
PETUNJUK TEKNIK SURVAI 
DAN PERENCANAAN TEKNIK 

JALAN KABUPATEN 

NO. : 013/T/Bt/1995
NOVEMBER 1995 

           DEPARTEMEN PEKERJAAN      UMUM
      DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



PRAKATA

Dalam rangka mengembangkan jaringan jalan yang efisien dengan kualitas yang baik, perlu
diterbitkan buku-buku standar, pedoman, dan petunjuk mengenai perencanaan, pelaksanaan,
pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Untuk maksud tersebut Direktorat Jenderal Bina Marga, selaku pembina jalan di Indonesia
telah berusaha menyusun buku-buku dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan
yang ada.

Buku "Petunjuk Teknik Survai dan Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten
No.013/T/Bt/1995" ini merupakan salah satu konsep dasar yang dihasilkan oleh Direktorat
Jenderal Bina Marga yang masih memerlukan pembahasan-pembahasan oleh Panitia
Kerja dan Panitia Tetap Standardisasi apabila akan diusulkan menjadi Rancangan SNI atau
Pedoman Teknik Departemen.

Namun demikian sambil menunggu proses tersebut, buku ini sudah dapat diterapkan dalam
kegiatan-kegiatan pembinaan jalan kabupaten yang meliputi pembangunan, peningkatan,
pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin. Kami mengharapkan dari penerapan di
lapangan dapat diperoleh masukan-masukan kembali berupa saran dan tanggapan guna
penyempurnaan selanjutnya.

 Jakarta, November 1995

 DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

SOEHARSONO MARTAKIM
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PASAL 1 

PENGANTAR TERHADAP PETUNJUK 



PETUNJUK PERENCANAAN DAN SURVAI TEKNIK

JALAN KABUPATEN

1. PENGANTAR TERHADAP PETUNJUK

1.1 TUJUAN

Petunjuk ini dimaksudkan agar dapat digunakan untuk survai teknik dan

disain untuk rehabilitasi dan peningkatan jalan-jalan kabupaten yang ada dan

memberikan suatu tambahan dan perbaikan terhadap petunjuk sebelumnya

yang telah dikeluarkan (referensi bab 1.5). Petunjuk ini juga termasuk

(seperti pada Lampiran dengan sampul buku yang terpisah), satu set

gambar standard untuk perencanaan jalan, dan manual untuk pemakaian

Penetrometer Kerucut Dinamis (DCP - Dynamic Cone Penetrometer) serta

penentuan CBR.

Disain bangunan-bangunan kecil yang langsung berhubungan dengan jalan

juga termasuk, seperti misalnya gorong-gorong, pematang (jalan pada

peninggian tanah di daerah rawa), dinding penahan, batu

bronjong (gabion), batu lapis-lindung (rip-rap), sandaran dan tiang-

tiang nya, rambu-rambu lalu-lintas dan tonggak-tonggak kilometer.

Untuk keperluan survei dan disain jembatan, harus mengacu pada petunjuk-

petunjuk lain secara terpisah.

Rekomendasi untuk memperkecil dan mengendalikan dampak

lingkungan rehabilitasi dan pembangunan jalan baru dimasukkan ke

dalam "Petunjuk" ini dengan referensi khusus untuk daerah-daerah

dilindungi, operasi sumber bahan, erosi tebing dan pencemaran jalan air.

1.2. PENDEKATAN UMUM

Secara umum jalan-jalan kabupaten merupakan jalan-jalan yang lalu-

lintasnya sedikit dan tidak melebihi 500 kendaraan per hari. Disain

standard yang cocok pada tingkat ini dikembangkan dalam petunjuk ini,

dan standard konstruksi dibatasi pada bentuk-bentuk konstruksi yang

biayanya rendah serta lebih mendasar.

Petunjuk ini ditulis dalam bentuk "Petunjuk" dan disajikan

untuk membantu Ahli Teknik DPUK dalam melaksanakan survei dan disain

jalan untuk alinyemen jalan yang baru dan untuk peningkatan jalan-

jalan kabupaten yang ada (termasuk alinyemen-ulang yang kecil-

kecil). Dilakukan suatu pendekatan yang disederhanakan dan dimasukkan

tabel-tabel untuk keperluan disain. Sasaran mencapai tujuan-tujuan

berikut ini.
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pada disain jalan kabupaten, menggunakan teknik yang tepat yang

berhubungan dengan kondisi fisik setempat dan kemampuan kabupaten:

- Jalan harus direncanakan sehingga sesuai dengan kebutuhan lalulintas yang

 dapat diprakirakan.

- Jalan harus direncanakan dengan standard teknik yang masuk akal

ditetapkan oleh Bina Merga yang menekankan pokok- pokok masalah yang

mendasar sambil menghindari penyelesaian yang rumit.

- Jalan  harus  dibangun  dalam keterikatan waktu, tenaga dan dana yang

 terbatas.

- Teknik survei dan disain dapat segera diterapkan oleh staf

 kabupaten setempat.

- Perhatian harus diberikan kepada pengaruh terhadap daerah sekitarnya

sehingga perencanaan dan pembangunan jalan berdampak lingkungan yang

 baik.

1.3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Petunjuk teknik ini menyajikan studi yang mendalam mengenai persyaratan-

persyaratan survei jalan dan disain jalan dan mencakup segi-segi

berikut : 

a) Kriteria disain jalan

• Umur rencana

• Klas rencana lalu-lintas

• Standard jalan

b) Survai Lapangan

• Inventarisasi jalan secara terinci

• Survei geometrik yang disederhanakan

• Klassifikasi tanah sepanjang alinyemen

• Pengujian-pengujian DCP sepanjang alinyemen dan penentuan CBR

 (Lampiran II)

• Penyelidikan sumber-sumber bahan

• Penyelidikan khusus untuk kondisi tanah yang sangat lunak

c) Disain 

• Disain geometrik

• Disain drainase

• Disain perkerasan jalan

• Disain struktur

• Disain perlengkapan jalan

• Perhitungan Volume dan Biaya

d) Tinjauan

• Tinjauan studi kelayakan yang memerlukan disain-ulang (jika

 perlu)
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a) Dokumentasi

 • Gambar-gambar standard (Lampiran III)

• Formulir-formulir  standard untuk survai dan disain

  (Lampiran I)

• Taksiran harga dari Direksi Teknik

 • Spesifikasi khusus

1.4 ISTILAH MENGENAI JALAN 

PERMUKAAN PERKERASAN :

Lapis perkerasan yang paling atas yang memberikan permukaan-laju

bagi lalu-lintas.

Lapis permukaan dapat terdiri dari : 

i. Lapis-atas  Kerikil  biasanya tebalnya 5 cm dan terdiri

dari bahan  kerikil dengan spesifikasi dan gradasi yang telah

 ditetapkan atau,

ii. Lapis Penetrasi Makadam biasanya tebalnya 5 cm atau,

iii. Laburan Aspal Satu Lapis (BURTU) atau Laburan Aspal Dua Lapis

(BURDA), biasanya dihamparkan dengan tebal 2-3cm, tergantung pada ukuran

 normal agregat.

iv. Laburan permukaan yang lebih khusus terdiri dari Aspal Beton

Campur-Panas atau  Campur-Dingin,dihamparkan dengan ketebalan 3-

 5 CM.

LEBAR PERKERASAN :

Lebar permukaan perkerasan

STRUKTUR PERKERASAN

Struktur perkerasan terdiri dari Lapis Permukaan, Lapis Pondasi

Atas, dan Lapis Pondasi Bawah, dihamparkan diatas Tanah Dasar yang

telah disiapkan.
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LAPIS PONDASI ATAS

Lapis Pondasi Atas merupakan lapis utama pambagi beban dari bahan yang

diletakkan secara langsung dibawah lapis permukaan, terdiri dari batu-pecah

bergradasi atau kerikil dengan kualitas bagus dan mempunyai nilai CBR yang

tinggi. Tebal dari lapis pondasi atas berkisar dari 10 sampai 20 cm,

tergantung pada kelas rencana jalan.

LAPIS PONDASI BAWAH

Lapis pondasi bawah merupakan lapis kedua pambagi beban yang langsung

berada dibawah lapis pondasi atas, seringkali berfungsi sebagai lapis

drainase pada jalan kerikil.

Terdiri dari satu atau dua lapis-tersusun, yang tebalnya tergantung pada

kelas rencana jalan dan CBR Tanah dasar dan mungkin tidak diperlukan

apabila dijumpai lapis tanah dasar yang baik dengan CBR > 24%.

TANAH DASAR

Bahan dibawah lapis struktur perkerasan yang paling bawah membentuk

formasi jalan. Dapat terdiri baik dari tanah asli tak terusik atau

mungkin tanah pilihan yang digali dari tempat lain dan dihamparkan

sebagai timbunan. Tanah dasar harus dipadatkan dengan baik dan sesuai 

dengan spasifikasi dalam hal kualitas bahan dan kerapatan.

Stabilisasi kimiawi tanah dasar juga dimasukkan pada bab ini apabila

dikehendaki dan ditetapkan demikian.

PERSIAPAN TANAH DASAR

Persiapan tanah dasar meliputi :

(i) membentuk tanah dasar sampai mencapai elevasi, lengkung

cembung dan lebar formasi yang tepat dan

(ii) memadatkan tanah dasar dalam satu atau dua lapis targantung pada

peralatan yang ada untuk mencapai tingkat kepadatan yang

 dikehendaki.

KETINGGIAN FORMASI

Permukaan atas tanah dasar.
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LEBAR FORMASI

Lebar timbunan atau galian pada permukaan formasi.

BAHU JALAN

Bagian-bagian yang dipersiapkan pada masing-masing sisi jalan, yang

terletak antara tepi permukaan perkerasan dan tepi atas drainase samping

pada galian atau lereng timbunan pada badan jalan timbunan.

LEBAR JALAN

Termasuk baik lebar perkerasan (Wp) dan Lebar bahu jalan (Ws). 

BAHAN-BAHAN UNTUK BAHU JALAN

Bahan asli atau bahan yang didatangkan yang dipilih untuk membangun bahu

jalan samping dari muka formasi sampai bentuk dan permukaannya yang tepat.

JEMBATAN LIMPAS

Jenis khusus dari penyeberangan jalan yang terendam ialah JJEMBATAN

LIMPAS, kadang-kadang juga disebut Ford, Penyeberangan Irlandia atau

Penyeberangan Basah. JEMBATAN LIMPAS ialah jembatan jalan yang terendam

yang dibangun sebagai timbunan menyeberangi dasar sungai. Seluruh

konstruksi direncanakan sedemikian sehingga air sungai dapat meluap diatas

jalan penyeberangan tsb. tanpa merusak atau menghancurkannya karena erosi.

Lalu-lintas biasanya dapat melewatinya bahkan apabila JEMBATAN LIMPAS

tertutup dengan air yang mengalir sampal setlnggi 30 cm.

Pada aliran sungai yang sedang (aliran pada cuaca kering) jembatan

limpas dapat diperlengkapl dengan gorong-gorong yang direncanakan agar

dapat melewatkan aliran sungai tanpa meluap diatas permukaan, kecuali pada

debit aliran puncak yang pendek. Untuk sungai-sungai yang biasanya "kering"

maka tidak diperlukan gorong-gorong.

Rincian mengenai konstruksi yang khas disajikan pada bab 7.3.

GORONG-GORONG

Gorong-gorong ialah bangunan berupa pipa dari kayu, beton, atau baja yang

diletakkan dibawah jalan untuk keperluan mengalirkan air, minyak, kabel-

kabel servis atau pipa-pipa. Gorong-gorong yang besar dapat juga dibangun

untuk menyediakan jalan bagi pejalan kaki, atau sebagai saluran

air sebagai pengganti jembatan.
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1.5. REFERENSI TERHADAP MANUAL SEBELUMNYA

Petunjuk teknik ini diterbitkan sebagai tambahan dan tinjauan terhadap 

manual yang tersebut dibawah ini yang sebelumnya dikeluarkan oleh BIPRAN

untuk disain perkerasan dan termasuk grafik-grafik gradasi yang telah

diperbaharui dan perbaikan dari tabel-tabel untuk disain perkerasan yang

disederhanakan.

Daftar Manual yang sebelumnya diterbitkan :

- petunjuk Perencanaan Geometrik Jalan Raya untuk Lalu-Lintas Rendah.

- petunjuk Perencanaan Perkerasan Lentur Jalan untuk Lalu-Lintas Rendah.

- Petunjuk Teknis Disain untuk Pekerjaan Jalan yang sudah ada -

 Peningkatan/Rehabilitasi/Penunjangan.

- Petunjuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Teknis Proyek bantuan

Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Bantuan Luar Negeri (IBRD).
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2. KRITERIA DISAIN

2.1. Umur Disain Jalan

Umur disain jalan diambil selama 10 tahun. Ini merupakan standard biaya 

yang dapat diterima yang dipakai untuk pekerjaan rekonstruksi jalan 

dan didasarkan pada keperluan untuk pemeliharaan yang sesuai yang 

harus dilaksanakan. Juga didasarkan pada pertimbangan ekonomi 

praktis bahwa kebanyakan pekerjaan jalan kabupaten saat ini umur

pakai nya sangat pendek (1-3 tahun) yang mengakibatkan kebutuhan untuk

rehabilitasi besar secara berulang-ulang dengan biaya yang relatif tinggi. 

2.2. Standard disain

2.2.1 Kelas Rencana Lalu-Lintas

Empat kelas rencana dari Bina Marga diperlihatkan pada Tabel

2.2.1. dibawah ini. Kelas-kelas ini didasarkan pada lalu-lintas

harian rata-rata yang diperkirakan (LHR) selama 5 tahun sesudah

konstruksi, dan diperbandingkan kepada Tabel terhadap klasifikasi

transport (DLLAJR) sebelumnya. Harus dicatat bahwa LHR yang

diperkirakan selama 5 tahun sesudah konstruksi termasuk baik (i) 

kenaikan awal segera sesudah jalan yang direhabilitasi telah dibuka

untuk lalu-lintas maupun (ii) kenaikan normal arus lalu-lintas tahunan

sebesar 3-6%. 

TABEL 2.2.1 KELAS RENCANA LALU-LINTAS UNTUK JALAN KABUPATEN

KLASIFIKASI JALAN KELAS RENCANA LALU-LINTAS LHR (PERKIRAAN 5 TAHUN)

III C 1 < 50

III B2 2 50 – 200

III B1 3 201 – 500

III A 4 > 500

Catatan mengenai klasifikasi jalan yang diusulkan
- kelas III ; Mengenai jalan dengan lalu lintas rendah dibawah

 pengawasan Kabupaten
- Kelas II  ; digunakan untuk klasifikasi jalan propinsi
- Kelas I   ; digunakan untuk klasifikasi jalan nasional
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Guna keperluan disain perkerasan untuk jalan dengan lalu-lintas rendah,

dibuat pembagian yang lebih lanjut kedalam empat macam jalan lalu-

lintas, menyediakan untuk lalu-lintas ringan, sedang atau berat. Juga

dipertimbangkan mengenai kelas rencana lalu-lintas, campuran lalulintas

dan beban gandar standard (BGS) seperti yang diterangkan pada bab 6.2.

2.2.2 Standard Disain Geometrik

Standard disain geometrik sebelumnya untuk perkerasan, bahu-jalan dan

jembatan kabupaten diperbaiki sesuai dengan tabel 2.2.2 pada halaman

berikutnya.

Mengenai rincian lebih lanjut dalam hal disain perkerasan dan pemberian

lapis permukaan dapat dilihat pada pasal 6 dari pedoman ini. Rincian

yang menyeluruh dari standard geometrik jembatan lihat "Petunjuk Teknis

Disain Jembatan Kabupaten".

Standar tersebut harus diterapkan dengan dekrit/keputusan di dalam

daerah-daerah yang sudah berkembang dimana batas-batas yang diharapkan

harus dilaksanakan, serta di daerah pegunungan dimana persyaratan-

persyaratan yang disediakan harus dipenuhi.
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PASAL 3 

SURVAI TEKNIK

3.1 SURVAI JALAN

3.1.1 Inventarisasi Jalan secara Terinci

Survai dan inspeksi jalan secara terinci harus dilakukan untuk

menghimpun catatan-catatan yang lengkap mengenai data jalan dan

drainase. Tambahan Lampiran I menguraikan mengenai prosedur dan

formulir-formulir yang digunakan. Survai tsb. Meliputi:

- untuk pembuatan alinyemen baru survai meliputi rincian dan

pengukuran lengkap dari alinyemen yang direncanakan dan kondisi

drainase yang berada disekitarnya. Apabila jalan yang ada hanya

terdiri dari jalan desa yang belum terbentuk atau jalan setapak yang

sederhana, survai akan merupakan survai yang terinci dari semua

tanah-milik yang ada disekitarnya dan bentuk-bentuk drainase dalam

mempersiapkan alinyemen dan konstruksi jalan yang baru.

- Untuk alinyemen baru pertimbangan harus pula diberikan terhadap aspek

 1ingkungan, termasuk:

. sedikit mungkin terjadi gangguan terhadap hak milik yang ada di

daerah berkembang.

. gangguan lalu lintas di dalam daerah kemacetan.

mengalihkan aliran untuk menghindari lokasi-lokasi rawan erosi.

. pengaruh terhadap daerah-daerah perawan (asli), misalnya hutan

lindung (dimana mungkin diperlukan untuk meminta tambahan studi

perancangan).

- untuk jalan-jalan yang ada, survai meliputi pemeriksaan terinci dari kondisi

jalan dengan mencatat kondisi umum kerusakan termasuk lubang-lubang jalan dan

legokan-legokan dan catatan mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk

pelaksanaan konstruksi perkerasan dan bahu jalan beserta gambar

terinci konstruksi timbunan dan kondisi lereng samping.

- lokasi dan pengukuran gorong-gorong yang ada termasuk dinding ujung gorong2,

selokan-tepi, dinding-penahan (selain yang untuk jembatan), rambu lalu-

 lintas dll.

- catatan mengenai semua kondisi drainase termasuk lengkung-cembung jalan, 

 bahu-jalan yang tinggi, pengaruh gerusan pada lereng yang terjal, lanjutan

aliran permukaan antara permukaan perkerasan dan bahu-jalan, kondisi

selokan tepi termasuk fasilitas yang ada seperti sambungan sudut pada selokan 

 (mitre drain), lubang masuk dan lubang keluar gorong-gorong, muka air tanah

dan persyaratan-persyaratan drainase bawah-tanah (jika ada).

Selain itu, harus dibuat catatan mengenai perkiraan lokasi rumah-rumah, dan 

pintu masuk, toko-toko, restoran, sekolah, tempat-tempat pasar dll, yang

dianggap oleh Ahli Teknik lapangan berpengaruh terhadap disain akhir. 
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3.1.2 Tingkat Survai

Secara umum tingkat survai harus konsisten dengan jenis pekerjaan jalan

yang harus dilaksanakan dan cukup untuk kebutuhan disain.

Persyaratan-persyaratan ini ditetapkan pada tabel 3.1.1 mengenai survai

dan investigasi.

TABEL 3.1.1 PERSYARATAN SURVAI TEKNIK

JENIS

PEK.

JALAN
TINGKAT SURVAI PERSYARATAN DISAIN

KONST.
JALAN
BARU

Survai Utama:
1.Survai sumbu jalan untuk
  alinyemen jalan baru (po- 
  ligon tertutup termasuk
  pengukuran dan elevansi).
2.Survai penampang melin-
  tang setiap jarak 25 m 
  selebar min.15 m masing2 
  sisi dari sumbu jalan.
3.Detil D.A.S dan drainase
  yang ada (termasuk iriga- 
  si, muka air tanah dll). 
4.detil harta milik diseki- 
  tarnya dan detil pemilik- 
  an tanah.
5.Fotograf.

i.  Inspeksi/analisa tanah
    bawah termasuk:
    .sumur-uji (test pits) 
    .CBR dilokasi
    .profil tanah sepanjang
     sumbu
    .data pengujian untuk
     klasifikasi dan
     plastisitas tanah
    .hubungan kadar air ke- 
     rapatan
ii. Perhitungan/disain drai-
    nase
iii.Perkiraan lalu-lintas
    dan klasifikasi jalan 
iv. Studi lingkungan

PENING-
KATAN
JALAN

Bentuk-bentuk survai yang 
pokok:
i.  Survai sumbu jalan
    (pengukuran & elevansi)
ii. Identifikasi panjang
    lengkung yang ada, ra- 
    dius dan titik-titik
    singgung
iii.Penampang melintang
    typikal sampai selebar 
    DMJ 
iv. Detil selokan tepi yang 
    ada, titik-lepas air 
    drainase dan gorong-
    gorong
v.  Detil daerah milik
    jalan 
vi. Survai lalu-lintas

i.  Pemeriksaan/analisa la- 
    pis perkerasan, bahu ja-
    lan yang ada, termasuk:
  . jenis dan kondisi perke-
    rasan bahu jalan
  . sumur-uji (test pits)
    untuk memeriksa struktur
    lapis perkerasan/bahu
    jalan 
  . CBR tanah dasar
  . Pengujian geser pada
    kondisi tanah lunak
ii. Persyaratan drainase
    termasuk perlindungan
    lereng
iii.Perhitungan dan analisa 
    lalu-lintas

PEMELI-
HARAAN
BERKALA
DAN
LAPIS
PERMU-
KAAN
BARU

Detil survai kecil:
-Pengukuran sumbu 
-Lebar jalan
-Penampang melintang tipi- 
 kal 
-Lokasi gorong-gorong dan 
 titik-lepas air drainase
-Kondisi dan jenis selokan 
 tepi jalan

Pemeriksaan kondisi perkera-
san dan bahu jalan yang ada 
termasuk:
-Sumur uji (test pits) untuk
 menentukan struktur perker-
 asan dan pada lokasi perke-
 rasan yang rusak 
-penaksiran kerusakan lapis 
 perkerasan untuk persyara-
 tan pemeliharaan berkala
-Persyaratan drainase

STR/TRNSLTN/BAB-3/17.12.91 3 - 2 



3.1.3 Survai Geometrik

Tabel 3.1.1 diatas menguraikan secara ringkas detil survai tanah yang

diperlukan beserta komentar berikutnya yang diberikan untuk menerangkan

persyaratan-persyaratan ini. 

a. Alinyemen dan Konstruksi Jalan Baru 

Untuk pekerjaan jalan yang baru diperlukan detil survai secara lengkap

bersamaan dengan penyelesaian pengumpulan data inventarisasi. Selain data

survai yang dikumpulkan, formulir-formulir berikut (termasuk pada Lampiran

I) harus diselesaikan:

 Formulir R-1 Detil Survai Proyek termasuk data jalan dan

drainase.

Formulir R-2 Detil  Instrumen  Survai untuk pengukuran

longitudinal dan penampang melintang.

 Formulir R-3 Poligon tertutup untuk survai jalan (teodolit).

Formulir R-7 Catatan2 Penetrometer Kerucut Dinamis (DCP) untuk

atau Formulir D12-2.1 menentukan CBR

Formulir R-5 Sumber Persediaan Bahan untuk Konstruksi jalan (1) &

(2)

Formulir R-6 Catatan pemotretan yang diambil

Catatan : Untuk Survai dan Inspeksi Jembatan, perincian lengkap 

diberikan pada Petunjuk Perencanaan Jembatan dan Petunjuk

 Pemeliharaan Jembatan.

b. Rekonstruksi dan Peningkatan Jalan yang Utama

Penyederhanaan pekerjaan survai geometrik ialah memungkinkan sampai suatu

tingkat seperti yang diuraikan secara terinci dibawah ini:

i. Pekerjaan Survai

Dengan menggunakan theodolit (membaca dengan ketelitian sampai satu menit),

pengukuran dan pekerjaan survai berikut harus dilaksanakan:

- Membuat penampang melintang pada interval 100 m pada umumnya,

tetapi pada tikungan dan pada perubahan kemiringan yang besar

harus pada jarak yang lebih dekat. Disarankan bahwa untuk pekerjaan

utama jalan maka poligon harus tertutup.

- Levelling (referensi lokal saja) sepanjang sumbu jalan dan

mengambil titik poligon utama apabila perlu.
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- Pembuatan Penampang Melintang, umumnya dibatasi pada penampang

tipikal dan menunjukkan tempat dimana ada perubahan bentuk yang

 mendadak serta kemiringan sisi yang berat.

Garis jalan yang ada harus diikuti sedekat mungkin dan untuk keperluan

peningkatan jalan, radius yang lebih kecil dari minimum radius yang

dihitung secara teoritis yang dapat diterima untuk suatu kecepatan

tertentu perlu diterima. (Lihat Tabel pada bab 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5).

Dalam hal tersebut, tanda-tanda lalu-lintas yang memaksa kecepatan agar

dikurangi harus dimasukkan pada disain. Penting untuk mensurvai

tikungan-tikungan yang ada termasuk titik-titik singgung, panjang

lengkungan , dan sudut perpotongan, dengan menganggap bahwa setiap

lengkungan dipisahkan paling sedikit 50 m apabila dapat dilakukan.

Survai macam ini memberikan informasi mengenai penempatan rambu lalu-

lintas yang tepat jika rambu tersebut diperlukan.

Pengukuran lokasi gorong-gorong, jembatan, bahu-jalan, dinding-penahan

dan rambu-rambu lalu-lintas dll. yang ada, juga harus diambil pada waktu ini.

Akhirnya piket-piket kayu harus dipasang pada setiap stasiun survai dan

digunakan sebagai titik-titik referensi selama survai. Jika dipasang secara

kokoh maka piket-piket ini dapat digunakan selama tahap 

pembangunan jalan. 

Apabila staf kabupaten tidak mempunyai theodolit yang tersedia, maka

metode dengan menggunakan rantai dan kompas dapat diterima untuk

pengukuran alinyemen vertikal dan penampang melintang (Perhatikan bahwa

apabila pekerjaan survai terbatas, maka inclinometer /alat ukur

kemiringan mungkin cukup).

ii. Formulir Pengumpulan Data 

Formulir Pengumpulan Data untuk melakukan survai Teknik dimasukkan

kedalam Lampiran I Petunjuk ini, dengan persiapan yang dibuat untuk

kedua-duanya, untuk survai alinyemen jalan baru dan survai peningkatan

jalan.

Formulir-formulir ini diidentifikasikan dalam Daftar Isi dan meliputi

formulir-formulir nomor JB dan JL survai yang disederhanakan yang

diterbitkan dalam pedoman terdahulu "Petunjuk Teknis untuk Pekerjaan Jalan

yang sudah ada Peningkatan".
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c. Survai yang Disederhanakan untuk Pekerjaan Jalan Ringan:

Untuk pekerjaan-pekerjaan kecil peningkatan jalan dimana permukaan jalan

harus diperbaiki dan lapis-kedap atau lapisan ulang harus diterapkan dan

tidak diperlukan perubahan alinyemen atau perlebaran, maka pekerjaan

survai dapat dikurangi sampai suatu minimum. Pengukuran sumbu jalan dan

lebar jalan saja yang akan diperlukan, beserta dengan penampang

melintang yang tipikal (lihat Lampiran IB).

Detil survai dapat dicatat pada lembar-lembar pengumpulan data survai

pemeliharaan, atau apabila tidak tersedia catatan-catatan mengenai

pemeliharaan pada formulir standar JL dan JB sebagaimana perlunya.

Apabila ditemui kemiringan yang terjal maka juga akan perlu untuk

mendapatkan perkiraan sudut kemiringan dengan menggunakan inclinometer.

Untuk pekerjaan kecil peningkatan jalan, dokumentasi rencana termasuk

rencana lokasi dan detil jalan, yang ditunjukkan pada basis garis lurus.

d. Inspeksi dan Survai Jembatan

i. Data jembatan untuk pemeliharaan-rutin jembatan akan dicatat selama

 survai dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan kecil jalan.

ii. Untuk pemeliharaan - berkala jembatan dan perbaikan strukturil,

 inspeksi jembatan secara terinci harus dilaksanakan secara terpisah

 pada jarak-jarak yang teratur sesuai dengan program identifikasi dan

 inspeksi jalan yang ditetapkan oleh DPUK. Metode untuk

 mengorganisir dan melaksanakan inspeksi ini serta mencatat data

 jembatan diterangkan secara lengkap pada Pedoman Pemeliharaan Jalan

 Kabupaten.

iii. Untuk melaksanakan survai guna perencanaan dan konstruksi jembatan

jembatan baru dan untuk penggantian jembatan-jembatan yang ada, maka

 detil survai khusus yang diuraikan pada Pedoman Teknis

Perencanaan Jembatan Kabupaten harus diikuti. Formulir BS I dan BS

 II diambil dari petunjuk perencanaan jembatan dan dimasukkan dalam

 Lampiran I.

3.1.4 Survai Lalu-Lintas

a. Survai lalu-lintas sepanjang rute yang ada diperlukan untuk 

 menentukan:
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- Lalu-Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHR) pada setiap ruas jalan.

- Identifikasi jenis dan berat secara umum dari setiap kategori

 kendaraan. 

- Distribusi model pada setiap ruas jalan.

- Perkiraan kecepatan operasi normal pada setiap ruas jalan.

Studi teknik dan studi perencanaan dilaksanakan untuk menganalisa data

yang diperoleh untuk:

- memilih standard disain yang tepat untuk setiap ruas jalan.

- hitung dan perkirakan pertumbuhan lalu-lintas.

- hitung Beban Gandar Standard (BGS) untuk keperluan disain lapis

 perkerasan struktural.

- Perkirakan prioritas untuk pekerjaan-pekerjaan utama jalan dan

 pemeliharaan berkala.

b. Metode yang dipakai dalam melakukan survai lalu-lintas diuraikan

secara  lengkap pada "Pedoman Teknis Perencanaan dan Pemrograman

Jalan-Jalan Kabupaten" dan hanya persyaratan-persyaratan utama yang

diuraikan secara ringkas dibawah ini:

 i. Survai lalu-lintas harus dilaksanakan pada setiap ruas jalan

yang dilalui kendaraan bermotor selama 2 hari dengan jangka

waktu 12 jam sehari (terang hari jam 6.00-18.00) dengan ketentuan

rata-rata untuk satu hitungan dilakukan pada setiap 5 km sepanjang

ruas jalan tsb.

 ii. Hitungan-hitungan harus dibuat secara terpisah untuk setiap arah,

dan harus dilakukan dengan memasukkan satu hari-pasar dan satu hari

bukan hari-pasar.

 iii. Formulir-formulir Survai Lalu-Lintas Standard (No. S 5A dan S 5B)

harus   digunakan, yang disediakan   untuk identifikasi dan

penghitungan lalu-lintas dalam dua kelompok, yakni meliputi:

Bukan kendaraan Bermotor  Kendaraan Bermotor

Pejalan kaki  Sepeda motor
Pikulan  Pick up (penumpang/barang)
Sepeda  Bis
Becak  Truk ringan

Truk berat
Truk sedang
Truk berat
Mobil/jeep

STR/TRNSLTN/BAB-3/17.12.91 3 - 6 



iv. Survai  kecepatan harus dilaksanakan pada waktu yang sama

seperti pada  penghitungan lalu-lintas  dengan  menggunakan 

 formulir No. S4. Ini akan memberikan indikasi mengenai kondisi jalan

 untuk perhitungan biaya/manfaat ("cost/benefit"). Survai untuk

 setiap jalan penghubung harus dilakukan dengan

menggunakan kendaraan roda empat yang dikendarai dan diukur waktunya 

 pada kecepatan pengendaraan yang nyaman.

3.2 SURVAI TANAH

Survai tanah dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang penting

mengenai jenis-jenis tanah dan batasan-batasan serta besaran-besaran macam

tanah yang ditemui pada proyek konstruksi jalan.

Contoh tanah yang mewakili diambil untuk keperluan pengujian dan

analisa, dan hasilnya dipakai pada perencanaan dan konstruksi tanah dasar

jalan dan struktur perkerasan.

3.2.1 Survai Tanah pada Tanah Dasar

a. Untuk alinyemen jalan baru, sumbu jalan harus ditetapkan untuk

memberikan suatu referensi utama untuk inspeksi dan pengambilan contoh

tanah. Selain itu, garis kemiringan sementara harus ditetapkan

untuk menunjukkan besarnya galian dan timbunan.

Profil tanah dapat ditentukan sepanjang sumbu jalan dengan 

 menggunakan sumuran-uji ("test pits") dan dengan pengeboran yang

menggunakan bor tangan (auger), sampai kedalaman kira-kira 1,5 m

dibawah elevasi tanah dasar. Untuk kondisi tanah yang lunak dan untuk

konstruksi-konstruksi (tidak termasuk jembatan) dan timbunan timbunan, 

luas dan kedalaman harus diperbesar untuk memungkinkan suatu analisa 

lengkap mengenai sifat-sifat tanah dan untuk penilaian pengaruh beban

dan kemungkinan terjadi penurunan.

Catatan-catatan harus juga dibuat pada kondisi drainase secara umum

termasuk kedalaman air tanah, jenis tumbuh-tumbuhan, kadar kerikil dari

seluruh tanah, beserta suatu studi mengenai profil tanah yang

kelihatan pada setiap galian didekatnya.

b. Untuk pembangunan kembali jalan-jalan yang ada, jenis tanah yang

sudah ada dapat ditentukan dengan cara sumur uji dilaksanakan

sepanjang sumbu jalan (apabila dapat dilakukan) dan dengan memeriksa

contoh-contoh tanah yang diambil terutama dari galian samping yang

 ada.
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c. Survai terinci beserta pengujian laboratorium yang dilakukan pada 

contoh-contoh tanah yang dipilih, harus memadai untuk menentukan hal-

 hal berikut:

 - kapasitas dukung dan stabilitas

 - jenis perawatan tanah dasar 

- disain struktur perkerasan 

- pemilihan bahan yang cocok untuk urugan dan timbunan

 - drainase permukaan dan drainase bawah-tanah

 - kemiringan yang sesuai untuk galian dan timbunan

3.2.2 Identifikasi dan Klassifikasi Tanah

a. Profil penampang tanah diperlukan untuk proyek-proyek besar dan akan

 ditandai dengan jenis-jenis tanah yang berkaitan yang didasarkan baik 

pada sistem klassifikasi Casagrande (yang dipersatukan) atau dengan

menggunakan AASHTO Designation M 145 (klasifikasi Jalan

 Umum).

 Karakteristik tanah dari tanah dasar yang penting untuk konstruksi

jalan meliputi ukuran dan gradasi butir, plastisitas dan hubungan

 kadar air -kerapatan (Referensi lembar Data Tanah R-4 pada Lembaran

 1A). 

 i. Untuk mengetahui ukuran partikel maka analisa mekanis harus

dilakukan guna menentukan jenis tanah sbb:

 Batu-bulat ("cobbles") - lebih besar dari 60 mm

 Kerikil - antara 60 - 2 mm

Pasir - 2,0 - 0,06 mm

Lumpur - 0,06 - 0,002 mm

Lempung - 0,002 - 0,0001 mm

 Koloida - lebih kecil dari 0,0001 mm

ii. Pengujian plastisitas (Batas-batas Atterberg) akan memberikan

informasi yang berharga kepada Konsultan mengenai nilai kadar

air, dan batas-batas yang diperoleh dengan pengujian ialah

penting sekali untuk menunjukkan kegunaan tanah pada tanah dasar

dan timbunan.

b. Untuk konstruksi-ulang dan peningkatan jalan barangkali cukup

 untuk membatasi klassifikasi tanah sampai empat kategori utama:
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 (i) bahan kelempungan

 (ii) bahan kepasiran

 (iii) bahan kekerikilan dan

(iv) batuan atau bahan-bahan yang mengandung bolder besar 

i

3.2.3 Test Evaluasi

a. Test evaluasi dari tanah akan dilakukan untuk menentukan sifat-sifat

 yang tepat dari tanah dalam hal kekuatan geser, kapasitas dukung, dan

 pemadatan, dan dari hasil yang diperoleh, kemudian menentukan tindakan

 apa yang diperlukan atau sampai tingkat yang bagaimana tanah harus

 ditolak. 

 Pengujian utama meliputi:

 - Pengujian kimia untuk nilai pH dan kadar sulfat

 - Pengujian pemadatan

 - California Bearing Ratio (CBR)

 - Pengujian Penetrasi

 - Penentuan kekuatan-geser

 - Pengujian stabilisasi.

Untuk konstruksi jalan sepanjang alinyemen baru, test evaluasi untuk tanah

dasar adalah sangat penting.

3.2.4 Pengujian Penetrometer Kerucut Dinamis (DCP -Dynamic Cone 

 Penetrometer)

Untuk konstruksi-ulang atau peningkatan jalan-jalan yang ada, dilakukan

Pengujian Penetrometer Kerucut Dinamis (DCP) sepanjang sumbu jalan untuk

menentukan kekuatan tanah-bawah di lokasi. Pada setiap masalah,

pengujian akan mulai dari bagian bawah galian lubang melalui struktur

perkerasan yang ada. Maksud dari pengujian ini yakni (i) agar dapat

menyelidiki tebal dan jenis bahan untuk setiap lapis perkerasan dan (ii)

untuk mengukur pengaruh pemadatan yang disebabkan oleh lalu-lintas

normal terhadap nilai CBR di lokasi.

Frekuensi (banyaknya) pengujian pada sumbu jalan tsb. harus ditentukan

oleh Ahli Teknik lapangan di lokasi dan kedalaman maksimum untuk setiap 

pengujian harus dibatasi sampai 1,0 meter.

(Referensi mengenai metode untuk mengubah hasil DCP kedalam CBR rencana,

diberikan pada bab 6.3 dan 6.4 dan lampiran II).
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3.2.5 Endapan Alamiah - Tinjauan mengenai Kualitas dan Kuantitas

Survai bahan terdiri dari:

- lokasi sumber-bahan dan jalan masuk ke daerah endapan alamiah tsb.

 (lokasi quarry), dengan perhatian diberikan untuk menghindari

 penambangan dalam "daerah perawan" atau  mengganggu daerah padat

penduduk dan keperluan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan.

- estimasi mengenai volume bahan termasuk biaya untuk memulihkan 

 lapangan tersebut pada penyelesaian pekerjaan.

- survai dan investigasi tanah termasuk profil tanah dan CBR sepanjang

 sumbu jalan.

- taksiran kualitas yang didasarkan pada klassifikasi secara visuil (yang

 tampak), pengujian secara sederhana, pengujian laboratorium (analisa

 saringan) termasuk pengujian-pecah di lokasi dengan menggunakan

 palu, ditambah pengalaman-pengalaman dari pemakaian bahan-bahan

 dari sumber tsb. yang dilakukan sebelumnya.

- penentuan mengenai tindakan apa yang diperlukan misalnya dengan

 penyaringan saja, pemecahan saja, atau kombinasi dari beberapa

 metode.

3.3 PENYELIDIKAN KHUSUS UNTUK KONDISI TANAH YANG SANGAT LUNAK

Apabila pengujian PKD menunjukkan bahwa nilai CBR lebih kecil dari 2%,

maka harus dilakukan penyelidikan khusus sampai kedalaman 5 m dengan

menggunakan  Pengujian  baling2 dan  pengambilan  contoh  bahan yang tak

terusik (dengan menggunakan alat pengambil contoh tanah berupa piston)

untuk melakukan pengujian di laboratorium nanti. (Referensi lebih lanjut

mengenai investigasi yang diperlukan untuk kondisi tanah yang lunak

disajikan pada Bab 6.8 dari pedoman ini). 
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PASAL 4 

DISAIN GEOMETRI



4. DISAIN GEOMETRI

Pasal ini menguraikan mengenai elemen-elemen geometrik dasar yang

diperlukan untuk disain dan gambar-gambar.

4.1. PENAMPANG MELINTANG TIPIKAL

Gambar-gambar standard untuk jalan-jalan kabupaten harus meliputi

penampang melintang yang tipikal. Ini akan memberikan

keseragaman pada disain, dan dapat dibagi kedalam empat jenis penampang

melintang:

- Penampang pada daerah rata

- Penampang pada daerah galian

- Penampang pada daerah timbunan

- Penampang pada daerah galian dan timbunan.

Gambar 4.1.1 dan Gambar 4.1.2 (halaman 4-2) menunjukkan penampang

melintang tipikal ber-turut2 pada galian dan timbunan. Nilai lebar

perkerasan (Bp) dan lebar bahu-jalan (Bs) lihat Tabel 2.2.2.

4.1.1. Kemiringan dan Cembung Melintang Jalan

Kemiringan bagian luar dari konstruksi galian pada daerah galian dapat 

seterjal 1 vertikal : 0,5 horizontal, yang merupakan penampang melintang yang

tipikal untuk selokan tepi. Kemiringan yang terjal ini diambil sebagai

suatu kompromi antara tanah yang tersedia dan stabilisasi lereng yang

diperlukan. Dalam praktek akan diperoleh bahwa kebanyakan dari jalan-

jalan yang ada di kabupaten mempunyai lereng yang bahkan lebih terjal

tanpa menunjukkan tanda-tanda ke tidakstabilan.

Tetapi, apabila kondisi tanah jelek dan memerlukan kemiringan yang lebih

landai, maka harus diambil tindakan pencegahan secara khusus.

Mengenai detil yang lebih lanjut dibuat referensi kepada Bab 6.7. Pada

daerah timbunan kemiringan dapat 1 vertikal : 1,5 horizontal - lihat

gambar 4.1.2 (halaman 4-2).

Dimana ada satu keterbatasan untuk memperoleh DMJ (Daerah Milik 

Jalan) dan lebar jalan, penggunaan dinding pasangan batu atau bronjong

harus dipertimbangkan untuk penopang tebing sebagaimana ditunjukkan pada

bab 7.3.

Untuk memudahkan pengaliran air permukaan yang cepat dari permukaan jalan

maka harus dibuat cembung melintang jalan yang tepat sampai batas-batas yang

diberikan dibawah ini: 
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GAMBAR 4.1.1

TIPIKAL POTONGAN MELINTANG DIDAERAH GALIAN

   CATATAN:

  UKURAN DALAM Cm.

  KECUALI DITENTUKAN LAIN

GAMBAR 4.1.2

TIPIKAL POTONGAN MELINTANG DIDAERAH TIMBUNAN
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Bahan Permukaan Bahu-jalan

 Bitumen 3% 5%

 Kerikil 4% 6%

Penting agar kemiringan melintang ini diperiksa secara teratur dan 

dipelihara. Cembung melintang permukaan jalan  yang diperlukan  harus juga

ditetapkan pada muka tanah dasar.

4.1.2  Penampang pada Daerah Rata

Ini merupakan penampang melintang yang umum pada kebanyakan jalan-jalan 

kabupaten. Pekerjaan tanah yang diperlukan sangat sedikit, sebenarnya

hanya pekerjaan tanah berupa galian untuk drainase dan pekerjaan tanah

berupa timbunan pada daerah dengan legokan-legokan kecil setempat.

4.1.3 Penampang pada Daerah Galian

Mengenai Gambar 4.1.1, masalah utama untuk diatasi pada penampang galian

yakni yang berkaitan dengan kemiringan, dan tanpa tersedianya sumber

sumber untuk melakukan penyelidikan tanah secara luas maka konstruksi

berikut harus dipakai:

(i) Apabila tinggi galian kurang dari 5,0 meter:

 - Landai yang dipakai ialah 1 : 0,5 (vertikal terhadap

horizontal) untuk semua kondisi normal. Ini merupakan landai

tipikal bagi kebanyakan jalan-jalan kabupaten yang ada.

 - Jika kondisi khusus berlaku, yakni tanah sangat lunak atau

rembesan air tanah keluar dari lereng atau lereng sangat

panjang sampai daerah didekatnya, maka lereng yang lebih landai

dapat dibenarkan dan keputusan-keputusan tsb. akan dibuat oleh Direksi

Teknik selama pelaksanaan.

(ii) Apabila tinggi galian lebih besar dari 5,0 meter:

 - Menyediakan  lereng dengan berm yang lebarnya 1,0 m pada setiap

interval   ketinggian  5 m. Berm harus miring seperti yang

diperlihatkan pada  Gb. 4.1.1 agar memungkinkan air hujan

mengalir sepanjang  berm yang sejajar dengan alinyemen jalan,

        dan dibuang ke dalam saluran tepi jalan. Kebiasaan membuat berm

miring ke dalam memerlukan tambahan pekerjaan drainase dan

sambil diharapkan untuk mencegah erosi yang biasanya tidak

dijumpai  dalam banyak kasus,  oleh  karena  itu  harus diberikan

perhatian dengan menumpulkan ujung dan memasang gebalan rumput.

STR/TRNSLTN/BAB-4/17.12.91 4 - 3 



- Landai yang dipakai harus sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi

 Teknik selama konstruksi disertai pertimbangan stabilitas tanah

 pada umumnya.

- Membuat saluran drainase yang memotong air permukaan pada tanah tinggi

didekatnya tepat sebelum mencapai sisi atas lereng tsb. (paling

sedikit 1 m dibelakangnya) untuk memperkecil kemungkinan air

 hujan yang mengalir dari daerah didekatnya sehingga mempengaruhi

 stabilitas lereng tsb.

- Dilengkapi dengan selingan saluran bawah tanah bila diperlukan untuk

 menangkap air bawah permukaan.

4.1.4 Penampang pada Daerah Timbunan

Ada dua masalah utama yang berkaitan dengan kondisi timbunan:

(i) Lereng timbunan

 Biasanya kemiringan timbunan tergantung pada faktor-faktor 

 berikut:

 - bahan timbunan

 - tinggi timbunan

 - ukuran lebar lapis perkerasan, khususnya lebar bahu-jalan

 - jenis lalu-lintas.

Umumnya jalan-jalan kabupaten termasuk kategori lalu-lintas rendah dan

tinggi timbunan jarang sekali lebih besar dari maksimum 1,5 - 2,0 meter.

Bahan timbunan yang tipikal (apabila dipadatkan) harus mempunyai sudut

gesekan dalam yang tidak boleh lebih kecil dari 35 - 400, yakni suatu

kemiringan 1 : 1,4 --> 1 : 1,2 .

Maka dari itu kemiringan 1 : 1,5 (vertikal terhadap horizontal) dapat 

dipakai. Juga diperlukan adanya saluran sebelah kaki lapis pondasi bawah

timbunan pematang sebelum pelaksanaan pembangunan.

(ii) Stabilisasi timbunan secara menyeluruh.

 Tinjauan mengenai stabilitas secara menyeluruh diperlukan hanya

 apabila ada kondisi tanah yang lunak. Ini mengacu kepada Bab 6.8.

Penampang jalan dalam hal tsb. tidak dapat dibuat standard tetapi

 tergantung pada hasil penyelidikan yang dilakukan untuk setiap kasus

secara individual, dan harus diberikan perhatian yang sangat

terhadap penyediaan drainase yang memadai terutama dimana dibangun

 timbunan yang tinggi.
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4.1.5 Penampang pada Daerah Galian dan Timbunan

Prinsip-prinsip dasar seperti yang dinyatakan pada 4.1.3 dan 4.1.4

diatas juga berlaku apabila kemiringan samping yang pasti memerlukan suatu

kombinasi dari galian dan timbunan pada penampang melintang yang sama. 

Selain itu, elevasi muka air tanah (dan variasi musimannya) harus

dipertimbangkan apabila meninjau stabilitas, dan pemasangan drainase

bawah-permukaan tanah ternyata perlu, sebagaimana ditunjukkan pada

Gambar 5.6.1

4.2 ALINYEMEN HORIZONTAL

Seperti yang disebutkan sebelumnya pada Bab 3.1.2, alinyemen jalan yang 

ada harus diikuti sedekat mungkin dan radius serta panjang lengkung yang

disurvai umumnya harus tetap tidak berubah. Maka dari itu, disain

alinyemen horizontal harus dibatasi untuk menyesuaikan dengan lengkung

yang ada dalam hal:

(i) memperbaiki lengkung yang ada

(ii) memasukkan superelevasi ( miring-tikungan ) sampai suatu maksimum

 landai yang umum sebesar 10%, dan

(iii) Pelebaran lengkung apabila radius lebih kecil dari 120 m.

4.2.1 Lengkung Sederhana

Menurut definisi, lengkung sederhana ialah busur lingkaran yang

menghubungkan dua garis singgung, dan bentuk lengkung ini biasanya

digunakan apabila ternyata perlu untuk memperbaiki lengkung yang ada.

Lengkung untuk alinyemen jalan akan ditentukan oleh Jari-jari R dan

sudut pusat

Persamaan dasar yang digunakan pada disain lengkung sederhana diberikan

dibawah ini:
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GAMBAR 4.2.1 : LENGKUNG DNG JARI2 PENDEK UNTUK ALINYEMEN JALAN

Untuk menyesuaikan dengan lengkung yang ada maka formula secara

pendekatan dapat dipakai untuk pemasangan patok-patok apabila tidak

diperlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Ini biasanya berguna apabila 

ordinat tengah ditetapkan dengan lokasi yang ada dan lengkung dapat

ditentukan serta disesuaikan dengan menggunakan pita ukur dan piket-piket

saja.

Rumus yang digunakan ialah:

Dimana:

M = ordinat tengah yang menghubungkan titik tengah dari talibusur L

 yang panjang dengan titik tengah lengkung

LC = Tali busur panjang yang menghubungkan kedua titik singgung

R = Jari-jari lengkung

M = ditentukan dengan perhitungan atau pengukuran dan ordinat

tengah sebesar setengah tali busur, dapat dihitung yakni M/4
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GAMBAR 4.2.2 PERKIRAAN LENGKUNG SEDERHANA

4.2.2 Jari-jari Lengkung Minimum (Tanpa Superelevasi) 

Untuk melawan aksi gaya sentrifugal pada lengkung, superelevasi (miring-

tikungan) biasanya disediakan. Untuk jalan-jalan yang standardnya

rendah, superelevasi dapat dihilangkan pada batas-batas kecepatan

rencana, dan persyaratan minimum diberikan dibawah pada tabel 4.2.1.

TABEL 4.2.1. JARI-JARI LENGKUNG MINIMUM (TAMPA SUPERELEVASI)

KECEPATAN RENCANA 

Km/Jam

JARI-JARI LENGKUNG MINIMUM 
(Meter)

80

70

60

50

40

30

20

1200

900

700

450

300

200

100

Tabel diambil dari Manual Desain Geometrik Bina 

Marga

Jari-jari minimum berdasar pada:

Dimana : Koefisien gesek samping f = 0,07

Kemiringan melintang yang berlawanan e = -0,03
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4.2.3. Pelebaran Lapis Perkerasan pada lengkung Horizontal 

Lapis perkerasan harus diperlebar pada lengkung yang radiusnya lebih kecil

dari 120 m untuk menjaga agar pandangan bebas kearah samping (lateral)

antara kendaraan-kendaraan sama dengan jarak pandangan bebas yang ada pada

bagian jalan yang lurus. Alasannya ialah:

Kendaraan yang berjalan pada suatu lengkung menempati lebar lapis

perkerasan yang lebih besar daripada kendaraan yang berjalan pada jalan yang

lurus karena roda-roda belakang pada lintasan jalan dengan kecepatan

rendah disebelah dalam bagian depan, dan tonjolan depan mengurangi

kebebasan antara kendaraan-kendaran yang menyiap dan melewatinya. Juga

putaran kendaraan pada suatu jalur pada suatu tikungan lebih besar daripada

putaran kendaraan pada jalan yang lurus.

Besarnya pelebaran tergantung pada jari-jari lengkung, lebar jalan, dan

ukuran kendaraan. Untuk jalan-jalan kabupaten persyaratan untuk pelebaran akan 

dibatasi seperti yang nampak pada tabel berikut, yang memberikan pelebaran

yang disarankan (dalam meter) dalam kaitannya dengan lebar lapis

perkerasan dan jari-jari lengkung. Pelebaran ditempatkan pada bagian 

dalam lengkung dimulai pada bagian lurus kira-kira 15 m sebelum titik

singgung (permulaan lengkung) tetapi mungkin dikehendaki mulai dari

permulaan lengkung peralihan dimana jalan tsb. menikung (superelevasi).
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4.2.4 Superelevasi (miring-tikungan)

Untuk perhitungan superelevasi yang diperlukan, rumus yang terkenal

berikut ini dapat digunakan:

dimana : R = jari-jari lengkung (m)

V = kecepatan rencana kendaraan dalam km/jam

e = miring-tikungan (superelevasi) dari lapis perkerasan

f = koefisien gesekan melintang antara ban-ban kendaraan dan

lapis perkerasan (dari maks. 0,19 sampai 0,12

 tergantung pada kecepatan kendaraan).

Untuk keperluan disain, maksimum superelevasi sebesar 12% (12 cm per

meter lebar) diambil untuk jalan-jalan di pegunungan tetapi disarankan

superelevasi maksimum yang umum sebesar 10%.

Pemakaian rumus ini untuk disain jalan kabupaten diperlihatkan pada

Tabel 4.2.3 berikut ini, dimana jari-jari minimum dihitung berdasar

gesekan melintang dan dengan tiga macam superelevasi 12%, 10%, 6%).

TABEL 4.2.3. JARI-JARI MINIMUM LENGKUNG HORIZONTAL BERDASAR SUPERELEVASI

DAN GESEKAN MELINTANG

SUPERELEVASI RENCANA (e)
KECEPATAN
RENCANA

V
Km/J

NILAI
DISAIN

MAKS. UNTUK
KOEF. GESEK
MELINTANG-F

DAERAH
PEGUNUNGAN
e=12% (0,12)

UMUM
MAKS.

e=10% (0,10)

DAERAH
DATAR

e=6% (0,06)

20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80

0,19
0,19
0,19
0,19
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16
0,15
0,14

10
15
22
30
42
55
68
85
102
143
194

11
17
25
33
45
60
73
92
110
155
210

13
20
30
40
53
70
86
108
130
184
252

CATATAN : - PENGEMUDI AKAN MENJALANI SUATU LENGKUNG DENGAN AMAN
  APABILA KOEF.MAKS. GESEKAN MELINTANG = 0,19
- TANDA-TANDA PERINGATAN LALU LINTAS HARUS DIPASANG PADA
  BELOKAN2 TAJAM DIMANA JARI-JARI < 25 m.
- UNTUK PELEBARAN LENGKUNG BAGIAN DALAM LIHAT BAB 4.2.3

STR/TRNSLTN/BAB-4/17.12.91 4 - 9 



4.3 ALINYEMEN VERTIKAL

Standard disain yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga

pada manual disain geometrik adalah relevan untuk semua jenis

jalan kabupaten, karena standard tsb. didasarkan pada karakteristik

pokok yaitu jalan dimana kendaraan dapat beroperasi.

Dua tabel standard atau minimum panjang horizontal lengkung vertikal

diberikan dibawah ini, dengan menggunakan jarak pandangan yang diberikan pada

tabel 4.5.2.

(i) Minimum panjang horizontal dari lengkung vertikal cembung

 (Tabel 4.3.1)

(ii) Minimum panjang horizontal dari lengkung vertikal cekung

 (Tabel 4.3.2)
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TABEL 4.3.1 PANJANG HORIZONTAL MINIMUM DARI LENGKUNG VERTIKAL CEMBUNG 

 BERDASAR JARAK PANDANGAN HENTI YANG AMAN.

Minimum Panjang Horizontal Lengkung Vertikal (m) untuk

v=20
(km/j)

v=30
(km/j)

v=40
(km/j)

v=50
(km/j)

v=60
(km/j)

v=70
(km/j)

v=80
(km/j)

Perbedaan
dalam

kelandaian
(%)

D=20m D=30m D=40m D=55m D=75m D=95m D=120m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
27
30
32
35
37
40
42
45
48
50

35
35
35
35
35
35
35
35
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80

40
40
40
40
40
46
53
60
68
77
84
90
100
106
114
122
130
137
144
152

50
50
50
57
70
85
100
113
127
140
155
170
184
198
212
226
240
254
268
283

60
60
68
90
114
136
159
182
204
227
250
272
295
318
340
363
386
409
430
454

70
70
110
145
180
215
255
290
325
360
395
435
470
505
540
-
-
-
-
-

catatan : V = Kecepatan rencana kendaraan dalam km/j
D = Jarak pandangan henti yang aman untuk satu kendaraan

 (tabel 4.5.1)
A = Perbedaan aljabar landai (dalam %)

Rumus dipakai untuk panjang minimum yang didasarkan pada kecepatan
rencana dan jarak perjalanan selama 3 detik.
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TABEL 4.3.2

PANJANG HORIZONTAL MINIMUM DARI LENGKUNG VERTIKAL CEKUNG BERDASAR PADA

PENGENDARAAN YANG AMAN PADA MALAM HARI 

Minimum Panjang Horizontal Lengkung Vertikal (m)

v=20
(km/j)

v=30
(km/j)

v=40
(km/j)

v=50
(km/j)

v=60
(km/j)

v=50
(km/j)

v=60
(km/j)

Perbedaan
dalam

kelandaian
(%)

D=20m D=30m D=40m D=55m D=75m D=55m D=75m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

25
25
25
25
25
25
25
28
32
35
40
42
46
50
53
57
60
64
67
70

35
35
35
35
35
35
40
44
50
55
60
66
72
77
83
88
94
100
105
110

40
40
40
40
44
53
62
70
80
88
97
106
115
124
132
140
150
160
168
177

50
50
50
55
68
82
95
110
123
136
150
164
177
190
204
218
233
245
260
273

60
60
60
75
93
112
130
150
170
187
206
224
243
262
280
300
318
336
355
374

70
70
75
100
126
152
177
202
227
253
278
303
328
354
380
405
430
455
480
505

D = jarak pandang henti yang aman untuk satu kendaraan (tabel 4.5.2)
A = Perbedaan aljabar landai (%)

 AD2
Rumus berdasarkan jarak pandangan lampu besar = 

 150+3,5D
pada batas bawah panjang minimum yang berdasar jarak jarak perjalanan
selama 3 detik.

Untuk perhitungan lengkung vertikal maka lengkung dianggap berbentuk 

parabolis dan alinyemen jalan vertikal direncanakan agar memberikan

kenyamanan pada waktu mengendarai kendaraan. Panjang horizontal yang

diambil pada kedua tabel ialah panjang horizontal teoritis antara

titik-titik potong dari garis lurus dan lengkung parabola sebelum dan

sesudah lengkung (seperti yang diuraikan pada gambar 4.5.2).

Untuk lengkung cekung maka harus lebih memperhatikan terhadap

rencana lengkung ini apabila ada resiko yang jelas bahwa jalan

tergenang secara musiman karena pengaliran air yang tidak memadai.
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Menaikkan timbunan merupakan satu cara penyelesaian terhadap masalah ini dan 

cara penyelesaian ini juga akan memberikan alinyemen vertikal yang lebih rata

untuk lengkung cekung dan dalam beberapa hal memberikan landai

longitudinal yang lebih baik.

Apabila standard minimum ini sulit untuk dicapai tanpa melaksanakan

pekerjaan jalan yang berarti, maka harus dipertimbangkan cara

penyelesaian lain, seperti yang diuraikan pada contoh berikut:

Contoh (1) 

Satu cara penyelesaian yakni apabila panjang kritis dari

 landai melebihi standard-standard yang diberikan pada tabel 4.4.1.

Dalam hal ini harus diusahakan untuk memperlebar jalan atau menyediakan

tempat parkir, untuk memberikan fasilitas tempat perhentian yang aman

dalam hal yang mendadak.

Contoh (2) 

Cara penyelesaian ini berlaku untuk lengkung cembung apabila standard

yang diberikan pada tabel 4.3.1 dapat digunakan sebagai dasar ketika

memutuskan apakah jarak pandangan dapat diterima atau tidak. Apabila

jarak pandangan yang dihitung untuk kecepatan rencana ternyata terlalu

pendek maka harus dipasang tanda - tanda lalu-lintas pada kedua

sisi lengkung cembung tsb. untuk memberikan peringatan kepada lalu-

 lintas.

Apabila hanya diperlukan koreksi-koreksi kecil terhadap alinyemen

vertikal, seperti dalam hal apabila lapisan-atas yang baru harus

diberikan, ternyata berguna sekali untuk memeriksa dan membetulkan

elevasi-elevasi permukaan dengan menggunakan mistar-T yang ditempatkan

secara terpisah pada titik-titik yang terletak pada garis sumbu yang telah

dipilih pada permukaan jalan. Dengan cara ini maka dapat dilakukan penyesuaian-

penyesuaian terhadap permukaan dengan cara mengukur selisih tinggi antara 

mistar-T.

4.4. LANDAI MAKSIMUM 

Apabila ada landai yang terjal pada jalan-jalan di pegunungan maka harus

hati-hati agar membatasi landai sampai suatu maksimum yang dapat dilalui

dengan aman oleh/dan sesuai dengan batas kemampuan kendaraan bermotor

dan kereta yang ditarik kuda. 
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Batas-batas yang ekstrim ialah sbb.:

- Kendaraan bermotor : 1 : 6 (16%). Biasanya hanya untuk 

kendaraan roda 4

- Kereta yang ditarik kuda : 1 : 8 (12,5%)

Jika landai ekstrim ini tidak dapat dihindari, maka landai harus

dibatasi hanya pada jarak pendek saja untuk menyesuaikan dengan jenis 

lalu-lintas yang umum dan mempertahankan kecepatan perjalanan yang

layak, seperti yang diberikan pada tabel 4.4.1 dibawah. Perhatikan bahwa

untuk jalan-jalan yang lalu-lintasnya tinggi (>500 kendaraan/hari)

dengan kecepatan kendaraan yang melebihi 50 km/jam maka kenaikan 

dalam kelandaian tidak boleh mengakibatkan turunnya kecepatan sampai

dibawah 20 km/jam. Untuk jalan-jalan kerikil yang kelasnya lebih rendah 

harus dipertimbangkan terhadap kemampuan umum dari kendaraan bermotor

atau kereta yang ditarik kuda yang tenaganya lebih rendah dan harus

dipertimbangkan terhadap traksi yang hilang karena permukaan yang tidak

stabil seperti lapis perkerasan dari kerikil.

TABEL 4.4.1 LANDAI MAKS. YANG DISARANKAN DAN PANJANG KRITIS

Kecepatan Kendaraan
Km/jam 80 70 60 50 40 30 25 20

Landai Maksimum
-  Disain % 
- Absolut % 

 4 
 7 

 4 
 8 

 5 
 9 

 6 
10

 7 
11

 8 
12

10
14

12
16

Panjang Maksimum
(kritis) dalam m 500 410 350 275 225 140 100 100

Kriteria : Landai maksimum berdasar pada standard Bina Marga
kecuali pada 20 km/jam dimana batas ekstrim diberikan.
Panjang kritis berdasar pada rumus jalan Kabupaten NAASRA di-
mana panjang = 0,00413 (v1^2 – v2^2)/kenaikan landai % 

4.5 JARAK PANDANGAN

Referensi telah dibuat terhadap manual standard Bina Marga mengenai disain

geometrik dan informasi tambahan berikut diberikan untuk segi-segi

perencanaan mengenai jarak pandangan.
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KONSTANTA UNTUK DISAIN:

Kecepatan rencana kendaraan dalam Km/jam =  V 

Waktu reaksi total bagi pengemudi untuk berhenti = 2,5 detik

Waktu persiapan untuk menyiap = 3 detik 

Tinggi mata pengemudi diatas muka jalan = 1,20 meter

Tinggi penghalang pada jalan = 0,10 meter

Koefisien gesek longitudinal fl = lihat tabel 4.5.1

Percepatan karena gravitasi – g = 9,8 m/det2

4.5.1 Jarak Pandangan Henti

a. Jarak pandangan henti ialah jarak pada saat pengemudi 

mengendarai pada kecepatan rencana yang ditetapkan perlu

berhenti pada kondisi manual yang normal.

Jarak ini tergantung pada dua faktor:

- jarak yang dilalui selama waktu reaksi

- jarak yang dilalui selama mengerem

Jarak reaksi = 0,7 V dalam meter

Jarak untuk mengerem dalam meter

Maka dari itu Jarak pandangan henti 

dimana V = kecepatan dalam km/jam.

b. Nilai-nilai koefisien gesek kearah longitudinal tergantung pada

kecepatan, tekanan ban, jenis lapis perkerasan, dan kondisi cuaca.

Nilai rata-rata diberikan pada tabel 4.5.1 dengan menganggap

bahwa lapis perkerasan kedap air dan kering serta ban-ban dalam

 keadaan bagus.

STR/TRNSLTN/BAB-4/17.12.91 4 - 15



TABEL 4.5.1. NILAI KOEFISIEN GESEK LONGITUDINAL f1

Kecepatan Rencana

Km/jam

Koefisien gesek

Longitudinal

20
30
40
60
80

0,57
0,54
0,52
0,47
0,43

c. Jarak pandangan henti yang diperlukan untuk macam-macam kecepatan

 rencana diuraikan pada gambar 4.5.1 dimana dibuat perbandingan

untuk kondisi permukaan jalan yang basah dan yang kering. Harus

 diperhatikan bahwa jarak pandangan henti didasarkan pada lalu-

 lintas dua jalur (yakni lebar lapis perkerasan minimum 4,5 m).

Untuk jalan-jalan dengan jalur tunggal (lebar lapis perkerasan <

 4,5 m), jarak pandangan henti harus dikalikan dua kecuali pada

tempat menyiap atau jika kaca pandang dipasang pada belokan.

CATATAN : Pada kondisi jalan yang basah atau tidak stabil (misalnya

 kerikil), tindakan-cegah harus dilakukan karena hilangnya traksi

 dan jarak henti harus diperbesar dengan kira-kira 10%.
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4.5.2 Jarak Pandangan Menyiap

Jarak pandangan menyiap ialah jarak rencana yang aman yang diperlukan bagi

suatu kendaraan untuk menyiap kendaraan lain dan untuk kembali ke posisi

jalur lalu-lintas yang normal sebelum bertemu dengan kendaraan dari arah

yang berlawanan. Anggapan-anggapan berikut dibuat untuk menentukan

jarak pandangan menyiap:

- Kendaraan yang disalip berjalan pada kecepatan 20 km/jam lebih

kecil dari kecepatan rencana. 

- Waktu persiapan diambil 3 detik.

- Menyiap hanya akan berlangsung pada bagian jalur jalan yang lurus

dimana penglihatan pengemudi tidak terhalang.

Persyaratan-persyaratan ini ditetapkan untuk lengkung yang diberikan pada

gambar 4.5.2 dibawah ini dan jarak pandangan menyiap yang

diperlukan untuk digunakan pada jalan-jalan kabupaten juga diringkaskan

pada tabel 4.5.2.

Panjang minimum lengkung parabolis untuk menyesuaikan dengan jarak

pandangan hasil hitungan yang diperlukan untuk menyiap (berdasar

standard AASHTO) digambarkan dengan perbedaan landai dari 2% - 16%. Pada

medan di pegunungan mungkin terlalu mahal apabila mengikuti persyaratan-

persyaratan ini secara penuh.

GAMBAR 4.5.2 JARAK PANDANGAN MENYIAP DAN PANJANG LENGKUNG PARABOLIS
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Ilustrasi dari persyaratan2 untuk menentukan jarak pandangan menyiap

diberikan pada diagram berikut pada gambar 4.5.3.

GAMBAR 4.5.3 ILUSTRASI MENGENAI JARAK PANDANGAN MENYIAP

 Catatan:"A" sama dengan jarak aljabar

        dalam dua derajat

Line of sight = garis pandangan

Minimum Passing sight distance = Jarak pandangan menviap minimum Minimum

Length of Parabolic Vertical Curve = Panjang minimum lengkung Vertikal

Parabolis

grade = landai

Algebraic difference of the two grades = Perbedaan aljabar dari kedua

landai.

4.5.3 Tabel Ringkas Jarak Pandangan

Tabel 4.5.2 berikut memberikan minimum jarak pandangan henti untuk

jalan-jalan dengan lapis penutup pada landai yang rata dan dapat

digunakan untuk pemakaian umum dalam hal satu kendaraan pada jalan-jalan

yang sempit. Untuk jalan-jalan dengan dua jalur, minimum jarak pandangan

menyiap dapat dikurangi sampai jarak pandangan-menengah yang

memungkinkan bagi suatu kendaraan mengikuti dari belakang kendaraan lain dan

menunggu kesempatan untuk menyiap.

TABEL 4.5.2  JARAK PANDANGAN PADA JALAN2 YANG KEDAP AIR DENGAN LANDAI YANG 

 RATA.

JARAK PANDANGAN HENTI

(m)

JARAK PANDANGAN MENYIAP

(m)
KECEPATAN

RENCANA

Km/jam SATU KENDARAAN PENUH SETENGAH

20
30
40
50
60
70
80

15
25
40
55
75
95
120

80
140
180
240
310
400
500

70
100
130
170
220
270
350
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4.6 PERALIHAN MIRING-TIKUNGAN 

Perubahan dari kemiringan melintang normal atau lengkung cembung ke miring-

tikungan terjadi karena jalan berubah dari alinyemen lurus ke bentuk

lengkung, dan ini menghendaki agar tepi lengkung luar dinaikkan terhadap

garis sumbu dan tepi lengkung dalam turun dengan cara yang serupa.

Jika perubahan elevasi ini mendadak maka tidak akan terlihat dan mungkin

berbahaya bagi kendaraan yang berjalan dengan kecepatan yang cukup

tinggi, dan maka dari itu biasanya disediakan suatu panjang peralihan dari

superelevasi diluar titik-titik singgung dari perpotongan antara lengkung

dan bagian yang lurus.

Panjang peralihan superelevasi harus memadai agar memberikan kenampakan

yang baik dan memberikan kualitas pengendaraan yang memuaskan. Untuk disain

jalan kabupaten yang kecepatannya dibatasi sampai suatu maksimum 80

km/jam, umumnya cukup untuk memakai panjang minimum yang ekivalen terhadap

waktu perjalanan kira-kira 3 detik yang dihitung sebagai:

V

L = V x t = --------- dalam meter

     1,2

 Dimana V = km/jam

t = waktu dalam detik.

Tabel 4.6.1 berikut memberikan panjang peralihan minimum yang diperlukan

untuk macam-macam jari-jari berdasar pada waktu perjalanan 3 detik.

TABEL 4.6.1 PANJANG PERALIHAN MINIMUM

KECEPATAN RENCANA

80 70 60 50 40 30 20

70 60 50 45 35 25 20

CATATAN:

Panjang peralihan yang diberikan diatas merupakan panjang minimum dan

dapat menyebabkan ke tidak nyamanan bagi kendaraan yang bergerak dengan 

cepat. Maka dari itu disarankan agar pada kelas-kelas jalan yang lebih

tinggi, peralihan superelevasi harus sama dengan 3/4 dari panjang

lengkung dengan superelevasi (Lihat Gambar Standard No. C4/1/1).
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PASAL 5 

DISAIN DRAINASE 



5. DISAIN DRAINASE

5.1 PENTINGNYA DRAINASE YANG BAIK

Drainase merupakan faktor utama pada perencanaan, lokasi, konstruksi dan

pemeliharaan jalan dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Mac Adam (1756-

1836).

"Jalan-jalan tidak pernah dapat dibuat menjadi benar-benar aman

 sampai prinsip-prinsip berikut dipahami, diakui dan dilakukan:

yakni bahwa tanah asli yang betul-betul mendukung berat lalu-

 lintas; bahwa apabila dipelihara tetap kering maka tanah dapat

 menahan berapapun beratnya beban tanpa tenggelam; tetapi,jika air

 melewati masuk jalan dan mengisi tanah asli, maka jalan tersebut

 berapapun tebalnya, daya dukungnya hilang dan menjadi berkeping-

 keping."

5.1.1 Perbandingan CBR dengan Kadar Air

Contoh berikut dari pengujian laboratorium yang dilakukan pada contoh-

contoh tanah asli yang diambil dari jalan Bodok-Meliau di kabupaten

Sanggau di Kalimantan Barat, menguraikan mengenai kutipan diatas.

Pengaruh yang menyedihkan dapat terjadi pada CBR dengan bervariasinya

kadar air diperlihatkan pada Tabel 5.1 dibawah ini.

TABEL 5.1.1 HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM DARI PROYEK JALAN BODO-MELIAU,

SANGGAU, KALIMANTAN BARAT.

TIDAK

DIRENDAM
DIRENDAM

LOKASI JENIS TANAH

INDEKS

PLASTISITAS

IP  KA CBR

 %  % 

KA  CBR

 %  % 

Km 3 + 600 Pasir halus

berlumpur

Pasir berlem-

pung dan ber-

lumpur

  8 

11

17,6  15

15,5  20

20,9 9

22,0 6
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Nampak dari data diatas bahwa dengan membolehkan kadar air naik hanya

sedikit sekali yakni sebesar 3,3% maka CBR berkurang dari 15% menjadi 10%

pada sample pertama dan dengan kenaikan kadar air sebesar 6,5%, CBR

berkurang dari 20% menjadi 6% pada sample kedua. Untuk contoh khusus ini,

hasilnya menunjukkan bahwa:

Kenaikan Kadar Air 1%, CBR berkurang 2%

Dan untuk lokasi-lokasi lainnya jenis pengujian ini harus dilaksanakan

apabila kondisi menunjukkan adanya muka air yang tinggi.

5.1.2 Fungsi Drainase

Persyaratan drainase dapat dibagi lagi kedalam fungsi-fungsi utama

berikut:

(i) Hindarkan penggenangan segmen jalan yang rendah dengan menaikkan

timbunan dan/atau dengan menyediakan gorong-gorong yang memadai

 atau jembatan-jembatan.

(ii) Cegah terjadinya kolam air pada permukaan jalan dengan memotong

bahu jalan yang tinggi, dengan menimbun lubang-lubang

jalan dan legokan-legokan, dengan mempertahankan lengkung-

cembung yang memadai, sehingga memungkinkan aliran yang baik

 dan dengan menyediakan outlet drainase dari bahu-jalan untuk

 menghindari pengaruh "Kemacetan aliran", apabila air tidak dapat

 mengalir. 

(iii) Cegahlah agar air tanah tidak naik dekat sekali dengan permukaan

dengan menyediakan dan memelihara selokan tepi termasuk

 penyediaan outlet yang cukup ke daerah didekatnya atau gorong-

 gorong yang memotong jalan.

(iv) Cegah erosi yang disebabkan oleh hujan lebat, sungai-sungai yang

mengalir atau aksi gelombang pada danau dan di laut dengan

 memilih bahan-bahan yang memadai untuk timbunan apabila

memungkinkan atau dengan melindungi tanah asli yang mudah kena

erosi dengan memasang gebalan-gebalan rumput atau pelapisan

dengan pasangan batu, bronjong, atau rip-rap (lihat Bab 5.3).
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5.2 PENENTUAN ALIRAN AIR PERMUKAAN

Penentuan air permukaan yang mengalir dapat dibagi dalam dua kelompok:

(i) Aliran air permukaan untuk bangunan-bangunan utama seperti

 jembatan-jembatan dan gorong-gorong yang besar dan

(ii) Aliran air permukaan untuk selokan tepi.

Ada perbedaan yang jelas antara kedua kelompok tersebut. Mengenai

kelompok (i) aliran air permukaan akan dipusatkan pada suatu tempat yang

ditentukan yakni jembatan atau gorong-gorong yang mana debit maksimum

ialah akibat dari kontribusi curah hujan tertentu yang didistribusikan pada

seluruh daerah pengaliran sungai yang terpengaruh diatas tempat pembuangan 

air (yakni jembatan/gorong-gorong) sedangkan pada kelompok (ii) aliran

air permukaan akan mengalir masuk ke seluruh panjang selokan tepi termasuk

kontribusi aliran air dari saluran drainase diatasnya. Dalam hal ini air

yang dibuang akan mengalir sepanjang saluran drainase sendiri sampai

saluran drainase tsb. mencapai outlet berupa gorong-gorong atau saluran

drainase melintang ("mitre drain") menghasilkan debit maksimum netto

yang harus dipakai untuk merencanakan saluran drainase tsb.

Maka dari itu kedua kelompok itu harus dibicarakan dengan cara yang

terpisah seperti yang diuraikan dibawah ini.

5.2.1 Aliran Air Permukaan untuk Konstruksi Utama

Saluran drainase air permukaan (yakni sungai atau sungai kecil) pada

lokasi jembatan kapasitasnya harus cukup untuk membawa keluar seluruh air

permukaan dari daerah tangkapan yang dialirkan masuk ke saluran.

Total aliran air permukaan dapat ditentukan dengan dua cara:

1. Perhitungan, yakni dengan menggunakan data topografi dan survai serta

 dengan menggunakan rumus empiris.

2. Pengukuran debit banjir maksimum. 
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Metode ini diuraikan dibawah ini:

i. Perhitungan dengan Rumus Rasional:

Ini merupakan metode perhitungan yang empiris yang berlaku pada daerah

pengaliran sungai yang kecil yang tidak ada alat ukur nya, (berdasarkan

studi teknis yang aktuil dan berdasar pengalaman) yang memerlukan

pemakaian yang hati-hati mengenai karakteristik aliran air permukaan dari

medan tsb., termasuk:

-  maksimum intensitas curah hujan yang diperkirakan pada suatu periode

 waktu tertentu.

-  ukuran, bentuk, landai dan macam-macam kondisi permukaan dari daerah

 tangkapan air.

Rumus yang dipakai yakni yang bentuknya umum:

Debit Q = A.I.C.fs (dalam m3/detik)

Dimana : Q = Aliran air permukaan dari Daerah yang dikeringkan

dalam m3/det.

 A = Luas Daerah yang Dikeringkan (Hektar).

I = Intensitas Curah Hujan Rata-rata selama satu jam

  dalam mm.

C = Koefisien berdasarkan karakteristi  aliran  air

  permukaan di daerah yang dikeringkan.

Fs = Koefisien untuk landai tanah yang umum.

CATATAN : 

Untuk maksimum curah hujan

100 mm selama satu jam

Q = 0,277 A.C.fs m3/det.

Debit puncak maksimum biasanya sulit untuk ditentukan dan karena alasan

ini maka biasanya mendasarkan perhitungan pada curah hujan maksimum

selama satu jam.
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Nilai-nilai besarnya koefisien diberikan pada tabel 5.2.1 dibawah ini:

TABEL 5.2.1 KOEFISIEN ALIRAN AIR PERMUKAAN (FORMULA RASIONAL)

FAKTOR ALIRAN AIR PERMUKAAN C FAKTOR LANDAI fs 

Lapis perkerasan Kedap-air (Daerah yang
dibangun) = 0,35 – 0,70
Tanah rapat air  = 0,40 – 0,70
Tanah lolos air  = 0,10 – 0,45
Tanah berumput  = 0,05 – 0,30

Landai Rata-rata

Rata sampai 1/300 = 0,3

1/300 – 1/100  = 0,4 
1/100 – 1/50  = 0,5 
1/50  - 1/20  = 0,7 

Dengan menggunakan nilai rata-rata untuk C dan fs seperti yang telah

diberikan dan dengan menerapkan rumus diatas untuk curah hujan 100 mm

selama satu jam, tabel aliran-air permukaan dihitung dan diberikan

dibawah ini untuk medan yang rata (FL), bergelombang (RL) dan pegunungan

(Mt).

TABEL 5.2.2 ALIRAN AIR YANG MENGALIR DARI DAERAH TANGKAPAN AIR (m3/Detik)

(Berdasar Intensitas Curah Hujan Rate-rats m 1 jam = 100 mm)

JENIS PERMUKAAN (UNTUK ALIRAN AIR PERMUKAAN)

DAERAH PERKOTAAN
(C=0,70)

RAPAT AIR
(C=0,50)

TANAH BERUMPUT
(C=0,20)

LUAS
DAERAH

TANGKAPAN
AIR

(Hektar)
FL
0,3

RL
0,5

MT
0,7

FL
0,3

RL
0,5

MT
0,7

FL
0,3

RL
0,5

MT
0,7

50 2,9 4,9 6,8 2,1 3,4 4,8 0,83 1,4 1,9

100 5,8 9,7 13,6 4,2 6,9 9,7 1,6 2,8 3,9

200 11,6 19,4 27,2 8,4 13,8 19,4 3,3 5,5 7,8

300 17,5 29,1 40,8 12,6 20,7 29,1 5,0 8,3 11,6

400 23,3 38,9 54,4 16,8 27,6 38,8 6,6 11,1 15,5

500 29,1 48,6 68,0 21,0 34,5 48,5 8,3 13,9 19,4

Catatan : - Sumber data :"Military Engineering"

- Untuk curah hujan selain dari 100 mm/jam, harus diadakan

penyesuaian secara linier.
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ii. Pengukuran Kondisi Pengaliran yang Sebenarnya

Dalam banyak hal, informasi dasar yang memadai tidak terdapat

di Kabupaten, seperti misalnya statistik mengenai meteorologi

 yang mendetil, peta detil topografi, dan pangetahuan yang

 terinci mengenai kondisi permukaan pada daerah pengaliran sungai.

Maka dari itu, metode yang lebih sederhana dan lebih dapat 

 dipercaya untuk digunakan dalam menentukan total aliran air 

permukaan apabila pengukuran dapat dilaksanakan ialah melakukan

studi di-lokasi pada tempat persilangan dengan sungai yang

telah direncanakan dan menerapkan rumus Manning sebagai berikut:

(i) Wawancarailah penduduk setempat mengenai:

- Muka air maksimum yang pernah ditemui, yang diketahui secara

umum dan cukup teliti. Elevasi ini harus ditandai pada

sebuah pohon atau tempat tetap lainnya pada kemiringan

sungai yang terjal.

 - Taksir kecepatan maksimum aliran banjir yang pernah dialami.

(ii) Buatlah survai penampang melintang sungai yang terinci pada

tempat ini dan hitunglah luas penampang melintang (A m2) 

(iii) Hitung kemiringan longitudinal rata-rata (S%) dari dasar

sungai dengan mengambil ketinggian dasar sungai pada jarak 200

m (100 m kearah hulu dan hilir)

(iv) Catat macam bahan yang ada di dasar sungai.

Nilai-nilai yang diberikan dibawah ini merupakan koefisien

kekasaran yang digunakan pada rumus Manning (v) dibawah ini:
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TABEL 5.2.3. KOEFISIEN KEKASARAN (nilai "n" Manning) UNTUK ALIRAN ALAM.

(v) Hitung kecepatan rata-rata V (meter/detik) dengan menggunakan

 rumus Manning.

 2/3 1/2 1

V = R S  --- 

      n 

dimana

R = jari-jari hidrolis yang dihitung sebagai R = A/P dimana A ialah luas

  penampang basah (m2) dan P = keliling  basah dalam meter  yang

diperoleh   dari  (ii) diatas).

S = kemiringan rata-rata  longitudinal  dasar sungai dari (iii)diatas

    dalam meter/meter (dinyatakan dalam desimal).

n = koefisien kekasaran yang diperoleh dari (iv) diatas.

(vi) Periksa kecepatan rata-rata V yang telah dihitung dalam meter

per detik dengan menggunakan informasi yang diberikan oleh

penduduk setempat dan buatlah penyesuaian-penyesuaian jika

perlu dengan lebih memperhatikan pada nilai hasil hitungan

daripada nilai yang diperoleh dari penduduk.

(vii) Akhirnya tentukan debit maksimum Q (m3/detik) dengan

menghitung Q = A x V dimana :
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V = kecepatan air maksimum (meter/det) dari (vii)

A = penampang melintang (m2) dari (iii)

 Nilai ini sekarang merupakan debit maksimum Q, dimana penampang

melintang saluran air bangunan utama yang telah dibicarakan tsb.

 harus direncanakan.

5.2.2 Disain Saluran Drainase Tepi Jalan

i. Disain Umum

Ukuran dan kapasitas saluran drainase harus cukup untuk menampung curah

hujan yang lebat - sampai suatu banjir 5 tahunan terjadi.

Ukuran saluran terbuka juga akan diperoleh dengan menggunakan rumus:

Q = A x V dimana Q = Debit dalam meter kubik/Detik

A = luas penampang melintang dalam m2

V = kecepatan aliran dalam meter/detik

Apabila pengukuran dapat dilakukan, luas penampang basah saluran yang

terpisah yang telah ditentukan diatas tempat. pengumpulan harus

ditentukan dengan mengukur luas penampang melintang antara lantai dasar

saluran dan muka air tinggi/muka banjir.

Luas penampang melintang kombinasi ditambah faktor keamanan untuk

memungkinkan terhadap ketidak pastian (sampai 50%) memberikan luas

penampang basah yang diperlukan pada lokasi dimana debit tsb.

ditentukan.

Apabila aliran- air permukaan harus dihitung, dapat digunakan rumus

Rasional dan tabel aliran-permukaan yang diuraikan pada bab sebelumnya.

Untuk keperluan praktis, kecepatan aliran biasanya merupakan faktor

pembatas pada disain saluran drainase, dan ini tidak boleh melebihi batas-

batas yang diberikan untuk gerusan, dengan ukuran minimum saluran drainase

60 cm (kedalaman) x 50 cm (lebar) pada dasar.

Tabel 5.2.4 berikut menunjukkan luas penampang-melintang yang diperlukan

pada kecepatan maksimum yang dibatasi untuk menghindari gerusan pada galian

saluran terbuka pada tanah yang berbeda.
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TABEL 5.2.4 - DISAIN SALURAN DRAINASE TERBUKA

ii. DDisain Saluran Drainase Kecil

Untuk menjamin agar drainase struktur perkerasan memadai, maka

kedalaman minimum selokan tepi jalan harus 50 cm dibawah muka formasi

dengan lebar lantai dasar 50 cm. Landai minimum normal atau landai 

selokan tepi harus 1 : 200 (0,50%)

Gb. 5.2.1 Penampang Melintang Standard dari Selokan Tepi Jalan

Penampang melintang minimum = 0,65 m2

STR/TRNSLTN/BAB-5/17.12.91 5 - 9 



Dengan menggunakan bentuk standard penampang melintang ini dan

menyediakan kedalaman air saluran 60 cm maka diberikan tabel dibawah ini

yang memberikan persyaratan-persyaratan untuk debit maksimum dan panjang

maksimum antar outlet drainase (gorong-gorong atau outlet drainase bahu-

jalan) untuk macam-macam landai saluran drainase. Dua jenis

medan yang tipikal ditinjau. 

  TABEL 5.2.5 KAPASITAS SELOKAN TEPI YG TIDAK DILAPISI

5.3. PERATURAN PENGENDALIAN EROSI UNTUK SELOKAN TEPI

Peraturan-peraturan berikut harus diikuti untuk melakukan pengendalian

terhadap erosi:

(1) Apabila landai selokan tepi 0 - 5% dengan gebalan rumput : Tidak

ada tindakan pencegahan yang khusus.

(ii) Apabila landai selokan tepi antara 5% dan 10% ada dua alternatif

 untuk dipertimbangkan

a. Lapisi selokan tepi tsb. baik dengan beton atau pasangan batu

(Lampiran B, Gambar D1.1).

b. Buat bangunan terjunan, dengan menggunakan kriteria

berikut: Jarak L yang diperlukan diantara bangunan terjun:

S % = 6  7   8  9 10

L m = 18 10  8   7  6 
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iii) Apabila landai selokan tepi lebih besar dari 10% - selalu gunakan

 selokan tepi yang dilapisi, baik dengan beton atau pasangan batu.

iv) Untuk menghindari gerusan lapis perkerasan sampai tebing yang 

 terjal, dibuat dinding halang-rembesan, dilapisi apabila perlu dan

 pasanglah paling sedikit satu meter dibelakang tepi lereng.

v) Untuk jalan yang dibangun pada galian samping mungkin perlu untuk

 membuat drainase bawah-permukaan, dengan memasukkan pipa-pipa yang

berlubang-lubang dengan bahan dasar filter atau selimut filter

untuk menangkap dan mengalihkan air bawah-permukaan (lihat gambar 

 5.6.1).

vi) Melindungi titik pembuangan outlet (air lepas keluar) untuk

 saluran air limpasan dan gorong-gorong dengan memasang pekerjaan

batu dengan adukan atau lapis lindung dari beton.

5.4. OUTLET DRAINASE BAHU-JALAN (DRAINASE MELINTANG)

Outlet drainase bahu-jalan (juga disebut "mitre drains) ialah

drainase melintang pada jarak pendek dari tepi perkerasan melintang (dan

dibawah) bahu-jalan. Drainase ini diperlukan untuk mengalirkan air-

permukaan perkerasan pada landai yang sangat rata. Drainase tsb.

juga diperlukan pada jalan-jalan di pegunungan untuk membantu

mengalirkan air permukaan selama hujan lebat.

Pada jalan-jalan yang ada dimana bahan bahu-jalan kualitasnya jelek dan

biasanya rapat air, oulet drainase diperlukan untuk mengatasi

pengaruh "kemacetan aliran" (boxing) pada tepi lapis perkerasan, dan

memperlancar aliran dari lapis permukaan atau lapis pondasi atas.

Outlet drainase biasanya dibangun sesudah bahan untuk bahu-jalan selesai

ditempatkan serta dipadatkan dan outlet drainase tsb. harus diletakkan pada

jarak 4-6 m melintasi bahu jalan. Dapat dilakukan dengan menggali

dengan tangan -lebar 30 cm, kedalaman sekitar 30 cm dan landai 10% - dan

kemudian diurug kembali dengan bahan yang tidak rapat air seperti bahan lapis

pondasi atas (lihat bab 6.6.1) tetapi tidak boleh ada bahan yang lewat

saringan paling halus No. 200 dan dipadatkan lapis demi lapis tidak

melebihi 10 cm setiap lapis.

Outlet drainase bau-jalan diperlihatkan pada gambar-gambar standard pada

Lampiran III.
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5.5 DISAIN KONSTRUKSI GORONG2 BARU

5.5.1 Kriteria Pemilihan

Gorong-gorong harus direncanakan dengan kriteria pilihan sbb.:

(1) Gorong-gorong ada sebagaimana diperlukan, tetapi rusak

 sama sekali.

(ii) Gorong-gorong ada sebagaimana diperlukan, tetapi diameter

 terlalu kecil

(iii) Tidak ada gorong-gorong, tetapi dibutuhkan adanya gorong-gorong

(iv) Gorong-gorong yang ada dibuat dari kayu, dan hanya digunakan

sebagai gorong-gorong sementara saja.

Untuk keperluan disain gorong-gorong, maka harus mengacu pada pedoman

berikut:

- Untuk menentukan kapasitas yang diperlukan secara hidrologis lihat Bab

5.2.1 dan 5.2.2 dan tabel 5.5.1.

- Diameter minimum gorong-gorong yang disarankan == 60 cm

- Pemilihan bahan merupakan optimasi secara ekonomis yang memberikan

 harga satuan setempat.

- Dinding kepala gorong-gorong dan inlet, seperti pada standard normal

 (lihat Gambar-gambar standard pada Lampiran III).

- Perhatian khusus harus diberikan pada kemumgkinan-kemungkinan aliran

 air-permukaan dan outlet. Jika perlu dengan menaikkan timbunan.

- Lapis penutup minimum dari muka formasi berkisar dari 60 cm sampai 1

meter tergantung pada jenis pipa.

 Pertimbangkan untuk menaikkan timbunan apabila lapisan penutup tidak 

memadai (lihat bab 7.1).

- Jangan merencanakan gorong-gorong berbentuk kotak, kecuali ada staf 

 teknis yang mampu merencanakannya.

- Secara ideal, gorong-gorong harus diletakkan pada dasar sungai agar 

alinyemen aliran alaminya bagus. Apabila ini tidak mungkin dan

 gorong-gorong arahnya miring terhadap sungai, harus dilakukan

tindakan pencegah terhadap erosi dan pengendapan.
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5.5.2 Disain Gorong-gorong

a. Survai Drainase

Untuk menentukan kebutuhan akan gorong-gorong maka diperlukan survai

drainase yang meliputi:

i. Karakteristik aliran air-permukaan (daerah drainase, landal,

 penggunaan dan pengembangan lahan)

ii.  Menentukan muka air banjir

iii. Profil saluran inlet dan outlet yang ada

iv.  Detil landai melintang

b. Penaksiran Kebutuhan Gorong-gorong

Tiga metode umum dapat digunakan untuk menentukan ukuran gorong yang

dibutuhkan:

i. Pemeriksaan bangunan lama di lokasi, atau pelajari keandalan dari

 gorong-gorong yang ada disekitarnya dan taksirlah ukuran gorong-

 gorong baru berdasarkan data-data ini.

ii. Gunakan rumus rasional untuk menentukan besarnya air permukaan yang

 mencapai gorong-gorong (lihat Bab 5.2) dan kemudian hitung ukuran

 pipa gorong-gorong yang dibutuhkan

 iii. Gunakan rumus Manning atau Talbot untuk menentukan secara

 langsung ukuran gorong-gorong yang diperlukan.

c. Ukuran Pipa Gorong-gorong

Rumus yang sederhana dan populer untuk menentukan ukuran gorong-gorong

secara pendekatan (sampai 35 m2) yakni rumus

Talbot ::

A  = 0,183 Co A == Luas penampang-melintang pipa (m2)

Co == Koefisien tanah (Talbot)

M == Luas Daerah Drainase (Ha)
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Tabel berikut ini dibuat berdasarkan rumus Talbot:

TABEL 5.5.1 UKURAN PIPA GORONG-GORONG (m2) UNTUK OUTLET BEBAS

d. Outlet yang Terendam 

Apabila memungkinkan maka gorong-gorong harus selalu direncanakan pada

kondisi outlet dengan pengaliran bebas dimana tabel 5.5.1 dapat dipakai

untuk menentukan ukuran pipa.

Tetapi pada daerah yang rata atau pada dataran banjir, outlet gorong-gorong

mungkin terendam selama hujan lebat. Pada kondisi semacam itu kapasitas

gorong-gorong tergantung sama sekali pada ketinggian air diatas puncak

pipa pada inlet gorong-gorong (kekasaran landai, dan panjang gorong-

gorong berpengaruh sedikit terhadap kapasitas).

Dibawah beban-tambahan, kapasitas gorong-gorong akan tergantung pada

kapasitas pengaliran bebas (lebih kecil pada tinggi air yang sangat

rendah dan sampai dua kali kapasitas aliran-bebas apabila muka airnya tinggi),

sedikit perbedaan pada ketinggian air menyebabkan perbedaan yang besar 

pada kapasitas.

Tabel berikut memberikan kapasitas pipa gorong-gorong pada kondisi

terendam.
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TABEL 5.5.2 - KAPASITAS PIPA PADA OUTLET YANG TERENDAM DALAM M3/Detik.
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5.6 DISAIN DRAINASE BAWAH TANAH

Drainase bawah-permukaan tanah diperlukan untuk mengendalikan air tanah.

Drainase bawah-permukaan tanah yang tradisional sering dibangun seperti

misalnya Pipa buangan-air Perancis yang menggunakan parit-parit yang

diisi dengan batuan kasar, tetapi ini ternyata tidak efisien dan

memerlukan pemeliharaan yang konstan dan sekarang diganti dengan

drainase bawah-tanah yang menggunakan pipa yang berlubang-lubang dan

bahan filter (saringan).

5.6.1 Uraian

Kerusakan dapat terjadi pada tanah dasar jalan atau formasi jalan yang 

disebabkan oleh infiltrasi (rembesan) air bawah-permukaan, yang

diakibatkan (khususnya selama musim hujan) oleh salah satu dari alasan-alasan

berikut ini:

- Apabila jalan memotong tanah rawa-rawa dimana air tergenang,

menyebabkan muka air tanah yang tinggi pada waktu hujan lebat.

- Apabila tanah dasar jalan jelek, mengandung tanah organis, pasir

halus, atau lempung, yang sangat mudah dimampatkan dan dapat

kemasukan air rembesan dari muka air tanah yang tinggi pada tanah atau

 galian disekitarnya.

- Apabila galian jalan pada muka bukit memotong muka air tanah (mata

 air) pada tanah yang tidak rapat air, yang berada diatas lapis yang

 rapat air.

- Pada galian jalan dimana drainase muka air tanah sering terhalang

 oleh longsoran-longsoran.

5.6.2 Persyaratan Drainase Bawah-Tanah

Apabila selokan-selokan dengan sisi terbuka yang dalam telah dibangun, air

bawah-permukaan biasanya dapat dipotong.

Tetapi apabila selokan-selokan semacam itu tidak praktis atau tidak

efektif, maka harus dipertimbangkan dua kebijaksanaan berikut :

i) Jalan dapat dinaikkan dengan menggunakan timbunan diatas muka air

 tanah.

ii) Drainase bawah-tanah dapat diberikan untuk menurunkan dan membuang air.
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Metode yang pertama biasanya dipakai pada tanah yang letaknya rendah atau

tanah datar yang drainasenya jelek dan apabila tidak mungkin,

umumnya menurunkan muka air .

Diingini untuk menaikkan elevasi permukaan jalan sekitar 1 meter diatas muka

banjir yang tercatat. Tanah setempat yang ada biasanya dapat digunakan

untuk menaikkan timbunan sekitar 60 cm dari elevasi permukaan, dan kemudian

tanah timbunan yang didatangkan dari tempat lain digunakan untuk

menyelesaikan masalah tsb.

Metode yang kedua harus dipertimbangkan untuk semua masalah air bawah-

permukaan yang lainnya apabila drainase kearah melintang sendiri tidak

memadai.

Pada jalan-jalan dan bandar udara, sistem drainase bawah-tanah mungkin

diperlukan, yang terdiri dari pipa-pipa beton yang berlubang-lubang dan

bahan dasar filter (saringan) diletakkan dengan bentuk seperti kerangka

ikan haring dengan menggunakan drainase lateral pada jarak 10m - 20 m

yang mengalirkan air ke drainase bawah-permukaan yang ada disampingnya

seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.6.1.

Tabel berikut memberikan detil disain yang disarankan untuk disain 

sistem drainase bawah-tanah pada kondisi tanah yang khas:

TABEL 5.6.1 KEDALAMAN DAN JARAK DRAINASE BAWAH-TANAH LATERAL

Drainase bawah-permukaan harus dibangun sesuai dengan syarat-syarat berikut

a. Drainase bawah-permukaan harus mempunyai diameter dalam minimum 15 cm

 pada sistem drainase bawah-permukaan yang normal, dan harus berpori-

pori atau berlubang-lubang sesuai dengan Spesifikasi Standard

 AASHTO. 
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b. Drainase bawah-permukaan harus diletakkan pada suatu parit yang diurug 

 kembali dengan bahan filter (saringan) berupa tanah berbutir, dan

bagian atasnya ditutup rapat dengan tanah kedap-air agar air permukaan

 dan lumpur tidak masuk. !

c. Drainase bawah-permukaan harus diletakkan kedalam lapis atas daerah

 rapat air (apabila memungkinkan) dan dikelilingi dengan bahan filter

 (saringan).

Bentuk gambar disain diperlihatkan pada gambar 5.6.1.

GAMBAR 5.6.1. DRAINASE BAWAH-TANAH TIPIKAL YANG MEMOTONG
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PASAL 6 

DISAIN PERKERASAN 



6. DISAIN PERKERASAN

6.1 METODOLOGI UMUM

Disain struktur perkerasan yang fleksibel pada dasarnya ialah menentukan

tebal lapis perkerasan yang mempunyai sifat-sifat mekanis yang telah

ditetapkan sedemikian sehingga menjamin bahwa tegangan-tegangan dan

regangan-regangan pada semua tingkat yang terjadi karena beban lalulintas,

pada batas-batas yang dapat ditahan dengan aman oleh bahan tsb.

Metode untuk disain didasarkan baik pada prosedur disain empiris seperti

metode California Bearing Ratio atau teori elastis linier dalam

memperkirakan kedalaman bekas roda.

Metode yang dipilih untuk disain perkerasan pada jalan-jalan kabupaten

yakni metode CBR, yang berkaitan dengan umur-pakai rencana selama 10 tahun

dan beban rencana lalu-lintas yang diperkirakan (diukur pada Beban Gandar

Standard BGS yang ekivalen secara kumulatif).

6.1.1 Persyaratan Disain Dasar untuk Alinyemen Jalan Baru

Ada tiga langkah utama yang harus diikuti dalam perencanaan perkerasan

jalan batu, ialah:

i. Hitunglah jumlah lalu-lintas (serta distribusi beban sumbunya) yang

 akan melewati jalan tersebut.

ii. Taksirlah kekuatan tanah lapisan dasar, selama mana jalan

 tersebut harus dibangun.

iii. Pertimbangkan i dan ii, pilihlah kombinasi yang paling ekonomis untuk

 bahan-bahan perkerasan serta ketebalan lapisan yang akan mencukupi

 untuk tersedianya layanan yang memuaskan selama umur disain

 perkerasan dengan pemeliharaan rutin saja.

6.1.2 Persyaratan Disain Dasar untuk Peningkatan Jalan

Untuk penguatan atau rekonstruksi perkerasan-perkerasan yang ada diambil

pendekatan yang sama. Akan tetapi adalah dimungkinkan untuk mendapatkan

data-data dari survai ditempat mengenai lalu-lintas dan CBR tanah dasar

untuk membantu (dan menyederhanakan) prosedur disain yang perlu.
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i. Perhitungan lalu-lintas dapat diambil dari lalu-lintas yang ada

 berdasarkan prosedur yang diuraikan pada Bab 3.1.4. dan perkiraan

pertumbuhan lalu-lintas tahunan selama 10 tahun. Dari angka-angka ini 

BSG dapat ditentukan.

ii. CBR tanah dasar dapat ditentukan dilapangan dengan cara menggali

lubang uji  pada perkerasan  yang ada dan  menggunakan  Penetrometer

 Kerucut Dinamik (DCP).

iii. Kadar kelembaban  tanah  dasar yang berlaku sebelumnya dapat 

     ditentukan dari contoh tanah ditempat dan kondisi tanah bawah yang

 lembek dapat diperoleh dengan satu inspeksi kondisi perkerasan

 yang ada.

6.2  PEMBEBANAN LALU-LINTAS

Adalah perlu untuk mengumpulkan data lalu-lintas sebagaimana diuraikan

pada Bab 3.1.4. dan membuat perkiraan lalu-lintas atau menentukan

perhitungan lalu-lintas yang representatif, yang dapat digunakan untuk

membuat klasifikasi ruas-ruas jalan individual dan standar disain yang

dimaksud. Selanjutnya adalah perlu untuk menghitung aliran lalu-lintas

harian dan tahunan selama jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun, agar dapat

menghitung total beban sumbu gandar ekivalen kumulatif yang

diperlukan untuk disain struktur perkerasan.

6.2.1 Kelas Rencana Lalu-lintas

Dari studi perencanaan yang dibuat sebelumnya, pertumbuhan lalu-lintas

akan dihitung dan tingkat lalu-lintas yang diharapkan selama jangka waktu

disain 10 tahun, ditentukan. Ini akan memungkinkan ruas-ruas jalan yang

tertentu diklasifikasikan dibawah satu dari empat kelas-kelas jalan utama

yang diberikan pada tabel 2.1. Perhatikan bahwa satu kelas tambahan

lebih besar dari IIIA dimasukkan pada Tabel 6.5.1. disediakan untuk

tingkat lalu-lintas tinggi.

Untuk alinyemen dan konstruksi jalan baru studi perencanaan tambahan 

diperlukan untuk menghitung aliran lalu-lintas yang diharapkan. Studi-

studi ini akan memperhitungkan aliran lalu-lintas pada jalan

disekitarnya, perkembangan yang akan datang daerah tersebut, serta

penyebaran dan pengumpulan lalu-lintas.
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6.2.2 Kelas Kendaraan dan Tingkat Pertumbuhan

Pedoman Perencanaan menunjukkan bahwa rata-rata jenis dan jumlah

kendaraan pada jalan kabupaten dapat digolongkan dan dikelompokkan sbb.:

Pick-up penumpang - 50%

Pick-up barang - 16%

 Bus - 5%

Truk ringan - 20%

 Mobil/Jeep - 9%

Perbandingan jenis kendaraan ini digunakan untuk menentukan dan menaksir

beban roda.

Studi mengenai pertumbuhan lalu-lintas menunjukkan bahwa tingkat

pertumbuhan tahunan dapat dipakai pada salah satu dari tiga kelompok:

 Jawa - 3%

 Sumatera - 4,5%

 Pulau-pulau lain - 6%

6.2.3 Beban Gandar

Untuk keperluan disain perkerasan, perlu mempertimbangkan tidak hanya

jumlah total dan jenis-jenis kendaraan beroda-4 yang menggunakan jalan,

tetapi juga jumlah total beban roda (atau beban gandar), selama umur-

pakai rencana 10 tahun. Beban-beban yang diberikan oleh mobil- Mobil

pribadi tidak banyak kontribusinya terhadap penyebab kerusakan struktur

perkerasan jalan oleh lalu-lintas dan untuk disain struktur perkerasan,

perhatian utama harus diberikan terhadap penghitungan beban gandar dan

distribusi beban dari kendaraan komersil yang lebih berat.

Maka dari itu perhitungan mengenai total lalu-lintas ditaksir atas dasar

tahunan untuk periode perencanaan 10 tahun dengan menggunakan jenis-jenis

klassifikasi kendaraan dan tingkat pertumbuhan yang diberikan diatas pada

Bab 6.2.2.

Pendekatan disain ini sesuai untuk sebagian besar jalan kabupaten,

tetapi untuk jalan-jalan yang tingkat lalu-lintasnya sangat rendah yakni

lebih kecil dari 50 kendaraan per hari (Kelas IIIC) perlu untuk

memperhitungkan kemampuan lapis perkerasan untuk menahan satu beban gandar

tunggal yang berat yakni sebesar 8160 kg. tanpa rusak, dan maka dari itu

metode yang dikenal sebagai Kriteria Patah digunakan untuk batasan-

batasan disain pada tingkat yang paling rendah.
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Beban Gandar Standars Ekivalen

Untuk kelas jalan III B2/III B1/III A, beban gandar total yang relevan

diubah menjadi angka ekivalen beban gandar standard 8160 kg. (BGS)

dengan menggunakan ekivalensi pengujian jalan AASHTO untuk perkerasan

fleksibel, seperti yang dibuat dalam daftar pada tabel 6.2.1 dibawah ini.

TABEL 6.2.1 FAKTOR BEGAN GANDAR STANDARD EKIVALEN

Catatan : B G = Beban Gandar

F E = Faktor Ekivalen

Kendaraan Berat

Kelompok kendaraan berat dibagi lagi menjadi:

Ringan - kelas 0,1 (Rendah < 10%)

Sedang - kelas 0,2 (Sedang = 10%-20%)

Berat - kelas 0,3 (Tinggi = 25% - 50%)

Analisa dari beban kendaraan yang berat juga menunjukkan bahwa untuk

perhitungan BGS, anggapan-anggapan berikut dibuat dengan keandalan yang 

masuk akal bagi kebanyakan propinsi.

TABEL 6.2.2 PEMBEBANAN KENDARAAN BERAT

BAB-6/STR/04.12.91 6 - 4 



6.3 DISAIN LAPIS TANAH DASAR

6.3.1 Kekuatan Tanah Dasar

Kekuatan lapis tanah dasar jalan dinilai dalam California Bearing Ratio

(CBR) dari tanah dasar, dan ini tergantung pada jenis tanah, kadar air

dan kerapatan:

(i) Jenis tanah - diidentifikasikan dan dikelompokkan seperti yang 

diuraikan pada penampang hasil survai tanah pada Pasal 3.2

 Petunjuk ini.

(ii) Kadar air - akan ditentukan oleh kondisi setempat dan kedalaman muka

 air tanah dibawah permukaan.

(iii) Kerapatan Tanah - akan diperiksa (pada batas-batas) dengan

pemadatan pada waktu konstruksi.

Untuk konstruksi perkerasan baru, disain struktur lapis perkerasan harus

didasarkan pada kekuatan tanah dasar yang diambil pada suatu kadar air

yang sama dengan kondisi kadar air yang paling basah yang mungkin

terjadi pada tanah dasar sesudah konstruksi dan untuk maksud ini perlu

pengujian pemadatan standard dan pengujian CBR di laboratorium.

Untuk peningkatan dan rekonstruksi jalan, pendekatan praktis yakni

menilai kekuatan dengan menggunakan pengukuran penetrasi CBR di lokasi

tanah dasar. Ini didasarkan pada anggapan bahwa kondisi kadar air dan

kerapatan cukup mewakili kondisi rata-rata.

Apabila tidak demikian, maka diperlukan pengujian kadar air-kerapatan dan

pengujian CBR di laboratorium sebagaimana yang dilakukan untuk

konstruksi perkerasan baru.

6.3.2 Kapasitas Dukung Lapis Tanah-Dasar

1. California Bearing Ratio (CBR)

Pengujian yang terkenal ini merupakan pengujian penetrasi yang 

direncanakan untuk menaksir kapasitas dukung tanah pada lapis tanah dasar

dan lapis pondasi bawah serta pada tingkat yang lebih kecil memeriksa

kapasitas dukung dari agregat yang dipadatkan pada lapis pondasi atas.
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Ini merupakan test evaluasi yang dilaksanakan di laboratorium disertai

pengawasan, pada contoh tanah yang terusik dimana semua kerikil yang berada

diatas saringan 19 mm diambil dan diganti dengan pasir kasar. Hubungan

kadar air-kerapatan ditentukan dahulu dengan pengujian pemadatan

dengan Standard Proctor dan kemudian dua atau tiga contoh tanah yang telah

dipadatkan diambil untuk diuji pada silinder pengujian CBR.

Contoh tanah tsb. direndam selama 4 hari dibawah suatu beban yang

ditaruh diatasnya yang secara kasar ekivalen dengan beban tambahan lapis

perkerasan. Besarnya perubahan volume dicatat sesudah perendaman untuk

digunakan guna menentukan pengembangan volume (untuk tanah dasar tidak

boleh melebihi 3%).

Pengujian penetrasi kemudian dilakukan dengan menggunakan dongkrak

hidrolis dengan memaksa piston lingkaran menekan kepada contoh tanah

yang telah direndam pada suatu kecepatan yang konstan yakni 1,3

mm/menit. Grafik beban penetrasi ditetapkan dan grafik ini dibandingkan

dengan grafik standard yang diperoleh untuk batu pecah untuk penetrasi

Penetrasi Bebans tandard untuk Perbandingan

0,10 inchi (2,54 mm) 1000 lbs/inch.2 (70,3 Kg/cm2) 

      0,20 inchi (5,08 mm) 1500 lbs/inch.2 (105,4 Kg/cm2)

Secara umum nilainya berkisar dari 3% untuk tanah dasar yang jelek

sampai 80% atau lebih tinggi untuk lapis pondasi atas yang baik, dan

untuk jalan-jalan kabupaten ditetapkan CBR berikut:

Lokasi CBR minimum

Timbunan 5% - 10%

  Lapis Tanah dasar 5%

 Lapis pondasi bawah jalan 25%

  Lapis pondasi atas jalan 60%

 Lapis pondasi atas jalan yang 100%

       distabilisasi dengan semen

ii. PPenentuan CBR di-lokasi dengan menggunakan Penetrometer Kerucut

 Dinamis (Dynamic Cone Penetrometer -  DCP)

Metode standard untuk menentukan  nilai  CBR yakni dengan mengambil

sample dari tanah - umumnya dari suatu kedalaman yang berkisar

antara 0,5 - 1,0 m dan kemudian melaksanakan pengujian

 laboratorium.
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Tetapi prosedur ini perlu waktu, memerlukan teknisi-teknisi yang memenuhi

syarat dan perlu suatu laboratorium yang diperlengkapi dengan baik.

Metode yang jauh lebih sederhana, walaupun tidak begitu teliti, yakni

dengan menggunakan DCP (Penetrometer Kerucut Standard) dan dengan cara

itu, nilai CBR di-lokasi dapat ditentukan secara langsung di lapangan

(dengan personalia yang setengah akhli) dengan waktu yang relatif lebih

pendek. Pengujian dilakukan dengan memaksakan suatu kerucut logam

dengan spesifikasi tertentu masuk ke tanah dengan memakai pemberat khusus

yang jatuh pada ketinggian tertentu. Penetrasi (dalam mm) diukur dan

dicatat untuk setiap pukulan, dan kemudian dibuatkan referensi terhadap

grafik korelasi untuk mendapatkan CBR yang bersangkutan. (Untuk detilnya

lihat Lampiran II. Manual untuk menggunakan DCP = Penetrometer

Kerucut Dinamis, termasuk prosedur dan lokasi dari Pengujian DCP).

Tetapi harus ditekankan bahwa nilai CBR yang ditetapkan demikian merupakan

nilai setempat. Telah diketahui benar-benar bahwa kapasitas dukung

dari setiap tanah dapat dinaikkan besar sekali, pada dasarnya dengan dua

cara:

(i) dengan pemadatan dan

(ii) dengan menggunakan drainase yang tepat.

Pada umumnya kerapatan setempat dari setiap tanah asli berkisar antara 75

- 85% dan dengan pemadatan, kerapatan dapat dinaikkan sampai 90 - 100%

dari kerapatan maksimum. Dengan cara ini kapasitas dukung dapat

ditingkatkan. Jadi nilai CBR yang diperoleh dari sumber bahan

(tempat) yang potensial dengan menggunakan DCP dapat dianggap aman.

Selama pengujian DCP, harus juga diperhatikan mengenai kondisi drainase

di lapangan. Kebanyakan tanah adalah peka terhadap drainase dan

khususnya tanah dengan CBR yang rendah - tanah liat, lumpur, pasir halus

sampai medium, yang mengandung lempung dan/atau lumpur - sangat

tergantung pada kadar airnya. Jika tanah semacam itu pada kondisi kenyang

air karena drainasenya jelek, maka beberapa tanah tsb. hampir kehilangan

sama sekali seluruh kapasitas dukungnya (bandingakan contoh pada Bab 5.1.1

sebelumnya Tanah dengan CBR yang tinggi) - kerikil, pasir dan bahkan lumpur

atau pasir berlempung adalah kurang mudah diserang dan dapat bertahan

terhadap kondisi drainase yang jelek.

BAB-6/STR/04.12.91 6 - 7 



6.3.3 Perbandingan Instrumen-Instrument DCP

DCP pada mulanya dikembangkan di Australia dan selanjutnya diuji

secara luas di Afrika Selatan. Akhir-akhir ini prosedurnya telah

diketahui secara luas sebagai suatu metode penyelidikan yang 

bermanfaat khususnya untuk rehabilitasi jalan-jalan yang ada. 

Ada sejumlah hubungan untuk mengubah penetrasi per pukulan yang tercatat

(dalam mm) menjadi CBR %, dan ini ditinjau pada bab 6.4 berikut. Dua

jenis DCP yang serupa digunakan dan dibuat perbandingan dibawah ini:

PERBANDINGAN PERALATAN DCP

METODE PEMAKAIAN

1. Kerucut masuk ke tanah     Datum 1.Kerucut masuk ke tanah

sampai diameter terbesar sampai diameter terbesar

2.Penetrasi diukur tiap pu- Palu 2. Penetrasi diukur untuk

kulan sampai 40 pukulan - beberapa pukulan-tanah keras

- setiap pukulan-tanah lunak

3. Catat setiap penetrasi 3. Plot penetrasi untuk se-

 (per pukulan) tiap set.

 - Ubah menjadi CBR ekivalen -jumlah kumulatip terhadap

 - Plot setiap CBR sebagai -kedalaman penetrasi

garis vertikal

 1 test perkm atau minimum  Jumlah 4. Setiap 200 m sepanjang

1 test setiap bukit/lembah sumbu

Minimum 70 cm. dibawah Dalam 5. Paling sedikit 80 cm di 

puncak lap tanah dasar bawah puncak lap. tanah dasar 

Sifat tembus lap. Ulang Nilai Mal CBR

CBR

(berdasar distribusi te- Dikorelasikan terhadap

gangan beban roda 4080 Kg.- CBR laboratorium

 Kriteria Patah)
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6.4 PENILAIAN TANAH DASAR

6.4.1. Tanah Dasar pada Alinyemen Baru

Pengujian laboratorium diperlukan untuk memeriksa dan menilai sifatsifat

tanah, dan ini dibicarakan pada Bab 3.2.3 dari Petunjuk ini.

Pengujian-pengujian yang penting ditinjau lebih terinci dibawah ini dan

batas pengujian untuk tanah pada tanah dasar diberikan disini. Lembar data

penyelidikan tanah dimasukkan pada Lampiran 1A, R-4.

TABEL 6.4.1 TINJAUAN MENGENAI PENGUJIAN TANAH DASAR
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6.4.2 Tanah Dasar dibawah Perkerasan yang Ada

Untuk keperluan disain perkerasan secara terinci maka Pengujian

Penetrometer Kerucut Dinamis (DCP) tanah dasar harus dilaksanakan

sepanjang sumbu jalan yang ada. Keuntungan dari pendekatan ini ialah:

i. Pengaruh pemadatan dari tanah yang berada dibawahnya karena lalu

lintas biasa, dapat diukur dan

ii. Tebal dan susunan struktur perkerasan yang ada dapat diukur dengan

 teliti dan dipelajari dengan pemeriksaan visual.

Prosedur pengujian ialah sbb.:

i. Digali lubang-lubang percobaan pada perkerasan yang ada dengan jarak

 yang teratur berkisar dari 200 m sampai suatu minimum satu percobaan

 per kilometer. Tebal dan susunan macam-macam lapis perkerasan

dicatat, juga bila ada muka air tanah yang tinggi. Kedalaman lubang

ialah tebal struktur perkerasan yang ada sampai muka formasi.

ii. Pengujian DCP dilaksanakan sampal kedalaman 0,60-1,00 m sampai tanah

 dasar dibawah dasar lubang tsb.

iii. Kedalaman penetrasi untuk setiap pukulan atau seperangkat pukulan dari

 palu geser tsb. dicatat pada formulir standard.

iV. Metode untuk menafsirkan dan menentukan CBR akan dilaksanakan dengan 

satu dari kedua metode -seperti yang diuraikan pada Bab 6.3.2 ii dan

tercakup secara terinci pada Lampiran II.
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6.4.3 Formulir Standard untuk Digunakan dengan DCP

Copy formulir standar yang harus digunakan dimasukkan pada Gambar 6.4.1 

dan 6.4.2. Detil lengkap mengenai DCP (Penetrometer Kerucut Dinamis) dan

prosedur yang harus diikuti disajikan pada manual yang terpisah pada

Lampiran II.
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6.5 Disain Perkerasan Yang Disederhanakan

6.5.1 Disain Lapis Perkerasan

Berdasar pada Disain Akir CBR untuk tanah dasar, dan kelas rencana lalu-

intas (BGS kumulatif), tebal lapis perkerasan untuk setiap segmen jalan 

harus dipilih dengan menggunakan Tabel 6.5.2.

Persyaratan disain untuk tebal lapis perkerasan ditetapkan dari TRRL Road

Note 31, dengan batas minimum (< 5000 BGS) yang ditetapkan dengan

menggunakan Kriteria Patah (Ruptine Criteria).

Masukkan ke Tabel 6.5.2 dengan Kelas Rencana Lalu-Lintas dan Truk

Kendaraan Berat (HVM) untuk jalan, dan turun ke baris-baris dengan tebal

perkerasan yang berkaitan dengan Disain Akhir CBR yang telah dipilih

diatas.

Kelas Rencana Lalu-Lintas dan Truk Kendaraan Berat (HVM) dinyatakan

sebagai satu kode kombinasi, diambil dari tabel 6.5.1. Digit pertama

adalah kelas rencana lalu lintas dan angka kedua merupakan Truk

Kendaraan Berat (.1 = Rendah, .2 = Sedang, .3 = Tinggi). Ini

diperlihatkan dibawah ini:

TABEL 6.5.1 KELAS RENCANA DAN TINGKAT LALU-LINTAS YG BERKAITAN
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Fungsi utamanya ialah untuk melindungi lapis pondasi atas, memberikan

permukaan laju kendaraan dan mencegah kerusakan struktur perkerasan, oleh

karenanya maka permukaan semacam itu harus dipelihara dengan baik.

Rincian mengenai macam-macam lapis perkerasan, lihat BAb 6.6 dan Bab 6.7

berikut ini.

6.5.2 Penentuan Tebal Perkerasan Tambahan

Tebal perkerasan tambahan yang diperlukan diperoleh dengan mengurangkan

Tebal Perkerasan Sisa pada perkerasan yang ada dari Total Perkerasan yang

Diperlukan sbb.

- Catat tebal masing-masing lapis dari perkerasan yang ada - diambil dari

 grafik DCP.

- Taksir kualitas dari setiap lapis perkerasan yang ada, dinyatakan dalam

 kategori Baik/Sedang, Jelek atau rusak.

- Dapatkan Faktor Ekivalen Perkerasan Sisa untuk setiap jenis lapis

 perkerasan yang ada dengan referensi pada tabel 6.5.3.

- Kalikan setiap tebal yang ada dengan Faktor Perkerasan Sisa yang

 relevan untuk memperoleh tebal sisa bagi masing-masing lapisan.

- Jumlahkan hasil-hasil tersebut untuk mendapatkan Tebal Perkerasan Sisa 

 bagi perkerasan yang ada

- Dengan referensi pada tabel 6.5.2, perhatikan agar timbunan harus

dibangun dengan bahan yang telah disetujui dan dipadatkan sampai

mencapai CBR min. sebesar 5%.

Selain itu, tanah bawah yang CBR nya lebih kecil dari 5%

 seringkali muka air tanahnya tinggi dan perlu menimbun dan

 memadatkan dengan bahan timbunan untuk mendapatkan nilai minimum CBR

 5%, sesuai dengan tebal rencana yang ditunjukkan. Setiap bahan

perkerasan yang ada dibawah tanah timbunan tidak boleh dimasukkan untuk

 nilai residu waktu menghitung tebal perkerasan.

BAB-6/STR/04.12.91 6 - 15 



BAB-6/STR/04.12.91 6 - 16 



6.5.3 Kelonggaran (allowance) untuk Tebal Perkerasan Sisa

Tebal perkerasan yang ada harus diperoleh dari sumur uji pada perkerasan

dan data DCP, dan setiap lapis perkerasan yang ada harus diubah menjadi

tebal ekivalen lapis kerikil, dengan memperhitungkan umur dan kondisi

perkerasan yang ada.

Pada waktu mengubah lapis yang ada menjadi tebal ekivalen lapis kerikil,

faktor ekivalen yang diberikan pada tabel 6.5.3 harus digunakan.

Perhatikan bahwa tidak ada nilai struktural yang diberikan untuk lapis

penutup permukaan aspal.

TABEL 6.5.3 FAKTOR EKIVALENSI KERIKIL UNTUK PERKERASAN SISA
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6.6 BAHAN LAPIS PERMUKAAN DAN LAPIS ULANG

6.6.1 Permukaan Dengan Lapis Penutup Aspal 

Standard dan spesifikasi yang ada saat ini yang dikeluarkan oleh Bina

Marga mencakup secara luas mengenai bahan-bahan lapis permukaan dan

metode-metodenya, banyak diantaranya yang dapat dipakai pada jalan-

jalan kabupaten.

Jenis pelapisan permukaan yang harus dipilih akan tergantung kepada

sumber-sumber yang dapat diperoleh di kabupaten, termasuk bahan-

bahan dan peralatan khusus, dan referensi harus mengacu kepada

Spesifikasi Bins Marga serta Petunjuk Teknis Pengawasan Lapangan dan

Pengendalian Mutu. Batasan bahan pelapisan permukaan beraspal harus

ditinjau

TABEL 6.6.1 BATASAN LAPIS PERMUKAAN BITUMEN
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6.6.2 Lapis-Atas (aus) Jalan Kerikil

Kriteria umum untuk memberikan saran mengenai lapis-atas jalan kerikil

ialah untuk proyek-proyek dengan LHR < 200, asalkan jalan yang ada 

sudah tidak mempunyai lapis permukaan kedap air/lapis penutup (dalam

hal tsb. permukaan baru juga diberi lapis kedap air). Tetapi, dalam

banyak hal, evaluasi ekonomis menunjukkan bahwa permukaan lapis

kedap/lapis penutup dibenarkan bahkan jika LHR turun sampai = 50 yang

berakibat memberikan macam-macam harga satuan seperti yang diberikan oleh 

kabupaten-kabupaten.

Tabel 6.6.2 menunjukkan persyaratan gradasi untuklapis-atas jalan

kerikil, dan batas gradasi dicantumkan pada gambar 6.6.1.

TABEL 6.6.2 LAPIS-ATAS JALAN KERIKIL - GRADASI YANG DISARANKAN 

Saringan

mm
0,075 0,300 0,600 1,18 2,36 4,75 9,5 19

Saringan No.200 No.50 No.30 No.16 No.8 No.4 3/8in 3/4in

Lolos -% 10-24 19-38 26-48 35-59 45-70 60-85 78-100 100

GAMBAR 6.6.1 - BATAS GRADASI 

Catatan : Persyaratan berikut harus dipenuhi:

(i) Bahan awet.

(ii) gradasi rata (smooth)

(iii) Ukuran maks. = 19 mm.

BAB-6/STR/04.12.91 6 - 19 



(iv) Paling penting:

 Harus mengandung sampai 15% bahan pengikat seperti

 lumpur/lempung. Bahan ini mempunyai pengaruh pengikatan, yang akan

 menghasilkan permukaan yang lebih rata dan kurang memerlukan

 pemeliharan mengurangi hilangnya bahan karena aus dan erosi.
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6.7 BAHAN LAPIS PONDASI ATAS DAN LAPIS PONDASI BAWAH

Spesifikasi berikut berlaku untuk bahan2 lapis pondasi atas dan lapis

pondasi bawah konstruksi jalan:

6.7.1 Bahan Lapis Pondasi Atas

Minimum CBR yang ditetapkan sebesar 60% untuk bahan lapis pondasi atas

biasanya dapat diperoleh dengan pemadatan yang balk dengan menggunakan

jenis-jenis bahan berikut:

- Agregat batu pecah dan bergradasi

- Makadam Ikat basah

a. Bahan Lapis Pondasi Atas Agregat Pecah dan Bergradasi 

Tabel 6.7.1 dibawah ini memberikan Spesifikasi yang telah disetujui oleh

Bina Marga untuk gradasi agregat yang digunakan untuk lapis pondasi atas

dengan menggunakan bahan agregat pecah dan bergradasi. Gradasi yang

dapat diterima untuk Lapis Pondasi Atas pecahan batu semuanya "(all-in

Crushed Stone Base)" 37,5 cm kebawah juga dicantumkan, yang memberikan

gradasi yang lebih padat.

TABEL 6.7.1 - GGRADASI AGREGAT UNTUK LAPIS PONDASI ATAS DARI AGREGAT

PECAH YANG BERGRADASI

% Lolos berdasar berat
Saringan

Standard

mm

Spesifikasi Bina Marga

1

All-in Crushed

Stone Base

2

  62,5

  50,8

  37,5

  19,0

9,5

4,75

2,36

1,18

0,60

0,425

0,075

-

-

100

65 – 81

42 – 60

27 – 45

18 – 33

11 – 25

-

6 – 16 

0 - 8 

-

100

95 – 100

60 – 80

40 – 60

25 – 40

15 – 30

8 – 22 

-

-

5 - 12 

Spesifikasi Umum Bina Marga Buku 3, 1989

Persyaratan Pengujian:

- Batas Cair   - Maksimum 25%

- Indeks Plastisitas   - Maksimum 4 – 8%

- Ekivalen Pasir   - Minimum 30%

- CBR (Terendam)   - Minimum 60%
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b. Makadam Ikat Basah

Terdiri dari butir-butir kasar dan halus pasir lumpur-kerikil

yang terjadi secara alamiah, yang ukuran maksimum batunya 75 mm,

(sebaiknya 50 mm). Batu untuk lapis pondasi atas makadam dihamparkan

secara lapis demi lapis yang tidak melebihi 10 cm setiap lapis. Pada 

permukaan, lapis tipis berupa batu pecah yang kering (ukuran maksimum

6,3 mm), diletakkan dan dipadatkan dengan cara memberikan getaran

(vibrasi) mengisi rongga-rongga dan proses ini dilanjutkan sampai bahan 

kasar tsb. tidak dapat menerimanya lagi.

Spesifikasi Bina Marga untuk makadam ikat basah diberikan dibawah ini

pada tabel 6.7.2.

Dua macam gradasi diberikan disini dan Direksi Teknik harus memilih

gradasi yang sesuai untuk kondisi lokal.

TABEL 6.7.2 - GRADASI UNTUK MAKADAM IKAT BASAH

% Lolos berdasar BeratSaringan

Standard

mm
Spesifikasi Bina Marga

Buku 3, 1989

Spesifikasi BM yang

Disederhanakan

AGRERAT KASAR

75

62,5

50

37,5

25,0

19,0

100

95 – 100

35 – 70

0 – 15 

0 – 5 

-

-

100

90 – 100

35 – 70

0 – 15 

-

AGRERAT HALUS

 9,5

 4,75

 2,36

 1,18

 0,425

 0,15

 0,075

100

75 – 95

45 – 65

33 – 60

22 – 45

-

10 - 28

100

80 – 100

-

-

-

10 – 30

-

Persyaratan Pengujian:

  Agrerat Kasar

Abrasi - Maksimum 40%

Penyerapan Air - Tidak Melebihi 3%

  Agrerat Halus

Batas Cair - Maksimum 35%

Indeks Plastisitas - Antara 4-12%

Ekivalensi Pasir - Minimum 30%
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Catatan : 

Kerikil alamiah dapat diperoleh baik pada dasar sungai atau pada endapan

alamiah sepanjang jalan. Penting untuk menjamin bahwa pembagian ukuran

butir mengikuti gradasi yang telah ditentukan (lihat Tabel 6.7.2

diatas).

Ini berarti bahwa walaupun bahan mentah tersedia, bahan tersebut harus

diproses dengan penyaringan.

c. Lapis Pondasi Atas yang Distabilisasi

Stabilisasi dengan semen dapat digunakan baik untuk tanah-tanah plastis

maupun yang tidak plastis sedangkan kapur hanya dapat digunakan untuk

tanah plastis (IP paling sedikit 10%).

Untuk pengendalian mutu bahan-bahan stabilisasi, satu perbandingan

dengan 3-5% semen dapat digunakan untuk pencampuran ditempat, sedang untuk

kapur komsumsi lokal saja yang dihasilkan dari pembakaran kecil, sampai 7%

kapur atau lebih yang diperlukan.

Jumlah yang diperlukan akhirnya ditentukan melalui pengujian kadar

air/CBR di laboratorium.

Persyaratan stabilisasi tanah diperlihatkan pada tabel 6.7.3 dibawah ini

dengan mengacu pada sistem Klassifikasi Tanah AASHTO untuk keperluan

mengidentifikasi jenis-jenis tanah.

TABEL 6.7.3 PERSYARATAN STABILISASI TANAH

KLASSIFIKASI

TANAH
BAHAN

STABILISASI

TANAH YANG PALING

COCOK
AASHATO

YG.DIPER-

SATUKAN

(UNIFIED)

NILAI

IP

NORMAL%

BHN.STA-

BILISASI

(Berdasar

 berat)

SEMEN

Tanah berbutir

termasuk kerikil

dan pasir. Umum-

nya tanah dengan

lempung kurang

dari 30%

A – 1 

A – 3 

GW, GP 

GM, SW 

SM

SP

< 18 3 – 10 

KAPUR

Tanah berbutir

halus yg reaktif

meliputi:

-Lempung&kerikil

-Lempung berlum-

 pur

-Lempung

A – 5 

A – 6 

A - 7 

ML, MH 

SC, CL 

DH, CH 

> 10 3 - 7 
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6.7.2 Bahan Lapis Pondasi Bawah

a.  Persyaratan Disain

Lapisan pondasi bawah ini tidak diperlukan pada sistem disain dengan

lapisan ganda dimana CBR tanah dasar > 24%.

Tebal yang diperlukan untuk lapis pondasi bawah bervariasi dari 10-20 cm

untuk CBR yang tidak lebih kecil dari 5%, tergantung pada BGS. Bahan lapis

pondasi bawah harus dihamparkan dengan baik, dibasahi dan

dipadatkan agar memberikan CBR minimum 25%. Jika tidak, kekuatan

potensial dari bahan tsb. tidak dipakai dan mungkin dapat mengakibatkan

lapis pondasi atas dan lapis permukaan dapat rusak. 

Bahan yang memenuhi persyaratan ini biasanya didapat sebagai kerikil yang

terjadi secara alamiah atau campuran kerikil-pasir-lempung pada galian-

samping sepanjang jalan pada medan berbukit, dan sering pada medan rata

bahan semacam itu dapat diperoleh pada bukit-bukit kecil yang terisolir.

Hal yang penting waktu melakukan pemeriksaan ini ialah bahwa bahan tsb.

terdiri dari suatu campuran yang tipikal yang dapat ditentukan

dengan pemeriksaan visual.

b. Spesifikasi untuk Bahan Lapis Pondasi Bawah

Meliputi bahan-bahan berbutir seperti kerikil yang terjadi secara

alamiah atau campuran kerikil-pasir-lempung (seperti yang ditunjukkan 

diatas), semua bahan lolos saringan 75 mm.

Persyaratan pengujian ialah:

 Batas Cair - Maksimum 35%

Indeks Plastisitas - Maksimum 12%

 Ekivalensi Pasir - Minimum 25%

 CBR - Minimum 40%

 Abrasi Los Angeles - Maksimum 40%

c. Gradasi untuk Bahan Lapis Pondasi Bawah

Persyaratan gradasi kurang keras daripada persyaratan untuk bahan lapis

pondasi atas, tetapi bahan lapis pondasi bawah secara mekanis harus

stabil dan mengandung butir-butir halus yang cukup untuk membentuk bahan 

padat dengan permeabilitas yang rendah.
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Pencampuran macam-macam tanah mungkin perlu untuk mendapatkan gradasi

yang baik.

Catatan : Bahan lapis pondasi bawah juga cocok untuk bahu-jalan yang

 keras.

Dua gradasi yang disarankan yang diambil dari Spesifikasi Bina Marga

diberikan disini.

Untuk konstruksi jalan kabupaten, batas gradasi yang lebih lebar

(seperti tipe 2 pada gambar 6,7) dapat diterima asalkan kondisi kualitas

dipenuhi.

Tabel dan batas gradasi diperlihatkan dibawah ini pada tabel 6.7.4 dan

gambar 6.7.1.

TABEL 6.7.4 6RADASI LAPIS PONDASI BAWAH

% Lolos Berdasar BeratSaringan

Standard

mm
Jenis 1 

(<75 mm)

Jenis 2 

(<62,5 mm)

  75,0

  62,5

  37,5

  25,0

  19,0

9,5

4,75

2,36

1,18

0,60

0.425

0,075

100

-

60 – 90

46 – 78

40 – 70

24 – 56

13 – 45

6 – 36 

-

2 – 22 

2 – 18 

0 - 10 

-

100

67 – 100

-

40 – 100

25 – 80

16 – 66

10 – 55

6 – 45 

-

3 – 33 

0 - 20 
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6.8 DISAIN PADA KONDISI TANAH YANG SANGAT LUNAK

6.8.1 Tinjauan Umum

Terpisah dari bentuk yang umum terjadi, yakni pada lapis tipis tanah lunak

yang CBR nya sangat rendah yang kemungkinan besar karena drainase yang

tidak memadai (lihat Grafik Kedalaman terhadap CBR -gambar 6.4.1 untuk

kedalaman 0,2m, 0,32m, 0,54m, dan 0,70m), pada dasarnya ada tiga macam

endapan dimana nilai nilai CBR yang sangat rendah dapat diperoleh pada

kedalaman yang cukup besar dan untuk macam-macam alasan, yakni:

- Endapan pantai berupa lempung, lumpur atau pasir dan kombinasinya yang

 tidak mengandung bahan organis. 

- Bahan di daerah rawa-rawa yang kadar organisnya cukup besar .

- Endapan di daerah payau yang betul-betul mengandung 100% bahan

tumbuh-tumbuhan baik dalam bentuk akar-akar yang sebagian mengalami

 disintegrasi, tunggul pohon dll. atau sebagai bahan organis yang

 mengalami dekomposisi.

Untuk mengidentifikasi dua daerah pertama maka Pengujian DCP berfungsi

sebagai indikator yang baik (Untuk endapan rawa-rawa lihat Bab 6.8.4).

Distribusi CBR ternyata sangat rendah dan konsisten terhadap kedalaman

(dan tidak seperti pada contoh yang diperlihatkan pada Gambar 6.4.1).

Prosedur yang normal selanjutnya menyelidiki dengan peralatan yang lebih

canggih seperti pengujian baling-baling dan mengambil contoh-bahan

dengan piston sampai suatu kedalaman minimum 5 m dan sesudah itu

melaksanakan pengujian laboratorium secara luas.

Contoh:

Penyelidikan pada endapan-endapan pantai di Kalimantan Barat ialah

dengan menggunakan peralatan pengujian baling-baling yang kecil dan dapat

dipindah-pindahkan dengan mudah dan dengan menggunakan piston kecil untuk

mengambil contoh tanah yang tak terusik yang dilakukan sampai

kedalaman 5 m, dimana pengujian yang telah dilakukan sebelumnnya

menunjukkan nilai CBR dibawah 2%.

Pengujian tersebut menegaskan bahwa kekuatan geser pada bagian atas sangat

rendah (0,06 kg/cm2) tetapi menunjukkan bahwa:

(i) Kekuatan geser naik dengan cepat apabila kedalaman makin besar

sehingga memperkecil resiko pecah dan
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(ii) Contoh tanah yang tak terusik tidak mengandung bahan organis

 sehingga mengurangi besarnya penurunan. Berdasar pada pengujian

 baling-baling dan pengujian laboratorium, perhitungan stabilitas

 menunjukkan bahwa tindakan pencegahan khusus tidak diperlukan untuk

timbunan yang tingginya 1,0 m.

 Tetapi, akan ada penurunan kira-kira 20-30 cm yang harus dirawat 

 sebagai operasi pemeliharaan. Tidaklah ekonomis untuk mencoba

 memperkecil penurunan ini dengan menggunakan drainase vertikal,

 stabilisasi kapur, pra-konsolidasi dll.

Jenis penyelidikan tanah ini seringkali memerlukan pakar yang dapat

melakukan pengujian-pengujian dan menilai hasilnya dengan baik, dan pakar

tsb. jarang sekali ada di kabupaten. Untuk membantu mengatasi hal ini,

pedoman umum disajikan dibawah untuk:

(1) mengidentifikasi daerah-daerah dengan macam-macam masalah.

(ii) studi lapangan yang khusus dan sederhana harus dilaksanakan dan

(iii) metode konstruksi harus sebaik mungkin untuk kondisi semacam itu.

Harus ditekankan bahwa pedoman-pedoman ini tidak memberikan cara

penyelesaian yang te1iti, tetapi paling sedikit membantu agar ada

pengertian yang baik mengenai masalah tsb.

6.8.2 Endapan Pantai

i. Identifikasi :

Daerah-daerah ini biasanya diperoleh pada daerah yang luas, rata dan yang

letaknya rendah didekat pantai.

Masalah khusus : Stabilitas timbunan secara menyeluruh kurang stabil.

ii. Studi Lapangan yang Khusus dan Sederhana :

Lakukan Studi mengenai timbunan dan urugan-urugan lain yang ada,

catatlah ketinggiannya diatas tanah alamiah disekitarnya dan cari

longsoran-longsoran yang ada - setempat atau umum - yang mungkin telah

terjadi. Wawancarailah penduduk setempat mengenai longsoran-longsoran yang

terjadi dimasa lampau. Catat macam metode pondasi tradisional yang

digunakan.
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(iii) Metode konstruksi alternatip untuk timbunan yang tingginya 1 m:

 - Jika tidak  terjadi  longsoran-longsoran pada ketinggian yang

diperlukan, maka : Tidak perlu  melakukan tindakan pencegahan

secara khusus.

 - Jika terjadi longsoran:

i. Gunakanlah berm yang mengimbangi tekanan yang bekerja;

lebar 6,00 m dan tingginya 0,5 m pada kedua sisi sejalan

dengan urugan timbunan atau

 ii. Gunakan tiang-tiang kayu panjang yang dipancang secara

vertikal kira-kira 6 m panjangnya; satu tiang per m2 pada

dasar  timbunan, diperlengkapi dengan pur sederhana dan

sesudah itu isikan  timbunan sampai ketinggian yang

diperlukan (Lihat Lampiran III - Gambar Standard).

6.8.3 Rawa-rawa

Identifikasi :

Rawa-rawa dapat diperoleh pada ketinggian berapun dan umumnya merupakan

daerah "sawah" yang terisolir dimana kondisi aliran air-permukaannya jelek

dan maka dari itu muka air tanahnya tinggi. Tidak selalu cocok untuk lahan

pertanian. Kedalaman tanah-tanah lunak dapat bervariasi dari normal

beberapa meter sampai kedalaman yang cukup besar.

Masalah khusus : Keruntuhan setempat stabilitas timbunan disertai dengan

 penurunan-penurunan.

Studi Lapangan yang khusus dan Sederhana

Seringkali longsoran-longsoran lokal terjadi pada timbunan-timbunan jalan,

bahkan dapat terjadi jika timbunan tsb. rendah.

Biasanya akan ditemukan lapis vegetasi yang sistem akarnya tersebar dengan

baik dengan cara menggali lubang kecil. (Perhatikan jika terjadi permukaan

jalan yang ada bergerak keatas dan kebawah apabila ada kendaraan

yang lewat).
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Metode konstruksi alternatif untuk setiap ketinggian timbunan

(i) -- Gali dan buang bagian atas setinggi 0,6 m 

 - Letakkan suatu tikar dari bronjong-kayu dibawah muka air tanah -

seperti potongan-potongan kayu yang dibelah menjadi dua bagian

kearah memanjang, panjang minimum 4 m, biasanya panjang 6 m.

Kira-kira diperlukan sebanyak 15 potong per meter panjang jalan.

 - Isilah timbunan tsb. sampai ketinggian yang diperlukan.

(ii) Seperti diatas tetapi menggunakan geotekstil sebagai pengganti

anyaman-kayu (yakni memberan untuk menstabilkan tanah) pada

seluruh lebar dasar timbunan.

6.8.4 Endapan Daerah Payau Identifikasi

Endapan daerah payau dapat meliputi daerah dataran yang sangat luas

dengan permukaan air tanah yang tinggi. Daerah-daerah ini secara tipikal

ditemukan dalam lingkungan hutan yang pernah mengalami penebangan

beberapa waktu lalu. Tumbuh-tumbuhannya terdiri dari pohon-pohon dan

semak-semak dan daerah tersebut biasanya tidak sesuai untuk usaha

pertanian. Tanahnya terdiri dari terutamanya akar-akar dan ranting-

ranting yang belum dapat dimusnahkan.

Masalah-masalah khusus :: Penurunan-penurunan besar.

Studi Lapangan yang Khusus dan Sederhana:

Periksalah, apakah masih ada akar-akar yang menumpuk,Hal tersebut dapat di

amati dimana telah dilakukan penggalian dan biasanya tanah tersebut

memiliki sifat sangat elastis. Dapat dicatat, bahkan bilamana kendaraan

ringan misalnya sepeda motor melewatinya.

Methoda konstruksi:

(i) Jika jaringan akar masih utuh:

 - Diperlukan penimbunan setinggi 0,50 m, sebaiknya 1,00 m.

Tidak perlu pencegahan khusus

(ii) Jika jaringan akar secara luas telah hancur dipermukaan.

 - Rawatlah sebagaimana diuraikan dibawah Bab 6.8.3. Daerah Rawa.
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6.9 PELEBARAN JALAN-JALAN YANG ADA

6.9.1 Persyaratan Umum

Apabila diperlukan pelebaran jalan-jalan yang ada dan agar memenuhi

persyaratan lebar total perkerasan sesuai dengan peraturan Bina Marga,

maka kriteria berikut ini harus diikuti:

- Pelebaran hanya diperbolehkan jika dikombinasikan dengan pemberian 

lapis ulang diatas perkerasan.

- Pelebaran minimum = 0,5 m

- Pelebaran umumnya pada satu sisi jalan saja tetapi tergantung pada

 kondisi setempat.

- Bagian atas tanah dasar = muka formasi yang harus diperbaiki sampai

 CBR nya sama seperti untuk muka formasi yang ada.

- Muka formasi-akhir berimpit dengan muka formasi yang ada.

- Struktur perkerasan ialah sesuai dengan Tabel 6.5.2 dan menggunakan

 CBR tanah.dasar yang sebenarnya (aktual), apapun tanah alamiah

 setempat yang diletakkan atau setelah dilaksanakan perbaikan2 tanah

 dasar yang dikehendaki.

- Jika diperlukan galian dan urugan kembali dengan bahan yang lebih baik

pada daerah yang diperlebar untuk memperoleh CBR yang sama untuk tanah

 dasar seperti pada lebar yang ada, maka berm harus dibuat

 apabila timbunan baru menghubungkan tanah dasar yang ada.

GAMBAR 6.8.1 PERSYARATAN PELEBARAN
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6.10 KONSTRUKSI UNTUK LANDAI YANG TERJAL

Jalan-jalan di pegunungan mudah kena erosi pada musim hujan karena

aliran air permukaan yang deras menggerus permukaan perkerasan kerikil dan

selokan tepi.

Persyaratan disain untuk landai yang terjal diterangkan pada Bab 4.4. Maka

dari itu tindakan pencegahan berikut harus diambil selama

perbangunan:

i. Kerikil yang digunakan untuk lapis permukaan harus memenuhi

persyaratan spesifikasi mengenai gradasi dan pembagian ukuran butir u

ntuk menjamin agar permukaan tekstur rapat dapat disediakan.

ii. Kadar lempur/lempung sebesar 10-15% harus dimasukkan pada campuran

 tsb.

iii. Kerikil harus dipadatkan dengan seksama.

iv. Tebal min. 10 cm lapis kerikil harus disediakan.

v. Pada landai dan sudut-sudut yang terlampau terjal, harus

 dipertimbangkan agar dibuat permukaan yang kedap air (penetrasi

 makadam atau beton)

vi. Oulet drainase yang teratur harus dibuat pada jarak-jarak yang pendek

(lihat bab 5.3 dan 5.4)

vii. Lengkung cembung atau kemiringan melintang yang memadai harus

 dibuat pada jalan tsb. (lihat bab 4.1.1).
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PASAL 7 

DISAIN DAN PERBAIKAN

BANGUNAN-BANGUNAN KECIL 



7. DISAIN DAN PERBAIKAN BANGUNAN2 KECIL

7.1  PERBAIKAN DAN PEMBAHARUAN GORONG-GORONG

Daftar berikut menGuraikan secara ringkas mengenai jenis-jenis 

kerusakan yana umum didapat Pada goronG-gorong jalan yang ada dan juga

memberikan saran-saran mengenai tindakan perbaikan yang harus dilakukan:

Kerusakan atau kekurangan2 Tindakan Perbaikan

- Diameter terlalu kecil Tambahkan gorong-gorong

tetapi kondisinva baik. baru.

- Pipa pecah Mengganti pipa saja.

- Dinding ujung-gorong2 Buat dinding ujung-gorong2

 tidak ada yang baru.

- Dinding ujung-gorong2 rusak Perbaiki.

- Lapis penutup kurang. Sesuaikan alimen vertikal

jalan atau turunkan gorong2

- Outlet terlalu tinggi atau * Bersihkan.outlet

tidak cukup mengalirkan aliran * Buat selokan untuk menga-

permukaan ke medan disekitarnya lirkan air permukaan. 

* Pindahkan lokasi gorong2.,

 * Naikkan timbunan.

- Pipa melendut karena konstruksi Bongkar dan bangun lagi dan.

jelek atau penurunan alamiah. pemadatan yang cukup dari

tanah disekelilingnya.

Gorong-gorong dibangun baik dengan beton biasa atau beton

bertulang, atau dengan pipa baja bergelombang. Harus hati-hati dan

menyaksikan agar gorong-gorong ditanam dengan baik dan ditimbun

dengan tanah yang dipadatkan dan agar cukup diberikan lapis penutup

untuk melindungi terhadap lalu-lintas. Minimum lapis penutup harus: 

 1 meter untuk pipa beton tidak bertulang

70 cm untuk pipa beton bertulang

60 cm untuk pipa baja bergelombang
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7.2 DISAIN uNTUK KONSTRUKST JEMBATAN LIMPAS

7.2.1 Umum

Mengenai definisinya lihat Bab 1.4. ISTILAH. Pada beberapa pelintasan

dengan sungai, jembatan limpas dengan atau tanpa gorong-gorong harus

dipertimbangkan sebagai pengganti jembatan konvensional karena alasan-

alasan ekonomis berikut:

Jembatan limpas merupakan jalan penyeberangan yang dibentuk diatas dasar

sungai yang ada, yang dipersiapkan dan diperkuat dengan cara sedemikian

sehingga kendaraan dapat menyeberang sungai dengan aman bahkan apabila

penyeberanaan tsb. tertutup oleh air yang mengalir sampai kedalaman

maksimum sekitar 30 cm. Konstruksi harus dibuat sedemikian sehingga jalan 

penyeberangan tsb. dilindungi terus menerus terhadap erosi dan harus

sedemikian sehingga sampah-sampah yang mengapung tidak berkumpul pada

permukaannya sehingga menimbulkan bahaya terhadap lalu-lintas.

Patok pengaman didirikan pada kedua sisi jalan kendaraan untuk

menunjukkan kepada pengemudi bagaimana atau kapan mengatasi dengan aman

waktu jalan penyeberang tsb. tertutup oleh air. Konstruksinya bervariasi

tergantung pada kelas jalan, apakah jalan penyeberang tsb. permanen atau

tidak, dan tergantung dana yang tersedia.

7.2.2 Jalan Penyeberangan dari Bronjong

Untuk jalan-jalan kecil (Kelas III C) mungkin cukup untuk membangun jalan

penyeberangan dengan anyaman kawat (bronjong) yang diisi batu dengan cara

berikut:

i. Elevasi jalan pada penyeberangan air direncanakan agar memberikan

 garis dan landai yang baik melalui sungai atau sungai kecil.

 Elevasi- akhir titik rendah dari garis landai yang berupa parabol

 ditetapkan kira-kira 20-30 cm diatas dasar sungai (tepi jalan

 disebelah hilir).

ii. Keranjang bronjong (1 m x 1 m dan 2 m x 1 m) diletakkan pada garis

kemiringan-akhir pada tepi jalan sebelah hilir dan diurug kembali.

 Kerikil sungai didorona sampai dibelakang bronjong untuk membentuk

 permukaan-laju kendaraan, dan ini membentuk suatu bendung rendah yang

 lolos air. Jenis penyeberangan yang tipikal atau "ford"

 diuraikan dibawah ini:
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GAMBAR 7.2.1 FORD DARI BRONJONG YANG TIPIKAL

7.2.3 Jembatan Limpas dengan Gorong-gorong

i. Apabila diperlukan struktur yang lebih besar, maka ketentuan harus

 dibuat agar jembatan limpas mempunyai fungsi-ganda yang

membolehkan aliran normal pada musim kering melalui gorong-gorong

yang disediakan dibawah penyeberangan, dan air banjir yang

terjadinya hanya kadangkala atau aliran puncak dapat melewati diatas

 jalan penyeberangan tanpa menyebabkan kerusakan atau erosi.

ii. Pondasi jembatan limpas terdiri dari lapis batu besar atau pasangan

 batu yang tebalnya 50 cm yang ditempatkan pada dasar sungai yang

 telah dipersiapkan sepanjang penyeberangan secara menyeluruh, tetapi

 ketinggian air ini dapat dinaikkan pada keadaan khusus.

iii. Permukaan atas jalan penyeberangan tsb. harus dibangun menurut

persyaratan disain standard jalan dengan lapis permukaan penetrasi

makadam 5 cm diatas dasar beton-kurus kelas K 125 setebal 5 cm.

Lebar total permukaan jalan biasanya 4,0 m, tetapi dinaikkan

 menjadi 5,0 m apabila gorong-gorong diletakkan dibawahnya. Diluar

 tepi jalan penyeberang tsb. jalur selebar 1,50 m dari batu-batu besar

 yang dipilih harus diletakkan dengan hati-hati agar bekerja sebagai

 lapis batu-lindung (rip-rap) baik pada bagian hulu dan hilir dari

 jembatan limpas untuk melindunginya terhadap erosi.
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Gorong-gorong harus diletakkan pada bagian yang paling rendah dari

jalan-penyeberang sungai dan terdiri dari pipa-pipa baton, diameter minimum 

60 cm, ditanam dengan baik pada bahan pilihan yang telah dipadatkan,

dan dilindungi bagian hulu dan hilir terhadap erosi yakni dengan menggunakan 

dinding penahan dari pasangan batu.

Patok pengaman, berbentuk bujur sangkar dengan sisi 15 cm dan tingginya 90

cm diatas permukaan diperlukan pada dinding pasangan batu tsb.

sepanjang kedua sisi dari seluruh penyeberangan tsb. Detil lebih lanjut

diberikan pada gambar standard B4.

Catatan:

Untuk sungai yang sebagian tetap kering selama hampir sepanjang tahun

dan debit musiman yang jelas untuk periode yang sangat pendek pada satu

waktu, jembatan limpas tsb. biasanya dapat direncanakan tanpa

menggunakan gorong-gorong.

Prinsip disain ialah sama seperti untuk jembatan limpas yang menggunakan

gorong-gorong tanpa memperhatikan pondasi, permukaan, perlindungan

terhadap erosi dan tiang-antar, dan karena tidak ada gorong-gorong maka

tebalnya 4,5 m secara keseluruhan.

7.3 DISAIN MACAM-MACAM

7.3.1 Dinding Penahan dari Pasangan Batu

Dinding penahan diperlukan:

Sebagai bagian muka dan pendukung yang berdiri sendiri terhadap tanah

timbunan, yang direncanakan sebagai tekanan tanah aktif. Dinding tsb.

direncanakan sebagai dinding gravitas atau sebagai kantilever beton

bertulang dan tergantung pada ketinggian (H) dan kondisi tanah-bawah.

Ada dua jenis dinding gravitas yang biasa digunakan, seperti yang

diperlihatkan pada gambar-gambar standard, Lampiran III - C2/1.

Jenis I untuk H < 5,0 m

Jenis II untuk H = 5,0 m - 7,0 m.
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Untuk dinding-dinding gravitas yang tingginya diatas 7 m dan untuk

kantilever beton bertulang diperlukan disain yang khusus. Maka dari itu,

untuk jalan-jalan kabupaten dinding penahan yang tinggi ini disarankan

untuk tidak digunakan dan sebagai gantinya lebih baik dibuatkan

kemiringan peninggian tanah yang lebih panjang.

Untuk detilnya, lihat gambar yang tipikal pada Lampiran III.

7.3.2 Bronjong

Bronjong juga bekerja sebagai dinding penahan dan berfungsi sebagai

dinding gravitas selain untuk memberikan perlindungan tebing terhadap

gerusan dan erosi sungai. 

Bronjong berupa batu yang diisikan pada keranjang standard dari anyaman

kawat yang sudah dibuat sebelumnya, lebarnya 1,0 m, tingginya 0,5 atau

1,0.m dan panjangnya bermacam-macam. Disain kotak yang sebenarnya tidak

diperlukan.

Gambar 7.3.1 Perlindungan Tebing dari broniong

Pengawasan selama pemasangan penting sekali dan, instruksi berikut ini

harus diikuti:

(1) Anyaman kawat harus dibuat dari baja galvani yang kualitasnya

 tinggi. 

(ii) Dasar kotak anyaman kawat tsb. harus diletakkan pada permukaan

 yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan kemiringan 1 (vertikal)

: 6 (horizontal) kearah dalam.

(iii) Kotak anyaman kawat tsb. harus diikat baik-baik dengan kawat baja 

 galvani yang ukurannya sama seperti ukuran anyaman bronjong.

(iv) Kotak anyaman kawat harus diisi rapat dengan batu-batu

 yang kualitasnya awet (tahan lama) dan gradasinya bagus serta

 mengisi semua rongga-rongga.

(v) Kotak anyaman kawat Juga harus dibuat secara bergiliran kearah

memaniang sedemikian sehingga sambungan tidak berimpit dari baris 

yang satu ke baris yang lainnya.
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7.3.3 Perlindungan Talud dari Batu (Rip-rap)

Rip-rap merupakan lapis pelindung terhadap erosi dibuat dari batu-batu yang

dipilih untuk timbunan dan pada outlet untuk gorong-gorong. Ada dua macam

Jenis I : Rip-rap tanpa siar

Jenis II : Rip-rap dengan siar

Pilihan diantara kedua jenis tsb. didasarkan pada:

 (i) terjalnya lereng,

(ii) kecepatan air yang mengalir yang diperkirakan mengikis

 permukaan tsb. jika tidak dilindungi, dan

(iii) bahan timbunan seperti yang diperlihatkan pada Tabel 7.3.1.

 TABEL 7.3.1 - PEMILIHAN JENIS RIP-RAP (Untuk perlindungan tebing)
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a. Jenis I. Konstruksi Rip-rap Tanpa Siar

i. Persiapan Permukaan

Permukaan yang harus dilindungi harus dipangkas dengan baik sampai garis

yang dikehendaki dan dipadatkan.

Jika bahan permukaan terdiri dari lumpur atau pasir, lapis kerikil yang

gradasinya bagus dengan tebal 10 cm harus dihamparkan dan dipadatkan. Jika

bahan permukaan terdiri dari lempung atau kerikil, tambahan lapis kerikil

dapat dihilangkan.

ii. Bahan Batu

Batu bentuknya harus bersudut dan tahan terhadap arus/gerusan oleh udara

dan air. Batu-batu yang bulat dari dasar sungai tidak boleh digunakan

kecuali batu tsb. dipecah dengan seksama.

Berat batu dapat bervariasi antara 20 kg dan 60 kg atau lebih dan paling

sedikit beratnya lebih dari 50 kg. Tidak boleh ada batu yang beratnya

kurang dari 20 kg.

Kricak yang berbentuk seperti baji dengan kualitas yang sama seperti

batu-batu yang lebih besar harus ada dalam jumlah yang cukup banyak di

lokasi sebelum memasang batu tsb.

iii. Pemasangan Batu

Batu harus dipasang pada suatu lapis tunggal dengan sambungan yang

tertutup mulai dari kaki timbunan dengan batu-batu yang paling besar pada

ujung ini. Sambungan yang terbuka harus diisi dengan kricak. Jika ada batu

yang menonjol lebih dari 5 cm diatas batu yang ada didekatnya, maka tanah

harus digali lagi dan batu ditanam dengan baik pada timbunan tsb.

b. Jenis II. Konstruksi Rip-rap dengan siar 

i. Persiapan Permukaan

Sama seperti yang ditunjukkan diatas dengan tambahan bahwa tanpa

memperhatikan bahan permukaan lapis bahan kerikil yang lolos air dan

tebalnya 10 cm harus selalu dipasang dan dipadatkan.
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ii. Batu dan Bahan grouting (siar)

Batu mempunyai persyaratan yang sama seperti pada butir a.ii.

 Bahan grouting (siar) terdiri dari satu bagian semen dan tiga

 bagian pasir dan dicampur dengan air dengan seksama. Kekentalannya

 harus sedemikian sehingga bahan grouting akan mengalir kedalam dan 

 mengisi penuh semua sambungan.

iii. Pemasangan Batu dan Grouting (siar)

Batu harus dipasang dengan cara yang sama seperti pada butir a.iii

untuk seluruh permukaan yang dilindungi sebelum grouting dilakukan.

Sesudah semua batu telah dipasang batu tsb. harus dibasahi dengan

 seksama.

Grouting harus dilaksanakan secara terus menerus dan rongga-rongga

antara batu-batu diisi penuh. Pekerjaan-akhir harus dijaga agar

tetap basah dan dilindungi terhadap sinar matahari langsung selama

paling sedikit 3 hari sesudah grouting.

7.3.4 Sandaran dan Tonggak Pengaman

Apabila segmen jalan dikenal sebagai sangat bahaya seperti

lereng yang terjal, timbunan tinggi, jembatan dan Timbunan pendekat

jembatan (oprit) dan gorong-gorong, belokan yang sangat tajam dll.

sandaran dan tonggak pengaman diperlukan adanya. Lokasinya harus

ditentukan di tempat dan ditunjukkan pada gambar-gambar proyek. Pemilihan

apakah dapat digunakan sandaran atau cukup tonggak pengaman, tergantung

kepada tingkat bahaya yang ada.

7.3.5 Rambu lalu lintas

Seperti diuraikan dalam Bab 3.1.3.b. Survai Geometri, rambu-rambu lalu

lintas diakui sebagai sarana pengamanan yang penting yang memberikan

petunjuk arah untuk jalan-jalan Kabupaten, dan harus digunakan secara

luas. Diperlukan pemilihan yang hati-hati mengenai rambu yang

dipertimbangkan cocok untuk jalan-jalan Kabupaten, dan ini harus

ditunjukkan dalam gambar rencana bagi masing-masing proyek.

a) Detil dari jenis-jenis tanda lalu-lintas yang digunakan secara umum

dapat diperoleh melalui Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya

 (DLLAJR).
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Persyaratan-persyaratan pemakaian tanda-tanda lalu-lintas didasarkan pada

Peraturan Perencanaan Geometrik mengenai pemilihan macam-macam tanda, dan

oambar-gambar standard yang menunjukkan rincian ukuran, bentuk,

kenampakan dan persyaratan-persyaratan pemasangan. Tanda-tanda tsb. dibagi

kedalam tiga jenis:

1. Tanda Peringatan - warna dasar kuning dengan simbol dan

batas2 berwarna hitam.

2. Larangan atau tanda2 - merah dan putih atau

 pengaturan biru dan putih.

3. Tanda-tanda untuk bim- - warna dasar biru dengan huruf2

 bingan simbol dan batas2 berwarna putih

b) Ada empat macam ukuran yang ada:

Ukuran Kode Kecepatan yang diperkenankan

kecil A 10 - 30 km/jam

Normal B 30 - 60 km/jam

Sedang c 60 - 80 km/jam

 Besar D 80 - 120 km/jam

Untuk jalan-jalan kabupaten, ukuran "Normal" dan kode "B" merupakan ukuran

yang sesuai karena jalan-jalan ini direcanakan untuk kecepatan 30-60

km/jam.

c) Mengenai lokasi tanda-tanda Lalu-Lintas saran-saran berikut

 ditetapkan:

 - tanda-tanda harus dilihat dengan jelas oleh pemakai ialan.

 - jarak minimum 50 meter sebelum sasaran yang dituju.

 - jarak minimum yang sebenarnya harus dihitung sebagai fungsi

kecepatan rencana. Lihat Tabel 7.3.2 dibawah ini.

STR/TRNSLTN/BAB-7/16.12.91 7 - 9



    TABEL 7.3..2 JARAK MINIMUM UNTUK LOKASI TANDA LALU-LINTAS

KECEPATAN RENCANA (km/jam)  30  40 50  60   70

JARAK MINIMUM DARI PAPAN

TANDA KE OBYEK (m)
 50  60 70  80   90

7.3.6 Tiang-tiang Kilometer

Tiang-tiang kilometer harus dipasang sesuai dengan disain standard Bina

Marga. Untuk ilustrasi, gambar standard yang tipikal dicantumkan pada

Lampiran III.

7.3.7 Perbaikan Jembatan dan Gorong-Gorong 

Untuk informasi dan detil lebih lanjut mengenai perbaikan dan

pemeliharaan jembatan dan gorong-gorong maka lihat referensi mengenai

Pedoman untuk Pemeliharaan Jembatan Kabupaten.
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8. GAMBAR KONSTRUKSI JALAN

8.1 PERSYARATAN UMUM

Untuk menyiapkan kontrak konstruksi jalan, diperlukan perangkat

gambar-gambar yang terdiri dari dua kelompok - gambar standard yang

tipikal dan gambar proyek yang khusus. Kebutuhan gambar yang lengkap

didaftarkan dibawah ini dan akan digunakan sebagaimana dan apabila

perlu.
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TABEL 8.1 -  DAFTAR GAMBAR-GAMBAR PROYEK

STR/TRNSLTN/BAB-8/16.12.91 8 - 2



Lampiran III menunjukkan satu perangkat gambar standard yang tipikal serta

contoh yang kosong/telah dipersiapkan dan gambar-gambar khusus untuk

digunakan dalam Proyek-proyek Jalan Besar.

Seperangkat gambar yang lengkap untuk proyek konstruksi jalan utama secara

khusus terdiri ,dari kira-kira tiga puluh lembar yang terpisah, tetapi

total jumlahnya berbeda-beda tergantung pada panjang dan lamanya proyek,

jumlah konstruksi yang dibangun, kerumitan medan dll. Detil yang pokok

dikomentari dibawah ini:

Semua gambar harus dengan standard ukuran A2 (59,4 cm x 42,0 cm), yang

umumnya juga merupakan ukuran standard yang digunakan. Ukuran ini berbeda

sedikit dari ukuran yang telah diterima oleh Bina Marga pada saat ini.

Penulisan huruf-huruf harus dibuat cukup besar sedemikian sehingga gambar-

gambar dapat terbaca seluruhnya apabila diperkecil menjadi 70,7% dari

ukuran asli, sehingga menjadi ukuran A3 (42,0 cm x 29,7 cm) yang dapat

dijilid dengan mudah untuk membentuk suatu buku gambar yang enak.

8.1.2 Dokumentasi yang Dikurangi untuk Pekerjaan Jalan yang Kecil

Untuk pekerjaan jalan yang kecil-kecil seperti pekerjaan lapis ulang dan

pemeliharaan berkala, survai dan dokumen kontrak dapat dikurangi (dan

disederhanakan).

Untuk pekerjaan semacam itu, prosedur yang harus diikuti ditetapkan pada

Pedoman BIPRAN "Petunjuk Teknis Disain Untuk Pekerjaan Jalan yang Sudah

Ada Peningkatan/Rehabi1itasi/Penunjangan. Formulir-formulir survai JL, JB1

dan JB2 yang dimasukkan pada pedoman tersebut disediakan pada

Lampiran I petunjuk ini dan meliputi:

Form JL - Detil Survai Proyek untuk Peningkatan Jalan 

 Form JB1 - Detil Survai Proyek untuk Jembatan 

 Form JB2 - Detil Survai Proyek untuk Jembatan

8.2  PETA SUMBER BAHAN

Sebuah peta sumber bahan diperlukan beserta dengan masing-masing gambar

konstruksi, dan rencana survai yang tipikal untuk satu sumber kerikil

diperlihatkan pada Gambar 8.2.1. yang termasuk lembaran standar

Pengumpulan Data No. R-5 (2).

STR/TRNSLTN/BAB-8/16.12.91 8 - 3



Peta harus mencantumkan lokasi masing-masing sumber serta tabel yang

memberikan informasi berikut. 

 nama dan lokasi sumber bahan

jarak perjalanan dalam km dari masing-masing sumber bahan ke proyek J

 jenis bahan yang ada; pasir, kerikil, batu-batu sungai dll

 pengujian laboratorium, (jika ada) yang dilakukan pada bahan tersebut

taksiran volume pada masing-masing sumber bahan

 pemakaian yang disarankan; untuk lapis pondasi atas, lapis pondasi

 bawah, timbunan dll.

 komentar khusus mengenai produksi dan perawatan; metode untuk

 mendapatkan lagi, hanya dengan penyaringan, memecah dan menyaring dll.

STR/TRNSLTN/BAB-8/16.12.91 8 - 4



STR/TRNSLTN/BAB-8/16.12.91 8 - 5



8.3 DENAH DAN PROFIL

Setiap gambar untuk denah dan profil harus memuat 1 km panjang proyek

jalan biasanya dari satu pengukuran stasiun genap ke stasiun

genap berikutnya, misalnya dari km. 4,000 ke km. 5,000.

Setiap gambar harus dibagi menjadi tiga bagian:

- Bagian atas menunjukkan alinyemen horizontal (DENAH) termasuk

data mengenai lengkung, tata-guna lahan, lokasi jembatan-jembatan

 yang ada dan jembatan baru, lokasi gorong-gorong yang ada dan gorong-

gorong baru, lokasi dari tanda-tanda lalu-lintas dan informasi yang

relevan lainnya yang ada yang diperlukan untuk keperluan konstruksi.

 Skala - 1 : 2.000.

- Bagian tengah menunjukkan alinyemen vertikal rencana (PROFIL),

tanah (perkerasan) yang ada, landai dinyatakan dalam percent dan

ukuran utama jembatan dan gorong-gorong (yang ada dan yang baru)

 Skala Horizontal - 1 : 2000

 Skala Vertikal - 1 : 200 

- Bagian bawah menunjukkan detil konstruksi jalan yang harus

 dilaksanakan beserta volume yang telah dihitung yang dapat

digunakan juga untuk membuat Daftar Harga dan Volume. Informasi yang 

diperlukan untuk estimasi proyek dan jadwal pelaksanaan dapat juga 

dicantumkan pada bagian bawah gambar.

8.4 PENAMPANG MELINTANG

Penampang melintang yang dipersiapkan harus digambar secara grafis untuk

menunjukkan bentuk-bentuk seperti lapis perkerasan (jika ada), selokan

tepi, dinding penahan, sandaran pengaman, galian dan timbunan, dan

memberikan ukuran-ukuran dari jalan yang ada termasuk lengkung-cembung

jalan dan bahan jalan serta saluran-saluran.
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9. PERHITUNGAN VOLUME DAN BIAYA

9.1  PENENTUAN VOLUME

9.1.1 Pekerjaan Jalan (termasuk drainase)

Untuk keperluan mempersiapkan taksiran biaya dan daftar penawaran

kontrak, maka pengukuran-pengukuran diambil dari gambar-gambar proyek

dengan menggunakan skala atau planimeter dan volumenya dihitung sesuai

dengan metode pengukuran standard, seperti yang diuraikan dibawah ini:

Kuantitas diperlukan untuk semua pokok-pokok konstruksi jalan utama, dan

pengukuran-pengukuran harus dihitung sbb. :

NOMOR POKOK POKOK PEKERJAAN
UNIT

UKURAN
METODE PENGUKURAN

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 (i)
  (ii)
  (iii)
  (iv)

  (v)

  11

  12

Pembersihan & 

Pekerjaan tanah,
galian

pekerjaan tanah,
timbunan
Gorong-gorong

Selokan tepi

Persiapan tanah
dasar

Lapis pondasi
bawah
Stabilisasi lapis
pondasi bawah
Lapis pondasi
atas
Permukaan kerikil
Penetrasi Makadam
Lapis resap aspal
Pelaburan Permu-
kaan Aspal
LATASTON campur
panas/campur
dingin
Bahu jalan

Lain-lain

m2

m3

m3

m’

m’/m3

m2

m3

m2

m3

m2
m2
m2
m2

m2

m3

m’
atau
jumlah
dll

Antara bahu jalan dan selo-
kan tepi.
Dengan planimeter pada
penampang melintang
diperoleh dari
survai lapangan secara
terinci
Dari detil iventarisasi ja-
lan
Dari penampang melintang
standard
Pada pokoknya, galian tetapi
juga apabila diperlukan pada
sepanjang jalan yang ada
Pada disain perkerasan

Dengan semen atau kapur

Lapis pondasi atas kelas A 
atau B 
Tebal menurut spesifikasi
Idem diatas

Lapis permukaan Burtu/Burda

Tebal menurut spesifikasi

Kebawah sampai muka formasi.
Landai sebelah dalam 2:1
pada selokan tepi dan 1:1,5
pada landai timbunan.
Sebagaimana perlu untuk men-
cakup pokok-pokok yang belum
dicantumkan diatas (lihat
catatan dibawah)

Termasuk dinding penahan, bronjong, perlindungan tebing, rip-rap
  (batu lapis-lindung), sandaran pengaman, batu tepian jalan, dan
  tanda-tanda lalu lintas.
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Masing-masing pokok utama selanjutnya dapat dibagi lagi jika ternyata

perlu. Untuk analisa biaya dan penentuan harga satuan harus mengacu pada

Petunjuk Teknis yang disediakan untuk kabupaten-kabupaten.

9.1.2 Jembatan Limpas ("Causeways")

Jembatan Limpas ("Causeways") merupakan jalan penyeberangan sungai yang

terendam dan dapat dibangun dengan atau tanpa bantuan gorong-gorong.

Perhitungan kuantitas dapat dibagi menjadi dua tahap secara terpisah:

- jalan pendekat dan

- jembatan limpas

Untuk jalan pendekat ke jembatan limpas, perhitungan kuantitas akan

mengikuti prosedur seperti yang diuraikan sebelumnya pada Bab 9.1.1

Pekerjaan Jalan. Untuk jembatan limpas, perhitungan kuantitas dapat

dibagi menjadi pokok-pokok utama berikut: 
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9.2 PERHITUNGAN BIAYA

9.2.1 Persiapan Lembar Kerja

Untuk menentukan harga satuan biaya konst'-uksi, perlu mulai dari

prinsip-prinsip dasar dan mempersiapkan lembar kerja analisa biaya untuk

setiap kegiatan konstruksi, dengan menggunakan biaya setempat yang telah 

ditetapkan untuk bahan-bahan dan tenaga kerja dan biaya rata-rata

nasional untuk plant (peralatan produksi) dan peralatan.

Lembar Kerja Analisa Biaya disediakan oleh Bina Marga sebagai pedoman untuk

semua bagian-bagian (item-item) jalan dan pekerjaan drainase, serta untuk

membantu personil DPUK dalam menggunakan lembar kerja, maka saran berikut 

diberikan:

a) Biaya Tenaga Kerja

Biaya Tenaga Kerja dan buruh dapat berubah dari satu lokasi ke

lokasi lainnya pada kabupaten. Untuk keperluan menaksir semua

keperluan, biaya tenaga kerja yang harus digunakan harus mewakili biaya

tenaga kerja rata-rata untuk kabupaten, tetapi untuk pekerjaan kontrak

secara individu diperlukan penyesuaian.

b) Biaya Bahan

Harga bahan juga bisa berubah karena perubahan-perubahan dalam

lokasi proyek dan biaya transport, dan tersedianya bahan-bahan

setempat.

Maka dari itu harga dasar untuk pengiriman bahan-bahan ke pusat kabupaten

harus ditetapkan, dan komponen-tetap transportasi (katakan Rp. 200/ton

kilometer) harus ditambahkan sebagaimana perlu untuk memberikan biaya

pengiriman ke proyek.

Harga bahan harus diperiksa dan diperbaharui setiap tahun, dan

apabila perlu harga-harga itu harus dibandingkan dengan harga pada

kabupaten-kabupaten didekatnya untuk menghilangkan hal-hal yang menyimpang. 
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c) Harga Plant (Peralatan Produksi) dan Peralatan

Harga plant (peralatan produksi) dan peralatan ditaksir dan dibuat

standard atas dasar nasional oleh Bina Marga dan tabel-tabel tahunan akan

dikirimkan ke staf DPUK untuk pekerjaan proyek yang harus

dilaksanakan dengan:

- Swakelola (biaya pengoperasian saja)

- Kontrak (termasuk baik biaya pemilikan dan biaya pengoperasian)

Biaya tsb. akan menyediakan untuk:

(i) Biaya untuk menjalankan peralatan dan biaya operasi, termasuk bahan-

bakar, pemberian minyak dan biaya servis, serta komponen yang

 mencakup pekerjaan perbaikan dan suku cadang.

(ii) Biaya pemilikan yang mencakup penyusutan (depresiasi),

asuransi, dan bunga sebagai biaya untuk membayar kembali.

Harus dicatat bahwa:

- Upah operator/pengemudi tidak dimasukkan pada penaksiran ini.

- Biaya pemilikan yang mewakili kira-kira 20% dari biaya total

 tidak akan dimasukkan pada pekerjaan yang didasarkan atas tenaga kerja,

tetapi harus dimasukkan pada penyewaan unit (harga yang

 dibebankan).

9.2.2 Penentuan Harga Satuan

Harga satuan dihitung untuk semua kegiatan konstruksi dan pemeliharaan,

dengan menggunakan dan menyelesaikan lembar2 kerja. 

Di inginkan agar setiap DPUK seharusnya menetapkan data pembiayaan dan

format sendiri dengan mengikuti prosedur-prosedur mengenai pedoman yang

serupa, dan memakainya sebagai petunjuk untuk mengisi lembar kerja

dengan memakai harga satuan yang disediakan.

Contoh copy mengenai lembar analisa biaya pekerjaan yang tipikal

dimasukkan pada gambar 9.2.1. dan 9.2.2.

STR/TRNSLTN/BAB-9/16.12.91 9 - 4



KODE

K310

A N A L I S A H A R G A  S A T U A N 

PENIMBUNAN BADAN JALAN

(MENGGUNAKAN BURUH)

PROPINSI :   KODE
  ( )

KABUPATEN : KODE
( )

DISIAPKAN OLEH :  TANGGAL :

PROSES : 
1. Material dihampar
   maksimum
   tebal setiap lapis
   20cm.
2. Setiap lapis dipa-
   datkan minimum 4 kali
   lintasan dengan mesin
   gilas roda karet.

ANGGAPAN : 
1. Menggunakan tenaga manusia (60 m3/hari).
2. Material pilihan yang termurah untuk timbunan dikirim kelokasi
   pekerjaan sejauh 10km oleh pemasok.
3. Harga material tergantung harga dilokasi pekerjaan.
4. Umur alat bantu rata-rata 1 bulan/orang/set @ 3 alat.

PEKERJA VOL HARI KODE
TOTAL VOL
(org.hari)

UPAH
(Rp./org/hari)

BIAYA
(Rp.)

SUB TOTAL
(Rp.)P

E

K

E

R

J

A

Mandor

Operator terampil

Pembantu operator

Supir terampil

Pembantu supir

Buruh tak terampil

2

1

1

1

1

60

1

1

1

1

1

1

L061

L081

L083

L091

L099

L101

2

1

1

1

1

60

PEKERJA

MATERIAL SATUAN KODE TOTAL VOL HARGA
(Rp./unit)

BIAYA
(Rp.)

SUB TOTAL
(Rp.)M

A

T

E

R

I

A

L

Timbunan pilihan

Alat bantu
(set @ 3 alat)

m3

set

M050

M170

72.00

2.40

MATERIAL

PERALATAN
JUM
LAH

HARI
KERJA

KODE
JAM KERJA

HARGA
(Rp./unit)

BIAYA
(Rp.)

SUB TOTAL
(Rp.)

P
E
R
A
L
A
T
A
N

Mesin gilas roda
karet 8-15 ton

Truk tangki air
115HP

1

1

1

1

E084

E182

5.0

5.0

PERALATAN

TOTAL (Rp.)

VOLUME : 60,0    SATUAN: m3 HARGA SATUAN  Rp. per m3
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KODE

K522

A N A L I S A  H A R G A  S A T U A N

LAPIS PONDASI ATAS KLAS B KERIKIL TERSARING

(MENGGUNAKAN BURUH)

PROPINSI :   KODE
  ( )

KABUPATEN : KODE
( )

DISIAPKAN OLEH :  TANGGAL :

PROSES : 
1. Kerikil tersaring di- 
   timbun disepanjang
   jalan oleh pemasok.
2. Grader menghampar ag- 
   regat.
3. Jalan disiram air dgn 
   truk air.
4. Pemadatan dengan me- 
   sin gilas 6-8 ton.

ANGGAPAN : 
1. Menggunakan alat berat (150m3/hari).
2. Material ditimbun disepanjang jalan oleh pemasok.
3. Dikirim kerikil galian/sungai tersaring yang termurah.
4. Dihampar dan dipadatkan sampai tebal padat 10cm.
5. Dihampar dan dipadatkan 1000m2/hari; koefisien pemadatan = 1,25.
6. Gradasi Macadam ikat air klas B, agregat kasar semua harus melalui
   saringan 75mm dan agregat halus semua harus melalui saringan 9,5mm
   sesuai rev.Spek.Umum B.M. 1989-Buku 3.

PEKERJA VOL HARI KODE
TOTAL VOL
(org.hari)

UPAH
(Rp./org/hari)

BIAYA
(Rp.)

SUB TOTAL
(Rp.)P

E

K

E

R

J

A

Mandor

Operator terampil

Pembantu operator

Supir terampil

Pembantu supir

Buruh tak terampil

1

2

2

1

1

60

1

1

1

1

1

1

L061

L081

L083

L091

L099

L101

1

2

2

1

1

60

PEKERJA

MATERIAL SATUAN KODE TOTAL VOL HARGA
(Rp./unit)

BIAYA
(Rp.)

SUB TOTAL
(Rp.)M

A

T

E

R

I

A

L

Kerikil sungai
tersaring

Alat bantu
(set @ 3 alat)

m3

set

K016

M170

187.50

  0.24

MATERIAL

PERALATAN
JUM
LAH

HARI
KERJA

KODE
JAM KERJA

HARGA
(Rp./unit)

BIAYA
(Rp.)

SUB TOTAL
(Rp.)

P
E
R
A
L
A
T
A
N

Motor grader 100HP

Mesin gilas 3 roda
6-8 ton 

Truk tangki air
115HP

1

1

1

1

1

1

E010

E080

E182

5.0

5.0

5.0

PERALATAN

TOTAL (Rp.)

VOLUME : 150.0    SATUAN: m3 HARGA SATUAN  Rp. per m3
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10. RINGKASAN MENGENAI PROSEDUR SURVAI DAN DISAIN

Prosedur survai dan disain yang diuraikan pada petunjuk ini diringkaskan

dibawah ini, dan bagan alir dilampirkan untuk menguraikan mengenai

proses lengkap dari survai permulaan sampai pembuatan estimasi biaya dan

persiapan dokumen lelang.

10.1  SURVAI

1) Pekerjaan survai akan meliputi survai geometri, survai lalu lintas,

dan survai tanah, serta dimasukkan pula dua tingkat survai (lihat 

 tabel 3.1.1).

- Survai besar, untuk alinyemen jalan baru.

- Tingkat survai yang dikurangi, untuk peningkatan jalan dan

pemeliharaan berkala.

2) Survai mengenai kondisi jalan dan drainase termasuk survai mengenai

lubang-lubang pada permukaan jalan dan legokan-legokan, melakukan

pengukuran terhadap gorong-gorong dan dinding penahan, pemeriksaan

visual tehadap permukaan dan bahan bahu-jalan dan aliran air

permukaan secara umum, klassifikasi lengkung-cembung jalan, kondisi

selokan tepi, dll., dan ketinggian timbunan yang mungkin terkena

 banjir.

3) Penyelidikan tanah terinci dan pengujian-pengujian evaluasi untuk

alinyemen jalan baru. Pengujian-pengujian DCP pada tanah dasar

(dengan lubang-lubang uji) untuk perkerasan yang ada dan pemeriksaan

 struktur perkerasan.

4) Apabila kondisi tanah dasar jelek (CBR < 2%), maka penyelidikan

khusus harus dilakukan dengan pengujian baling-baling sampai

kedalaman 5m, dan pengambilan contoh-bahan dengan piston untuk

pengujian laboratorium . 

5) Survai singkat mengenai endapan bahan alamiah, dengan mencatat

mengenai lokasi dan dapat/tidak dapatnya dimasuki kendaraan, taksir

kuantitasnya, penilaian kualitas secara visual dan tindakan yang

diperlukan terhadap bahan tsb.

6) Survai mengenai harga satuan di daerah sumber bahan tsb. mengenai

kebanyakan jenis tenaga kerja dan bahan vang ada.

Catatan : Survai jembatan dilakukan secara terpisah sesuai dengan

Petunjuk Perencanaan Jembatan.
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10.2 DISAIN

1) Umur-rencana jalan 10 tahun dan disain geometrik didasarkan pada

5 kelas rencana jalan yang berkaitan dengan perkiraan LHR untuk 5 

tahun sesudah konstruksi, dengan menggunakan data lalu lintas dari

 survai penyaringan.

2) Standard disain geometrik yang mencakup lebar perkerasan dan bahu

jalan untuk tiga jenis medan (pilihan minimum dan yang diinginkan),

penampang pada galian dan timbunan, landai dan 1engkung-cembung

melintang jalan, dan perawatan untuk lereng yang terjal.

3) Superelevasi didasarkan pada kemiringan melintang maksimum 12%

 dengan faktor gesekan yang tinggi untuk jalan-jalan kabupaten dan

 dengan ketentuan jari-jari turun sampai 10 m. Pelebaran lengkung

sebelah dalam yang jari-jarinya dibawah 120 m. Untuk lengkung yang

 sangat tajam yang jari-jarinya dibawah 25m, memasang tanda-tanda 

peringatan terhadap kecepatan sebagai bagian dari disain.

4) Tabel disain standard yang digunakan untuk lengkung alinyemen

vertikal mencakup jarak pandangan henti yang aman, panjang minimum,

dan panjang kritis untuk lereng yang terjal.

5) Disain perkerasan (lihat Tabel 6.5.2) didasarkan pada beban gandar

standard kumulatif selama 10 tahum untuk lima kelas rencana lalu

 lintas standard, serta didasarkan pada tiga lalu lintas campuran

yang tipikal (berat, sedang dan ringan). Macam-macam kombinasi

lalu-lintas dan campuran (kendaraan berat) digabungkan dibawah

batas gabungan BGS dari BGS pendek 5000 sampai BGS yang tingginya

 2,5 x 106.

6) Tebal  perkerasan  untuk BGS kumulatif < 50 didasarkan pada

kriteria pecah dari distribusi beban satu gandar yang berat

 diatas tanah dasar yang CBR nya macam-macam (beban roda tunggal 4080

kg). "TRRL Road Note 31" digunakan untuk BGS dan kelas jalan yang

 lebih tinggi.

7) Tanah-tanah lunak (CBR < 2%) diklassifikasikan baik sebagai

endapan laut (untuk keperluan disain gunakan timbunan sampai 50 cm

diatas tinggi muka air banjir, dengan berm yang menahan tekanan

disebelah luar jalan atau tiang-tiang kayu pada daerah longsor),

rawa-rawa (gali dan buang hasil galian, dan pasanglah bronjong kayu

dan isilah sampai ketinggian yang diperlukan), atau endapan rawa-

rawa sediakan timbunan atau bronjong/anyaman kayu).
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8) Untuk perawatan permukaan, pilihlah antara Penetrasi Makadam, lapis

kedap aspal, lapis tipis aspal beton/Lataston (LHR > 1000), atau

cold mix (campur dingin).

9) Permukaan kerikil dipakai untuk LHR < 200 kecuali hasil analisa

ekonomis pada penyaringan menunjukkan bahwa pilihan dengan lapis

kedap air lebih ekonomis.

10) Petunjuk disain sederhana dan tabel-tabel diberikan untuk drainase

dan gorong-gorong (menggunakan rumus Manning). Penampang melintang

standard dipakai (lihat gambar pada Lampiran III). Tabel memuat

panjang maksimum selokan tepi dan maksimum aliran-permukaan untuk

gorong-gorong (berkaitan dengan medan).

11) Drainase melintang bahu - jalan terdiri dari bahan yang lolos air

ditempatkan pada saluran drainase yang digali dengan tangan

melalui bahu jalan pada interval dari 10 - 40 m sepanjang kedua

sisinya untuk menghindari "kemacetan aliran", tergantung kepada

 kondisi lapangan.

12) Semua selokan tepi dengan landai diatas 10% harus dilapisi atau

dilengkapi dengan bendung pemecah aliran pada jarak standard.

13) Jembatan limpas dari beton (jalan penyeberang yang terendam)

dimasukkan dengan atau tanpa gorong-gorong untuk penyeberangan

 sungai yang lebar, yang dilengkapi dengan pondasi dan permukaan

 aspal, tonggak pengaman dan perlindungan terhadap erosi.

14) Disain lain-lain meliputi dinding penahan dari pasangan batu,

bronjong, rip-rap, dan tanda-tanda lalu-lintas.

10.3 GAMBAR-GAMBAR

Seperangkat gambar-gambar standard untuk pekerjaan jalan dan drainase

yang diuraikan pada petunjuk ini diberikan pada Lampiran III dan contoh 

gambar-gambar proyek yang tipikal juga termasuk.

Gambar-gambar yang tersedia, tercantum pada daftar isi.

10.4 VOLUME DAN PERHITUNGAN BIAYA

Metode pengukuran yang didasarkan pada metode standard yang digunakan

oleh Bina Marga diuraikan pada bab 9.
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Kuantitas harus diperoleh dengan perhitungan skala atau planimeter dari

gambar-gambar proyek.

Perhitungan biaya harus didasarkan pada harga satuan yang diperoleh dari

lembar kerja analisis biaya disiapkan untuk masing-masing Kabupaten,

menggunakan biaya-biaya tenaga dan biaya bahan yang ditetapkan setempat.

Biaya peralatan harus termasuk biaya pengoperasian/biaya untuk

menjalankan dan penyusutan, sesuai dengan instruksi pemerintah.

10.5 SURVAI DAN BAGAN ALIR DISAIN

Bagan alir yang ditambahkan pada gambar 10.5 menunjukkan tahap-tahap

proses dari persiapan, survai, analisa data, disain, sampai gambar-

gambar proyek dan dokumen lelang.
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LAMPIRAN I 

PROSEDUR SURVAI DAN DISAIN 

   BAGIAN IA    LEMBARAN PENGUMPULAN DATA 

               UNTUK ALINYEMEN DAN 

               PEMBANGUNAN JALAN BARU 

   BAGIAN IB   LEMBARAN PENGUMPULAN DATA 

   UNTUK PENINGKATAN JALAN 
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