
dari Kabungka

Asbuton padat
dari Lawele

Nitrogen (N),% 29,04 30,08

Acidafins (A1), % 9,33 6,60

Acidafins (A2), % 12,98 8,43

Parafin (P), % 11,23 8,86

Parameter Maltene 1,50 2,06

Nitrogen/Parafin, N/P 2,41 3,28

Kandungan Asphaltene, % 39,45 46,92

Dilihat dari komposisi kimianya, aspal Asbuton dari kedua daerah deposit memiliki
senyawa Nitrogen base yang tinggi dan parameter malten yang baik.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Asbuton memiliki pelekatan yang baik
dengan agregat dan keawetan yang cukup. Namun dilihat dari karakteristik lainnya
Asbuton dari Kabungka memiliki nilai penetrasi yang relatif rendah dibandingkan
dengan Asbuton dari Lawele.

Mineral Asbuton didominasi oleh “Globigerines limestone” yaitu batu kapur yang
sangat halus yang terbentuk dari jasad renik binatang purba foraminifera mikro
yang mempunyai sifat sangat halus, relatif keras berkadar kalsium tinggi dan baik
sebagai filler pada campuran beraspal. Hasil pengujian analisis kimia mineral
Asbuton hasil ekstraksi, dari lokasi Kabungka dan Lawele diperlihatkan pada
Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Komposisi kimia mineral Asbuton Kabungka dan Lawele

Hasil Pengujian

Senyawa Asbuton dari
kabungka

Asbuton dari
Lawele

CaCO3 86,66 72,90

MgCO3 1,43 1,28

CaSO4 1,11 1,94

CaS 0,36 0,52

H2O 0,99 2,94

SiO2 5,64 17,06

Al2O3 + Fe2O3 1,52 2,31

Residu 0,96 1,05

3.7. Asbuton Untuk Bahan Jalan

Jenis-jenis asbuton yang telah diproduksi, baik secara fabrikasi maupun secra
manual pada tahun-tahun belakangan ini adalah Asbuton butir atau mastik
Asbuton, Aspal yang dimodifikasi dengan Asbuton dan Bitumen Asbuton hasil
ekstraksi yang dimodifikasi.
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3.3.1. Asbuton butir

Asbuton butir adalah hasil pengolahan dari Asbuton berbentuk padat yang di
pecah dengan alat pemecah batu (crusher) atau alat pemecah lainnya yang sesuai
sehingga memiliki ukuran butir tertentu. Adapun bahan baku untuk membuat
Asbuton butir ini dapat asbuton padat dengan nilai penetrasi bitumen rendah (<10
dmm) seperti asbuton padat eks Kabungka atau yang memiliki nilai penetrasi
bitumen diatas 10 dmm (misal asbuton padat eks Lawele), namun dapat juga
penggabungan dari kedua jenis asbuton padat tersebut.

Melalui pengolahan ini diharapkan dapat mengeliminasi kelemahan-kelemahan,
yaitu ketidak seragaman kandungan bitumen dan kadar air serta dengan membuat
ukuran maksimum butir yang lebih halus sehingga diharapkan dapat lebih
mempermudah termobilisasinya bitumen asbuton dari dalam butiran mineralnya.
Ilustrasi pengolahan Asbuton Butir dari bahan baku asbuton padat dengan nilai
penetrasi bitumen rendah (misal eks Kabungka) dan dari bahan baku asbuton
padat dengan nilai penetrasi bitumen tinggi (misal penggabungan antara Asbuton
eks Kabungka dan eks Lawele dengan komposisi tertentu) disajikan pada Gambar
1.3a dan Gambar 5.3b.

Khusus untuk Asbuton butir yang diolah dari Asbuton Lawele atau yang
dimodifikasi dengan menggunakan aditif, maka hasil pengolahannya seperti
Asbuton butir Tipe 20/25 ukuran butir maksimum yang diijinkan adalah 4,75 mm.
Hal demikian, dapat dipahami karena pada saat pengolahan relatif sulit dan pada
waktu penyimpanan atau penumpukan hasil olahan mudah terjadi penggumpalan.

Jenis Asbuton butir yang diproduksi atau yang ada dipasaran adalah 4 (empat)
tipe, perbedaan antara masing-masing tipe asbuton butir tersebut adalah
didasarkan atas kelas penetrasi dan kandungan bitumennya. Persyaratan ke
empat tipe asbuton butir seperti diperlihatkan pada Tabel 1.5.

Asbuton olahan yang berupa Asbuton butir ini dapat digunakan untuk campuran
beraspal panas, campuran beraspal hangat, campuran beraspal dingin dengan
peremaja Emulsi, campuran beraspal dingin dengan peremaja Aspal Cair
(Cutback) dan sebagai bahan pengikat lapis penetrasi Macadam.

Khusus penggunaan Asbuton butir untuk campuran beraspal dingin dengan
peremaja Aspal Cair (Cutback) pada buku pedoman ini belum dibahas karena
masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, Yakni terutama untuk
mendapat jenis peremaja yang minyak ringannya dapat menguap dengan cepat
sehingga kualitas campuran dingin yang diperoleh memiliki kekuatan campuran
awal (segera setelah selesai penggelaran) yang cukup baik atau tidak terjadi
pergeseran atau deformasi plastis.

Asbuton butir yang akan digunakan harus dalam kemasan kantong atau kemasan
lain yang kedap air serta mudah penanganannya saat dicampur di ruang
pencampur (pugmill). Asbuton butir tersebut harus ditempatkan pada tempat yang
kering dan beratap sehingga Asbuton terlindung dari hujan atau sinar matahari
langsung. Tinggi penimbunan Asbuton butir tidak boleh lebih dari 2 meter.

Kemasan asbuton butir harus memiliki label yang jelas dan memuat informasi
berikut:

 logo pabrik
 kode pengenal antara lain tipe, berat, penetrasi bitumen, diameter butir dan

kelas kadar bitumen asbuton
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Tabel 1.5. Jenis pengujian dan persyaratan Asbuton Butir

Sifat-sifat Asbuton Metoda Pengujian
Tipe

5/20

Tipe

15/20

Tipe

15/25

Tipe

20/25

Kadar bitumen asbuton; % SNI 03-3640-1994 18-22 18 - 22 23-27 23 - 27

Ukuran butir

- Lolos Ayakan No 4 (4,75 mm); % SNI 03-1968-1990 100 100 100 100

- Lolos Ayakan No 8 (2,36 mm); % SNI 03-1968-1990 100 100 100 Min 95

- Lolos Ayakan No 16 (1,18 mm); % SNI 03-1968-1990 Min 95 Min 95 Min 95 Min 75

Kadar air, % SNI 06-2490-1991 Maks 2 Maks 2 Maks 2 Maks 2

Penetrasi aspal asbuton pada 25 °C,

100 g, 5 detik; 0,1 mm

SNI 06-2456-1991 ≤10 10 - 18 10 - 18 19 - 22

Keterangan:
1. Asbuton butir Tipe 5/20 : Kelas penetrasi 5 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 20 %.
2. Asbuton butir Tipe 15/20 : Kelas penetrasi 15 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 20 %.
3. Asbuton butir Tipe 15/25 : Kelas penetrasi 15 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 25 %.
4. Asbuton butir Tipe 20/25 : Kelas penetrasi 20 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 25 %.

Gambar 1.3a. Ilustrasi pengolahan Asbuton padat dengan nilai penetrasi bitumen
rendah (< 10 dmm) menjadi Asbuton Butir
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Gambar 1.3b. Ilustrasi pengolahan Asbuton padat dengan nilai penetrasi bitumen
tinggi (> 10 dmm) menjadi Asbuton Butir

3.3.2. Asbuton hasil ekstraksi

Ekstraksi Asbuton dapat dilakukan secara total hingga mendapatkan bitumen
Asbuton murni atau untuk memanfaatkan keunggulan mineral asbuton sebagai
filler, ekstraksi dilakukan hingga mencapai kadar bitumen tertentu. Produk
ekstraksi Asbuton dalam campuran beraspal dapat diigunakan sebagai bahan
tambah (aditif) aspal atau sebagai bahan pengikat sebagaimana halnya aspal
standar siap pakai atau setara aspal keras.

Bahan baku untuk membuat aspal hasil ekstraksi Asbuton ini dapat dilakukan dari
asbuton dengan nilai penetrasi rendah (misal asbuton eks Kabungka) atau
asbuton dengan nilai penetrasi tinggi (misal asbuton eks Lawele).

Bahan pelarut yang dapat digunakan untuk ekstraksi asbuton diantaranya adalah
kerosin, algosol, naptha, normal heptan, asam sulfat dan trichlor ethylen (TCE).

Terdapat beberapa produk hasil ekstraksi (refine) Asbuton dengan
kadar/kandungan bitumen antara 60 hingga 100%. Apabila bitumen hasil ekstraksi
yang keras (penetrasi rendah) maka untuk membuat bitumen tersebut setara
dengan aspal keras Pen 40 dan Pen 60 dapat dilunakkan dengan bahan pelunak
(minyak berat) dengan komposisi tertentu.

Hasil ekstraksi Asbuton yang masih memiliki mineral antara 50% sampai dengan
60%, agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengikat masih memerlukan
pelunak atau peremaja sehingga yang selama ini telah digunakan dilapangan
adalah dengan mencampuran hasil ekstraksi tersebut dengan Aspal Keras atau
dikenal dengan istilah “Aspal Yang Dimodifikasi Dengan Asbuton”. Persyaratan
Aspal keras yang yang dimodifikasi dengan Asbuton diperlihatkan pada Tabel 1.6.

Adapun Bitumen Asbuton hasil ekstraksi dengan kadar/kandungan bitumen 100%
atau “Bitumen Asbuton Modifikasi” yang memiliki nilai penetrasi berkisar antara 40
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dmm sampai dengan 60 dmm, harus memenuhi persyaratan sesuai yang
diperlihatkan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.6. Persyaratan Aspal Yang Dimodifikasi Dengan Asbuton

No. Jenis Pengujian Metode Persyaratan

1. Penetrasi, 25 ‘C; 100 gr; 5 dctik; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 40 - 60

2. Titik Lembek, °C SNI 06-2434-1991 Min. 55

3. Titik Nyala, °C SNI 06-2433-1991 Min. 225

4. Daktilitas; 25 °C, cm SNI 06-2432-1991 Min. 50

5. Berat jenis SNI 06-2441-1991 Min. 1,0

6. Kelarutan dalam Trichlor Ethylen, % berat RSNI M-04-2004 Min. 90

7. Penurunan Berat (dengan TFOT), % berat SNI 06-2440-1991 Maks. 1

8. Penetrasi setelah kehilangan berat, % asli SNI 06-2456-1991 Min. 55

9. Daktilitas setelah TFOT, cm SNI 06-2432-1991 Min. 25

10 Mineral Lolos Saringan No. 100, % * SNI 03-1968-1990 Min. 90

Catatan : * Hasil Ekstraksi

Tabel 1.7. Persyaratan Bitumen Asbuton Modifikasi

No. Jenis Pengujian Metode Persyaratan

1. Penetrasi, 25
o
C; 100 gr; 5 dctik; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 40 - 60

2. Titik Lembek,
o
C SNI 06-2434-1991 Min. 55

3. Titik Nyala,
o
C SNI 06-2433-1991 Min. 225

4. Daktilitas; 25
o
C, cm SNI 06-2432-1991 Min. 100

5. Berat jenis SNI 06-2441-1991 Min. 1,0

6 Kelarutan dalam Trichlor Ethylen; % berat RSNI M-04-2004 Min. 99

7. Penurunan Berat (dengan TFOT), %berat SNI 06-2440-1991 Maks. 1

8 Penetrasi setelah penurunan berat, % asli SNI 06-2456-1991 Min. 65

9 Daktilitas setelah penurunan berat, cm SNI 06-2432-1991 Min. 50

3.8. Manfaat Asbuton Sebagai Bahan Campuran Beraspal

Sebagaimana diuraikan pada Butir 4.2, bahwa Asbuton memiliki kelebihan, yaitu:
kandungan Nitrogen dan Parameter Maltene yang relatif tinggi serta kandungan
mineral kapur dan silika. Pengaruh dari sifat tersebut maka secara teknik apabila
Asbuton digunakan sebagai bahan campuran beraspal, maka campuran beraspal
tersebut akan meningkat sifat tekniknya. Sejalan dengan naiknya karakteristik
campuran beraspal terbut, maka secara finansial pun untuk wilayah-wilayah
tertentu kemungkinan akan lebih ekonomis. Hal tersebut sangat tergantung
terhadap harga aspal keras pada suatu wilayah. Di bawah ini diuraikan kelebihan
secara teknik penggunaan Asbuton sebagai bahan campuran beraspal panas dan
diuraikan contoh penggunaan Asbuton sebagai bahan campuran beraspal panas
di daerah Jawa Barat yang mana secara finansial masih kompetitif (cukup
ekonomis) bila dibandingkan dengan harga campuran beraspal yang tanpa
menggunakan Asbuton.
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3.4.1. Kelebihan penggunaan Asbuton secara teknik

Berdasarkan hasil kajian dilaboratorium, diperoleh bahwa untuk pembuatan
campuran beraspal panas dengan menggunakan Asbuton Butir, Aspal yang
dimodifikasi Asbuton dan Bitumen Asbuton modifikasi memiliki kelebihan secara
teknik yaitu sebagaimana ditunjukkan dengan besaran mekanistik, yaitu Modulus
Resilien (MR) atau Modulus Elastisitas (E). Makin banyak penambahan Asbuton
(khususnya untuk jenis Asbuton Butir) maka Modulus Resilien (MR) campuran
beraspal makin tinggi (lihat Gambar 1.4a).

Apabila membatasi penggunaan Asbuton Butir sehingga Modulus Resilien tidak
terlampau tinggi yang dapat mengakibatkan campuran beraspal mudah patah
karena tebal nominalnya hanya 4 cm (misal untuk ACWC), khususnya untuk lapis
tambah (overlay). Untuk itu, Modulus Resilien campuran beraspal yang
menggunakan Asbuton ditetapkan maksimum 2,5 kali Modulus Resilien lapis
permukaan beraspal jalan existing (umumnya berkisar antara 1500 MPa). Jadi
Modulus Resilien campuran beraspal yang menggunakan Asbuton maksimum
sebesar 3750 MPa.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada Gambar 5.4 diperoleh bahwa proporsi
maksimum masing-masing tipe Asbuton Butir adalah Tipe 5/20 sebanyak 5%, Tipe
15/20 sebanyak 7%, Tipe 15/25 sebanyak 8,5% dan Tipe 20/25 sebanyak 10,5%.

Adapun untuk campuran beraspal panas yang menggunakan Aspal yang
dimodifikasi Asbuton atau yang menggunakan Bitumen Asbuton Modifikasi apabila
dibandingkan dengan campuran beraspal panas yang hanya menggunakan Aspal
Pen 60, maka kedua campuran beraspal tersebut memiliki Modulus Resilien (MR)
sekitar 1,5 kali dari Modulus Resilien (MR) campuran beraspal panas yang hanya
menggunakan Aspal Pen 60 (umumnya sebesar 2500 MPa).

Untuk seluruh campuran beraspal panas yang menggunakan Asbuton memiliki
ketahanan terhadap terjadinya alur dengan ditunjukkan dengan nilai Stabilitas
Dinamis hasil pengujian dengan alat Wheel Tracking Machine dengan besaran >
2500 lintasan/mm.
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Keterangan:
- T 5/20 : Asbuton butir Tipe 5/20
- T 15/20 : Asbuton butir Tipe 15/20
- T15/25 : Asbuton butir Tipe 15/25
- T 20/25 : Asbuton butir Tipe 20/25

Gambar 1.4. Peningkatan Modulus Resilien campuran beraspal panas yang
menggunakan berbagai Tipe Asbuton Butir
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3.4.2. Kelebihan penggunaan Asbuton secara finansial

Sesuai kajian teknik tentang kelebihan penggunaan Asbuton sebagai bahan
campuran beraspal sebagaimana diuraikan pada Butir 4.4.1, maka pada Tabel 1.8
di uraikan perbandingan antara biaya masing-masing jenis campuran beraspal
yang menggunakan Asbuton pada setiap tonnya dengan biaya campuran beraspal
panas yang tanpa menggunakan Asbuton (contoh untuk lokasi Jawa Barat). Pada
Tabel 1.8, terlihat bahwa apabila membandingkan harga pada setiap tonnya maka
hanya harga campuran beraspal yang menggunakan Asbuton Butir Tipe 5/20 yang
lebih murah dari pada campuran beraspal yang tanpa menggunakan Asbuton.

Apabila memperhatikan Tabel 1.9, yaitu dengan menggunakan contoh perhitungan
overlay maka ditinjau dari kekuatan maka untuk umur rencana yang sama (misal 5
tahun) campuran beraspal yang menggunakan Asbuton dapat mereduksi
ketebalan lapis tambah sehingga lebih ekonomis. Besarnya reduksi Aspal Pen 60,
Agregat dan biaya konstruksi untuk masing-masing jenis campuran beraspal
panas yang menggunakan Asbuton adalah berturut-turut sebagai berikut:
1. ACWC dengan Tipe 5/20: 16,7%; 4,3%; dan 13,5%
2. ACWC dengan Tipe 15/20: 23,3%; 6,0%; dan 13,4%
3. ACWC dengan Tipe 15/25: 35,4%; 6,8%; dan 14,0%
4. ACWC dengan Tipe 20/25: 43,8%; 8,4%; dan 13,1%
5. ACWC dengan Aspal Yang Dimodifikasi Asbuton: 20,0%; 0,3%; dan 8,1%
6. ACWC dengan Bitumen Asbuton Modifikasi: 100%; 0%; dan 4%.
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Tabel 1.8. Perbandingan Proporsi Bahan dan Perkiraan Biaya Per Ton Campuran Beraspal Panas Lapis Permukaan, ACWC (Lokasi Jawa Barat)

% 6 94 5 5 90 4,6 7 88,4 3,875 8,5 87,625 3,375 10,5 86,125

Ton 0,06 0,94 0,05 0,05 0,90 0,046 0,07 0,88 0,03875 0,085 0,88 0,03375 0,105 0,86

ASUMSI BIAYA 4.250.000 1.000.000 1.250.000

BAHAN PER TON : 250.000 1.100.000 1.300.000

- Biaya Bahan 255.000 235.000 212.500 50.000 225.000 195.500 77.000 221.000 164.688 106.250 219.063 143.438 136.500 215.313

- Campuran

2. BIAYA BAHAN DAN

CAMPURAN

ASB TIPE

20/25 (Rp)

AGREGAT

(Rp)

490.000 487.500 493.500 490.000 495.250

ASPAL

PEN 60

(Rp)

ASB TIPE

15/25 (Rp)

AGREGAT

(Rp)

ASPAL

PEN 60

(Rp)

AGREGAT

(Rp)

ASPAL

PEN 60

(Rp)

ASB TIPE

15/20 (Rp)

AGREGAT

(Rp)

ASPAL

PEN 60

(Rp)

AGREGAT

(Rp)

ASPAL PEN

60 (Rp)

ASB TIPE

5/20 (Rp)

ASPAL

PEN 60

ASB TIPE

20/25 (Ton)

AGREGAT

(Ton)

ASPAL PEN 60 = Rp. ASBUTON T 5/20 = Rp. ASBUTON T 15/25 = Rp.

AGREGAT = Rp. ASBUTON T 15/20 = Rp. ASBUTON T 20/25 = Rp.

AGREGAT

(Ton)

ASPAL

PEN 60

(Ton)

ASB TIPE

15/25 (Ton)

AGREGAT

(Ton)

ASB TIPE

5/20 (Ton)

AGREGAT

(Ton)

ASPAL

PEN 60

(Ton)

ASB TIPE

15/20 (Ton)

1. PROPORSI BAHAN DAN

CAMPURAN

ASPAL

PEN 60

(Ton)

AGREGAT

(Ton)

ASPAL PEN

60 (Ton)

ACWC DGN ASPAL PEN 60 + ASB

TIPE 15/25 (8,5%)

ACWC DGN ASPAL PEN 60 + ASB

TIPE 20/25 (10,5%)

ACWC-P60 ACWC-T5/20 ACWC-T15/20 ACWC-T15/25 ACWC-T20/25

URAIAN

ACWC DGN ASPAL

PEN 60 (6%)

ACWC DGN ASPAL PEN 60 + ASB

TIPE 5/20 (5%)

ACWC DGN ASPAL PEN 60 + ASB

TIPE 15/20 (7%)

% 6 94 6,3 93,7 6 94

Ton 0,06 0,94 0,063 0,937 0,06 0,94

4.500.000

5.000.000

- Biaya Bahan 255.000 235.000 283.500 234.250 300.000 235.000

- Campuran

2. BIAYA BAHAN DAN

CAMPURAN

BITUMEN

ASBUTON

MODIFIKASI

AGREGA

T (Rp)

517.750 535.000

ASPAL

DIMODIFIK

ASI

AGREGAT

(Rp)

ASPAL DIMODIFIKASI ASBUTON = Rp.

BITUMEN ASBUTON MODIFIKASI = Rp.

ASPAL

DIMODIFIK

ASI

AGREGAT

(Ton)

BITUMEN

ASBUTON

MODIFIKASI

AGREGA

T (Ton)

ACWC DGN ASPAL

DIMODIFIKASI

ASBUTON

ACWC DGN BITUMEN

ASBUTON

MODIFIKASI

ASPAL

PEN 60

(Rp)

AGREGAT

(Rp)

490.000

URAIAN

ACWC DGN ASPAL

PEN 60 (6%)

ACWC-P60

1. PROPORSI BAHAN DAN

CAMPURAN

ASPAL

PEN 60

(Ton)

AGREGAT

(Ton)
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1. KEKUATAN STRUKTUR PERKERASAN RENCANA (DESIGN STRUKTURAL NUMBER, SNdes) :

METODA AASHTO 1993

- Lalu lintas rencana pada =

design lane, UR = 5 Tahun

- CBR tanah dasar = 6 %

a. Reliability (R) = 90% --> ZR = -1,282

b. Overall standard deviation (S0), = 0,35

c. Design serviceability loss (∆PSI = IP0 – IPt).

Indeks Permukaan pada Akhir Umur Rencana (IPt) = 2,0

Indeks Permukaan pada Awal Umur Rencana (IPo) = 4,2

d. Modulus resilien efektif (effective resilient modulus) material tanah dasar (MR), = 9000 psi

CBR Tanah Dasar = 6,0 %

f. Log10 (75.000.000) = 7,477

e. Hubungan antara lalu lintas dengan konstruksi perkerasan

SN-design = 5

2. PERHITUNGAN OVERLAY

a. KEKUATAN STRUKTUR PERKERASAN EXISTING

- SN-exit = a1 x D1 + a2 x D2 x m + a3 x D3 x m

m = 0,9 (Drainase relatif baik)

- Kondisi Permukaan Perkerasan Rusak Sedang

Fktor Koreksi = 0,80

- ACLama = 13,0 cm = 5,12 inci a1 0,40

- BASE = 20,0 cm = 7,87 inci a2 0,13

- SUBBSAE = 40,0 cm = 15,75 inci a3 0,10

SN-exist = 4,0

B. TEBAL LAPIS TAMBAH (OVERLAY)

SN-overlay = SN-perlu - SN-exist = 1,0

per m
2

ACWC-P60 0,400 - -

ACWC-T5/20 0,460 0,8 (9.880)

ACWC-T15/20 0,465 0,9 (9.790)

ACWC-T15/25 0,465 0,9 (10.240)

ACWC-T20/25 0,465 0,9 (9.565)

ACWC DGN ASPAL

DIMODIFIKASI ASBUTON
0,460 0,8 (5.948)

ACWC DGN BITUMEN

ASBUTON MODIFIKASI
0,455 0,8 (2.941)

Keterangan :
1)

= Bila lebar perkerasan 7 meter

Tabel 1.9 Contoh Perhitungan Overlay

30.000.000 ESA

a1-OV
MODULUS

(MPa)
JENIS CAMPURAN ACWC

SELISIH TEBAL DAN BIAYA DIANBINGKAN ACWC

PEN 60

BIAYA/m
2

(Rp)

TEBAL (cm)
D BIAYA (Rp.)

per km
1)

2500 6,5 73.255

D TEBAL

(cm)

3750 5,6 63.465

3700 5,7 63.375

3750 5,6 63.690

3750 5,6 63.015

3500 5,7 70.314

3700 5,7 67.308

(66.953.495)

(41.632.500)

(20.585.000)

-

(69.160.000)

(68.528.871)

(71.679.624)

 

8.07-)(Mlogx2.32

1SN

1094
0.40

IP-IP

ΔPSI
log

0.20-1)(SNlogx9.36SxZ)(WLog R10

5.19

f0

10

100R1810 
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4. Pengelolaan Lingkungan pada pelaksanaan konstruksi

4.1. Umum

Pengelolaan lingkungan perlu dilakukan pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan,
namun sesuai dengan judul pedomanl ini, pembahasan tentang pelaksanaan
pengelolaan lingkungan ini adalah terbatas hanya pada tahap pelaksanaan
konstruksi.

Selama pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan serta perbaikan setiap cacat mutu
pekerjaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

a. Mempunyai perhatian penuh terhadap keselamatan seluruh karyawan yang
berada dilapangan dan memelihara lokasi pekerjaan serta pekerjaan dalam
kondisi yang memadai dari gangguan yang membahayakan personil.

b. Menyediakan dan memelihara atas penerangan, pagar, rambu peringatan dan
perhatian, kapan dan dimana diperlukan untuk melindungi pekerjaan atau untuk
keselamatan dan kenyamanan masyarakat atau lainnya.

c. Menangani semua tindakan pencegahan yang memadai untuk menghindari
kerusakan kehidupan dan lingkungan kerja. Tindakan pencegahan tersebut,
harus termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1) Kelengkapan fasilitas sanitasi untuk pencegahan polusi biologi atau pabrik
dari lapangan atau setiap sumber air, sungai, sumur, tangki, penampungan
dan pemasokan air.

2) Pencegahan timbulnya kerusakan tanpa alasan terhadap flora dan fauna.

3) Pencegahan timbulnya gas yang berlebihan atau pengeluaran asap dari
mesin atau alat-alat operasional lainnya yang berhubungan dengan
pekerjaan.

4) Pencegahan dari kerusakan atau gangguan terhadap sumber air, saluran
irigasi dan drainase.

5) Pencegahan dari kebisingan suara knalpot yang sangat mengganggu atau
tidak dikehendaki.

4.2. Mobilisasi dan demobilisasi

a. Mobilisasi dan pemasangan peralatan dari satu lokasi ke tempat pekerjaan
dimana peralatan tersebut akan digunakan. Peralatan tersebut sesuai dengan
yang tercantum dalam penawaran.

b. Penyediaan dan pemeliharaan base camp, kantor lapangan, tempat tinggal,
bengkel, gudang dan sebagainya.

c. Perkuatan jembatan lama untuk pengangkutan alat-alat berat.

4.3. Transportasi dan penanganan

a. Pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku maupun ketentuan tentang
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Beban dan muatan sumbu kendaraan atau peralatan lainnya, harus disesuaikan
dengan jalan dan jembatan yang ada dilingkungan proyek. Bilamana terjadi
kerusakan pada jalan ataupun jembatan yang disebabkan oleh kegiatan
pelaksanaan pekerjaan maka harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

c. Bilamana terdapat bahan yang hendak dibuang maka harus mengatur
pembuangan bahan di luar ruang milik jalan dan harus mendapatkan ijin tertulis
dari pemilik tanah dimana bahan buangan tersebut akan ditempatkan.
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4.4. Pemeliharaan lalu lintas

a. Selama pelaksanaan pekerjaan semua jalan lama tetap terbuka untuk lalu lintas
dan dijaga dalam kondisi aman serta dapat digunakan sehingga permukiman di
sepanjang dan berdekatan dengan lokasi pekerjaan disediakan jalan masuk
yang aman dan nyaman.

b. Bilamana diperlukan membuat jalan atau jembatan sementara, maka
sebelumnya harus melakukan semua pengaturan yang diperlukan, bila
diperlukan termasuk pembayaran kepada pemilik tanah atas penggunaan tanah
itu dan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Setelah
pekerjaan selesai, maka kondisi tanah tersebut harus dibersihkan dan
dikembalikan ke kondisi semula sesuai kesepakatan.

c. Pengaturan sementara untuk lalu lintas untuk menjaga keselamatan umum dan
kelancaran lalu lintas harus mencakup:

1) Pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas dan penghalang (barrier).
Rambu lalu lintas dan penghalang yang digunakan selama pelaksanaan
pekerjaan harus diberi garis-garis (strips) yang reflektif dan atau terlihat jelas
pada malam hari.

2) Untuk kelancaran lalu lintas di samping pemasangan rambu lalu lintas dan
penghalang, diperlukan juga menyediakan dan menempatkan petugas
bendera. Tugas utama petugas bendera adalah mengarahkan arus lalu lintas
yang melalui dan disekitar lokasi pekerjaan, terutama untuk pengaturan lalu
lintas satu arah.

d. Pemeliharaan untuk keselamatan lalu lintas perlu dilakukan, yaitu terdiri atas:

1) Penyediaan jalan sementara dan pengendalian lalu lintas selama
pelaksanaan kegiatan harus dipelihara agar tetap aman dan dalam kondisi
pelayanan yang memenuhi ketentuan, sehingga menjamin keselamatan lalu
lintas dan bagi pemakai jalan umum.

2) Selama pelaksanaan, harus menjamin bahwa perkerasan dan bahu jalan
dilokasi yang berdekatan dengan daerah milik jalan harus dijaga agar bebas
dari bahan lapis pondasi, kotoran dan bahan yang tidak terpakai lainnya yang
dapat mengganggu atau membahayakan lalu lintas yang lewat.

4.5. Bahan dan penyimpanan

Bahan yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi spesifikasi dan standar
yang berlaku, memnuhi ukuran, pembuatan, jenis dan mutu yang disyaratkan dalam
Gambar.

4.6. Pekerjaan pembersihan

a. Selama periode pelaksanaan, pekerjaan harus bebas dari akumulasi sisa bahan,
kotoran dan sampah, yang diakibatkan oleh operasi pelaksanaan serta harus
memelihara tempat kerja dalam kondisi rapi dan bersih setiap saat. Pembersihan
harus dilakukan secara teratur untuk menjamin bahwa tempat kerja, struktur,
kantor sementara, tempat hunian.

b. Sistem drainase harus terpelihara dan bebas dari kotoran dan bahan yang lepas
dan berada dalam kondisi operasional pada setiap saat.

c. Rumput yang tumbuh pada benih lama atau yang baru pada lokasi yang
dikerjakan dan pada talud samping harus dipangkas dan dipelihara.

d. Bilamana dianggap perlu, untuk mencegah debu atau pasir yang berterbangan
maka harus dilakukan penyemprotan dengan air terhadap bahan dan sampah
yang kering disemprot air.
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e. Rambu lalu lintas dan sejenisnya harus dibersihkan secara teratur agar bebas
dari kotoran dan bahan lainnya.

f. Untuk menampung sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah dilapangan
sebelum dibuang, harus disediakan tempat khusus, misal drum.

g. Sisa bahan, kotoran dan sampah harus dibuang ditempat yang telah ditentukan
sesuai dengan Peraturan Pusat maupun Daerah dan Undang-undang
Pencemaran Lingkungan yang berlaku.

h. Sisa bahan, kotoran dan sampah tidak diperkenankan dikubur dilokasi proyek
tanpa persetujuan dan tidak diperkenankan dibuang pada daerah aliran air atau
sungai.

4.7. Aspek lingkungan hidup

a. Sebelum pelaksanaan fisik dilapangan, program pelaksanaan manajemen
lingkungan terlebih dahulu harus disusun dan telah mendapat persetujuan.

b. Perencanaan pengelolaan lingkungan (PPL) yang harus dilaksanakan
mencakup:

1) Semua kendaraan dan mesin-mesin yang digunakan pada pelaksanaan
pekerjaan harus memiliki peredam sehingga menghasilkan suara yang tidak
membisingkan, Disamping itu, gas buang yang dihasilkan harus sesuai
dengan standar mutu udara yang ada.

2) Operasi dan pemeliharaan kendaraan dan mesin-mesin harus dilaksanakan
sesuai dengan pabrik pembuatnya dan tidak mencemari air dan tanah.

3) Semua kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus diusahakan dilakukan pada
siang hari, kecuali ada ijin atau perintah lain.

4) Pengadaan tenaga kerja dengan kemampuan dan keahlian sesuai dengan
yang diperlukan maka prioritas harus diberikan kepada pekerja setempat.

5) Lokasi sumber bahan (Quarry), harus dipilih berdasarkan beberapa arahan
sebagai berikut:

a) Prioritas utama dalam pemilihan lokasi sumber bahan adalah yang sudah
dibuka, bilamana jumlah dan mutunya memenuhi.

b) Lokasi sumber bahan harus dipilih yang memberikan rasio tertinggi
antara kapasitas bahan yang digali (baik kuantitas dan kualitas) dan
kehilangan sumber daya Negara.

c) Lokasi sumber bahan yang disarankan adalah yang berdekatan dengan
alinyemen jalan, yang sangat mudah diambil dan mempunyai tebing yang
tidak curam.

d) Ekploitasi sumber bahan yang berlokasi di daerah sumber daya alam
yang vital harus dihindari, seperti hutan tanaman kayu dan hutan lebat
lainnya maupun daerah-daerah penghasil bahan makanan dan hutan
lindung untuk hewan lainnya.

e) Disarankan untuk dihindari atau setidaknya mengurangi pemilihan lokasi
sumber bahan di dasar sungai. Meskipun pemilihan lokasi sumber bahan
di luar dasar sungai tidak memungkinkan, sumber bahan yang terletak di
sungai atau saluran kecil tetap tidak boleh diambil. Disarankan untuk
memilih lokasi sumber bahan dipetak-petak atau endapan alluvial yang
terletak di dasar sungai tetapi tidak dialiri air pada kondisi air normal.

6) Penggalian di daerah sumber bahan hanya dilaksanakan untuk pemasokan
bahan kebutuhan proyek.
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7) Bilamana sumber bahan terletak didaerah bergunung atau berbukit, atau
bilamana kondisi talud sangatlah mempengaruhi stabilitas lereng, maka
penggalian bertangga harus dilakukan. Lereng sumber bahan yang telah
dibentuk kembali harus mempunyai kelandaian yang tidak kurang dari rata-
rata 1 : 3 (kurang dari 2%). Setelah pelaksanaan lereng bertangga dan
pembaharuan sistem drainase, permukaan tersebut harus dilengkapi dengan
lapisan rumput dan ditanami dengan semak maupun pohon. Pemeliharaan
tanaman ini diperlukan dalam dua tahun pertama setelah penanaman.

8) Pembentukan kembali lokasi sumber bahan dilaksanakan dengan kriteria
sebagai berikut:

a) Kegiatan rehabilitasi harus dimulai sesegera mungkin setelah pekerjaan
selesai dan kegiatan ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan
pengambilan bahan galian berikutnya.

b) Galian dilokasi sumber bahan harus ditimbun kembali dengan
menggunakan bahan yang diperoleh dari pekerjaan pembersihan dan
bahan galian yang tidak dapat digunakan untuk bahan konstruksi.

c) Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan dengan memanfaatkan kembali bahan
humus yang diperoleh dari pekerjaan pembersihan dan pembongkaran
pada lapis permukaan tanah asli (kira-kira setebal 50 cm). Bahan humus
ini ditumpuk agak landai dan ditempatkan di lokasi yang teduh dan jauh
dari lokasi pengambilan bahan galian. Tumpukan humus ditutup dengan
bahan organik seperti rumput atau daun. Perumputan dengan jenis
Herbaceous lebih disarankan. Tumpukan humus tersebut secara
bertahap ditempatkan kembali di lokasi bekas galian pada sumber bahan
dan selanjutnya ditutup dengan tanaman. Rumput, semak dan pohon
dapat digunakan untuk penutupan ini.
Apabila bahan ini diperoleh dari pemasok maka ketentuan pada Butir 8)
c) di atas tidak digunakan.

9) Kegiatan pembersihan dan pembongkaran hanya dilaksanakan di daerah
yang benar-benar diperlukan untuk pekerjaan.

10) Pembabatan tanaman selama kegiatan pembersihan dan pembongkaran
harus ditindaklanjuti dengan penanaman kembali sedemikian hingga
mendekati kondisi sebelum pembabatan.

11) Penanaman kembali dengan pohon atau semak harus mengikuti hal-hal
berikut:

a) Penggantian dengan tanaman sejenis yang ditebang, bila
memungkinkan.

b) Bilamana pertumbuhan tanaman dirasa agak lambat, maka tanaman
yang berumur tiga tahun atau lebih harus digunakan, kecuali jika jenis
tersebut tidak mampu menciptakan kondisi seperti semula atau tidak
mampu memberikan perlindungan lereng dalam waktu yang lama.
Selanjutnya, jenis tanaman dengan pertumbuhan sedang sampai cepat
dapat digunakan.

c) Jenis Authochthonous lebih disarankan untuk tanaman exotic.

d) Untuk penanaman kembali semak, pemilihan jenis semak harus
mengutamakan jenis yang dapat memberi makanan dan perlindungan
bagi binatang.
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e) Jenis tanaman berakar panjang tetapi tidak membahayakan stabilitas
jalan dan tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi lebih
disarankan.

f) Berbagai jenis tanaman yang baik untuk digunakan, untuk penanaman
kembali adalah Leucaena, Leucocephala, Calliandra, Calonthrysus,
Acacia Auriculiformis, Acacia Ducurrens dan Gliricidia Sepium.

g) Pohon harus ditanam pada jarak yang cukup dari tepi jalan dan jarak
antara pohon pada garis yang sama sekitar 15 meter.

h) Pemeliharaan yang teratur pada tanaman yang ditanam kembali sangat
diperlukan.

i) Pohon hasil penanaman kembali yang mati harus diganti dengan yang
baru.

12) Permukaan yang menghasilkan sejumlah debu distmosfir akibat kegiatan
pekerjaan harus dibasahi secara teratur.

13) Kerusakan dan gangguan terhadap utilitas umum seperti jaringan telepon,
listrik, gas, pipa air, fasilitas irigasi, pipa minyak, pipa pembuangan, pipa
drainase, dan lain sebagainya, harus dicegah dengan upaya mendapatkan
informasi tetang keberadaan lokasi utilitas yang ada, terutama utilitas apa
yang terletak dibawah permukaan tanah.

14) Setiap fasilitas pipa kabel, saluran kabel atau jaringan bawah tanah atau
struktur yang mungkin ditemukan, harus dilindungi dan harus diperbaiki bila
terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh operasi kegiatan pekerjaan.

15) Bilamana sumur sebagai sumber air yang terletak didekat lokasi pekerjaan
yang dipengaruhi oleh kegiatan galian atau timbunan, maka sumur pengganti
yang setara harus disediakan, meskipun harus membuat sumur baru, baik
dengan penggalian maupun pengeboran.

16) Tumpahan minyak dan polusi bahan bangunan yang berasal dari pekerjaan
harus di cegah.

17) Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pekerjaan jembatan sementara
(untuk jalan akses) harus dicegah dengan menggunakan teknik
pengembalian bentuk yang cocok, sesuai arahan sebagai berikut:

a) Pelaksanaan pengembalian bentuk harus dilaksanakan sesegera
mungkin, bersama-sama dengan pekerjaan.

b) Pengembalian bentuk sungai harus dilaksanakan dengan pemadatan
yang cukup pada tanah yang diganti, terutama untuk daerah yang kurang
stabil, dan harus diberi tanaman pelindung yang cepat tumbuh (baik
rumput atau semak).

c) Untuk talud-talud yang penting dimana pengembalian bentuk dengan
teknik rekayasa biologi (bioengineering) sangat diperlukan, maka cara
”slope fascinate” (anyaman semak-semak) dapat digunakan. Bilamana
kelandaian lereng tepi sungai di atas sekitar 1 : 3, dan untuk sungai
dengan fluktuasi aliran yang besar dan risiko penggerusan yang tinggi
pada saat banjir, maka cara ”wooden green prop” harus digunakan.

d) Jalan masuk yang dibuat di dalam air untuk pelaksanaan pembuatan pier
harus ditutup kembali dengan tumpukan tanah disampingnya dan harus
ditanami kembali.

18) Penggunaan sistem pelaksanaan yang memadai untuk mengurangi suara
dan getaran yang diakibatkan oleh pekerjaan jembatan harus diterapkan.
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4.8. Galian

a. Pekerja yang melaksanakan pekerjaan galian, penduduk dan bangunan yang
ada disekitar lokasi penggalian harus dijamin keselamatannya.

b. Bilamana agregat untuk campuran beraspal yang diperoleh dari galian sumber di
luar ruang miliki jalan, maka harus melakukan pengaturan yang diperlukan untuk
membayar konsesi dan restribusi kepada pemilik bahan maupun pihak yang
berwenang untuk ijin menggali dan mengangkut bahan-bahan tersebut.

c. Seluruh tempat bekas galian bahan atau sumber bahan yang digunakan harus
ditinggalkan dalam suatu kondisi yang rata dan rapi dengan tepi dan lereng yang
stabil dan saluran drainase yang memadai.

4.9. Lapis Ikat dan Lapis Resap Ikat

a. Aspal cair atau aspal emulsi yang digunakan sebagai bahan lapis ikat atau lapis
resap ikat (bila diperlukan) harus disimpan dalam tangki yang terletak di atas
lantai beton yang lebih tinggi dari tanah sekitarnya dan dikelilingi dinding yang
cukup tinggi sehingga dapat menghalangi tersebarnya cairan yang bocor atau
tumpah.

b. Bila terdapat sisa bahan lapis ikat dan lapis resap ikat (bila digunakan) maka
tidak boleh dibuang ke saluran air ataupun dibuang di atas tanah.

4.10. Ketentuan Instalasi Pencampur

a. Instalasi pencampur harus dipasang dilokasi yang jauh dari permukiman
sehingga tidak menggangu penduduk sekitarnya.

b. Instalasi pencampur harus dilengkapi dengan alat pengumpul debu (dust
collector) yang lengkap, yaitu sistem pusaran kering (dry cyclone) dan pusaran
basah (wet cyclone) sehingga tidak menimbulkan pencemaran debu ke atmosfir.
Bilamana salah satu sistem diatas rusak atau tidak berfungsi maka Instalasi
pencampur tersebut tidak boleh digunakan.

4.11. Pemeliharaan jalan samping dan jembatan yang digunakan

a. Jalan umum dan jembatan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu
untuk kegiatan transportasi dan pengangkutan dalam pelaksanaan pekerjaan,
termasuk perkuatan jembatan yang ada, pembuatan jembatan sementara dan
jalan masuk kelokasi sumber bahan harus dipelihara secara keseluruhan dan
harus ditinggalkan dalam keadaan berfungsi dengan baik, mutu dan
kenyamanannya tidak lebih buruk daripada sebelum kegiatan dimulai.

b. Jembatan sementara yang dibuat, tidak boleh dibongkar kecuali diperintahkan.

4.12. Pemeliharaan untuk keamanan lalu lintas

Seluruh pekerjaan jalan sementara dan kelengkapan pengendali lalu lintas yang ada
di jalan samping atau jalan lokal yang menuju ke lokasi pekerjaan maka pada setiap
saat selama periode pekerjaan harus dipelihara dalam kondisi aman dan dapat
berfungsi menurut ketentuan sehingga dapat menjamin keamanan lalu lintas dan
masyarakat yang menggunakan jalan tersebut.
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5. Permasalahan pada perencanaan dan pelaksanaan

5.1. Permasalahan Perencanaan

Perencanaan campuran beraspal adalah aspek yang sangat penting karena yang
menjadi tolok ukur dalam proses perencanaan ini adalah untuk mendapatkan
formula campuran beraspal yang sesuai dengan hasil perhitungan perencanaan
perkerasan. Disamping itu, hasil perencanaan ini merupakan acuan dalam
pelaksanaan dilapangan. Untuk itu, kelaikan peralatan yang digunakan dan
pelaksananya harus mengetahui dan memahami prosedur/metoda kerja.

Apabila salah satu dari kedua aspek di atas kurang terpenuhi maka hasil kualitas
campuran beraspal yang dihasilkan dari perencanaan tersebut tidak sesuai dengan
kualitas campuran beraspal yang ditetapkan dalam perencanaan perkerasan.

Ada beberapa permasalahan yang kemungkinan terjadi karena pengaruh peralatan
dan kekurang tahuan atau kurang disiplinnya pelaksana, yaitu diuraikan di bawah ini.

5.1.1. Pengaruh Peralatan

Peralatan untuk menguji kualitas bahan dan pembuatan campuran beraspal
selama periode pekerjaan harus selalu laik pakai dan terkalibrasi. Bahkan
untuk jenis alat-alat tertentu seperti untuk menguji aspal disamping alatnya
harus laik dan terkalibrasi juga harus tersedianya prasarana ruangan khusus
yang memadai.

Kekurang lengkapan dan kekurang-laikan peralatan labotarorium ini masih
sering dijumpai dilapangan. Untuk itu, tidaklah heran apabila kualitas bahan
dan campuran hasil perencanaan ini kurang memenuhi persyaratan sesuai
dengan yang diharapkan. Ada beberapa kasus hasil pelaksanaan atau
kinerja campuran beraspal dilapangan yang kemungkinan disebabkan oleh
pengaruh peralatan laboratorium yang kurang lengkap dan bahkan kurang
laik serta tidak terkalibrasi, yaitu seperti:

1. Kegemukan aspal atau deformasi plastis; kerusakan ini dapat disebabkan
karena:

a) Alat uji aspal kurang laik seperti alat uji penetrasi aspal dan titik
lembek. Sebagai contoh, seharusnya aspal yang digunakan masuk ke
kelas aspal keras pen 80, ternyata dari hasil pengujian aspal tersebut
masuk ke kelas aspal keras Pen 60

Khusus untuk campuran beraspal yang menggunakan asbuton
(asbuton butir dan aspal yang dimodifikasi asbuton), kandungan
bitumen dan mineralnya harus diketahui dengan pasti, sehingga alat
ekstraksi seperti alat uji refluk harus ada. Bila campuran beraspal
menggunakan salah satu dari kedua jenis asbuton tersebut tidak
diperhitungkan kandungan bitumennya maka dalam pembuatan
formula campuran kandungan aspal dalam campuran tersebut
berlebih.
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b) Alat timbangan kurang laik dan tidak terkalibrasi sehingga
kemungkinan proporsi aspal yang digunakan berlebih.

c) Alat uji kepadatan mutlak tidak tersedia atau tidak laik sehingga
dalam pembuatan formula campuran tidak mengakomodasi VIM pada
kondisi kepadatan mutlak (VIM at refusal).

Gambar 1.5. Deformasi Plastis

2. Pelepasan butir atau lubang atau retak-retak; kerusakan ini dapat
disebabkan karena:

a) Alat uji agregat kurang lengkap atau kurang laik, yaitu seperti tidak
adanya atau kurang laiknya alat uji setara pasir dan abrasi.

b) Alat timbangan aspal kurang laik sehingga tidak akurat (kemungkinan
proporsi aspal yang digunakan kurang).

c) Tersedianya dan laiknya alat uji ekstraksi (seperti alat ekstraksi
refluk), yaitu untuk mengetahui dengan pasti kandungan bitumen
asbuton butir atau aspal yang dimodifikasi asbuton. Apabila hasil
ekstraksi kandungan bitumen yang diperoleh lebih tinggi dari yang
sebenarnya maka kandungan aspal pada formula campuran
sebenarnya kurang.
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Gambar 1.6. Retak

Ketepatan hasil perencanaan yang sesuai dengan kualitas yang
ditetapkan tidak lepas dari kelengkapan dan kealikan serta
terkalibrasinya peralatan yang digunakan dalam pembuatan formula
campuran. Untuk itu, agar permasalahan penyimpangan dapat diatasi
maka kelengkapan, kelaikan dan pelaksanaan kalibrasi peralatan
serta ruangan yang sesuai dengan peruntukannya perlu diperhatikan
dan tersedia selama periode pekerjaan karena hal tersebut diperlukan
juga untuk pengendalian mutu.

5.1.2. Pengaruh Pelaksanaan

Konstribusi terhadap permasalah hasil perencanaan dapat terjadi sebagai
akibat dari kekurang-tahuan dan kekurang-pahaman pelaksana terhadap
prosedur atau metoda kerja. Pada penerapan perencanaan campuran
beraspal yang menggunakan asbuton terdapat hal yang prinsip dalam
membuat formula campuran, yaitu perlu diketahui dengan tepat proporsi
bitumen dan mineral yang terkandung dalam asbuton butir atau aspal yang
dimodifikasi asbuton. Hal ini, sangat penting dalam perhitungkan untuk
pembuatan formula campuran, yaitu bitumen asbuton berpengaruh dalam
menetapkan kadar aspal optimum dan mineral asbuton berpengaruh dalam
perhitungan untuk menetapkan gradasi agregat gabungan yang akan
ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan.

Apabila kandungan bitumen dan mineral yang terkandung dalam asbuton
butir atau aspal yang dimodifikasi asbuton tidak diperhitungkan dengan tepat
maka kinerja campuran beraspal yang diperoleh bukannya lebih baik dari
kinerja campuran beraspal tanpa asbuton, tetapi yang diperoleh
kemungkinan akan mengalami kerusakan seperti deformasi plastis (Gambar
1.5) atau retak-retak (Gambar 1.6).
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5.2. Permasalahan Pelaksanaan

Sebagaimana halnya dengan pekerjaan campuran beraspal lainnya, permasalahan
atau penyimpangan dalam pelaksanaan yang mungkin terjadi adalah pada proses
produksi campuran (di tempat pencampur), pada proses penghamparan dan
pemadatan. Permasalahan ini dapat terjadi karena peralatan yang kurang laik atau
pengaruh kekurang-tahuan atau kekurang pahaman pelaksana.

5.2.1. Pengaruh Peralatan

Kualitas campuran beraspal yang dilaksanakan sangat tergantung terhadap
kelaikan peralatan. Namun demikian, meskipun alat tersebut laik tetapi
permasalahan dapat terjadi penggunaan bahan yang kurang baik. Sebagai
contoh, kurang optimalnya pengoperasian unit peralatan di alat pencampur
karena penggunaan agregat yang basah. Permasalahan peralatan di tempat
pencampur, alat penghampar dan pemadatan, diuraikan dibawah ini.

1. Tempat penimbunan agregat dan penampungan aspal (Stock pile)

Penyimpangan gradasi yang terjadi pada stock pile dapat menyebabkan
operator AMP sulit dan bahkan tidak mungkin untuk mengadakan
penyesuaian gradasi dalam waktu yang sangat terbatas. Pada Gambar
1.7, terlihat bahwa tempat penimbunan cukup baik terlindung dari curah
hujan langsung, namun tidak ada pemisah, hingga dapat tercampur
agregat satu dengan lainnya.

Gambar 1.7. Tempat penimbunan agregat yang terlindung
tapi tercampur

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada penimbunan agregat, antara lain:

a) Agregat agar tidak tercampur dan tidak terkontaminasi dengan tanah
lempung dan bahan lainnya serta harus ditumpuk secara terpisah

b) Penumpukan agregat tidak terlalu tinggi
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2. Pada Bin Dingin (Cold bin)

Kesinambungan aliran material dari bin dingin ini sangat berpengaruh
terhadap produksi campuran beraspal.

Penyimpangan yang masih dijumpai dilapangan diantaranya adalah:

a) Tidak dipasangnya pembatas antara mulut pasokan agregat pada bin
dingin sehingga agregat dari bin dingin yang satu bercampur dengan
agregat dari bin dingin lainnya

b) Bukaan bin dingin kadang-kadang tersumbat, misalnya: jika agregat
halus basah agregat terkontaminasi tanah lempung. (Gambar 1.9a
dan 1.9b)

Gambar 1.8. Agregat pada Bin Dingin tanpa
penyekat/pembatas

Gambar 1.9a. Penyumbatan akibat agregat basah
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Gambar 1.9b. Salah satu bukaan Bin Dingin yang rusak

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada Bin Dingin dan penggunaan agregat
antara lain adalah:

a) Atara Bin perlu pemisah atau penyekat sehingga pencampuran agregat
antara bin yang berdekatan dapat dicegah dan pengisian tidak berlebih.

b) Loader yang digunakan untuk mengisi agregat ke masing-masing Bin
memiliki lebar bak (bucket) tidak lebih besar dari bukaan mulut bin
dingin.

c) Kondisi semua Bin harus bersih dan tidak bocor serta kondisi atau
fungsi sistem pengeluaran yang baik.

d) Alat penggetar pada tiap Bin berfungsi baik.

e) Agregat basah yang akan digunakan sebaiknya dihindari.

3. Pengering (Dryer)

Permasalahan yang sering terjadi pada unit pengering (dryer) adalah:

a) Kondisi dan fungsi alat ukur temperatur untuk pemanasan agregat
kurang laik atau belum dikalibrasi.

b) Kondisi dan fungsi sistem pembakaran, pembakaran harus
sempurna, hal ini dapat diindikasikan dari warna asap yang keluar
dari cerobong asap adalah putih. Warna yang hitam menandakan
pembakaran tidak sempurna, sementara warna putih berkabut
menandakan agregat mengandung kadar air yang relatif banyak.

Sebagai contoh adalah, pada saat pengambilan agregat dari hot bin,
agregat terlihat berwarna hitam terselimuti jelaga (Gambar 1.10).

Akibat dari hal tersebut aspal tidak dapat masuk ke pori-pori agregat
dan tidak dapat melekat dengan baik.

c) Kondisi drum pengering kadang sering kurang mendapat perhatian,
misalnya;
1) Dimensi dan kecepatan putaran drum pengering
2) Kebersihan bagian dalam drum pengering
3) Kondisi dan fungsi penyemprotan bahan bakar
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4) Kondisi dan fungsi lubang pemasukan dan pengeluaran agregat
dari drum pengering

5) Kemiringan drum pengering (Gambar 1.11)

Gambar 1.10. Asap hitam keluar dari cerobong pembuangan

Gambar 1.11. Kemiringan drum pengering agregat tidak
sesuai persyaratan

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada drum pengering agregat antara lain
adalah:

a) Sistem pembakaran harus sempurna dan suply bahan bakar cukup.

b) Pengukur temperatur/ temperatur untuk pemanasan agregat
terkalibrasi.

c) Kebersihan bagian dalam drum pengering terjada

d) Kondisi dan fungsi lubang pemasukan dan pengeluaran agregat dari
drum pengering selalu terpelihara

e) Kemiringan drum pengering sesuai persyaratan (<3,5o).
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4. Kondisi Silo Filler

Apabila campuran beraspal akan menggunakan asbuton butir maka
untuk penampungan asbtuon butir tersebut dianjurkan menggunakan silo
filler. Untuk itu, permsalahan dapat terjadi karena kurang terpeliharanya
silo filler, baik kebersihannya maupun alat pemasok (elevator) ke pugmill
kurang baik. Agar penggunaaan asbuton butir atau bahan tambah lain
(bila diperlukan) sesuai dengan proporsi yang diperlukan maka disamping
silo filler tersebut dipelihara kebersihannya dan tidak bocor juga alat
pemasok ke pugmill memiliki sistim pengaturan kecepatan pengaliran.
Disamping itu, pada silo filler perlu dilengkapi dengan alat timbangan
yang laik serta terkalibrasi.

5. Penampung/ketel Aspal

Apabila campuran beraspal panas dengan menggunakan aspal yang
dimodifikasi asbuton maka untuk penampungan aspal tersebut harus
menggunakan tangki atau ketel aspal khusus. Yaitu, ketel aspal yang
dilengkapi dengan pengaduk yang bisa menjamin homogenitas campuran
beraspal. Apabila ketel aspal yang digunakan tidak dilengkapi dengan
pengaduk yang memadai maka masalah yang akan terjadi adalah kadar
aspal campuran beraspal yang diproduksi akan beragam (ada yang kadar
aspalnya berlebih atau sebaliknya).

6. Saringan/Ayakan Panas

Umumnya pada proses penyaringan permasalahan yang terjadi adalah
pelimpahan agregat. Pelimpahan ini pada kondisi normal terjadi kurang
dari 5% dan cenderung konstan sehingga tidak terlalu mengganggu
kualitas produksi.

Akan tetapi prosentase tersebut dapat bertambah jika lubang saringan
tertutup agregat, kecepatan produksi tidak berimbang dengan kecepatan
penyaringan, agregat halus basah/menggumpal, dan lubang-lubang
pada saringan sudah ada yang rusak (Gambar 1.12). Hal ini dapat
menyebabkan terjadinya penyimpangan gradasi dan kadar aspal akibat
adanya beberapa agregat masuk ke bin panas yang tidak semestinya.

Gambar 1.12. Kondisi saringan sudah ada yang
rusak dan tidak sama
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Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saringan panas antara lain adalah:

a) Kondisi saringan harus terpelihara (tidak robek atau tersumbat) dan
urutan saringan sesuai dengan jenis campuran yang akan diproduksi.

b) Kondisi dan fungsi kerja dari alat penggetar harus selalu diperhatikan
dan apabila terjadi bunyi/suara yang tidak normal segera periksa
bantalannya.

7. Bin Panas

Proporsi yang telah ditetapkan dapat berubah apabila di Bin Panas terjadi
kebocoran atau kebersihannya kurang diperhatikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada Bin Panas antara lain adalah:

a) Kondisi bak bin panas tidak kebocoran dan cukup bersih atau bebas
dari agregat halus/debu yang menempel dan menggumpal pada
dinding bin akibat sisa kadar air setelah pemanasan

b) Kondisi dan fungsi unit hidrolik, fungsi bukaan dan pipa pembuangan/
pengeluaran agregat berfungsi baik.

Gambar 1.13. Bin Panas



Buku 1: Pedoman Pemanfaatan Asbuton 29

8. Alat Pencampur (Mixer/Pugmill)

Akhir dari proses produksi pencampuran adalah pencampuran, untuk itu
pada proses pencampuran yang mungkin permasalahan yang terjadi
adalah kurang terpeliharanya alat pencampur, yaitu seperti: pedalnya
sudah aus atau tingkat kebersihannya kurang diperhatikan (Gambar 1.14)
serta masih dijumpai dilapangan terjadinya kebocoran pada pintu bukaan.

Gambar 1.14. Pedal dan dinding pencampur
(mixer/pugmill) tidak terawat

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada alat pencampur antara lain adalah:

a) Kondisi pedal alat pencampur, apakah sudah terjadi patah atau aus

b) Kondisi pintu bukaan alat pencampur atau tutup pugmill, pastikan
tidak ada kebocoran

c) Jarak terdekat pedal ke dinding alat pencampur tidak jauh atau sesuai
yang disyaratkan.

9. Alat Penghampar

Permasalahan yang masih ditemukan pada alat penghampar diantaranya
adalah Pelat screed telah aus sehingga permukaan hamparan kasar
dengan tekstur terbuka (tearing) pada seluruh lebar penghamparan.
Disamping itu, sering dijumpai alat pemadat yang berupa pemadat
tumbuk (tamping bars) atau pemadat getar (vibratory) kurang berfungsi
dengan baik sehingga hasil pra-pemadatan kurang berhasil baik. Hal
demikian dapat mengakibatkan dalam perkiraan tebal hamparan yang
diperlukan untuk menghasilkan tebal padat sesuai yang ditetapkan
kadang kurang tepat. Bahkan apabila frekuensi getaran pemadat yang
rendah juga dapat menyebabkan tekstur yang tidak seragam.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada alat penghampar antara lain adalah
pastikan kondisi hopper, ulir pembagi, screed dan peralatan lainnya
berfungsi baik dan setiap akan digunakan selalu kelaikan alat
penghampar ini selalu diperhatikan.
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10. Alat Pemadat

Pada alat pemadat, permasalahan atau penyimpangan tidak banyak
dijmpai. Meskipun frekuensi atau ditemukan terjadi penyimpangan relatif
sedikit mungkin dapat mengahasilkan kinerja campuran beraspal yang
dihampar menjadi kurang baik, seperti pengaruh kondisi ban yang kurang
baik (robek) atau tekanannya angin berbeda jauh sehingga menhasilkan
kurang ratanya dari hasil pemadatan.

Karena pemadatan dengan alat pemadat roda karet merupakan
pemadatan utama maka perhatian terhadap kelaikan alat pemadatan ini
perlu selalu dilaksanakan, seperti kondisi permukaan ban dan tekanan
anginnya harus relatif sama serta sesuai yang ditetapkan.

5.2.2. Pengaruh Pelaksanaan

Penyimpangan yang diakibatkan pada proses pelaksanaan, disamping
pengaruh dari kelaikan peralatan dan kelaikan peralatan ini pun tidak lepas
dari kurang preventif dan responsipnya pelaksanan dalam mengoperasikan
peralatan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang dikibatkan oleh pelaksanan yang tidak
terkait dengan kelaikan peralatan diantaranya adalah:

1. Sering dijumpai antara pelaksana di tempat pencampur dengan
pelaksana dilokasi penghamparan kurang koordinasi dengan baik
sehingga pengiriman campuran beraspal dilokasi penghamparan terjadi
antrian atau malah terlambat. Apabila terjadi antrian sehingga campuran
beraspal yang dibak truk tertunda cukup lama maka kemungkinan
temperatur campuran beraspal pada saat dihampar menjadi rendah. Hal
demikian dapat mengakibatkan campuran beraspal sukar dipadatkan
karena temperatur campuran sudah tidak sesuai dengan yang
disyaratkan. Namun apabila terjadi keterlambatan pemasokan
permasalahan yang terjadi adalah pemasok (hopper) alat penghampar
menjadi kosong sehingga dapat menyebabkan tidak meratanya tekstur
permukaan campuran beraspal yang terhampar.

2. Koordinasi antara pelaksana lapangan dengan supir truk pengangkut
kurang baik sehingga masih dijumpai pada saat pengisian campuran
beraspal ke alat penghampar berlebih (Gambar 1.15). Kondisi demikian
dapat mengakibatkan hasil pemadatan tidak merata dan kemungkinan
kalau tidak segera dibersihkan maka akan terijak alat penghampar dan
bercampur dengan campuran beraspal yang dihampar dari alat
penghampar, padahal campuran beraspal tersebut temperaturnya
kemungkinan sudah rendah.
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Gambar 1.15. Pengisian campuran beraspal ke alat
penghampar berlebih

3. Masih dijumpai pada pekerjaan perapihan dengan penebaran campuran
beraspal secara manual (Gambar 1.16), padahal kegiatan secara manual
hanya boleh dilakukan jika penghamparan dengan alat finisher tidak bisa
dilakukan dengan baik. Apabila pekerjaan perapihan tetap dilakukan
dengan penebaran campuran beraspal secara manual, maka tektur
permukaan kemungkinan tidak rata atau homogen karena penebaran
dengan tangan memerlukan lebih hati-hati untuk menghindari terjadinya
segregasi/pemisahan antara butiran kasar dan halus. Untuk itu,
penebaran secara manual sebaiknya dihindari.

Gambar 1.16. Pekerjaan perapihan dengan penebaran secara manual

4. Pada ruas-ruas jalan yang melayani lalu lintas berat dan padat masih
dijumpai pelaksanaan penghamparan dilakukan pada malam hari dengan
penerangan yang tidak memadai. Kondisi demikian perlu dihindari karena
untuk mendapatkan hasil penghamparan yang baik akan sangat sukar
diperoleh, disamping itu kemungkinan pengendalian mutu tidak mungkin
dapat dilaksanakan (Gambar 1.17).

Apabila pelaksanaan penghaparan pada malam hari tidak dapat dihindari
sebaiknya kelaikan penerangan perlu diperhatikan.
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Gambar 1.17. Pekerjaan perapihan dengan penebaran
secara manual


