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I. UMUM 

1.1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia sering terjadi longsoran pada jaringan jalan, jaringan pengairan, dan daerah
pemukiman. Prasarana tersebut di atas cukup vital, sehingga diperlukan
penanggulangan dengan tepat, cepat, dan ekonomis untuk menanggulangi kerugian -
kerugian dalam pemanfaatan prasarana tersebut oleh masyarakat.

Longsoran terutama terjadi pada lokasi dengan keadaan geologi, morpologi,
hidrologi dan iklim yang kurang menguntungkan. Longsoran secara alami terjadi antara 
lain karena menurunnya kemantapan suatu lereng, akibat degradasi tanah/batuan
bersamaan waktu dan usianya. Aktivitas manusia seperti membuat sawah dan
kolam,mengadakan pemotongan dan penggalian pada lereng tanpa perhitungan, sering
menyebabkan terganggunya kemantapan lereng yang ada, sehingga terjadi longsoran
yang merusak prasarana dan sarana yang telah ada. 

Longsoran yang meliputi daerah luas atau mencakup daerah kehutanan, pertanian,
pemukiman, pengairan, jalan dan prasarana dan sarana lainnya, memerlukan data yang
lengkap, analisis yang teliti, serta memerlukan pula berbagai bidang keahlian dan 
koordinasi yang terpadu dalam penanggulangannya.
Longsoran setempat yang sering terjadi pada jaringan jalan,pengairan dan pemukiman
pada umumnya lebih mudah penanggulangannya dari pada longsoran yang meliputi
daerah luas. 

Selama ini telah banyak literatur yang membahas teori, penyelidikan dan 
penanggulangan longsoran. Demikian pula telah banyak dilakukan penyelidikan dan
penanggulangan longsoran yang terjadi pada jaringan jalan, jaringan pengairan dan
jaringan pemukiman.

Penanggulangan longsoran yang hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya atau
secara coba-coba pada umumnya kurang berhasil karena penanggulangannya belum
tepat atau kurang memadai, sehingga dana yang digunakan kurang efektif. 
Oleh karena itu perlu disusun buku petunjuk sebagai pegangan dalam penanganan
longsoran secara tepat dan efektif. 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Buku petunjuk ini dimaksudkan untuk digunakam sebagai bahan rujukan dan pegangan
dalam penanganan longsoran setempat pada khususnya dan penanganan yang meliputi
daerah luas.
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Pada umumnya tujuan supaya usaha penanggulangan dilakukan dengan tepat, cepat 
dan ekonomis, serta hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. 

1.3. RUANG LINGKUP

Buku petunjuk ini khususnya digunakan untuk menanggulangi longsoran setempat yang
sering terjadi pada jaringan jalan, pengairan dan pemukiman.
Hasil penanggulangan longsoran sangat ditentukan oleh ketelitian penyelidikan, ketepatan
perencanaan dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam buku ini dimuat petunjuk-petunjuk : 

- penyelidikan dengan hasil berupa data yang akurat dan lengkap.
- analisis yang teliti. 
- pemilihan tipe penanggulangan yang tepat.
- membuat desain yang tepat. 

Sehingga pelaksanaan penanggulangan memberikan hasil yang baik.
Buku ini memuat pula petunjuk-petunjuk bagi usaha penanggulangan secara darurat dan
permanen serta tindakan lainnya yang diperlukan. Disamping itu diuraikan pula
usaha pencegahan pada daerah yang berpotensi longsor atau lokasi yang diperkirakan
akan menjadi longsor akibat proses alami ataupun akibat kegiatan manusia.

Hal-hal yang mendasar untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penanggulangan
longsoran dimuat dalam buku petunjuk ini. Adapun Uraian terincinya dari setiap kegiatan 
dan contoh-contoh perhitungan dicantumkan dalan lampiran.

1.4. PENGERTIAN

(1) Difinisi Gerakan tanah/Longsoran

Gerakan tanah/longsoran adalah perpindahan massa tanah/batuan pada arah tegak,
mendatar atau miring dari kedudukan semula. Dalam definisi ini termasuk juga deformasi
lambat atau jangka panjang dari suatu lereng yang biasa disebut rayapan (creep).
Difinisi yang diuraikan dalam buku ini tidak termasuk aliran lahar dan
amblesan/penurunantanah (subsidence) yang di akibatkan proses konsolidasi atau
perbedaan kekuatan dari pondasi suatu banguanan.

(2) Klasifikasi Longsoran

Penetapan klasifikasi longsoran dimaksudkan untuk menyeragamkan istilah,
memudahkan pengenalan tipe longsoran, membantu dalam menentukan penyebab
longsoran dan pemilihan cara penanggulangannya.
Klasifikasi longsoran ditetapkan berdasarkan :

Jenis material dan batuan dasarnya.
Jenis gerakan/meknisme longsoran dengan diskripsi lengkap mengenai bentuk

 bidang longsor/gelincir.
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Klasifikasi dapat dilhat pada tabel 1.1.

TABEL 1.1 KLASIFIKASI LONGSORAN 

JENIS MATERIALJENIS GERAKAN
BATU TANAH

BUTIR KASAR BUTIR HALUS

Runtuhan Runtuhan batu Runtuhan bahan
rombakan Runtuhan tanah

Jungkiran Jungkiran batu Jungkiran bahan
rombakan Jungkiran tanah

Rotasi Sedikit Nendatan batu Nendatan bahan
rombakan Nendatan tanah

Gelincir bongkahan
batu

Gelincir bongkah
bahan rombakan

Gelincir bongkah
tanah

G
el

in
ci

ra
n

Translasi Banyak
Gelincir batu Gelincir bahan

rombakan Gelincir tanah 

Gerakan Laterial Gerakan Laterial
batu

Gerakan laterial
bahan rombakan

Gerakan laterial 
tanah

Aliran bahan
rombakan Aliran tanah Aliran Aliran batu

(rayapan tanah)
  Majemuk Gabungan dua atau lebih tipe gerakan

(3) Diskripsi Longsoran

Longsoran perlu diberi diskripsi mengenai sifat lainnya seperti kedalaman, aktivitas atau
kecepatannya.
Macam material longsoran perlu dibedakan antara tanah ( lempung, lanau, pasir, kerikil,
atau campuran, residual, kolovial, debris dan seterusnya) dan batuan ( serpih, breksi dan
seterusnya).

(4) Daerah Berpotensi Longsor

Daerah berpotensi longsor adalah daerah di mana kondisi terrain dan geologi tidak
menguntungkan (unfavourable).
Daerah ini sangat peka terhadap gangguan -gangguan luar baik yang bersifat alami 
maupun aktivitas manusia yang merupakan faktor pemicu longsoran.

(5) Longsoran Setempat
Adalah longsoran lokal yang tidak meliputi daerah luas dan penanggulangannya
sederhana.

(6) Longsoran yang meliputi daerah luas

Adalah longsoran yang tidak sederhana cara penanggulangannya, meliputi daerah yang
luas dan atau menyangkut daerah kehutanan, pertanian, pemukiman, pengairan,
jalan serta prasarana dan sarana lainnya.
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II. PENYELIDIKAN GERAKAN TANAH

2.1. PENYELIDIKAN GEOTEKNIK

Penyelidikan gerakan tanah biasanya dilakukan oleh geologiawan dan ahli teknik
sipil, sehingga dapat juga dikatakan sebagai penyelidikan geoteknik
Ahli geologi melihat dari segi makronya, yakni menganggap gerakan tanah sebagai
proses alam dalam perubahan roman muka bumi, sehingga gerakan tanah dipelajari
sebagai salah satu proses denudasi oleh gaya asal luar. Tinjauannya mulai dari asal
usul, arah gerakan dan perubahan roman muka bumi yang diakibatkannya, termasuk
juga didalamnya adalah masalah curah hujan dan tata air tanah. 
Ahli teknik sipil menyelidiki lereng dari titik ketitik (secara micro) untuk
menentukan keamanannya. la berusaha menghitung kemungkinan suatu lereng akan
bergerak dimasa datang, menentukan besarnya sudut lereng maksimum, dan
mengembangkan metoda dalam perhitungan kemantapan lereng.

Hasil penyelidikan yang baik adalah dengan cara penggabungan kedua sudut
pandangan tersebut. Misalnya suatu perhitungan kemantapan lereng dengan ilmu 
mekanika tanah/batuan perlu dilengkapi dengan pengamatan geologi struktur, jenis
batuan, gemorfologi, topografi, geohidrologi, dan sejarah geologi.

2.2. PENYELIDIKAN DAN PENGUJIAN

Usaha penanggulangan akan berhasil dengan baik apabila perencanaan didukung oleh
data hasil penyelidikan yang baik pula. Data akan diperoleh dengan baik apabila
perencanaan didukung oleh data hasil penyelidikan yang baik pula. Data akan diperoleh
dengan baik apabila dilakukan dengan tahap-tahap penyelidikan yang benar.
Tahap penyelidikan geoteknik didaerah gerakan tanah terdiri atas tahap persiapan,
tahap penyelidikan pendahuluan dan tahap penyelidikan terinci yang mencakup hasil 
pengujian lapangan maupun hasil pengujian tanah di laboratorium.

2.2.1. Tahap Persiapan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pekerjaan penyelidikan, perlu 
dilakukan persiapan dengan jalan mempelajari data yang tersedia. Data yang tersedia
bisa berupa peta topografi, peta geologi, potret udara, peta tata guna lahan, peta 
kerentanan, peta kegempaan dan data curah hujan. Informasi lain yang amat penting
adalah kemungkinan dapat memanfaatkan Geografi Informasi Sistem (GIS). Dan
sangat berguna bila dapat mempelajari terlebih dahulu laporan-laporan yang telah ada,
sehingga diperoleh gambaran umum daerah gerakan tanah,
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(1) Peta Topografi

Peta topografi dapat memberikan gambaran mengenai kemiringan lereng, relief; 
kerapatan sungai, pola aliran ketinggian dan bentuk morpologi. Dari peta topografi ini
dapat ditafsirkan juga mengenai tingkat erosi suatu daerah. 

Pembagian sudut lereng suatu daerah dapat dibuat dengan selang sudut kemiringan 0 -
5 %, 6-15%,  16-30%,  31-70%,  dan  l eb ih  dar i 70%.
Gerakan tanah umumnya terjadi pada sudut kemiringan lereng 15 - 70 %, karena
tempat tersebut sering ditempati batuan lempung, dan bahan rombakan yang mudah
longsor.

Relief-relief kecil seperti tebing jalan raya, jalan kereta api, tebing penggalian batu,
tebing saluran perlu dicatat karena dapat mengundang terjadinya gerakan tanah
Relief-relief tersebut mungkin tidak tampak dalam peta topografi skala kecil.

Penggabungan antara kerapatan sungai dan kemiringan lereng akan memberikan data 
yang lebih baik. Umumnya daerah yang kerapatan sungainya tinggi mempumyai
kecenderungan longsor lebih besar. 

Peta topografi dapat diperoleh di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi dengan
skala yang tersedia 1 : 25,000; 1 : 50.000 dan 1 : 100.000 serta 1 : 200.000, atau jawatan
Topografi Angkatan Darat. Untuk keperluan penyelidkan yang lebih terinci dan
perencanaan perlu dilakukan pengukurannya, dengan skala antara 1 : 200 sampai 1 :
2000. Dalam pengukuran ini dilengkapi pula dengan pembuatan penampang melalui
tempat-tempat yang diperlukan. Salah satu contoh peta topografi didaerah gerakan tanah
dapat dilihat pada gambar 2.1. 

Peta topografi
di daerah gerakan tanah

 Gawir

Jejak Gawir
( telah tererosi]

Bukit terpisah

Gambar 2.1. Peta Topografi didaerah gerakan tanah 

Pada gambar 2.1. terlihat gunung Mudjil terpisah dari induknya karena gerakan tanah
yang telah terjadi pada waktu lampau. Keadaannya sekarang tergambar dari
kenampakan gawir terjal dan bukit yang terpisah. 

2 - 2 



(2) Peta Geologi

Peta geologi yang tersedia didaerah yang terlanda gerakan tanah dapat memberikan
keterangan mengenai keadaan geologi. Keterangan yang perlu dicatat dalam studi
persiapan meliputi sebaran batuan baik vertikal maupun lateral, struktur geologi dan
sejarah geologi.

Contoh peta geologi didaerah gerakan tanah dapat dilihat pada gambar 2.2. yakni
Peta Geologi Regional Ruas Jalan Samarinda - Balikpapan. Pada peta tersebut
kelihatan adanya sesar pada formasi Pulubalang (Tmpb) yang jenis batuannya berupa
GREWAKE batu pasir kuarsa, batu, gamping, batu lempung, tufa dasitik dan batubara.

Berdasarkan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa struktur geologi yang
dijumpai disepanjang ruas jalan Samarinda-Balikpapan berupa perlipatan antiklin dan
sinklin. Sayap perlipatan berupa lapisan batubara terbakar tampak tersingkap pada beberapa
lokasi di ruas jalan tersebut.
Walaupun gejala patahan/sesar tidak tampak jelas pada ruas jalan tersebut, tetapi

pengangkatan beberapa lapisan batuan sedimen yang tampak dilapangan merupakan
indikasi adanya struktur patahan tersebut. Salah satu kenampakan yang diakibatkan oleh 
struktur patahan, yaitu timbulnya zona-zona lemah (weakness zones) yang mempunyai
andil cukup besar atas terjadinya kerusakan berupa retakan-retakan pada ruas jalan
Samarinda-Balikpapan akibat gerakan tanah. 

Struktur patahan yang terjadi disekitar ruas jalan Samarinda-Balikpapan berupa sesar
naik yang bersifat aktif (active fault), tepatnya terletak disebelah Barat sejajar ruas jalan 
tersebut atau sekitar ± 2.50 km. Sebelah kanan jalan dari arah Samarinda-Balikpapan.
Sesar naik yang aktif ini terletak pada daerah lembah sungai yang memotong perbukitan
bergelombang sejajar ruas jalan Samarinda - Balikpapan, mulai dari K. 60 + 000 dari
Samarinda.

Kebakaran batu bara pada Km. 33 + 400 SMD. Kemungkinan besar disebabkan adanya
panas yang ditimbulkan oleh gesekan gerakan gerakan struktur perlipatan dan patahan
yang aktif pada lapisan batu bara muda (lignite) yang bersifat mudah terbakar
(flameabel) dan mempunyai titik api tinggi. 

Salah satu contoh pengaruh stratigrafi terhadap gerakan tanah adalah kedudukan antara
lapisan. Longsoran dapat terjadi pada bidang kontak antara batu lempung dan
endapan koluvial. Koluvial mempunyai sifat yang mudah meluluskan air, sehingga air 
hujan yang jatuh akan meresap kedalam koluvial dan tertahan oleh lempung.
Akibatnya permukaan lempung menjadi licin dan dapat berfungsi sebagai bidang
longsor.

Struktur geologi yang berpengaruh terhadap gerakan tanah adalah kekar. Kekar dapat
terbentuk bersamaan dengan proses persesaran, perlipatan atau tarikan. Dibeberapa tempat
sesar telah membentuk kekar yang sangat intensif bahkan kadang-kadang membentuk
breksi milonit yang berupa hancuran akibat gerak sesar. Daerah yang hancur demikian
akan mempermudah proses pelapukan dan perembesan air, sehingga menjadi tidak 
mantap dan mudah longsor. 

(3) Foto Udara
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Foto udara yang tersedia dapat dibuat penafsirannya dan menghasilkan data untuk
menentukan penyelidikan gerakan tanah. Dari penafsiran tersebut akan diperoleh
sebaran, jenis, tempat gerakan tanah dan potensinya yang akan membahayakan
bangunan. Dengan mengetahui hal-hal tersebut akan diperoleh sasaran yang lebih
sempit, sehingga penyelidikan dapat direncanakan dengan tepat.
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Sudah barang tentu data lain juga dapat diketahui dari penafsiran foto udara misalnya
jenis batuan, struktur geologi, tingkat erosi, dan pola pematusan (drainage pattern).
Sebagai contoh peta hasil foto udara dapat dilihat pada gambar 2.3.

KETERANGAN

Gambar 2.3. Peta Sebaran Gerakan Tanah dari Foto Udara

2 - 5 



(4) Tata Guna Lahan 

Tata guna lahan suatu daerah dapat dipelajari dari peta tata guna lahan yang tersedia. Dari 
peta tata guna lahan dapat diketahui sejauh mana pengaruhnya terhadap gerakan tanah.
Penggunaan lahan yang tidak sesuai dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gerakan
tanah antara lain kolam, sawah, dsb. Peta tata guna lahan dapat dilihat pada gambar 
2.4.

 Peta tata guna lahan
antara Sukanagara - Simpang

 Kabupaten Cianjur.

KETERANGAN

 Sawah dengan
 pengairan

Kebun campuran

Pertanian tanah
kering

Tanah perkebunan

Hutan

Tanah rawa

Perkampungan

Gambar 2.4. Peta Tata Guna Lahan antara Sukanagara - Simpang Kabupaten Cianjur.
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(5) Curah Hujan

Air hujan yang meresap kedalam tanah akan menurunkan kuat geser tanah dan
batuan dan dapat menyebabkan terjadinya gerakan tanah. Dari hasil pengamatan,
ternyata gerakan tanah banyak terjadi pada musim hujan. Gambar 2.5.
memperlihatkan hubungan antara intensitas hujan dan banyaknya peristiwa
gerakan tanah yang terjadi. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada musim
hujan sering terjadi gerakan tanah.

Gambar 2.5. Hubungan curah  hujan dan  kejadian  gerakan tanah di Cianjur Selatan, 
   Jawa Barat.

2.2.2. Tahap Penyelidikan Pendahuluan

Penyelidikan pendahuluan dimaksud untuk mendapatkan perian (description) umum
daerah gerakan tanah. Perian tersebut mencakup luas daerah yang terlibat, jenis gerakan
tanah/batuan, kedalaman bidang longsor, penyebab longsoran dan bila mungkin
keaktifannya. Perlu pula dipelajari bila ada metode penanggulangan yang telah
dilakukan, apakah berhasil atau tidak. Hal ini penting sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan langkah penanggulangannya. Bila konstruksi yang dibuat tidak 
berhasil perlu diteliti kembali, apakah ada faktor-faktor yang belum diperhitungkan
dalam perencanaannya.

Untuk dapat mencapai maksud tersebut dalam tahap penyelidikan pendahuluan dilakukan
pekerjaan-pekerjaan yang meliputi pemetaan (topografi), pemetaan geologi gerakan
tanah, pendugaan geofisika, penggalian sumur dan parit uji, dan pengamatan visual
(ciri, jenis longsoran dan penyebabnya).
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(1) Pemetaan topografi
Diperlukan sebagai peta dasar untuk penyelidikan selanjutnya. Oleh sebab itu peta
topografi harus dapat memberikan gambaran keadaan lapangan didaerah gerakan tanah
dengan baik. Disamping itu peta topografi tersebut dipakai pula dalam pekerjaan desain.
Sebagai kelengkapan dalam pemetaan topografi ini dilakukan pula pengukuran
penampang/profil di tempat-tempat yang dipandang perlu. 

(2) Pemetaan Geologi Gerakan Tanah
Dimaksudkan tidak saja untuk mengetahui jenis dan sebaran batuan dan struktur
geologi, tetapi juga mencakup proses geologi yang berkaitan dengan gerakan tanah, dan 
prakiraan tata air tanah di daerah penyelidikan.

(3) Pendugaan Geofisika 
Didasarkan pada prinsip pengukuran sifat fisika batuan. Pekerjaan ini dilakukan dengan
metoda seismik dan geolistrik. Dari kedua cara tersebut dapat diperoleh data bawah
permukaan.

(4) Sumur dan Parit Uji
Dilakukan untuk mengetahui keadaan bawah permukaan, terutama tanah, dengan jalan 
membuat galian baik secara manual maupun masinal. Dari penggalian sumur dan parit 
uji ini dilakukan pengambilan contoh tanah atau batu untuk pengujian laboratorium.

(5) Pengamatan Visual ciri dan jenis longsoran, dan Penyebabnya
Berdasarkan perian umum yang diperoleh diharapkan dapat diambil putusan untuk tahap
pekerjaan berikutnya. Untuk kasus-kasus tertentu dengan dasar perian umum dapat
dibuat perencanaan untuk penanggulangan gerakan tanah. Perian umum ini juga
merupakan titik tolak untuk menentukan tahap pekerjaan berikutnya yaitu penyelidikan
terinci. Uraian terinci dan masing-masing pekerjaan tersebut dapat dilihat pada 
Appendix A.

2.2.3. Tahap penyelidikan terinci

Dan hasil penyelidikan pada tahap ini diharapkan akan diperoleh perian terinci
secara kuantitatif mengenai data lapangan dan data laboratorium. Perian terinci meliputi
hal yang telah tercakup dalam perian umum dilengkapi dengan parameter geoteknik
seperti kuat geser, kelulusan air, kandungan mineral, klasifikasi dan sifat fisis lainnya
(tabel 2.1) yang akan digunakan dalam analisis dan pemilihan cara penanggulangan. Bila
hasil perian terinci dinilai masih kurang lengkap maka diperlukan penyelidikan tambahan
sesuai dengan keperluannya.

Penyelidikan tambahan tersebut meliputi pekerjaan lapangan dan pengujian tanah di
Laboratorium. Penyelidikan lapangan dapat terdiri dan pekerjaan pemboran disertai 
dengan pengambilan contoh tanah, pengujian kekuatan geser tanah dilapangan (Vane
test), pengujian kekuatan dukung tanah atau uji penembusan (Standard penetration test,
SPT; penyondiran), Uji kelulusan air. Sedangkan pengujian tanah dilaboratorium
bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sifat teknisnya dengan
menggunakan acuan yang sudah baku (SNI, ASTM, AASHTO, BS) . Jenis pengujian
laboratorium dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Macam Pengujian di Laboratorium dan Aplikasinya.

Tanah

Berkohesi Tidak
Macam Pengujian

Berkohesi

Batuan Aplikasi

1. Berat Isi o o o Perhitungan Tekanan 
2. Kadar Air o o o

Klassifikasi dan konsistensi
3. Batas-batas 

 Atterberg 
o - -

Kla
sifa

ssifikasi dan korelasi
t-sifat tanah

4. Batas Susut o - - Potensi Mengembang
5. Kepadatan

 Relatif 
- o - Pemadatan

6. Analisa Butir o o - Klassifikasi, taksiran
kelulusan, disain filter, dll 

7. Mineralogi o - o Identifikasi
8. Kelekangan - o

SifatFisik

Identifikasi

1. Geser Langsung o o o Analisis kemantapan lereng
2. Triaxial o o . o Analisis kemantapan lereng 
3. Kuat Tekan

 Bebas 
o - o Analisis kemantapan lereng 

4. Kelulusan Air o o - An
lap

alisi drainase penentuan
isan pembawa air 

5. Pemadatan o o -

SifatT
eknik

Kontrol pemadatan. 
Analisis kemantapan lereng

Keterangan : o  perlu diuji
-  tidak perlu diuji

Faktor penyebab terjadinya gerakan tanah pada umumnya air, baik air permukaan
maupun air tanah. Oleh sebab itu diperlukan penyelidikan geohidrologi (hydrogeology)
untuk mengetahui kondisi dan pengaruh air dalam hubungannya dengan gerakan tanah.

Pemetaan kerentanan gerakan tanah dilakukan untuk membagi daerah gerakan berdasar
tingkat kerentanannya. Tingkat kerentanan terbagi menjadi daerah mantap, agak mantap,
tidak mantap dan sangat tidak mantap. Peta ini berguna untuk melokalisir daerah
penyelidikan misalnya untuk penentuan lintasan jalan, lintasan saluran dan pemukiman.

Penjelasan secara rinci dari pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dapat dilihat pada
Appendix B. Urutan tahap penyelidikan dapat dilihat pada bagan alir yang digambarkan
pada gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 BAGAN PENYELIDIKAN DAN PENANGGULANGAN LONGSORAN
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III. ANALISA DATA DAN LITERATUR 

3.1 Evaluasi dan analisis kemantapan lereng secara umum

Data-data yang diperoleh dari penyelidikan terinci di lapangan dan pengujian laboratorium
merupakan masukan yang sangat diperlukan dalam analisis maupun desain
penanggulangan longsoran. Dalam evaluasi data penyelidikan harus dipertimbangkan
korelasi antara hasil lapangan, hasil laboratorium dan hasil dari penyelidikan pendahuluan.

Di samping itu data hasil penyelidikan lapangan terinci dan pengujian laboratorium dapat
pula digunakan untuk menentukan tipe longsoran yang tepat. Hasil-hasil penyelidikan
longsoran kemungkinan menunjukan variasi data yang acak, sehingga diperlukan evaluai 
secara lebih teliti untuk dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. Dari evaluasi tidak
tertutup kemungkinan dilakukannya penyelidikan tambahan. Untuk suatu analisis
penanggulangan yang baik, minimal diperlakukan suatu penentuan yang tepat dari
penampang tanah/geologi, bidang gelincir dan kondisi air tanah serta hasil pengujian
laboratorium yang teliti.

Sebelum melakukan analisis kemantapan lereng, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai
teori longsoran yakni yang berkenaan dengan : Konsepsi kemantapan lereng, termasuk
didalamnya mengenai teori dasar dan metoda analysis ; Analylis berdasarkan pengamatan
visual; Analysis dengan komputasi (cara Fellinius, cara Bishop, cara Janbu); Analysis
menggunakan grafik (Cousins, Janbu, Duncan & Buchignani, Hoek & Broy); Dan juga
amat penting pula bagaimana menganalisa hasil-hasil instrument longsoran (Inclinometer,
Piziometer, Extensiometer, Patok geser.

3.1.1. Penentuan Bidang Gelincir/Longsoran

Untuk menentukan bentuk bidang gelincir pada penampang sepanjang as longsoran,
diperlukan minimal tiga titik yang menunjukan letak atau kedalaman bidang gelincir.
Salah satu dari ketiga titik tersebut biasanya diambil titik potong antara as longsoran
dengan retakan yang ada pada mahkota longsoran. Dua titik lainnya didapat dari hasil
pengamatan inclinometer atau pipa PVC + unting-unting. Untuk membantu penentuan
bidang gelincir bidang tersebut diatas, perlu dievaluasi juga hal-hal sebagai berikut: 

- Data penampang geologi teknik lengkap, antara lain letak lapisan tanah yang
 terlemah.

- Data pengujian laboratorium misalnya hubungan antara kadar air dan batas-
 batas Atterberg.

- Data penyelidikan terinci lainnya, misalnya standard penetration test. 

-      Gejala-gejala lainnya yang ada di lapangan misalnya ada tonjolan (heaving),
mata air, patahan, vegetasi, rembesan dan sebagainya.

Letak/kedalaman bidang gelincir diambil pada kedalaman di mana pipa PVC patah
(tertahannya unting-unting tersebut) atau kedalaman pembacaan dengan inclinometer.
Setelah letak/kedalaman bidang gelincir dari titik-titik penyelidikan diperoleh, maka
selanjutnya dapat digambarkan bentuk
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bidang gelincir dan titik pusat serta sumbu putar bidang gelincir Khusus untuk
longsoran rotasi) , sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1.    Longsoran rotasi.

Keterangan:
   A = titik potong as longsoran dengan retakan pada mahkota longsoran.
   B = kedalaman bidang gelincir pada inclinometer I.
   C = kedalaman bidang gelincir pada inclinometer II.
   H = tonjolan (heving ujung kaki longsoran).
   O = titik pusat bidang longsoran.
   0-01 = bidang netral. 

Untuk longsoran translasi prinsipnya sama dengan longsoran rotasi,
Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 3.2. 

Gambar 3.2. Longsoran translasi 
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Keterangan :

A = titik potong antara as longsoran dengan retakan pada mahkota longsoran.
             B = kedalaman bidang gelincir pada inclinometer I.

  C = kedalaman bidang gelincir pada inclinometer II.

Selain dengan cara-cara di atas penentuan letak/kedalaman bidang gelincir dapat pula
dilakukan dengan cara grafis (metoda HRB) yaitu sebagai berikut : 

Titik pusat

Gambar3.3..
PENENTUAN LETAK TITIK PUSAT 

ROTASI DENGAN CARA METODA HRB.

A dan A' = titk-titik yang diketahui sebelum longsor 
C dan C' = titik-titik yang diketahui setelah longsor

Menentukan titik pusat rotasi O : 

- Hubungan A dengan C 

- Hubungan A' dengan C'

-          Titik B dalah titik tengah A C 

-          Titik B" adalah titik tengah A' C

-          Tarik garis BO AC

-          Tarik garis B'O A'C'

- Titik potong BO dan B'O merupakan titik pusat rotasi 0

Adapun kedalaman bidang gelincir dapat ditentukan dengan cara memutar jari- jari
lingkaran ( OD = R).
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3.1.2.  Penentuan Kondisi Geohidrologi

(1) Air Permukaan

Air permukaan ini merupakan faktor penyumbang terhadap air tanah yang akan
mengakibatkan berkurangnya kuat geser tanah terutama bila terbendung pada daerah
longsoran. Pola aliran permukaan dapat dianalisa dari peta topografi dan atau foto
udara. Air permukaan sangat tergantung dari : 

a. Volume air permukaan yang dipengaruhi oleh - oleh faktor sebagai berikut: 
    -   intensitas curah hujan
    -   keadaan topografi
    - keadaan vegetasi 
    -   pemeabilitas tanah permukaan
    - mata air

Volume air permukaan   didapat   dari besarnya   limpasan  (run off),   sedangkan
besarnya limpasan yang  terjadi merupakan  selisih  dari  besarnya   curah  hujan
dengan peresapan air kedalam tanah.

b. Daerah pengaliran (catchment area)
    Daerah  pengaliran  dapat  diketahui  dengan menentukan pola aliran air permukaan
    dari peta  topografi atau foto udara. Penentuan  batas  daerah batas  pengaliran yang
    mempengaruhi   daerah  longsoran, dapat dilakukan dengan memplotkan pola
    aliran  permukaan. Secara garis besar daerah pengaliran dapat dibagi menjadi dua

bagian  yaitu ; daerah pengaliran  diluar  daerah  longsoran dan daerah pengaliran
    didalam daerah longsoran  (lihat  gambar 3.4 ). Pengukuran daerah pengaliran

 dapat  dilakukan antara lain dengan bantuan planimeter. Dan volume air permukaan
    dan luas  daerah pengaliran  dapat dihitung  debit air permukaan untuk perencanaan 
    penanggulangan longsoran dengan drainase permukaan.

(2) Air Tanah

Kondisi air tanah yang mempengaruhi kemantapan lereng dapat dievaluasi dari hasil
pengamatan sumur uji, lubang bor dan pisometer dengan cara sebagai berikut :

-  Mempelajari penampang geologi tekhnik untuk menentukan letak muka air tanah,
lapisan - lapisan pembawa air dan lapisan kedap air. Muka air tanah bebas dari
masing -masing titik pemoran dihubungkan untuk mendapatkan permukaan air 

 tanah bebas.

- Pada penampang geologi tekhnik juga dicantumkan letak kedalaman pisometer
serta tinggi tekanan air pori. Bila tekanan air pori sesuai dengan muka air tanah
bebas (phreatic line), maka kondisi air tanah tersebut merupakan air tanah bebas. Bila

     tekanan air pori tidak sesuai denagn muka air tanah bebas maka kondisi ini merupakan
  air tanah artesis.

- Jika hanya ada air tanah bebas, maka longsoran yang terjadi dipengaruhi oleh air
permukaan yang merembes masuk kedalam tanah menjadi air tanah bebas.
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- Jika air tanah sementara, air tanah bebas dan air artesis yang mempengaruhi
kemantapan lereng, maka longsoran terjadi dipengaruhi oleh air permukaan dan air

 artesis.

     - Jika hanya ada air artesis yang mempengaruhi kemantapan, berarti longsoran yang
terjadi hanya dipengaruhi oleh air artesis.

Dengan mengetahui kondisi air tanah pada daerah longsoran, maka pembagian kondisi 
geohidrologi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut : 

a. Klasifikasi I, adalah longsoran yang dipengaruhi oleh air permukaan yang merembes
     menjadi air tanah. 
b. Klasifikasi II adalah longsoran yang dipengaruhi oleh kombinasi antara air tanah

bebas, air tanah sementara dan air tanah artesis.

Gambar 3.4. Sketsa Daerah Pengaliran (Catchment Area) 
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c. Klasifikasi III, adalah longsoran yang hanya dipengaruhi oleh air tanah artesis.

Dengan mengetahui klasifikasi geohidrologi suatu daerah longsoran, maka
penanggulangan dengan metoda drainase baik permukaan maupun bawah permukaan
akan lebih terarah. 

3.1.3. Penentuan Penampang Geologi Teknik

Penampang geologi teknik merupakan suatu penampang yang menunjukkan urutan
lapisan tanah/batuan sepanjang penampang yang dikehendaki dari muka tanah sampai
batas kedalaman penyelidikan berdasarkan jenis, sifat fisik dan teknik lapisan
tanah/batuan. Penampang ini dihasilkan dari kolerasi lapisan yang didapat dari 
beberapa penyelidikan pemboran mesin atau pemboran tangan. Gambaran dan bentuk
lapisan tanah hasil kolerasi dan titik - titik pemboran, sangat ditentukan oleh kondisi
geologi setempat, jarak titik penyelidikan, metoda penyelidikan, cara dan kecermatan
pelaksanaan penyelidikan.

Penampang geologi teknik dibuat pada penampang sepanjang as longsoran atau
penampang lain yang dikehendaki dengan menggunakan peta geologi, peta topografi 
dan profil bor. Dalam mengkorelasi hasil penyelidikan terinci diperlukan latar
belakang geologi daerah longsoran. Penampang geologi teknik daerah longsoran dapat
ditentukan dengan cara sebagai berikut : 

- Menarik garis penampang pada peta geologi teknik atau peta situasi daerah
longsor, terutama garis penampang sepanjang as longsoran yang memotong titik- 
titik penyelidikan maupun pengamatan.

- Mencantumkan profil bor yang telah dikorelasi dengan hasil pengujian
laboratorium pada titik penyelidikan.

- Dari korelasi ketiga profil bor akan didapat penampang geologi teknik daearah 
longsoran yang didasarkan pada jenis dan sifat fisiknya.

- Kedalaman muka air tanah, baik muka air tanah bebas maupun muka air tanah
artesis digambarkan pada penampang tersebut. 

- Struktur batuan  seperti kekar dan sebagainya digambarkan penampang tersebut.

3.2. Konsepsi kemantapan lereng

3.2.1. Teori dasar

Salah satu penerapan pengetahuan mengenai kekuatan geser tanah/batuan adalah
untuk analisa kemantapan lereng. Keruntuhan geser (shear failure) pada tanah/batuan
terjadi akibat gerak relatif antar butirnya. Oleh sebab itu kekuatannya tergantung
pada gaya yang bekerja antar butirnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
kekuatan geser terdiri atas : 
(1) Bagian yang bersifat kohesi, tergantung pada macam tanah/batuan dan ikatan
 butirnya. 
(2) Bagian yang bersipat gesekan, yang sebanding dengan tegangan efektip pada 

 bidang geser.
Kekuatan geser tanah dapat dinyatakan dalam rumus : 
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Dimana : 

:  kekuatan geser 
:  tegangan total pada bidang geser 
:  tegangan air pori 
:  kohesi efektif
:  sudut geser dalam efektif 

Gambar 3.5. Kekuatan geser tanah

Analisis dasar kemantapan lereng didasarkan pada mekanisme gerak suatu benda yang
terletak pada bidang seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 

   W =  berat benda

    N =  gaya normal

    T =  gaya tangensial

    R =  gaya geser

Gambar 3.6. Keseimbangan benda pada bidang miring

Pada gambar 3.6 terlihat bahwa yang mau longsor adalah T, sedangkan gaya yang
melawan longsor adalah R yakni gaya geser yang terjadi antara berat benda W dengan
bidang miring, sehingga dengan demikian dapat dikatakan :

Bila : R/T < 1 Benda akan bergerak 
R/T = 1 Benda dalam keadaan seimbang
R/T > 1 Benda akan diam
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3.2.2. Metoda Analisis

Cara analisis kemantapan lereng telah banyak dikenal. Secara garis besar dapat dibagi
menjadi tiga kelompok yaitu : (1) yang berdasarkan pengamatan visual, (2) cara 
komputasi, (3) menggunakan grafik. lkhtisar ketiga kelompok tersebut dapat dilihat
dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Cara Analisis kemantapan Lereng

No. Analisis Cara
Bidang

Longsoran
(*)

Tanah
(**)

Batu
(**) Keterbatasan

1. Berdasarkan
pengamatan
Visual

Membanding
kan kestabilan
lereng yang
ada

L,P,B o o 1. Kurang teliti
2. Tergantung
    pengalaman 
    seseorang
3. Disarankan
    untuk dipakai 
    bila tidak ada
    resiko 

II. Menggunakan
Komputasi

Fellenius
Bishop
Janbu

L
L,P,B
L,P,B

o
o
-

-
o
-

III. Menggunakan
Grafik

- Cousin 

- Janbu 

- Duncan 

- Hock & 
  Bray

L

L

P

P,B

o

o

o

-

-

o

o

o

1. Material 
    homogen
2. Umumnya

Struktur
    sederhana

Keterangan : (*)   L = Lingkaran
          P = Planar

   B = Baji

  (* *) o = digunakan
- = tidak digunakan
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3.3. Analisis Berdasarkan Pengamatan Visual 

Kemantapan lereng dapat diperkirakan dengan melakukan pengamatan secara visual di
lapangan, tanpa melakukan penyelidikan baik dilapangan maupun di laboratorium.
Analisis ini dilakukan dengan membandingkan lereng yang stabil dan bergerak, serta
keadaan geologinya. Pertama-tama lereng dikelompokkan menurut keadaan geologi,
yang sama atau dapat disamakan. Kemudian dibuat grafik antara tinggi dan kemiringan
lereng yang merupakan ikhtisar keadaan lereng yang bergerak dengan tinggi, dan
kemiringan yang berbeda-beda (Duncan & Buchignani, 1975). Gambar 3.7.
memperlihatkan contoh hasil studi pendahuluan kemantapan dinding rencana waduk
Sermo, Yogyakarta.

Gambar 3.7. Contoh hubungan antara kemiringan, tinggi, dan ketidakmantapan lereng,
  dinding waduk Sermo, Yogyakarta.
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3.3.1. Analisa data Lapangan

Data-data lapangan didapat berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan
pada ruas jalan Samarinda-Balikpapan dan ruas jalan Samarinda-Bontang di
Kalimantan Timur. Pengamatan visual dilapangan telah dilakukan dengan hasil sebagai
berikut.

A. Ruas Jalan Samarinda-Balikpapan

A.1.  Km. 27 + 700 Samarinda 

Keadaan penampang memanjang badan jalan adalah landai turun sekitar 60 meter
dengan penampang tegak terletak dipunggung bukit yang dibawahnya merupakan jurang
cukup dalam yakni sekitar 30 meter. Jenis lapisan permukaan terdiri dari aspal beton
dengan kondisi sedang dan telah terjadi kerusakan berupa retak-retak, sedangkan
kondisi bahu jalan masih cukup berfungsi baik. 
Saluran drainase permukaan kurang berfungsi, walaupun jalan terletak pada morfologi
daerah perbukitan dan trase jalan digolongkan pada daerah pegunungan, ini berarti bahwa
saluran tidak terawat dengan baik, sehingga kelancaran jalannya air terhambat oleh
endapan-endapan hasil erosi pada kondisi batuan yang erosif.

Aktivitas manusia pada lokasi ini tidak banyak mempengaruhi dampak lingkungan jalan,
dan memang secara alami bahu telah jalan terancam longsor sepanjang 20 meter pada
sisi puncak lembah tersebut.

Kondisi batuan setempat bersifat erosif karena tidak tersemen, akibat bahan
penyemennya telah lapuk yakni berupa oksida besi, tufa, dan silika sudah tidak ada. 

Macam tanah secara visual adalah pasir halus lanauan, dengan kadar lempung rendah,
berati nilai kohesi tanah cukup kecil, lebih didominasi oleh pasir. Dalam keadaan jenuh
air jenis tanah yang demikian sifatnya sangat erosif dan mempunyai kekuatan geser 
kecil dan mudah longsor.

Sudut lereng termasuk curam dan tinggi yakni mencapai 30 meter sehingga
penanggulangan sementara masih tetap akan mahal, karena perletakan pondasi bangunan
pengaman akan berada pada lereng lembah yang curam. Untuk hal tersebut
penanggulangan sementara hendaknya melakukan pembenahan saluran drainase 
permukaan agar air tidak langsung mengalir didaerah lereng lembah berpotensi longsor 
tersebut.

Untuk penanggulangan permanen, perlu dilakukan penyelidikan tanah sebelumnya,
terutama untuk mengetahui kedalaman bidang gelincir secara pasti. Namun secara
visual harus dilakukan bangunan penahan tanah disamping lerengnya sendiri harus
ditata dengan baik. 
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Disarankan agar puncak bukit tersebut diturunkan 2-4 meter (redesain), sehingga
alinyemen vertikal lebih landai dan dapat mencapai lapisan yang kekuatan gesernya
lebih baik.

Juga disarankan agar melakukan stabilisasi tanah pada bagian lereng yang longsor, agar
sudut lereng dapat lebih mantap.

Sebagai tindak lanjut, perlu melakukan penyelidikan tanah antara lain dengan
geolistrik, Test pit dan disertai dengan pemetaan situasi detail.

A.2. K. 33 + 050 Samarinda 

Pada lokasi ini penampang memanjang jalan badan jalan bergelombang, dengan
penampang tegak terletak pada daerah genangan air. Kerusakan telah terjadi dengan
longsornya bahu jalan sepanjang 21 meter dan kelihatannya cukup kritis, karana dapat
menghambat kelancaran lalu lintas didaerah tersebut.

Kondisi drainase kurang berfungsi, sedangkan air permukaan dan air tanah cukup
berpengaruh terhadap lajunya erosi didaerah zona longsoran, karena sifat batuan 
dasarnya yang erosif yang lebih didominasi oleh sifat pasir halus dengan nilai kohesi
sangat rendah. Batuan dasar adalah batu pasir halus, pasir kwarsa, dengan gradasi
seragam, dengan warna putih kekuningan dan kecoklatan. Daerah ini dapat menjadi
pembuangan akhir dari saluran samping, dan bila didaerah outlet tidak dibenahi dengan
baik maka pada daerah lereng akan lebih terpacu terjadinya longsoran, dan akan
mengakibatkan terputusnya jalan. 

Sudut lereng termasuk curam ( 45- 70 derajat) dengan ketinggian lereng sekitar 20
meter (tinggi). Bangunan gorong-gorong yang ada telah tersumbat material longsoran,
sehingga memperburuk sistim drainase didaerah zona longsoran.

Penanggulangan sementara masih tetap mahal, karena hams menempatkan bangunan
pada daerah lereng yang curam, misalnya dengan bronjong. 

Penanggulangan yang permanen harus menyelesaikan masalah adanya penjenuhan air di 
zona longsoran, serta dapat menghentikan laju erosi yang masih berlanjut. Untuk hal 
tersebut perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

Penggantian gorong-gorong dengan Box culvert 
Saluran samping dibuat dari pasangan batu
Pembuatan tembok penahan
Penataan tata salir agar air tidak langsung ke zona longsoran
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Saran-saran permanen tersebut harus ditunjang dengan hasil penyelidikan tanah yang
memadai, yakni minimal dengan geolistrik dan interpretasinya dibantu oleh adanya Test 
pit beserta harus dilakukan pemetaan situasi detail agar lokasi bangunan pengaman dapat
menjadi tepat dan berhasil guna. 

A.3. Km. 44 + 475 Samarinda

Penampang badan jalan landai turun 2.0 meter, dengan jenis kerusakan yakni sepertiga
aspal jalan retak-retak dan turun sekitar 20-30 cm sepanjang 42 meter.

Kondisi drainase kurang berfungsi dengan baik, sedangkan zona longsoran terletak pada
tempat pembuangan akhir dari daerah pengaliran. Lereng dibawah badan jalan cukup 
terjal, yakni merupakan lembah berkedalaman mencapai sekitar 30 meter, sedang diatas
badan jalan juga merupakan lereng dengan ketinggian sekitar 5-6 meter. Batuan dasar
terdiri dari batu pasir kuning kecoklatan, sangat lapuk. Tanah pelapukannya berupa 
pasir halus lanauan kuning kecoklatan, dan pada setempat-setempat terdapat lempung
lanauan plastisitas sedang sampai tinggi yang berkonsistensi lunak.

Penanggulangan sementara disarankan agar dilakukan pembenahan saluran drainase
permukaan dan harus diperkeras agar tidak mudah tergerus air. Sambil menunggu
penanggulangan yang permanen, maka harus pula dilakukan pembenahan daerah
longsor, terutama menjaga agar daerah longsoran tidak menjadi tempat berkumpulnya air
yang memacu longsoran lebih lanjut. 

Penanggulangan permanen disarankan sebagai berikut : 

Tanah yang longsor dikupas, kemudian ditata kembali dengan menggunakan
bahan stabilisasi agar sifat erosifya dapat berkurang.
Penggunaan geotekstil dengan tipe yang cocok untuk perkuatan lereng dan
mencegah erosi.
Penataan tata salir agar daerah longsoran tidak merupakan tempat
berkumpulnya air.

Perlu dilakukan penyelidikan tanah, guna mendapatkan informasi bidang gelincir.

A.4.  Km. 52 + 975

Penampang memanjang badan jalan landai naik sekitar 150 meter, sedangkan
penampang tegak badan jalan dikiri kanannya merupakan jurang dengan kedalaman
mencapai 30-50 meter yang mempunyai sudut lereng curam. Keadaan medan terdiri
dari daerah pegunungan dan perbukitan. 

Kerusakan yang telah terjadi antara lain :
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Aspal jalan mengalami lendutan pada kiri dan kanan jalan sepanjang 50 meter.
Tembok penahan retak-retak dan melengkung.

Faktor-faktor penyebab kerusakan, karena sifat batuan pembentuk lereng yang sangat
erosif, yakni terdiri dari batu pasir dengan sisipan sedikit batu lempung, sementasi
sedang. Tanah lapukan berupa pasir halus lanauan, gradasi buruk, warna coklat
kehitaman. Keadaan lereng yang cukup curam dan dalam akan mempercepat terjadinya
laju erosi oleh air dan ditambah adanya beban lalu lintas berat yang cukup padat.

Untuk penanggulangan sementara, perlu dibuat rambu-rambu lalu lintas agar kendaraan
tidak terperosok ke jurang, dan dilakukan penataan saluran drainase permukaan agar air
tidak langsung masuk kedaerah zona longsoran.

Penanggulangan permanen harus ditunjang dengan hasil penyelidikan tanah, agar dapat
diketahui kedalaman bidang gelincir secara jelas. Untuk hal tersebut minimal dilakukan
penyelidikan tanah dengan geolistrik serta diikuti pengambilan contoh tanah agar
interpretasi dapat lebih akurat.

Saran penanggulangan yang permanen dipertimbangkan untuk melakukan redesain
dengan menurunkan badan jalan sekitar 6-10 meter, yang terletak pada punggung bukit
tersebut. Harus diperhatikan agar jangan sampai membuang material hasil pengupasan
ke daerah yang tidak stabil, karena dapat memacu longsoran lebih lanjut. 

A.5. Km. 124 + 675

Penampang memanjang badan jalan bergelombang, landai turun dan naik 150 m, disisi
kiri jalan merupakan tebing setinggi lebih kurang 13 meter berbentuk curam ( 30 - 45
derajat). Jenis permukaan adalah aspal beton dengan kondisi rusak yakni retak-retak
dan amblas. Bahu jalan dan trotoar sebelah kanan arah bandara amblas sepanjang 53
meter. Drainase dan bahu jalan kurang berfungsi. Morfologi berupa daerah perbukitan,
dimana trase jalan terletak pada lereng dengan batuan dasar terdiri dari batu pasir
kuarsa selingan batu lempung, kuning kecoklatan, sementasi lemah- sedang-padat,
lapuk kuat. Tanah pelapukan berupa lempung pasiran mengandung lanau plastisitas
sedang-tinggi coklat kemerahan, konsistensi lunak.

Faktor-faktor penyebab longsoran adalah sifat batuan dasar yang erosif dengan kondisi
lereng cukup terjal dan curam, ditambah lagi adanya beban lalu lintas yang cukup berat
dan padat. 

Secara visual bentuk longsoran seperti translasi dengan bahan rombakan berupa tanah
dan batuan. Bangunan-bangunan yang ada didaerah longsoran telah mengalami
kerusakan yani : Rumah yang terletak pada bagian lereng tiangnya miring, tembok
penahan antara lereng dan pinggir jalan telah mengalami penurunan dan berikut
trotoar, bahu jalan, aspal amblas dan retak-retak. 
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Karena kurang berfungsinya drainase, maka diwaktu hujan air mengalir deras disisi
lereng pada lantai dasar tembok penahan di lokasu rumah penduduk.

Penanggulangan sementara harus membenahi drainase permukaan, agar air tidak
langsung masuk kedaerah lereng yang longsor. Retakan pada trotoar harus segera
ditutup, karena dapat merupakan jalan air menuju ke daerah lereng yang longsor.

Penanggulangan yang permanen hendaknya berdasarkan hasil penyelidikan tanah,
terutama untuk mengetahui kedalaman bidang gelincir beserta pola-pola aliran didaerah
tersebut. Tindak lanjutnya adalah pembongkaran material yang longsor sampai
kedalaman bidang gelincir, kemudian diikuti dengan penimbunan dengan material yang
sudah distabilisasi guna membentuk lereng kembali. Secara permanen harus ada
tembok penahan pada sisi lereng yang longsor berikut dengan tata salir yang baik. Tata
salir yang baik dapat berupa Saluran, Box culvert maupun sundrain sesuai pola aliran
didaerah tersebut. 

B. Ruas Jalan Samarinda-Bontang

B.1.  Km. 42 + 900 Samarinda

Penampang memanjang badan jalan daerah turunan dan pendakian masing-masing
sepanjang 150 m. Penampang tegak disebelah kiri dan kanannya merupakan jurang yang
dalam yakni sekitar 30-40 meter dan curam (30-45 derajat). Drainase dan bahu jalan
kurang berfungsi, sehingga air tata salir menambah berkembangnya kerusakan- 
kerusakan yakni :

Setengah aspal pada badan jalan retak-retak dan mengalami penurunan sepanjang 35
 meter.

Pada bagian bawah sepanjang 10 m dijumpai adanya gejala longsoran.

Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah : 

Zona longsoran merupakan pembuangan akhir air permukaan dan saluran samping,
sedangkan drainase tidak tertata dengan baik.
Saluran samping belum diperlebar
Batuan dasar yang bersifat erosif, yakni terdiri dari batu pasir dan batu lempung
berwarna kuning kecoklatan dengan sementasi sedang-lemah, padat, lapuk kuat, 
berlapis. Tanah pelapukan terdiri dari pasir halus lanauan, kuning kecoklatan,
bergradasi buruk, berbutir halus dengan tebal lapukan sekitar 2-8 meter.
Beban lalu lintas cukup berat dan padat

Penyelidikan lanjutan amat diperlukan guna mengetahui keadaan geohidrolgi, air tanah
dan bidang gelincir dan disertai dengan pengambilan contoh tanah.
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Hal-hal yang bersifat sementara yang dapat dilakukan adalah : 

Perbaikan saluran drainase permukaan.
Membuat tata salir agar air tidak langsung masuk ke daerah zona longsoran. 
Pembenahan daerah longsor, maksimal dengan bronjong.

Penanggulangan permanen disarankan :

Mengupas daerah longsor sepanjang 40 meter dan membentuk  kembali badan jalan
dengan bahan yang sudah distabilisasi agar tidak  bersifat erosif. Bahan timbunan
dibungkus geotekstil agar dapat mempertahankan kemantapan.
Saluran samping dibuat pasangan batu sepanjang 400 meter.
Bahu kiri dan kanan diperkeras sepanjang 250 meter.
Alinyemen vertikal arah Bontang dan Samarinda diturunkan sekitar 6-10 meter.

B.2. Km.55 + 100 Samarinda 

Penampang memanjang badan jalan didaerah longsoran terletak pada bagian landai 
turun dan landai naik sepanjang lebih kurang 100 m. Penampang tegak badan jalan pada 
arah ke Bontang, disebelah kirinya tebing setinggi sekitar 6-8 meter dan disebelah
kanannya adalah jurang kedalaman sekitar 10-15 meter.
Morfologi terletak pada daerah perbukitan dengan trase jalan pada lereng dan juga
pada daerah pegunungan.

Batuan dasar adalah batu lempung bersisipan dengan batu pasir yang sifatnya erosif.
Zona longsoran merupakan pembuangan akhir air permukaan dan air dari selokan.
Beban lalu lintas berat cukup padat. Kondisi drainase dan bahu kurang berfungsi
sehingga hal-hal tersebut dapat merupakan faktor-faktor penyebab longsoran yang telah
merusak setengah badan jalan retak-retak dan turun sepanjang 20 meter. 

Penanggulangan sementara dapat berupa : 

Perbaikan saluran drainase permukaan
Menata tata salir agar air tidak langsung ke daerah yang longsor

Untuk penanggulangan permanen masih diperlukan penyelidikan lanjutan untuk
mengetahui keadaan geohidrologi, as longsoran, penampang tanah, pola aliran,
penentuan bidang gelincir. Penyelidikan tanah dapat dilakukan dengan geolistrik, test
pit. Dan mutlak diperlukan peta situasi detail dalam menangani hal tersebut.

Penangan permanen dapat berupa : 
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• Pembongkaran bagian yang longsor, dan pembentukan kembali badan jalan dengan
menggunakan material yang sudah distabilisasi, tidak erosif, dan dapat pula 
dibungkus dengan geotekstil agar bisa mempertahankan kemantapan badan jalan.
Memperkuat saluran samping dengan pasangan batu.
Bahu jalan pada zona Iongsoran dibuat kedap air. 

B.3. Km. 89 + 100 Samarinda

Penampang memanjang badan jalan pada daerah longsoran adalah turunan 1000 m dan
tanjakan 1000 m, dengan penampang tegak badan jalan pada kiri dan kanannya adalah
jurang  mencapai  kedalaman  sekitar 30 meter yang mempunyai sudut lereng curam
( 30-45 derajat). Topografi dan morfologi pada daerah pegunungan dan
perbukitan. Kondisi bahu dan drainase kurang berfungsi, dan daerah ini merupakan
akhir pembuangan air permukaan dan selokan. Batuan dasar adalah selang-seling batu
lempung dan batu pasir, berlapis-lapis, rapuh, tersemen sedang-lemah, warna kuning
kecoklatan dan kehitaman. Tanah pelapukan berupa lempung lanauan mengandung
kerikil . Bagian lempung konsistensinya lembek, plastisitas sedang-tinggi dengan warna
kuning kecoklatan.

Kerusakan yang telah terjadi yakni sepertiga lebar dari aspal badan jalan retak-retak dan
turun sepanjang 57 m (kanan) dan 10 m (kiri) pada daerah tanjakan tajam gunung
menangis.

Faktor-faktor penyebab kerusakan, adalah karena sifat batuan dasar yang erosif,
sedangkan daerah ini merupakan daerah pengaliran air yang belum tertata dengan baik.
Disamping itu kondisi lereng yang cukup terjal dan beban lalulintas yang semakin berat
dan padat. 

Penanggulangan sementara yang perlu dilakukan adalah : 

Pembenahan saluran drainase permukaan.
Pembenahan tata salir, agar air jangan langsung masuk kedaerah longsoran.

Penanggulangan Permanen : 
Alternatif I :
Pembongkaran badan jalan dan pembentukan kembali dengan material yang distabilisasi
untuk sepanjang 65 m.
Alternatif II :
Penggunaan perkuatan tanah dengan geotekstil sepanjang 65 meter. Bahan timbunan
dibalut dengan geotekstil pada ketebalan tertentu sehingga dapat memberikan stabilitas 
lereng pada daerah tersebut.
Untuk jangka panjang perlu dipertimbangkan untuk menurunkan badan jalan (redesain)
agar alinyemen dapat lebih baik.
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B. 4. Km. 109+ 075 Samarinda

Penampang memanjang badan jalan daerah longsoran terletak pada turunan 300 meter
dengan penampang tegak dikirinya jurang sedalam sekitar 32 meter dan dikanannya
tebing setinggi 7 - 15 meter. Sudut lereng arah jurang maupun bukit adalah curam ( 30-45
derajat). Morfologi daerah pada perbukitan dan pegunungan yang memaksa trase jalan
mengikuti morfologi medan tersebut. Beban lalu lintas berat pada daerah ini cukup padat
karena melayani ruas jalan yang potensial antara Sanarinda-Bontang.

Kerusakan yang telah terjadi adalah setengah badan jalan amblas sedalam 1.0-1.5 meter
sepanjang 32 meter sebelah kiri pada daerah tanjakan cukup tinggi.

Faktor-faktor penyebab kerusakan, adalah kurang berfungsinya drainase, sedangkan
daerah longsoran merupakan pembuangan akhir air permukaan dan air dari selokan.
Batuan dasar adalah selang-seling batu pasir dan batu lempung dengan bongkah-
bongkah batu gamping, abu-abu kehitaman-kekuningan, rapuh, agak padat. Tanah lapukan
berupa lempung lanauan kerikilan. Bagian lempung berkonsistensi lunak dengan
plastisitas sedang sampai tinggi, sedangkan bagian kerikilnya cukup padat. Kondisi
batuan dasat tersebut bersifat erosif dan mudah tergerus oleh air. 

Penanggulangan sementara yang dapat dilakukan adalah : 

Pembenahan saluran drainase permukaan.
Pembenahan tata salir, agar air jangan langsung masuk kedaerah longsoran.

Untuk penanggulangan permanen dibutuhkan penyelidikan lanjutan dengan maksud untuk
mengetahui : as longsoran, penampang tanah, air tanah, geohidrologi, pengambilan
contoh tanah tidak terganggu beserta penentuan bidang gelincir. Penanggulangan permanen
terdiri dari alternatif-alternatif berikut ini 

Alternatif I :
Pembongkaran badan jalan, dan pembentukan kembali dengan bahan yang sudah
distabilisasi untuk daerah sepanjang 65 meter.

Alternatif II :
Pembuatan tembok penahan sepanjang 40 meter dengan pondasi tiang pancang yang
masuk melewati bidang gelincir sehingga mempunyai daya dukung lateral yang cukup.

Altematif III :
Relokasi badan jalan kearah bukit sekitar 10-15 meter.

Disamping alternatif-alternatif tersebut perlu memperkedap bahu kiri dan kanan
sepanjang 75 meter dan memperbaiki saluran drainase dengan tembok pasangan batu.
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B.5. Km.112 + 975 Samarinda

Penampang memanjang pada daerah longsoran dengan landai turun dan naik 100 meter.
Pada penampang tegak badan jalan dikiri dan kanannya terdapat jurang kedalaman sekitar 
10-12 meter dengan sudut kemiringan yang curam ( 30-45 derajat). Batuan dasar adalah
selang-seling batu lempung dan batu pasir kuning kecoklatan kemerahan, berlapis,
rapuh, tersemen sedang-lemah. Tanah pelapukan berupa lempung lanauan dengan kerikil,
konsistensi lunak, plastisitas sedang. 

Kerusakan yang terjadi yakni sepertiga badan jalan sebelah kiri telah retak-retak dan turun
0.20-0.30 meter sepanjang 40 m. Jenis penanggulangan yang telah dilakukan adalah
tembok penahan dari pasangan batu kali yang berada pada kiri dan kanan jalan tersebut.
Kondisi tembok penahan yang berada pada sisi kiri telah amblas karena adanya
longsoran. Kondisi bahu dan drainase tidak berfungsi, hal ini menambah lajunya
longsoran yang terjadi, dengan faktor-faktor penyebab sebagai berikut :

Zona longsoran merupan daerah pembuangan air yang belum tertata dengan baik.
Kondisi lereng yang terjal dengan jenis batuan dasar bersipat erosif. 
Lalulintas cukup padat dan berat.

Penanggulangan sementara yang dapat dilakukan adalah : 
Pembenahan saluran drainase pennukaan.
Pembuatan tatasalir, selungga air tidak langsung masuk kedaerah longsoran.

Untuk penanggulangan yang permanen, perlu penyelidikan lanjutan dengan maksud
mencari kedalaman bidang gelincir, sehingga perletakan pondasi bangunan dapat 
diketahui masuk melewati bidang gelincir. Bidang gelincir begitu penting untuk diketahui
kedalamannya, karena tembok penahan yang telah ada telah amblas, sehingga perlu
diganti dengan yang baru.

Penanggulangan permanen tersebut adalah : 

Pembongkaran dan pembentukan kembali badan jalan dengan menggunakan
material timbunan yang sudah distabilisasi.
Penggantian tembok penahan yang amblas harus dirancang sedemikian,
sehingga pondasi tembok harus masuk kedalam bidang gelincir, dan akan
menjamin bahwa momen penahan akan lebih besar dari momen pendorong.
Tata salir Yang menyelesaikan masalah drainase. 

Resume dan hasil survey pendahuluan pada ruas jalan Samarinda-Balikpapan dan Ruas
jalan Samarinda-Bontang secara lengkap dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini. 
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HASIL SURVEY PENDAHULUAN
LONGSORAN JALAN SAMARINDA-BALIKPAPAN

KALIMANTAN TIMER

Tabel 3.2. Hasil Survey Pendahuluan

No
Urut

No
Ruas

Nama
Ruas STA Luas

Pjg x lbr Jenis Kerusakan Faktor Penyebab Penanggulangan
Sementara

Penanggulangan
Permanen

Rencana
Penyclidikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Samarinda-

  Balikpapan 
  Km.27+700
  Samarinda

  26 m x 15 m -longsoran dibahu jalan
 sebelah kanan arah ke 
 Blpp 

  -Kondisi Iereng cukup terjal dan
tinggi

    -Pembenahan saluran drainase
permukaan

   -Pengaturan tata salir agar air
tidak langsung masuk kedaerah

    yang longsor
   -Penataan daerah longsor bagian
    yang Iongsor, dengan cara

pengupasan dan pemadatan,
 sehingga membentuk badan

    jalan kembali berfungsi dengan baik.

1  Pembuatan saluran drainase
Permukaan dengan
pasangan batu

2. Redesain, dengan
menurunkan badan
jalan sekitar 2-4 meter

1. Stabilisasi tanah pada
bagian yang longsor,

   sehingga dapat mempertahan
kan sudut lereng tertentu

           yang diikuti dengan cara
 penanggaan 

  - Geolistrik 6 titik
  - Test Pit pada
     lereng yang
     longsor, 2 titik
  - Pemetaan situasi

detail

2 Samarida- Km.33+050    21 m x 15 m Bahu jalan longsor dan -Zona longsoran merupakan -Gorong yang tersumbat 1. Pembuatan tembok Gcolistrik 6 
  Balikpnpan   Samarinda cukup kritis sepanjang Pembuangan akhir air difungsikan kembali   penahan beton titik

21 meter     permukaan dari air hujan dan
  juga merupakan pembuangan
 akhir drainase samping

   -Pembenahan drainase
permukaan

bertulang
 sepanjang 30 meter

Test Pit pada
   pondasi
   tembok

-Diatas zona longsoran ada daerah 2.  Rehabilitasi      Penahan
genangan,daerah menjadi jenuh   gorong-gorong - Pemetaan situasi

   air, karena gorong-gorong yang 3.  Penataan tata salir detail
ada dalam keadaan tersumbat  agar air tidak 

langsung masuk ke
           zona1ongsoran
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HASIL SURVEY PENDAHULUAN
LONGSORAN JALAN SAMARINDA-BALIKPAPAN

KALIMANTAN TIMUR

Tabel 3.2. Hasil Survey Pendahuluan

No
Urut

No
Ruas

Name
Ruas STA Luas

Pjg x lbr Jenis Kerusakan Faktor Penyebab Penanggulangan
Sementara

Penanggulangan
Permanen

Rencana
Penyelidikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3   Samarinda -

  Balikpapan 
   Km 44+475

Samarinda
42 m x 15 m     Sepertiga aspal jalan retak-

 retak dan turun sekitar 20-30
cm sepanjang 42 meter

    -Zona longsoran merupakan
     tempat pembuangan akhir

  daerah pengaliran yang
     merupakan daerah rendah
    -Kondisi Iereng cukup dalam
     dan terjal
    -Beban Lalu lintas berat
     cukup padat

    -Pembenahan saluran
drainase permukaan

    -Pembenahan daerah
longsor, agar dapat

  berfungsi untuk
sementara waktu, sambil

     menunggu
  penanggulangan yang
  permanen

     -Tanah yang longsor
dikupas, kemudian
ditata kembali dengan

  menggunakan bahan
  stabilisasi

     -Penggunaan geotekstil
dengan tipe yang cocok

      untuk perkuatan lereng
 -Pada daerah yang turun,

harus diberi penataan
 drainase yang baik , agar
 air tidak langsung

      mengalir pada zona

    -Geolistrik 6 titik
    -Pengambilan contoh

  tanah pada daerah yang
     turun di kedalaman
     perkiraan bidang

  gelincir, sesuai hasil
     Geolistrik
    -Pemetaan situasi detail

4   Samarinda-
  Balikpapan 

   Km.52+975
Samarinda

50 m x 30 m     -Aspal jalan mengalami
 lendutan pada kir dan kanan

     jalan sepanjang 50 m
    -Tembok penahan retak-retak

  dan melengkung

    -Kondisi Iereng cukup dalam
dan terjal

-Sifat batuan pembentuk
lereng sangat erosif 

 -Beban lalulintas berat cukup
padat

    -Pembenahan saluran
  drainase permukaan, agar 
 air tidak terjadi
konsentrasi air pada

  daerah lendutan aspal
     yang dapat mempercepat

 lajunya longsoran

 -Redesain (penurunan)
      badan jalan sekitar 6-10

meter, karena koridor
terletak diatas puncak
 punggungan

     -Pembuangan tanah hasil
 penggusuran harus
dibuang pada tempat
yang stabil

    -Geolistrik 6 titik
    -Pengambilan contoh

  tanah pada daerah
  pondasi tembok yang
 rusak untuk analisa
  ternbok penahan

5 Samarinda-
Balikpapan

53 m x 8 m  Bahu jalan dan trotoar
 sebelah kanan arah bandara 
amblas sepanjang 53 meter

  -Sifat batuan yang erosif
  -Kondisi lereng cukup terjal

dan curam
-Beban lalulintas cukup berat
 dan padat

  Pembenahan darinase, agar
  air tidak langsung masuk
  kedaerah longsor

  -Pembongkaran dan
pembentukan badan jalan

   yang Iongsor sampai pada
bidang gelincir

  -Perbaikan trotoar

-Mencari bidang gelincir
dengan geolistrik 12 titik

  dan pemetaan situasi
 -Pemboran tangan 2 titik
  untuk menunjang
  interpretasi geolistrik
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HASIL SURVEY PENDAHULUAN
LONGSORAN JALAN SAMARINDA-BONTANG

KALIMANTAN TIMUR

Tabel 3.2. Hasil Survey Pendahuluan

No
Urut

No
Ruas

Name
Ruas STA Luas

Pjg x lbr Jenis Kerusakan Faktor Penyebab Penanggulangan
Sementara

Penanggulangan
Permanen

Rencana
Penyelidikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Samarinda -

  Bontang 
   42+900

Samarinda
35 m x 15 m     -Setengah aspal jalan retak-

 retak dan turun sepanjang
35 meter

 -Pada bagian bawah sepanjang
10 m arah kiri dijumpai adanya
gejala longsoran

    -Kondisi lereng cukup terjal
     dan dalam
    -Zona longsoran merupakan
     pembuangan akhir air 
     permukaan
    -Sifat batuan dasar yang
     erosif
    -Beban lalu lintas berat yang

terlalu padat

    -Perbaikan saluran drainase
permukaan, agar air tidak
langsung masuk ke zona
longsoran

    -Pembenahan daerah
longsor, agar lalu lintas

  dapat tetap berfungsi,
  dengan penanganan
maksimal memasang

  bronjong pada daerah
longsor

-Mengupas daerah longsor
sepanjang 40 m dan

  mengisi dengan bahan yang
 sudah distabilisasi, dan
 diperkuat  dengan Geotekstil.

 -Saluran samping dibuat
  pasangan batu sepanjang
  400 m.
 -Bahu kiri dan kanan 
   sepanjang 200 m
   dipadatkan dan diperkeras.
 -Alinyemen vertical arah
  Bontang dan Samarinda
  diturunkan lagi sekitar 6-10 m.

    -Geolistrik 12 titik
    -Tes pit didaerah

  longsor sebanyak 2 titik. 
    -Pemetaan situasi detail

2   Samarinda-
  Bontang 

   Km.55+100
Samarinda

20 m x30 m Setengah lebar perkerasan
    Sepanjang 20 m aspal retak-
    Retak dan turun.

    -Zona longsoran merupakan
pembuangan akhir air 

  permukaan
-Batuan dasar bersifat erosif 
disertai dengan lereng yang

 cukup terjal dan dalam
 -Beban lalu lintas berat cukup

padat.

    -Perbaikan saluran
  drainase permukaan.

    -Tata salir yang tidak
     menyebabkan air langsung
     masuk pada zona

longsoran.

 -Pembongkaran dan
pembentukan jalan baru
dengan stabilisasi tanah
sebagai alternatif I

 -Penggunaan geotekstil
sebagai perkuatan
sepanjang 25 m dengan
lebar minimum 6 meter

 -saluran samping
sepanjang 150 meter
dibuat dengan pasangan
batu.

     -Bahu jalan pada zona
longsoran dibuat kedap
air sepanjang 100 m.

    -Geolistrik 15 titik
    -Tes pit pada tanah
      dasar daerah
      longsoran sebanyak 2 

  titik.
-Pengukuran situasi
detail.
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HASIL SURVEY PENDAHULUAN
LONGSORAN JALAN SAMARINDA-BONTANG

KALIMANTAN TIMUR

No
Urut

No
Ruas

Nama
Ruas STA

Luas
Pjg x lbr

Jenis Kerusakan Faktor Penyebab Penanggulangan
Sementara

Penanggulangan
Permanen

Rencana
Penyelidikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3    Samarinda-

   Bontang
    Km.89+100

Samarinda
    (Gunung

menangis)

57 m x 15 m Sepertiga aspal jalan
  arah lebar telah
  retak-retak dan
 turun sepanjang 57 
meter (kanan) dan 

  sepanjang 10 meter
  pada daerah tanjakan
  tajam (Gunung

menangis)

   -Zona longsoran terletak
pada daerah
pembuangan akhir dari
air permukaan dan

 saluran samping
-Sifat batuan yang erosif

   -Kondisi lereng yang
 cukup terjal dan dalam

   -Beban lalu lintas berat
    yang cukup padat

   -Pembenahan saluran
drainase permukaan

    Pembenahan tata salir,
    agar air jangan langsung
    masuk ke daerah
    longsoran

   - Altematif I
 Pembongkaran badan jalan, penimbunan

     kembali dengan material yang sudah
 distabilisasi untuk daerah sepanjang 65 meter

- Altematif II 
     Penggunaan perkuatan dengan geotekstil

  sepanjang 65 meter dengan lebar diperhitung-
     kan mengcover daerah longsor arah melintang

- Memperkeras bahu jalan sepanjang tanjakan
- Jangka panjang

Penurunan badan jalan (Redesain) sesuai
dengan standar yang diijinkan

   -Geolistrik 12 titik
   -Test Pit didaerah

 longsor 2 titik
   -Pengambilan
    contoh batuan dasar 
   -Pemetaan situasi

detail

4    Samarinda-
   Bontang

Km. 109+075  32 m x 15 m   Setengah badan jalan
  ambles sedalam 1.0
  -1.5 meter sepanjang
  32 meter (kiri) pada
  daerah tanjakan
  cukup tinggi

   -Zona longsoran
merupakan
pembuangan akhir dari
 air permukaan dan dan
 air selokan 

   -Kondisi lereng cukup
    terjal dan dalam

 -Beban lalu lintas cukup
berat dan padat

    Pembenahan saluran
drainase permukaan, dan

 pembuangan air 
dihindari masuk ke

    daerah longsoran

-Altematif I 
      Pembongkaran, pembentukan badan jalan

kembali dengan material yang telah
  distabilisasi 
 -Alternatif II 

      Pembuatan tembok penahan sepanjang 40
      meter dengan pondasi tiang pancang masuk

  melewati bidang gelincir
 -Alternatif III
 Relokasi badan jalan kearah bukit sekitar 10-
 15 meter

     -Disamping alternatif tersebut perlu
  dilakukan memperkedap bahu jalan kiri dan
kanan sepanjang 75 meter dan memperbaiki
saluran drainase dennga tembok pasangan

       batu

   -Geolistik 12 titik
   -Test Pit 2 titik pada
    batuan dasar untuk
    kemungkinan

 pondasi tembok
  -Pemetaan situasi
   detail
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HASIL SURVEY PENDAHULUAN
LONGSORAN JALAN SAMARINDA-BONTANG

KALIMANTAN TIMUR

Tabel 3.2. Hasil Survey Pendahuluan
No

Urut
No

Ruas
Nama
Ruas

STA Luas
Pjg x lbr

Jenis Kerusakan Faktor Penyebab Penanggulangan
Sementara Penanggulangan

Permanen
Rencana

Penyelidikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Samarinda Km. 112+975

Bontang
40m x 30  m -Sepertiga aspal jalan

sebelah kiri retak-
 retak dan turun 0.20-
 0.30 m sepanjang 40
 meter

- Zona longsoran merupakan 
daerah pembuangan akhir
air permukaan dan dari
selokan samping

- Sifat batuan dasar yang 
erosif

  Kondisi lereng yang tcrjal
dan dalam

  Beban lalu lintas berat dan
  padat

- Pembenahan saluran
drainase pcrmukaan

 - Tata salir yang dapat
   membuang air
   keluar daerah
   longsoran

-Pcmbongkaran dan
 penimbunan kembali daerah
 longsor dengan material yang
 sudah distabilisasi sepanjang
 50 meter dengan kedalaman
 sampai melewati bidang
 gelincir, sesuai hasil
 penyclidikan tanah yang harus
 dilakukan 

- Geolistrik 9 titik

- Test Pit pada daerah
  longsoran sebanyak 2 titik
  untuk mendukung hasil
  geolistrik dalam
  interpretasi bidang
  gelincir
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3.4. Analisis dengan Komputasi

3.4.1.   Metoda Fellenius

Cara ini dapat digunakan pada lereng-lereng dengan kondisi isotropis, non isotropis dan
berlapis-lapis. Massa tanah yang bergerak diandaikan terdiri dari atas beberapa 
elemen vertikal. Lebar elemen dapat diambil tidak sama dan sedemikian sehingga
lengkung busur di dasar elemen dapat dianggap garis lurus.
Berat total tanah/batuan pada suatu elemen (W,) termasuk beban Iuar yang
bekerja pada permukaan lereng (gambar 3.4) Wt, diuraikan dalam komponen tegak
lurus dan tangensial pada dasar elemen. Dengan cara ini, pengaruh gaya T dan E yang
bekerja disamping elemen diabaikan. Faktor keamanan adalah perbandingan momen
penahan longsor dengan penyebab Iongsor. Pada gambar 3.4 momen tahanan geser pada
bidang Iongsor adalah : 

 Mpenahan = R. r .......................................................................(3.2)

Dimana : R = gaya geser
  r = jari-jari bidang longsor

Tahanan geser pada dasar tiap elemen adalah : 

Momen penahan yang ada sebesar : 

Komponen tangensial Wt, bekerja sebagai penyebab Iongsoran yang menimbulkan
momen penyebab sebesar:

Faktor keamanan dari lereng menjadi : 

Jika lereng terendam air atau jika muka air tanah diatas kaki lereng, maka tekanan air pori
akan bekerja pada dasar elemen yang ada dibawah air tersebut. Dalam hal ini
tahanan geser harus diperhitungkan yang efektif sedangkan gaya penyebabnya tetap
diperhitungkan secara total, sehingga rumus menjadi :
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Dimana : u = tegangan air pori didasar bidang longsoran.

Persamaan (3.6 ) dan (3.7) dapat dijelaskan dalam gambar 3.4

(a) Memilih irisan -irisan agar dasar busur hanya pada satu jenis tanah

Wt            = berat tanah irisan 
b               = lebar irisan arah 
dasar

bidang longsor 
Pn ; Pn+1    =  gaya horizontal

yang bekerja pada
sisi irisan

Tn ; Tn+1   =  gaya tangesial pada 
sisi irisan 

N     = gaya normal yang
tegak lurus pada
bidang longsor 

S    =  kekuatan geser yang
bekerja sepanjang
bidang longsor 

   =  kemiringan bidang
 longsor

(b) Gaya-gaya yang bekerja pada irisan tunggal

Gambar 3.4. Sistem gaya pada cara Fellinius

3.4.2. Metode Bishop

Cara analisa yang dibuat oleh A.W. Bishop (1955) menggunakan cara elemen dimana
gaya yang bekerja pada tiap elemen ditunjukkan pada seperti pada gambar 3.5.
Persyaratan keseimbangan diterapkan pada elemen yang membentuk lereng tersebut.
Faktor keamanan terhadap longsoran
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didefinisikan sebagai perbandingan kekuatan geser maksimum yang dimiliki tanah di 
bidang  longsor ( S tersedia ) dengan  tahanan  geser yang diperlukan  untuk keseimbangan
( S perlu).

  ( S perlu ) 
 F.K      = 

(B S tersedia ) 

Bila kekuatan geser tanah adalah : 

maka tahanan geser yang diperlukan untuk keseimbangan adalah : 

W = berat tanah dan beban diatasnya
yang lain bila ada 

N = N  + ul
Dimana : 

      N   = Gaya normal total 
      N = Gaya normal efektif 
      ul   =  Gaya akibat tekanan air 

pori
      u    =  Tekanan air pori yang

bekerja didasar potongan 
sebesar W

  Gambar 3.5. Sistem gaya pada suatu elemen menurut Bishop

Faktor keamanan dihitung berdasar rumus :.
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Harga ma dapat ditentukan dari gambar 3.6.
Cara penyelesaian merupakan coba ulang (trial and errors) harga faktor keamanan FK
di ruas kiri persamaan (3.9), dengan menggunakan gambar 3.6. untuk mempercepat
perhitungan. Faktor keamanan menurut cara ini menjadi tidak sesuai dengan kenyataan,
terlalu besar, bila sudut negatif ( - ) di lereng paling bawah mendekati 30 ° (gambar
3.6). Kondisi ini bisa timbul bila lingkaran longsor sangat dalam atau pusat rotasi yang
diandalkan berada dekat puncak lereng. Faktor keamanan yang didapat dari cara
Bishop ini lebih besar dari yang didapat dengan cara Fellenius.

   Gambar. 3.6. Harga ma untuk persamaan Bishop

3.4.3. Metode Janbu

Janbu (1954) mengembangkan suatu cara analisa kemantapan lereng yang dapat
diterapkan untuk semua bentuk bidang longsor ( gambar 3.7 ).

    Gambar 3.7. Analisa Kemantapan lereng Janbu
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  Gambar 3.7 Sistem gaya pada suatu elemen menurut cara Janbu

Keadaan keseimbangan untuk setiap elemen dan seluruh massa yang longsor
mengikuti persamaan dibawah ini :

Kriteria kemantapan lereng menggunakan rumus yang terakhir. 

Berdasarkan kriteria keruntuhan Coulomb, faktor keamanan dapat dikutip dengan rumus :

Dimana : 

Dari kondisi momen keseimbangan diperoleh : 

Keadaan keseimbangan setiap potongan menghasilkan : 

Cara perhitungan :

Pada rumus yang dipakai terdapat besaran t yang tidak diketahui apabila kondisi tegangan
tidak diketahui. Meskipun demikian dengan membuat asumsi kedudukan gaya yang
bekerja, harga yang cukup teliti dari Tx dapat diperoleh dari rumus 3.15. 
Harga To dan Fo dihitung untuk kondisi t = 0, dari harga To dapat diperoleh d To/dx dan
apabila disubtitusi.ke rumus 3.12 akan diperoleh harga T1 dan Fl dan harga seterusnya.
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3.5 Analisis menggunakan grafik

Analisis yang akan  dibahas  dalam   bab  ini  meliputi cara Cousins, Janbu,
Duncan & Buchignani, Hoek & Bray.

3.5.1. Cara Cousins 

Untuk mengevaluasi kemantapan jangka panjang suatu lereng harus digunakan tegangan
efektif dan tegangan air pori yang bekerja pada bidang longsor. Grafik yang dibuat oleh
Cousins (1978) secara luas dipakai untuk keperluan praktis. Pengaruh dari air pori
dinyatakan dalam perbandingan tekanan pori, ru, yang didefinisikan sebagai 
perbandingan tekanan air pori dengan beban tanah total pada suatu kedalaman tertentu
dalam suatu massa tanah ( lihat gambar 3.8 ).

  =  berat jenis tanah (total) 

      Gambar 3.8. Definisi dari tanda-tanda yang digunakan untuk perhitungan ru

Grafik Cousins ( gambar 3.9 (a) sampai (b) ) didasarkan atas analisa lingkaran geser
(friction circle method).

Angka kestabilan Cousins didefinisikan sebagai : 

Cousins juga menggunakan parameter c, 0 pada kelompok tanda yang berhubungan dengan 
sifat tanah dan tinggi lereng, dimana : 

Bila lereng terkena pengaruh aliran air (seepage), tekanan pori atau nilai perbandingan
tekanan pori akan berubah besarnya sepanjang bidang longsor tersebut. Tetapi harga rata-
ratanya pada umumnya yang dipergunakan.
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(a) Notasi yang digunakan

 Sudut  i (derajat)

 (b)  Lingkaran kaki, ru • o
                                                (Toe circle)

 Gambar 3.9.a. Grafik Cousins untuk angka stabilitas dan perletakan
                                    lingkaran-lingkaran kritis
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(c) Lingkaran kaki, ru = 0,25 (d) Lingkaran kaki ,  r u =  0,5 

Gambar 3.9.b. Lanjutan

 (e) Lingkaran-lingkaran dengan faktor (f) Lingkaran- lingkaran dengan faktor
 kedalaman D, r u = 0 kedalaman D, ru = 0,25

Gambar 3.9.c. Lanjutan
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 Gambar 3.9. d.     Lanjutan
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Gambar 3.9.e.  Lanjutan

Gambar 3.9.f.        Lanjutan
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(k) Koordinat x Jan y untuk Iingkaran de-  (1)  Koordinat  x dan y untuk lingkaran de-
 ngan  D = 1 ;  r  u = 0. ngan D = 1 ; r u   = 0,25

Gambar 3.9.g. Lanjutan

Gambar 3.9.g       Lanjutan

(m) koordinat x dan y untuk lingkaran sudut i (derajat)
dengan faktor D = 1, ru = 0,5 (n) k o o r d i n a t x d a n y u n t u k

                                                      l i n g k a r a n  d e n g a n  
faktor D = 1, ru =  0

Gambar 3 .9 .h .  Lanjutan
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Sudut  i °
(o) koordinat x dan y untuk lingkaran dengan
    D = 1,5 , r = 0

Gambar 3.9.i      Lanjutan 

3.5.2. Cara Janbu

Analisis Janbu dengan menggunakan grafik mencakup : 

 untuk kondisi tanah jenuh air dengan = 0     c # 0
untuk kondisi tanah yang mempunyai harga # 0 c # 0

3.5.2.1 Kondisi tanah jenuh air = 0, c # 0

Bagian ini terutama membahas mengenai stabilitas lereng untuk tanah lempung jenuh air. 
Langkah-langkah penggunaan grafik stabilitas :
- Tentukan parameter disain setiap perlapisan tanah yaitu , c, , h dan D.
- Tentukan kemiringan lereng  periksa gambar 3.10.

Hw = tinggi air di luar lereng (m).
uq = faktor koreksi beban merata (lihat gambar 3.11) 
uw = faktor koreksi beban perendaman (lihat gambar 3.11)
uq = faktor koreksi retakan susut (lihat gambar 3.12)

Bila tidak ada beban merata , uq = 1; bila tidak ada perendaman uw = 1 dan bila tidak ada
retakan susut ut = 1.

Menggunakan grafik dalam gambar 3.13. dicari angka stabilitas No yang tergantung pada
harga  dan d.
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-   Hitung faktor keamanan FK, menggunakan persamaan :
N0 . crata

FK =            ..................................... (3.23)
Pd

Dimana : 

 FK = faktor keamanan (-)
N0 =  angka stabilitas  (-) 

 crata =  harga kohesi rata-rata (ton/m2)
 Pd = faktor (-)

- Tentukan titik tangkap lingkaran kritis (bidang longsoran) menggunakan grafik
dalam gambar 3.13. Titik tangkap dinyatakan dalam xo dan yo.

              Untuk   lereng dengan  ( 3 > 53° ,  bidang  longsoran  melewati   kaki lereng.
Sedangkan  lereng  dengan ( 3 <  53° , bidang longsoran menyinggung lapisan
tanah dasar yang teguh (firm).

-  Bila lereng terdiri atas  beberapa   perlapisan   perhitungan  di lakukan
menggunakan  beberapa lingkaran yang  menyinggung  batas-batas lapisan.

3.5.2.2 Kondisi tanah yang mempunyai harga  > 0 dan c > 0.

Bagian ini terutama membahas mengenai stabilitas lereng untuk tanah lempung yang
mempunyai parameter geser > 0 dan c > 0 dan peninjauan dapat dilakukan
terhadap lereng terendam sebagian, retakan susut, dan gaya-gaya luar lainnya.
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IV. PRINSIP DASAR PENANGGULANGAN GERAKAN TANAH

Pada suatu lereng bekerja gaya-gaya yang terdiri dari gaya pendorong dan juga
penahan. Gaya pendorong adalah gaya tangensial. dari berat massa tanah, sedangkan 
gaya penahan berupa tahanan geser tanah. Analisa kemantapan suatu lereng harus
dilakukan dengan memperhitungkan besarnya gaya pendorong dan gaya penahan. Suatu
lereng akan longsor bila keseimbangan gaya-gaya yang bekerja terganggu, yaitu gaya
pendorong melampaui gaya penahan. Oleh karena itu prinsip penanggulangan
longsoran adalah mengurangi gaya pendorong atau menambah gaya penahan.

Penanggulangan yang baik adalah penanggulangan yang dapat mengatasi masalah secara
tuntas dengan biaya yang relatif murah dan mudah pelaksanaannya.
Penanggulangan sangat tergantung pada tipe dan sifat gerakan tanah, kondisi lapangan
dan geologi. Penanggulangan yang hanya didasarkan coba-coba umumnya kurang
berhasil. Kegagalan tersebut disebabkan oleh adanya penanggulangan yang belum tepat
dan memadai. Disamping itu longsoran-longsoran yang tidak sederhana / kompleks,
penanggulangannya memerlukan analisa yang lebih teliti berdasarkan data yang lebih
lengkap.

Cara-cara penanggulangan longsoran dengan mengurangi gaya pendorong dapat
dilakukan antara lain dengan pemotongan dan pengendalian air permukaan, sedangkan
penanggulangan yang menambah gaya penahan antara lain dengan pengendalian air 
rembesan dan penambatan. Dalam hal ini akan dibahas beberapa metoda
penanggulangan yang terdiri dari mengubah geometri lereng, pengendalian air
permukaan, mengendalikan air rembesan, penambatan dan tindakan lainnya. Prinsip
dasar penanggulangan yang akan diuraikan hanya ditinjau dari segi teknis saja,
sedangkan aspek sosial dan ekonomis tidak dibahas.

4.1. MENGUBAH GEOMETRI LERENG.

Umumnya lereng alam menunjukkan kemantapan jangka panjang, tetapi pada beberapa 
kasus tidak demikian. Untuk itu perlu dilakukan perubahan geometri lereng sesuai dengan
parameter geotekniknya. Sebagai bahan perbandingan kemiringan lereng yang mantap
untuk batuan lereng alam menunjukkan kemantapan jangka panjang, tetapi pada
beberapa kasus tidak demikian. Untuk itu perlu dilakukan perubahan geometri lereng
sesuai dengan parameter geotekniknya. Sebagai bahan perbandingan kemiringan lereng
yang mantap untuk batuan berdasarkan tingkat pelapukannya dapat dilihat pada gambar
4.1.

Mengubah geometri lereng dapat dilakukan dengan cara pemotongan dan penimbunan
pada ujung kaki.

Metoda penanggulangan ini mempunyai prinsip mengurangi gaya dorong dari massa
tanah yang longsor (gambar 4.2.a) dan menambah gaya penahan dengan cara
penimbunan pada ujung kaki lereng (gambar 4.2.b), sehingga faktor keamanan lereng 
dapat bertambah.

Metoda penanggulangan ini umumnya dilakukan untuk tipe longsoran rotasi, keuntungan
yang utama dari metoda ini dapat merupakan penanggulangan permanen tergantung pada
besarnya faktor keamanan yang diperoleh.
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  Gambar 4. 1. Kemiringan lereng yang sesuai untuk tingkat pelapukan batuan

Gambar 4.2.a Contoh pemotongan

Gaya atau momen pendorong dari berat massa tanah yang longsor W1 (ABED) dapat 
dikurangi dengan memotong sebagian massa tanah (ABC).
Faktor Keamanan akan bertambah sesuai dengan besar dan letak pemotongan.
Pemotongan akan lebih efektif di bagian kepala karena pengurangan gaya tangensial
atau momen pendorong lebih besar dengan lengan momen yang lebih panjang (a).
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Gambar 4.2.b Contoh penimbunan kaki lereng / Longsoran

Tahanan geser s dan massa tanah BCD yang melawan atau menahan gaya dorong W1 dapat 
ditambah dengan penimbunan BCD. Faktor keamanan akan bertambah sesuai dengan
beratnya penimbunan dan letaknya terhadap bidang putar. 

4.2. MENGENDALIKAN AIR PERMUKAAN.

Air permukaan merupakan salah satu faktor penyumbang ketidakmantapan lereng,
karena akan meninggikan tekanan air pori. Genangan air permukaan juga akan 
menimbulkan penjenuhan, sehingga massa tanah akan menjadi lembek dan menambah berat 
massa longsoran. Disamping itu aliran air permukaan juga dapat menimbulkan erosi
sehingga akan mengganggu kemantapan lereng yang ada. Oleh karena itu air permukaan
perlu dikendalikan dengan maksud untuk mencegah masuknya atau mengurangi rembesan
air permukaan ke daerah longsor.

Mengendalikan air permukaan dapat dilakukan dengan cara menanam tumbuhan, menutup
retakan, tata salir dan perbaikan permukaan lereng (regrading). Penanggulangan dengan
mengendalikan air permukaan dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3. Contoh mengendalikan air permukaan

Air limpasan dicegat dengan tata salir sehingga tidak masuk ke daerah longsoran. 
Retakan ditutup sehingga air permukaan tidak meresap kedalam tanah. Lekukan/tonjolan
diisi/dipotong dan diratakan sehingga tidak menjadi genangan air.

4.3. MENGENDALIKAN AIR REMBESAN

Maksud dari mengendalikan air rembesan (drainase bawah permukaan) adalah untuk
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menurunkan muka air tanah di daerah longsoran. Dalam memilih cara yang tepat perlu
dipertimbangkan jenis dan letak muka air tanah. 
Usaha mengeringkan dan atau menurunkan air tanah dalam lereng dengan mengendalikan
air rembesan, umumnya cukup sulit dan memerlukan penyelidikan yang ekstensif.

Metoda pengendalian air rembesan yang sering digunakan adalah sumur dalam (deep well),
penyalir tegak (vertical drain), penyalir mendatar (horizontal drain), pelantar 
(drainage gallery), sumur pelega (relief well), penyalir pant pencegat (interceptor drain),
penyalir liput (blanket drain), dan elektro osmosis (lihat gambar 4.4).

Gambar 4.4. Contoh drainase bawah permukaan.

Air tanah  dikeluarkan dari lereng penyalir, muka  air  tanah turun dan Uo menjadi U .
Dengan penurunan muka air tanah tekanan air pori akan berkurang sehingga faktor
keamanan akan berubah.

4.4. PENAMBATAN LONGSORAN TANAH

Penambatan merupakan cara penanggulangan yang bersifat mengikat atau menahan
massa tanah yang bergerak, sedangkan tindakan lain dilakukan bila penanggulangan
dengan cara mengubah geometri lereng, mengendalikan air dan penambatan tidak dapat
diterapkan.

Penambatan tanah umumnya dilakukan dengan bangunan penahan yang berfungsi
sebagai penahan terhadap massa tanah yang bergerak, sehingga meningkatkan tahanan
geser. Bangunan penahan dapat terdiri dari beberapa macam antara lain bronjong,
tembok penahan (gaya berat, semi gravitasi atau beton), sumuran, tiang (pancang,
bor, turap baja), tanah bertulang dan dengan penopang isian batu (buttress).

Bangunan penahan hanya digunakan untuk penanggulangan longsoran tipe gelincir
(slide) dan jarang digunakan untuk tipe aliran (flow). 
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4.4.1 Tembok penahan

Gambar 4.5. Penambatan tanah dengan Tembok Penahan.

Tembok penahan merupakan bangunan penambat tanah dari pasangan batu, beton atau beton
bertulang. Tipe tembok penahan terdiri dari dinding gaya berat (gravity wall), semi gaya
berat (semi gravity wall) dan dinding pertebalan (counterfort wall).
Sama halnya dengan bronjong keberhasilannya tergantung dari kemampuan menahan
geseran, tetapi perlu pula ditinjau stabilitas terhadap guling. Tembok penahan ini
disamping digunakan untuk menahan gerakan tanah digunakan juga untuk melindungi
bangunan dari runtuhan. Tembok penahan harus diberi fasilitas drainase seperti lubang
penetes (weep hole) dan pipa salir yang diberi bahan penyaring (filter) supaya tidak
tersumbat, sehingga tidak menimbulkan tekanan hidrostatis yang besar.

4.4.2 Bronjong

  Gambar 4.6. Penambatan Tanah dengan Bronjong

Bronjong merupakan bangunan penambat tanah yang mempunyai konstruksi berupa
anyaman kawat yang diisi batu belah. Konstruksinya berbentuk persegi dan disusun secara
bertangga yang umumnya berukuran 2 x 1 x 0,5 m3.
Bangunan bronjong adalah struktur yang tidak kaku sehingga dapat menahan gerakan baik 
vertikal maupun horizontal dan bila runtuh masih bisa dimanfaatkan lagi. Di samping itu
bronjong mempunyai sifat lulus air, sehingga tidak akan menyebabkan terbendungnya
air permukaan.
Bronjong umumnya dipasang pada kaki lereng yang disamping berfungsi sebagai penahan
longsoran, juga berfungsi untuk mencegah penggerusan, Keberhasilan penggunaan 
bronjong sangat tergantungdari kemampuan bangunan ini untuk menahan geseran pada atau
tanah dibawah alasnya. Oleh karena itu bronjong harus diletakkan pada lapisan yang
mantap (kuat geser besar) di bawah bidang gelincir.
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Bronjong akan efektif untuk longsoran yang relatif dangkal tetapi tidak efektif untuk
longsoran berantai.
Bronjong banyak digunakan karena material yang digunakan tidak sulit diperoleh,
pelaksanaannya mudah dan biayanya relatif murah.

4.4.3   Tiang

Gambar 4.7. Penambatan Tanah dengan Tiang

Tiang dapat digunakan baik untuk pencegahan maupun penanggulangan longsoran. Cara ini
cocok untuk longsoran yang tidak terlalu dalam, tetapi penggunaan tiang ini terbatas oleh
kemampuan tiang untuk menembus lapisan yang keras atau material yang mengandung
bongkah-bongkah. Cara ini tidak cocok untuk longsoran tipe aliran, karena sifat tanahnya
sangat lembek yang dapat lolos melalui sela tiang. Penanggulangan longsoran dapat
menggunakan tiang pancang, tiang bor, dan turap baja. 
Untuk lapisan keras disarankan menggunakan tiang baja terbuka pada ujungnya atau
tiang bor, walaupun demikian tiang bor mempunyai keterbatasan yang hanya dapat
diterapkan pada longsoran yang relatif diam. Tiang pipa baja dapat pula diisi
beton atau komposit beton dengan baja profil untuk memperbesar modulus
perlawanannya (section modulus). Tiang pancang tidak disarankan untuk jenis tanah yang
sensitif, karena dapat menimbulkan pencairan massa tanah sebagai akibat getaran pada
saat pemancangan.
Turap baja (sheet pile) tidak efektif untuk menahan massa longsoran yang besar, karena
mempunyai modulus perlawanan (w) yang kecil. Walaupun demikian turap baja dapat 
diperbesar modulus perlawanannya dengan dipasang ganda. 

4.4.4  Teknik Penguatan Tanah

     Gambar 4.8. Peambatan
      dengan 
     tanah

bertulang

Tanah bertulang mempunyai fungsi untuk menambah tahanan geser yang prinsipnya hampir
serupa dengan buttress atau bronjong.
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Konstruksi ini terdiri dari timbunan tanah berbutir yang diberi tulangan berupa pelat-
pelat baja strip dan panel untuk menahan material berbutir. Konstruksi ini umumnya
ditempatkan pada bagian ujung kaki lereng dan dipasang pada dasar yang kuat di bawah
bidang gelincir.

4.4.5 Dinding Penopang Isian Batu (Buttress)

Gambar 4.9. Penambatan dengan penopang isian batu

Penanggulangan dengan cara ini adalah penimbunan pada bagian kaki longsoran dengan
material berbutir kasar yang dipadatkan dan berfungsi menambah tahanan geser.
Penanggulangan ini dapat digunakan untuk longsoran rotasi dan transmisi. Dalam
pemilihan metoda ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
-    Tidak mengganggu kemantapan lereng dibawahnya.
- Alas isian batu diletakkan di bawah bidang gelincir sedalam 1.50 - 3.00 meter.

4.5. PENAMBATAN LONGSOR  BATUAN

Penambatan untuk menanggulangi longsoran batuan dapat dilakukan dengan menggunakan
bangunan penambat antara lain tumpuan beton, baut beton, pengikat beton, jangkar kabel
(pengangkeran), jala kawat, tembok penahan batu, beton semprot dan dinding tipis.

4.5.1. Tumpuan Beton

Gambar 4.10. Tumpuan Beton

Batuan yang menggantung akibat tererosi atau pelapukan dapat ditanggulangi dengan dua 
cara yaitu meruntuhkan batuan yang menggantung atau menyangga dengan tumpuan
beton. Apabila penanggulangan dengan meruntuhkan batuan yang menggantung dapat
membahayakan daerah pemukiman dan/atau lalu lintas, maka untuk menghindari
bahaya runtuhan dilakukan penanggulangan dengan tumpuan beton.
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4.5.2 Baut Batuan

         Gambar 4.11. Baut Batuan

Baut batuan dipasang untuk memperkuat massa batu yang terbentuk oleh adanya
diskontinuitas antara lain : kekar, retakan, agar lereng menjadi mantap.

4.5.3 Pengikat Beton 

Gambar 4.12. Pengikat Beton

Cara ini ditempuh untuk mengurangi jumlah baut batuan.

4.5.4. Jangkar Kabel

Gambar 4.13. Jangkar Kabel

Penambatan dengan jangkar kabel dilakukan apabila massa batuan yang bergerak
mempunyai ukuran yang besar
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4.5.4 Jala Kawat

Gambar 4.14. Jala Kawat

Jala kawat dipasang pada lereng untuk menjaga agar runtuhan batu dapat ditahan pada
satu tempat. 

4.5.5. Tembok Penahan Batu 

 . 
Gambar 4.15. Tembok Penahan Batu

Tembok penahan batu dipasang pada bagian kaki lereng untuk menahan fragmen batuan
yang runtuh dari atas 

4.5.6. Beton Semprot

     Gambar 4.16. Beton Semprot

Beton semprot digunakan untuk memperkuat permukaan batu yang berkekar (lihat
gambar 4.16.a) dan batu lapuk atau batu yang bersifat "slaking" (lihat gambar 4.16.b)
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4.5.8 Dinding Tipis 

Beberapa jenis batuan seperti serpih atau batu lempung sangat mudah lapuk bila tersingkap.
Untuk melindungi batuan tersebut dapat dipasang dinding tipis dari bata, batu atau beton pada
permukaan batuan.

4.6. TINDAKAN LAIN

Tindakan lain dilakukan bila penanggulangan dengan cara-cara yang telah diuraikan
sebelumnya tidak dapat diterapkan. Tindakan lain meliputi penggunaan bahan 
ringan, penggantian material, stabilisasi, bangunan silang dan relokasi.

4.6.1.   Penggunaan Bahan Ringan

Penanggulangan dengan cara ini adalah mengganti material longsoran dengan bahan yang
lebih ringan dan berfungsi untuk mengurangi gaya dorong. Cara ini hanya digunakan pada
longsoran jenis rotasi yang relatif kecil. Bahan ringan yang umumnya digunakan antara
lain : batu apung, abu sekam, polisterin, serbuk gergaji, alwa, armco dan drum kosong.
Khususnya yang menyangkut Jalan Raya maka stabilisasi badan jalan perlu diperhatikan,
bila bidang gelincir sampai perkerasan jalan. 

4.6.2. Penggantian Material.

Penanggulangan dengan cara ini adalah mengganti material longsor dengan material
berbutir yang mempunyai kuat geser lebih tinggi atau memadatkan kembali material yang
ada secara berlapis. Penggantian material ini bisa seluruhnya atau sebagian dan dapat 
digunakan untuk longsoran tipe rotasi tunggal yang relatif kecil.
Cara ini dapat berfungsi untuk menambah tahanan sepanjang bidang gelincir dan
juga berfungsi sebagai drainase.

Dalam pemilihan cara ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Hanya dapat digunakan untuk longsoran pada lereng yang tidak terlalu curam.
b. Harus  ada ikatan  antara material pengganti  dengan  bagian mantap di bawah bidang

 gelincir.
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4.6.3. Stabilisasi

Stabilisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kuat geser dari material longsor. Material
yang distabilisasi dapat dilakukan secara menyeluruh (gambar a), pada bagian kaki
(gambar b) atau berupa tiang-tiang (gambar c).

Stabilisasi dapat dilakukan dengan cara "grouting" atau injeksi melalui retakan, celah-
celah dan lubang-lubang batuan.
Stabilisasi dapat menggunakan antara lain, kapur dan semen yang efektif pada
material kasar.

Berhasil dan tidaknya cara penanggulangan ini tergantung dari peningkatan kuat
geser material, terutama sepanjang bidang gelincirnya. Stabilisasi tanah lempung kurang
efektif karena sulit pelaksanaannya.

Penggunaan stabilisasi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
- Letak/kedalaman bidang gelincir.
- Gradasi material-material yang distabilisasi.
- Adanya lapisan rembesan air  ( seepage strata ) yang harus dikeringkan atau

  diberi pengaliran untuk mencegah tersumbatnya aliran agar tidak menimbulkan
             tekanan hidrostatis.
- Untuk lereng yang Iongsor  sebaiknya stabilisasi dilakukan pada  musim kemarau
             (saat longsoran relatif diam) agar stabilisasi lebih efektif. 

4.6.4. Bangunan Silang 

Bangunan silang seperti jembatan atau talang dapat dibuat melintasi lokasi yang longsor,
bila merupakan satu-satunya penanggulangan yang paling tepat. Tetapi cara 
penanggulangan ini jarang dilakukan, karena memerlukan biaya yang cukup tinggi.
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Penggunaan jembatan sebagai penanggulangan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut : 

- Penanggulangan hanya efektif untuk longsoran kecil dan lereng yang lebih curam
            dari 2 1.
- Penggunaan  bangunan  silang harus mempertimbangkan  kemungkinan  perlunya

      pilar di tengah yang harus aman terhadap pengaruh longsoran. 

4.6.5. Relokasi

Cara ini dilakukan dengan memindahkan bangunan misalnya jalan, saluran air dan
pemukiman ketempat lain yang lebih aman.
Penanggulangan dengan cara ini baru dilakukan apabila cara-cara lain tidak
memungkinkan lagi. Penanganan cara ini hanya boleh digunakan bila dapat merupakan
penanggulangan permanen.
Relokasi ini dapat dilakukan baik kearah mendatar atau tegak (lihat gambar 4.19).

Dalam penanggulangan cara ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Lokasi    yang  disarankan  tidak akan   menimbulkan  problema  baru  dari  sudut
             ketinggian (grade), drainase dan sebagainya.
- Lokasi  diatas  atau  dibawah  lokasi yang direncanakan cukup mantap, atau tidak 
            akan menimbulkan masalah ketidakmantapan baru. 
- Bila cara-cara  penanggulangan  lainnya sudah   tidak  mungkin  secara   teknis

 maupun terlalu mahal dan tidak menjamin keberhasilannya.
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V. PENCEGAHAN DAN PEMILIHAN TIPE PENANGGULANGAN

Penanggulangan longsoran dalam buku petunjuk ini bersifat pencegahan dan tindakan
korektif. Pencegahan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya longsoran 
pada daerah yang berpotensi longsor, sedangkan tindakan korektif dapat berupa
penanggulangan darurat (sifatnya sementara dan sederhana) dan permanen.

Pemilihan metoda penanggulangan longsoran tergantung dari beberapa faktor yaitu sebagai
berikut:
-       Identifikasi   penyebab  ( penggerusan  pada  kaki lereng, penimbunan  pada   kepala 

  longsoran, pemotongan pada kaki lereng dan sebagainya).
-   Kemungkinan tipe-tipe penanggulangan  berdasarkan  teknis ( luas daerah longsoran, 

  jenis tanah).
-      Kemungkinan  pelaksanaan  ( biaya, teknik pelaksanaan, kemampuan pelaksana dan
        sebagainya).
-      Memilih   salah  satu   penanggulangan   dengan mempertimbangkan faktor ekonomi

   (material yang ada).

5.1. PENCEGAHAN

Pencegahan adalah tindakan pengamanan untuk mencegah kemungkinan terjadinya
kerusakan yang lebih berat pada lokasi-lokasi yang menunjukkan adanya gejala longsoran
atau pada daerah berpotensi longsor.
Pencegahan ini dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan antara lain :
- Menghindari    penimbunan  di atas lereng dan pemotongan pada bagian kaki lereng.
- Mencegah  terjadinya    penggerusan  sungai  yang  akan mengganggu   kemantapan

lereng, antara lain dengan checkdam  ( penggerusan vertikal)  dan krip (penggerusan
   lateral). 

- Mengeringkan   genangan   air ( kolam,  kubangan dan   sebagainya )  pada bagian
atas lereng. 

- Menutup / meratakan lekukan-lekukan  yang memungkinkan terjadinya genangan.
- Penghijauan daerah-daerah  gundul dengan  tanaman-tanaman tertentu (lamtorogung,
          sadakeling, bambu dan lain sebagainya).
- Mengendalikan air permukaan  pada lereng sehingga tidak  terjadi   erosi yang

menimbulkan alur yang semakin dalam (gully).
- Penggunaan    bangunan  penambat (  tiang,  tembok penahan  dan sebagainya).
- Pengaturan tata guna tanah.

Untuk lereng atau tebing tanah yang berpotensi longsor, pemotongan dapat pula digunakan
sebagai pencegahan. Longsoran tebing batuan dapat dicegah dengan cara penyemprotan,
pengangkeran batu, melapis dengan pasangan tipis, tumpuan beton, baut batuan, pengikat
beton (grouting), jala kawat dan dinding penahan batu. 

5.2. PENANGGULANGAN SEMENTARA.

Penanggulangan darurat adalah tindakan penanggulangan yang sifatnya sementara yang
umumnya dilakukan sebelum penanggulangan permanen dilaksanakan.

Penanggulangan darurat dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana antara lain 
- Mencegah masuknya air permukaan ke dalam daerah longsoran dengan membuat
            saluran terbuka.
- Mengeringkan   kolam-kolam  yang ada   di bagian  atas daerah longsoran.
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-  Mengalirkan genangan air dan mata air yang tertimbun maupun yang terbuka.
-  Menutup retakan-retakan dengan tanah liat.

- Membuat pasangan bronjong pada kaki longsoran.
-  Memasang cerucuk pada daerah longsoran.
-  Penimbunan kembali bagian yang rusak akibat longsoran.
-      Pelebaran kearah tebing. 
-      Membuang runtuhan dari tebing ke bagian kaki lereng.
-      Membuat bangunan penahan dari karung diisi tanah. 
-      Pemotongan bagian kepala longsoran.

5.3. PENANGGULANGAN PERNMANEN.

Penanggulangan permanen memerlukan penyelidikan lengkap, analisa dan perencanaan
yang matang, sehingga memerlukan waktu dalam pelaksanaan penyelidikannya. Metoda
penanggulangan longsoran dibedakan dalam tiga kategori yaitu :
- Mengurangi gaya-gaya yang menimbulkan gerakan dengan metoda :

   a. Mengendalikan air permukaan.
b. Dengan mengubah geometri lereng.

- Menambah gaya-gaya yang menahan gerakan dengan metoda :
a. Mengendalikan air rembesan.
 b. Penambatan.
c. Timbunan pada kaki lereng (beban kontra).

-   Jika kedua metoda  diatas  tidak  dapat mengatasi longsoran  yang  terjadi  maka
dilakukan  penanggulangan dengan tindakan lain ( stabilisasi, relokasi, bangunan

            silang dan penggunaan bahan ringan).

5.4. PEMILIHAN TIPE  PENANGGULANGAN

Sesuai dengan tipe longsoran, faktor penyebab dan metoda penanggulangan yang telah
diuraikan di muka, maka disusun kemungkinan penanggulangan untuk tipe longsoran
runtuhan, gelinciran dan aliran yang dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Disamping itu dalam penentuan metoda penanggulangan perlu juga memperhatikan faktor-
faktor lainnya yang berkaitan erat dengan pelaksanaan, antara lain tingkat kepentingan dan
aspek sosial.

5.4.1. Mengubah Geometri Lereng

Mengubah geometri lereng dapat dilakukan dengan pemotongan dan penimbunan. Bagian
yang dipotong disesuaikan dengan geometri daerah longsoran, sedangkan penimbunan
dilakukan pada bagian kaki lereng.
Pemotongan geometri terdiri dari pemotongan kepala, pelandaian tebing, penanggaan,
pemotongan habis, pengupasan tebing dan pengupasan lereng.
Perlu diingat bahwa faedah pemotongan adalah untuk mengurangi tegangan, hal ini dapat
dicapai dengan pemotongan pada bagian yang lebih banyak menimbulkan tegangan
tangensial dari pada tahanan. Cara pemotongan ini hanya dapat dilakukan untuk longsoran
yang mempunyai massa relatif kecil baik sebagai penanggulangan maupun pencegahan
dan juga harus diperhitungkan kemungkinan akan memicu longsoran baru dibagian atas. 
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TABEL 5. I. PEMILIHAN TIPE LONGSORAN
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Tebing-tebing yang rawan longsor dan mempunyai sudut kemiringan lebih besar dari 
sudut geser dalam tanahnya dapat pula dilandaikan dengan sudut lereng yang cukup

aman. Penetapan metoda ini perlu mempertimbangkan mekanisme longsoran yang terjadi.
Pemotongan untuk tipe longsoran berantai yang gerakannya dimulai dari bagian kaki tidak 
efektif. Cara pemotongan ini tidak disarankan untuk tipe aliran, kecuali bila dibarengi
dengan tata salir (drainase). Contoh perhitungan pemotongan dapat dilihat pada lampiran.

Mengubah geometri dengan cara penimbunan dilakukan dengan memberikan beban
berupa timbunan pada daerah kaki yang berfungsi untuk menambah momen perlawanan.
Penanggulangan ini hanya tepat untuk longsoran rotasi tunggal yang massa tanahnya relatif 
utuh dimana bidang putarnya terletak di dalam daerah longsoran.

Dalam pemilihan metoda ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Tidak mengganggu kemantapan lereng dibawahnya.
- Tidak mengganggu drainase permukaan (pembentukan cekungan / tangga).
- Letaknya diantara bidang netral dan ujung kaki longsoran.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai mengubah geomatri lereng dapat
dilihat pada gambar 5. 1.

Bangunan pada daerah longsoran merupakan pertimbangan yang penting terutama untuk
jenis gelincir. Letak bangunan ada yang di dekat kepala, di tengah atau dekat ujung kaki 
lereng.

Letak/posisi bangunan tersebut merupakan faktor-faktor yang menentukan dalam
penanggulangan dengan cara mengubah geometri lereng. Hal-hal yang harus diperhatikan
adalah sebagai berikut : 
(1) Potongan kepala umumnya tidak dilakukan bila bangunan di dekat kepala.
(2) Pelandaian dapat diterapkan bila bangunan terletak padsa kaki longsoran.
(3) Pemotongan  seluruhnya  hanya  dapat  diterapkan  bila  bangunan terletak pada ujung

   kaki longsoran.
(4) Penanganan   umumnya  dapat  diterapkan   dengan   letak  bangunan baik di dekat 
         kepala, ditengah maupun pada kaki longsoran. 
(5) Penimbunan tidak dapat diterapkan bila bangunan terletak pada kaki longsoran.

5.4.2. Mengendalikan Air Permukaan

Mengendalikan air permukaan merupakan langkah awal dalam setiap rencana
penanggulangan longsoran. 
Pengendalian air permukaan akan mengurangi berat massa tanah yang bergerak dan
menambah kekuatan material pembentuk lereng. Dua hal yang harus diperhatikan adalah 
air permukaan yang akan mengalir pada permukaan lereng dan air permukaan yang akan
meresap/masuk ke dalam tanah. Setiap upaya harus dilakukan untuk mencegah air
permukaan yang menuju daerah longsoran, sedangkan mata air, rembesan dan genangan 
di daerah longsoran dialirkan keluar melalui lereng.
Mengendalikan air permukaan (drainase permukaan) dapat dilakukan dengan cara
menanam tumbuhan, menutup retakan, tata salir dan perbaikan permukaan lereng. 

(1) Menanam Tumbuhan.
Penanaman tumbuhan dimaksudkan untuk mencegah erosi tanah permukaan, mengurangi
peresapan air permukaan dan pengaruh cuaca.
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Gambar 5.1. Penanggulangan Longsoran dengan cara 
Mengubah Geometri Lereng

Gambar 5.1. Penanggulangan Longsoran dengan cara 
Mengubah Geometri Lereng
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Penanaman tumbuhan yang dilakukan antara lain dengan penaburan biji rerumputan atau
lempengan rumput. Untuk mempercepat air limpasan permukaan, lereng dapat juga 

disemprot aspal.

(2) Saluran Permukaan / Terbuka. 

      Tata salir sebaiknya dipasang berada di luar longsoran dan secara penuh mengelilingi
      longsoran yang dibuat mengikuti kontur sehingga dapat mencegah aliran limpasan
      (runoff) yang datang dari lokasi yang lebih tinggi. Untuk saluran terbuka yang

dipasang pada daerah longsoran harus diberi kemiringan sedemikian rupa sehingga
      dapat mengalirkan air secara cepat agar air tidak meresap ke dalam daerah longsoran. 
      Alas saluran terbuka dilapis dengan material yang kedap air, agar tidak menjadi
      sumber air yang dapat meresap kedalam longsoran.
      Ukuran (dimensi) dan kemiringan saluran terbuka harus pula memperhitungkan debit 

yang masuk dengan kecepatan pengaliran yang dikehendaki. Untuk tanah lepas
      (debris) saluran terbuka harus diberi pipa untuk menjamin pengaliran air tidak
      tersendat.

(3) Menutup Rekahan/Retakan

      Penutupan retakan dapat memperbaiki kondisi pengaliran air permukaan lereng.
      Retakan dapat ditutup dengan tanah lempung, aspal atau semen yang disesuaikan 
      dengan jenis tanahnya. Penutupan retakan akan mencegah masuknya air permukaan,
      sehingga tidak akan menimbulkan naiknya tekanan hidrostatis atau lembeknya

  massa tanah yang bergerak.

(4) Perbaikan Permukaan Lereng (regrading). 

      Perbaikan permukaan lereng dapat dilakukan dengan meratakan permukaannya
      (adanya tonjolan, cekungan) sehingga dapat mempercepat aliran limpasan (run-
      off) dan memperkecil rembesan air.

(5) Metoda pengendalian air permukaan dapat digunakan baik secara terpisah maupun
      bersama-sama.

 Metoda ini dapat pula dikombinasikan dengan metoda penanggulangan lainnya.
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Gambar 5.2. Macam-macam Penanggulangan Longsoran dengan mengendalikan air 
permukaan
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5.4.3. Mengendalikan Air Rembesan (Drainase Bawah Permukaan).

Usaha mengeringkan atau menurunkan muka air tanah dalam lereng dengan
mengendalikan air rembesan biasanya cukup sulit dan memerlukan penyelidikan yang
ekstensif. Metoda pengendalian air rembesan yang dapat digunakan adalah sumur dalam,
penyalir tegak, penyalir mendatar, pelantar, sumur pelega, penyalir parit pencegat, penyalir
liput dan elektro osmosis.

(1)  Sumur Dalam.

Sumur dalarn telah banyak digunakan untuk menanggulangi gerakan tanah dengan bidang
longsor yang dalam. Cara ini dinilai mahal karena harus dilakukan pemompaan terus
menerus. Pada sumur ini biasanya dipasang indikator muka air tanah sehingga dapat
diketahui kapan pemompaan mulai dilakukan. Cara ini efektif untuk daerah gerakan tanah
yang mempunyai material lulus air.

(2)  Penyalir Tegak (Saluran Tegak).

Metoda ini dilakukan dengan mengalirkan air tanah sementara kelapisan lulus air
dibawahnya, sehingga dapat menurunkan tekanan hidrostatis. Efektifitas metoda ini 
tergantung dari kondisi air tanah dan perlapisannya.

(3)  Penyalir Mendatar / Saluran Mendatar. 

Penyalir mendatar dibuat untuk mengalirkan air atau menurunkan muka air tanah pada
daerah longsoran. Metoda ini dapat digunakan pada longsoran besar dengan bidang
gelincir yang dalam dengan membuat lubang setengah mendatar hingga mencapai
sumber airnya. Air dialirkan melalui pipa dengan diameter 5 cm atau lebih yang
berlubang pada dindingnya. 
Penempatan pipa-pipa penyalir tergantung dari jenis material yang akan diturunkan muka
air tanahnya. Untuk material yang berbutir halus jarak masing-masing pipa antara 3 - 8
meter, sedangkan untuk material berbutir kasar dengan jarak antara 8 - 15 meter.
Efektifitas cara ini tergantung dari permeabilitas tanah yang akan menentukan banyaknya
air yang dapat dialirkan keluar. 

(4) Pelantar

Pelantar sangat efektif untuk menurunkan muka air di daerah gerakan tanah yang besar,
tetapi pemasangannya sulit dan mahal.
Cara ini lebih banyak dilakukan pada lapisan batu, karena umumnya memerlukan
penyangga yang relatif sedikit dari pada tanah. Agar dapat berfungsi secara efektif,
pelantar ini digali di bawah bidang longsor. Kemudian dari atas dibuat lubang yang
berhubungan dengan pelantar untuk mempercepat aliran air dalam material longsor.

(5) Sumur Pelega.

Umumnya sumur pelega efektif untuk menanggulangi longsoran berukuran kecil yang
disebabkan oleh rembesan. Dibuat dengan menggali bagian kaki longsoran akan tetapi
galian ini haris segera diisi dengan batu, hal ini untuk menjaga agar tidak kehilangan gaya
penahan yang dapat mengakibatkan terjadinya longsoran lebih besar.
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(6) Penyalir Parit Pencegat (Saluran Pemotong).

Penyalir parit pencegat dibuat untuk memotong aliran air tanah yang masuk ke daerah 
longsoran. Parit ini. digali di bagian atas mahkota sampai ke lapisan yang kedap air,
sehingga air tanah terpotong oleh parit tersebut. Pada dasar galian dipasang pipa dengan 
dinding berlubang untuk mengalirkan. air tanah. Pipa ini kemudian ditimbun dengan 
material yang dapat berfungsi sebagai penyalir (filter). Cara ini dapat digunakan bila 
kedalaman lapisan kedap tidak lebih 3 - 5 meter. Efektifitas cara ini tergantung dari kondisi 
air tanah dan perlapisannya.

(7) Penyalir Liput

Penyalir liput dipasang diantara lereng alam dan timbunan yang sebaiknya dilakukan
pengupasan pada lereng alam sampai mencapai tanah keras, sebelum penyalir liput
dipasang penyalir yang terdiri dari material berbutir ini dihamparkan menutupi seluruh
lereng alam yang akan ditimbun. Air yang mengalir melalui penyalir liput ini ditampung
pada penyalir terbuka yang digali dibawah kaki timbunan.

(8) Elektro Osmosis

Elektro osmosis merupakan salah satu cara penanggulangan longsoran khususnya untuk 
lanau dan lempung lanauan. Cara ini relatif mahal dan jarang digunakan, karena tidak
dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, bila proses elektro osmosis tidak
berjalan. Metoda ini dilakukan dengan menempatkan dua elektroda sampai pada
kedalaman lapisan jenuh air yang akan dikeringkan, kemudian arus listrik searah di
alirkan. Arus listrik terimbas menyebabkan air pori mengalir dari anoda ke katoda. 
Elektroda diatur agar tekanan air menjauhi lereng yang berfungsi mengurangi kadar air
dan tekanan air pori sehingga meningkatkan kemantapan lereng. 

Macam-macam cara penanggulangan untuk mengendalikan air rembesan dapat
dilihat pada Gambar 5.3.
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Gambar 5.3. Cara-cara Pengendalian Air Rembesan
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VI.   CONTOH KASUS 

6.1. CONTOH PERHITUNGAN PENANGGULANGAN LONGSORAN DENGAN
        "TATA SALIR"

      Evaluasi hasil penyelidikan

-    Perlapisan tanah. 

Umumnya  terdiri  dari  pasir  kelanauan  ( merupakan material timbunan)
dengan plastisitas rendah, tebal maksimum 3,00 meter. 
Lapisan dibawahnya terdiri dari lempung coklat, merupakan bagian kritis daerah 
bidang longsor. 

-    Air tanah.

Kondisi tata salir jelek, muka air tanah pada musim hujan mencapai ± 0,60 meter
dari muka   tanah   setempat,   sedangkan   pada musim kemarau terjadi
hal sebaliknya. Kondisi air tanah merupakan air tanah bebas. 

-    Pengujian laboratorium : 

1. = 10,50 o

2. Gradasi tanah dasar : D85 = 0,29 mm
D15 = 0,045 mm

-    Tipe longsoran :
Merupakan   longsoran  rotasi yang  pada  keadaan  paling  kritis dapat
berantai sampai ke sungai.
Kedalaman bidang gelincir maksimum mencapai 7,00 meter.

Analisa

1. Muka air tanah.

Untuk mengevaluasi faktor   keamanan,   maka   diperlukan   parameter-
parameter tanah

12 12

  (N – U2) tan Ø r +   c r L
FK  = 1 1

 12 

T
  1
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pada bidang  longsor, maka  perhitungan didasarkan pada kestabilan lereng saat longsor.

Diambil

FK = 1, didapat cr = 0,28 t/m2

Dengan parameter tanah kondisi residual diatas, maka dapat diketahui faktor keamanan
pada kondisi muka air tanah  = u1 (kondisi musim kemarau). 

25,09 + 8,064
  = =  1,23 

      26,92 

Dari hasil ini berarti jika kondisi muka air tanah dapat tetap dipertahankan pada kondisi ul
kestabilan lereng cukup aman. Untuk mendapatkan keadaan aman pada musim
penghujan dimana fluktuasi muka air tanah cukup tinggi, maka di dalam 
penanggulangnan perlu menurunkan/menjaga muka air tanah pada kondisi uo dimana
lebih dalam dari ul (FK diambil = 1,50).

Analisa stabilitas :

Maka didapat : 

12

   Uo = 10,45 ; Uo = 1,00 meter
 1

Jadi muka air tanah diturunkan = 1,00 meter dari dasar saluran terbuka (U1 )

2. Filter Material

Dari uraian-uraian diatas  maka penanggulangan  dengan   melakukan
pemotongan aliran air tanah dapat  dilakukan  dengan  pembuatan  subdrain.
Untuk keperluan ini perlu diketahui filter material yang dapat digunakan. 
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Material setempat :     Pasir : D85 = 1,190 mm
   D15 = 0,297 mm

Tanah dasar          : D85 = 0,290 mm
              D15 = 0,245 mm

Kerikil   D85 = 30,00 mm
 D15 = 12,00 mm

Dicoba campuran pasir 65 % dan kerikil 35 % didapat,

       D85 =   20,00 mm
       D15  = 0,250 mm

D15 filter 0,250
Syarat I     : = = 0,862 < 5

D85 subgrade 0,290

D15 filter 0,250
Syarat II     :  =     =   5,600 > 5

D15 subgrade 0,045

D85 filter      20
Syarat III     : = =    2,000 > 2

Dlubang 1 cm      10

D85 filter   20
 : =     = 3,150 > 2

Dlubang 0,25"   6,350 

Maka filter material yang dipakai adalah campuran 65 % pasir dan 35 % kerikil dengan
menggunakan pipa PVC Ø 30 cm dengan D lubang = 1/4 " dan jarak lubang 7 cm.

6 - 3 



6.2.  CONTOH PERHITUNGAN PENANGGULANGAN LONGSORAN DENGAN
   MENGUBAH GEOMETRI (PEMOTONGAN)

Evaluasi hasil penyelidikan lapangan :

- Perlapisan tanah : terdiri dari lanau pasiran coklat dan kerikil kerakal dengan
plastisitas rendah, tebal berkisar antara 3,00 - 5,50 meter.
Lapisan  dibawahnya  terdiri  dari lempung  abu-abu yang  dilanjutkan  dengan
boulder andesit  kemudian  Ianau pasiran  kelempungan abu-abu  lembek sampai
dengan agak kokoh sampai kedalaman - 14,00 m.

- Air tanah : muka air tanah pada lokasi; 
-   Di sekitar badan jalan -1,30 m muka tanah setempat.
-   Di bawah badan jalan - 2,65 m muka tanah setempat.

-    Tipe longsoran merupakan longsoran rotasi.
Kedalaman bidang longsor maximum mencapai - 14,00 meter dan muka tanah
setempat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas dan dari hasil pemetaan/pengukuran
potongan melintang di daerah sumbu longsoran maka untuk menaikkan SF (faktor
keamanan) dapat dilakukan; pemotongan /pengurangan momen pendorong. Longsoran
yang berbentuk rotasi dapat ditanggulangi dengan cara pemotongan sehingga
momen penggerak dapat diperkecil.
Pemotongan yang efektif dapat dilakukan pada bagian kepala. 
Untuk menentukan beberapa besarnya potongan dapat dibuat analisa dengan mencoba--
coba beberapa pemotongan sehingga didapat faktor keamanan yang dikehendaki. Momen
pendorong dapat dihitung dengan membuat segmen-segmen yang masing-masing dapat
diketahui momennya.
Momen pendorong sisa = (10052,26 - 2195,85) ton.m = 7437,54 ton.m. Resultante 
momen menjadi = (7856,41 - 418,87) ton.m. = 7437,54 ton.m.
Dengan   perhitungan adanya   pengurangan momen   akibat   pemotongan, maka  faktor
keamanan dapat dinaikkan menjadi sebagai berikut :

 9633,39
FK    = 1,3 atau naik ± 30 %.

7437,54

6.3. CONTOH       PERHITUNGAN PENANGGULANGAN BANGUNAN
TEMBOK PENAHAN. 

Jenis gerakan  : rotasi
Bidang longsor : seperti gambar E.5
Pengujian laboratorium  : s   =  2,00 t/m3

= 10 °

Salah satu tipe penanggulangan dengan penambatan adalah dengan tembok
penahan. Tembok penahan sebaiknya diletakkan pada kaki longsoran. Di bawah ini
adalah perhitungan tembok penahan, untuk mendapatkan faktor keamanan FK = 1,50.
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Contoh Perhitungan Bangunan Penahan : 

Dalam gambar diatas diketahui : 

- s =   2,00 t/m3 (berat isi tanah)
- b  = 1,602 t/m3 (berat isi tanah urugan) 
-   EF = 28,65 m
-  = 100

- t = 2,50 t/m3  (berat isi tembok penahan)

Rumus-rumus yang digunakan : 

-  PR cos   = W tan w

     -   Pr =  SF. T - N tan  - cs . 11-8

T - N tan 
-  cs = 

  EF 

Perhitungan : 
11

 N   =  65830 kg =   65,83 ton
1

       1 1 T  =  20430 kg =  20,43 ton

1

 20,43 - (65,83 x 0,1763)
        Cs       =      =    0,308 t/m2

29,65

        Untuk mencari PR
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FK = 1,50

      8    N    =     57658 kg = 57,658 ton

     1

         T    =    23154 kg = 23,154 ton
      8

      1

11-8 =       22.86 m

PR =      1,5 (23,154) - (57,658 x 0,1763) - (0,308 x 22,86)
=    17,525 ton
=      22 o; cos    = 0,1763

wB           =      35 o; tan wB =   0,700 

PR cos   17,525 x 0,927
W =     =         = 23,208 ton

  tan wB  0,700 

W         23,208
AB =             =      = 9,283 m2

t        9,283

Dari luas bangunan ini dapat ditentukan ukuran dari tembok penahan dengan cara coba-
coba.
Setelah ditentukan ukuran tembok penahan, kemudian di kontrol terhadap persyaratan
keseimbangan seperti terhadap guling, geser pondasi penurunan dan kemungkinan
keruntuhan pada bidang longsor lainnya. Pada tembok penahan ini harus diperhatikan 
drainase tembok penahan berupa antara lain lubang penyalur untuk melepas tekanan
hidrostatis yang mungkin terjadi di belakang tembok penahan. 

6.4.   CONTOH PERHITUNGAN PENANGGULANGAN DENGAN TIANG.

Salah satu tipe penanggulangan lain dari bangunan penahan adalah : dengan tiang, berikut
ini adalah contoh analisa penggunaan profil INP.

Evaluasi hasil penyelidikan lapangan : 
-    Bidang longsor diperkirakan adalah : EF (gambar 6.2)
-    Jenis gerakan : bentuk rotasi
-    Pengujian di laboratorium :

   Cu = 0,35 kg/cm2

u       =   10°

t =   2  t/m3

Bidang longsor EF, dihitung dalam 1 meter lebar. Dari perhitungan secara grafis
diperoleh luas masing-masing segmen :
W  =  berat masing-masing segmen = luas x t

N =  W cos  = gaya normal tegak lurus bidang longsor
T    =  W sin  = gaya geser sepanjang bidang longsor
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    =    sudut antara bidang longsor terhadap garis horizontal.

1 1 N =  215,787 kg

1

1 1 T =  66,969 kg

1

11-11     =  28,65 meter

Dengan =   10° tan =   0,1763 
Asumsi FK      = 1

      1 1                     1 1

   T, FK  -  N tan  1 x 66,969 - 215,787 x 0,1763
C =       P1                     P1 =
 11-1  28,65

    =  0,10 kg/cm2

dimana : 
f = sudut geser dalam
FK = faktor keamanan
C = kohesi tanah
I = panjang bidang longsor

Hitung PR : PR  =  gaya yang harus ditahan oleh kelompok tiang

Hitung PR : PR =   gaya yang harus ditahan oleh kelompok tiang
 8 8
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PR       = FK     T -     N  tan   - c . 11-8
   1  1

11-8    =     22,86 meter
     8

T =     75,897 kg
     1

     8

N     =      189,000 kg
      1

FK        1,5

PR = (1,5 x 75897,6 - 189,000 x 0,1763 - 0,1 x 22,86 x 104) kg/m'

=     57665,7 kg/m'

cos    =   cos 22o =   0,9272; Pr cos = 53466,7 kg
h =   61 m =    tinggi tiang dari permukaan tanah sampai bidang longsor.
M = 53466,7 kg,l/3.6,1 meter  = 108715,62 kg.m
M = 108715 kg.m ;  Q = 53466 kg n = jumlah baris

      M = jarak as-as dalam meter

 108715 x m
* Mdesain =  misal ; n = 4 baris

   n

108715 x m
   Mdesain =            kg.m.

 4 

M
s  = M = s . W 

              W 
as = 1200 kg/cm2

s   =    1200      kg/cm2

INP  260  F = 53,3 cm2

         W =    442 cm3

102 . 27 . 178 . 75      m   =    1200,442
              m   =    0,195 meter

INP 300           F = 69,0 cm3

          W =    653 cm3

           B =    125 mm

102 . 27 .178 .75 m   =   1200.653
               m   = 0,288 meter

Qdesain
* s =     ; s =     0,58 . 1200 =   700 kg/cm2

   F 
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53466 0,28
            = x

   4 69,0

  = 54,24   kg/cm2

        s = gaya geser antara tanah dan tiang, sepanjang tiang
   c = kohesi dari pengujian di laboratorium

        h = panjang tiang
        d =  lebar/diameter tiang

* sBada  B= 2.c.h.d
 = 2 x 0,35 kg/cm2 x 6,1 x 102 cm x 12,5 cm
= 5337,5 kg

  PR . cos  x m   53466 x 0,28
     sdesain =    =    = 3742,62 kg

             n               4 

  sada 5337,5
FK =                =               = 1,42

                           sdesain 3742,6

* Kemungkinan terhadap bidang longsor FG

    11

N   =    278291 kg
    1

11

     N   = 75302 kg
 1

  11-11 =    34,75 meter

11

  N tan + cs . 1 
 FK  =          P1

T

278.291 x 0,1763 + 0,1 x 34,75 x 104

                 = 
75.302 1,113

                 =   1,113 

Kesimpulan : 
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Bila dianggap FK = Faktor keamanan di atas belum mencukupi, maka pemancangan
tiang bisa diperdalam.

Gambar  6..3.   Penempatan tiang (tampak atas) 
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SURVEI PENDAHULUAN
PENYELIDIKAN LONGSORAN

SUB    DIREKTORAT    JALAN
DIREKTORAT   BINA     TEKNIK 
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROYEK    :  LONGSORAN  ANTARA  KOTA  :  SAMARINDA 
STASION/LINK/KM : 44 + 475 DAN KOTA : BALIK APANP
PROPINSI    :  KALTIM  PETUGAS  : IRA  S

1. PENAMPANG MEMANJANG BADAN JALAN :  (1) [ + 100 m]  DATAR  (3) LANDAI TURUN 2,0 m 
(2)  BERGELOMBANG  (4) LANDAI NAIK    m 

2. PENAMPANG TEGAK  BADAN JALAN :   (1) KIRI TEBING DAN KANAN JURANG   (3) KIRI KANAN TEBING
  (2) KANAN TEBING     (4) PADA DAERAH TIMBUNAN

3. JENIS LAPISAN PERMUKAAN : (1) ASPAL BETON  (3) BUTAS   (5) BATU PECAH   (7) ASPAL HRS 
  (2) PENETRASI   (4) PELABURAN      (6) TANAH

a. KONDISI (1) BAIK (2) SEDANG (3) RUSAK

b. JENIS KERUSAKAN   (1) RETAK-RETAK (3) AMBLAS
(2) BERGELOMBANG    (4) LUBANG-LUBANG
(5) .......................................................................

4. KONDISI DRAINASE : (1) BERFUNGSI (2) KURANG BERFUNGSI (3) TIDAK BERFUNGSII. 
K

E
A

A
D

A
N

  B
A

D
A

N
  J

AL
A

N

5. KONDISI BAHU    :   (1) BERFUNGSI   (2) KURANG BERFUNGSI   (3) TIDAK BERFUNGSI 

6. MORFOLOGI  :   (1) PANTAI  (2) RAWA (3) DATARAN (4) PERBUKITAN    (5) PEGUNUNGAN

7. TRACE JALAN (RENCANA JALAN) PADA :   (1) LEMBAH   (2) LERENG (3) PEGUNUNGAN

8. TINGKAT PELAPUKAN :   (1) SEGAR (2) AWAL (3) MENENGAH      (4) LANJUT

9. STRUKTUR : (1) SEGAR  (2) KEKAR   (3) PERLAPISAN  N ...........O E/ .............O

10. AIR TANAH/MATA AIR : (1) ADA BERPENGARUH (2) ADA TAK BERPENGARUH     (3) TIDAK ADA 

11. AKTIVITAS MANUSIA  : (1) ADA PENGAMBILAN :  (a) KERIKIL   (b) PASIR  (c) BONGKAH BATU
(2) TIDAK ADA 

12. SIFAT LONGSORAN    ; 1/3  ASPAL JALAN RETAK-RETAK DAN AMBLAS SEPANJANG 42 METER,
  TURUN SEKITAR  20 – 50 cm.

II.
 G

E
O

LO
G

I 

13. PENYEBAB LONGSORAN  : 1)  LERENG BADAN JALAN CUKUP TERJAL DAN CURAM.
2)  SIFAT TANAH PELAPUKAN YANG EROSIF.

14. STRENGTH (KUAT TEKAN) :  (1) TINGGI (>14kg/cm2) (3) LEMAH (TRIABLE) 
(2) SEDANG ( + 14kg/cm2)   (4) qu = ........................kg/cm2

15. KARAKTER KELULUSAN AIR :     (1) SANGAT LULUS (GOOD DRAINAGE)  (2) LULUS (PERVIOUS) 
    (3) KEDAP (IMPERVIOUS)  (4) SANGAT KEDAP (PART IMPERVIOUS)

16. KEKERASAN : (1) AMAT KERAS [ >7]   (2) KERAS [ 3 – 6 ] (3) RAPUH  (4) LUNAK [< 2]

17. PENGARUH SESAR/KEKAR :   (1) KUAT (2) SEDANG   (3) LEMAH  (4) TIDAK ADA

18. INDURASI (SEMENTASI)      :  (1) KUAT (2) SEDANG   (3) LEMAH

19. KESTABILAN BADAN JALAN : (1) STABIL  (2) TAK STABIL  (3) RETAK-RETAK     (4) LONGSOR     42 m

 a. JENIS LONGSORAN :   (1) RUNTUHAN; (a) BATUAN (b) TANAH  (c) BAHAN LEPAS
(2) ALIRAN [FLOW]; (a) BATUAN   (b) TANAH  (c) BAHAN LEPAS
(3) GELINCIR [ROTASI]; (a) BATUAN (b) TANAH

 GELINCIR [TRANSLASI];  (a) BATUAN (b) TANAH
(4) LUMPUR

 b. PENANGGULANGAN :  (1) PERBAIKAN DRAINASE    (4) UNDAK-UNDAK
(2) PEMBUATAN TEMBOK PENAHAN    (5) RELOKASI
(3) MEMPERKECIL KEMIRINGAN LERENG ........................................ %

20. KANDUNGAN AIR : (1) BASAH  (2) KERING

21. KEPADATAN (DENSITY)  :   (1) AMAT LEPAS [VERY LOOSE]   (4) PADAT [DENSE]
 UNTUK LAHAN TRANSPORT   (2) LEPAS [LOOSE]  (5) AMAT PADAT [VERY DENSE]

  (3) SEDANG [MEDIUM]

22. KONSISTENSI UNTUK  :  (1) AMAT LUNAK [VERY SOFT]    (2) LUNAK [SOFT]
 FINESOIL [RESIDUAL SOIL]  (3) SEDANG [MEDIUM]  (4) KERAS [FIRM] 

  (5) AMAT KERAS [ VERY HARD] 

 - PLASTISITAS  :   (1) TINGGI (3) RENDAH 
  (2) SEDANG    (4) SANGAT RENDAH 

III
. S

IF
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 - KEMIRINGAN LERENG  :   (1) SANGAT CURAM > 45 0 T; > 70 0 B    (3) LANDAI 10 0 – 30 0 T; 25 0 – 45 0 B 
  (2) CURAM 30 0 – 45 0 T; 45 0 – 70 0 B     (4) SANGAT LANDAI <10 0 T; < 25 0 B 
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SURVEI PENDAHULUAN PENYELIDIKAN LONGSORAN 

1. SUDUT LERENG :  (1) SANGAT CURAM > 45 0 T; >70 0 B   (3) LANDAI 10 0 – 30 0 T; 25 0 – 45 0 B 
 (2) CURAM  30 0 – 45 0 T; 45 0 – 70 0 B   (4) SANGAT LANDAI < 10 0 T;< 25 0 B 

IX
. K

EA
D

A
A

N
LE

R
EN

G

2. KETINGGIAN       :  (1) SANGAT TINGGI ( > 30 m)   (3) RENDAH (2 – 9 m) 
 (2) TINGGI (9 – 30 m)  (4) SANGAT RENDAH ( < 2 m)

1. KEADAAN MEDAN [TOPOGRAFI]  :   (1) PEGUNUNGAN (2) PERBUKITAN        (3) DARATAN

2. PENGGUNAAN TANAH [LAND USE] :   (1) GUNDUL    (4) KOLAM    (7) SEMAK-SEMAK
  (2) SAWAH (5) HUTAN   (8) PERUMAHAN
  (3) KEBUN  (6) PERTAMBANGAN (9) ...........................

X.
 S

TA
B

IL
IT

A
S

D
A

ER
A

H
LO

N
G

SO
R

A
N

3. KEADAAN DAERAH UMUMNYA   :   (1) STABIL (2) TIDAK STABIL

XI     - KONSTRUKSI PENANGGULANGAN YANG TELAH ADA, MACAM :    HASIL : (1) BAIK
  (1)  PERMANEN (2)  SEMI PERMANEN   (3)  TAMBAL SULAM (2) GAGAL

1. PENYELIDIKAN LANJUTAN YANG DIPERLUKAN :   (1) PENYELIDIKAN LAPANGAN
(2) PENYELIDIKAN GEOHIDROLOGI 

ad 1).  (1) AS LONGSORAN  (3) CONTOH TANAH TIDAK TERGANGGU       (5) PETA SITUASI
  (2) PENAMPANG TANAH   (4) BIDANG GELINCIR (6) PETA GEOLOGI TEKNIK 

ad 2).  (1) AIR PERMUKAAN (3) PERMEABILITAS
  (2) AIR TANAH  (4) TEKANAN AIR PORI

2. SIFAT PENYELIDIKAN :    (1) SEDERHANA   (2) DETAIL

XI
I. 

PE
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D
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A
N

 L
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3. MAKSUD :  MENCARI KEDALAMAN BIDANG GELINCIR DAN URUT-URUTAN LAPISAN
   TANAH/ BATUAN.

XI
II.

 P
EN

A
N

G
G

U
LA

N
G

A
N

1. KEMUNGKINAN PENANGGULANGAN :
    A.  (1) DRAINASE PERMUKAAN : a. SALURAN PERMUKAAN b. PENUTUP RETAKAN

(2) DRAINASE BAWAH PERMUKAAN :  a. SALURAN PEMOTONG
  b. SALURAN HORIZONTAL [HORIZONTAL DRAIN] 
  c. SALURAN VERTIKAL [VERTIKAL DRAIN] 

    B.  PEMOTONGAN GEOMETRIS :   (1) PEMOTONGAN KEPALA  (3) PENANGGAN [BENCHING]
(2) PELANDAIAN LERENG (4) PEMOTONGAN HABIS
(5) PENGUPASAN LERENG DIATAS JALAN
(6) PENGUPASAN LERENG DIBAWAH JALAN

   C, BANGUNAN PENAHAN :     (1) BRONJONG     (2) TEMBOK PENAHAN  (3) SUMURAN 
 (4) TIANG;     a. TIANG PANCANG b. SHEET PILE c. TIANG BOR 
 (5) TANAH BERTULANG  (6) PENGANGKERAN BATU 

   D. STABILISASI
   E. RELOKASI
   F. LAIN-LAIN :    (1) JEMBATAN   (3) BUTTRES (5) BAHAN RINGAN 

   (2) BEBAN KONTRA  (4) PENGGANTIAN MATERIAL  (6) ELECTRO OSMOSIS

1. LALU LINTAS :   (1) SEDIKIT [< 50]    (2) SEDANG [50 – 200] (3) PADAT [> 200] 

2. MATERIAL YANG TERSEDIA :       (1) BATU  (3) PASIR (5) KAPUR (7) .......................
   (2) KAYU (4) BAMBU (6) SHEET PILE,PIPA 

SARAN :
1). PEMBUATAN TEMBOK PENAHAN BETO SEPANJANG 50 METER DENGAN PONDASI TIANG
     PANCANG BETON.
2). STABILISASI TANAH DENGAN RENOLIT PANJANG  50 X 10 X 10 METER.
3). KONSTRUKSI DENGAN GEOTEKSTIL..

XI
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SURVEI PENDAHULUAN PENYELIDIKAN LONGSORAN

1. KLASIFIKASI : (1) RUNTUHAN [FALL]   (2) ROTASI  (3) ALIRAN [FLOW]
  (4) GELINCIR [SLIDE] (5) TRANSLASI   (6)  KOMBINASI

2. MATERIAL YANG BERGERAK :   (1) BATUAN (2) TANAH (3) BAHAN LEPAS  (4) LUMPUR

IV
. J

E
N

IS
 

3. BATUAN DASAR :  (1) SEDIMEN  (2) BEKU  (3) METAMORFOSA, JENIS : SPS/SLP

 - UNTUK  JENIS ROTASI : (1) TUNGGAL (SINGLE)   (2) MULTIPLE  (3) BERANTAI
 - UNTUK  JENIS TRANSLASI   : (1)  BLOCK  (2) SLAB  (3) MULTIPLE  (4) LATERAL SPREADING

1. KECEPATAN    :   (1) SANGAT CEPAT [> 0.3 m/MENIT]  (3) LAMBAT [1.5 m/HARI – 1.5 m/TAHUN]
  (2) CEPAT [0.3 m/MENIT – 1.5 m/HARI]   (4) SANGAT LAMBAT [<1.5 m/TAHUN]

2. KEDALAMAN   :  (1) SANGAT DANGKAL  [< 1.5 m] (3) DALAM [ 5.00 – 20.00 m]
  (2) DANGKAL [ 1.50 – 5.00 m ]    (4) SANGAT DALAM [ > 20.00 m ]

V
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3. AKTIFITAS :  (1) AKTIF  (2) TENANG [ SEMENTARA ]   (3) DRAIN [ SUDAH STABIL ] 

1. MENINGKATNYA TEGANGAN GESER :  (1) HILANGNYA PENAHAN LATERAL
  (2) HILANGNYA PENAHAN PADA BAGIAN BAWAH
  (3) PEMBEBANAN [ SURCHAGE ] 
  (4) TEGANGAN TANAH AKIBAT GEMPA, PEMANCANG, LALU

LINTAS , DLL 

 ad 1). (1)  EROSI SUNGAI ATAU PANTAI 
   (2)  PENYESUAIAN SUDUT LERENG AKIBAT LONGSORAN
   (3)  PENGGALIAN, PENGAMBILAN MATERIAL, KANAL, DLL
   (4)  BERGERAKNYA TEMBOK PENAHAN TANAH, TURAP BAJA, BRONJONG, DLL
   (5)  PENGERINGAN DANAU ATAU DRAWDOWN SUATU RESERVOIR

   ad 2).   (1)  EROSI BAGIAN BAWAH TEBING OLEH AIR SUNGAI
   (2)  MELAPUKNYA LAPISAN TANAH/BATUAN PADA BAGIAN BAWAHNYA
   (3)  EROSI PADA MATERIAL BERBUTIR DIBAGIAN BAWAH LAPISAN KERAS/PADAT

   ad 3).   (1)  ALAMIAH : (a) GENAGAN AIR HUJAN, MATA AIR, REMBESAN, DLL
   (b) AKUMULASI TALUS DI ATAS LERENG

   (2)  TINDAKAN MANUSIA :   (a) KONSTRUKSI BANGUNAN 
  (b) BERAT GEDUNG, BEBAN KA ATAU BANGUNAN LAINNYA
  (c) BERAT AIR DALAM KOLAM, SAWAH, RESERVOIR, DLL
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2. MENURUNNYA KUAT GESER :  (1) SIFAT BAWAAN
(2) PERUBAHAN AKIBAT PELAPUKAN DAN REAKSI KIMIA 
(3) PERUBAHAN GAYA-GAYA ANTAR BUTIR AKIBAT TEKANAN AIR PORI 
(4) PERUBAHAN STRUKTUR TANAH

   ad 1). (1) KOMPOSISI   (2) TEKSTUR  (3) STRUKTUR 
   ad 2). (1) DEINTERGRASI    (3) RETAKAN PADA PERMUKAAN

(2) HIDRASI PADA MINERAL   (4) RETAKAN PADA BIDANG PERLAPISAN/GESER
  (5) HILANGNYA SEMENTASI 

 ad 3).  (1) GAYA APUNG DALAM KONDISI JENUH AIR 
(2) HILANGNYA TARIKAN KAPILER AKIBAT PENJENUHAN

VII. - LETAK LONGSORAN TERHADAP BADAN JALAN [ CANTUMKAN DALAM SKETSA ] 
  (1) DI ATAS BADAN JALAN (2) DI TENGAH BADAN JALAN  (3) DI BAWAH BADAN JALAN

VIII.

- MASA LONGSORAN [ CANTUMKAN DALAM SKETSA ] 
  (1) LUAS :  42 X 10 X 10  m2     (2) VOLUME : ……………………… m3

  (3) DISKRIPSI : BATUAN DASAR BATU PASIR KUNING KECOKLATAN, GRADASI BURUK, SEMENTASI
SEDANG – LEMAH, SANGAT LAPUK.
TANAH PELAPUKAN BERUPA PASIR HALUS LAINANAN, GRADASI BURUK, KUNING
KECOKLATAN, SETEMPAT LEMPUNG LAINANAN (PLASTISITAS SEDANG – TINGGI) 
LUNAK.
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I. PENYELIDIKAN PENDAHULUAN

1.1. PEMETAAN TOPOGRAFI

Luas daerah pemetaan topografi sekurang-kurangnya mencakup daerah yang terlanda
gerakan tanah, bila perlu dilakukan lebih luas sesuai dengan keperluannya. Skala peta 
topografi tidak dapat secara mutlak ditentukan, akan tetapi disesuaikan dengan keadaan di
lapangan serta keperluannya. Dari pengalaman skala peta topografi yang dipakai berkisar
antara 1 : 200 sampai 1 : 2.000.
Pemetaan topografi terinci harus dilakukan kearah bukit dan lembah dengan jarak setengah
dari panjang longsoran diluar daerah longsoran. Prinsip penentuan luas pemetaan adalah
jarak minimum ke arah bukit harus sekurang-kurangnya sampai menjumpai perubahan
kemiringan lereng di atas mahkota longsoran, maksimum adalah puncak lereng. Jarak
minimum kearah lembah adalah sampai ada perubahan lereng di bawah ujung kaki
longsoran, maksimum adalah sampai dasar lembah.
Pada arah lebar, pemetaan harus mencapai sekurang-kurangnya setengah lebar longsoran di
luar daerah longsoran. Bila batas-batas longsoran tidak jelas maka pemetaan dilakukan
minimal mencakup daerah potensi longsor. Interval garis ketinggian minimal 0,5
meter. Penampang harus diambil melewati garis lereng yang paling curam. Bila gerakan
tidak searah dengan lereng yang paling curam maka harus dibuat pada dua arah yaitu
satu sejajar dengan arah gerakan dan satu lagi sejajar dengan permukaan tanah yang
paling curam.
Untuk longsoran kecil cukup tiga penampang, satu pada as longsoran dan dua pada 
seperempat dari lebar daerah longsoran. Untuk longsoran besar, maka penampang harus
dilakukan dengan jarak 30 - 60 m.

1.2. PEMETAAN GEOLOGI

Pemetaan geologi untuk longsoran agak berbeda dengan pemetaan geologi umum. Dalam 
geologi longsoran, batuan dan tanah digambarkan secara terpisah karena sifat fisik
keduanya berbeda. Klasifikasi batu yang digunakan dalam pemetaan ini dapat dilihat dalam 
tabel B-1 dan B-2.

Tabel B-1 Klasifikasi batuan beku dan metamorf.

KELOMPOK GENESA METAMORF BEKU

STRUKTUR UMUM BERFOLIASI M A S I F 

KOMPOSISI

Kwarsa,
felspar,mika,
mineral
gelap,menjarum.

Mineral terang, kwarsa,felspar,
mika

Mineral
terang dan

gelap
Mineral gelap

Asam Menengah Basa Ultra basa

PEGMATITBerbutir
sangat
kasar GRANIT DIORIT GABRO
Berbutir
kasar
Berbutir
sedang
Berbutir
halus

Berbutir
sangat
halus

GENES selang-
seling lapisan
mineral berbutir
dan berlembar

MIGMATIT
SEKIS
SERPENTINIT

FILIT SABAK 
MILONIT

GRANIT
MIKRO

RIOLIT

DIORIT
MIKRO

ANDESIT

DOLERIT

BASALT

PIROKSENIT
dan
PERIDOTIT
SERPENTINIT

OBSIDIAN dan PITCHSTONE TAKLITITGelas
amorf GELAS VOLKANIK
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Tabel B.2 Klasifikasi batuan sedimen

KELOMPOK GENESA SEDIMEN BAHAN   ROMBAKAN PPIROKLASTIK KIMA/
ORGANIK

TRUKTUR UMUM B   E  R L A P    I    S

Komposisi Butiran batu kwarsa feispar dan material lempung. Butiran karbonat
> 50%

Butiran batuan beku berbutir
halus > 50%

Butiran berasal dari pecahan batuanBerbutir
sangat
kasar

BERANGKAL
KERAKAL Butiran membundar KONGLOMERAT 

KERIKIL Butiran menyudut BREKSI

KERIKIL
KARBONAT

KALSI
KARBONAT

Butiran membulat
AGLOMERAT

Butiran menyudut
BREKSI VOLKANIK
TUFA LAPILI

Butiran terutama berasal dari pecahan mineral.Berbutir
kasar

Berbutir
sedang

PASIR

B
A
T
U

P
A
S
I
R

BATUAN  KWARSA : 
   95% kwarsa

ARKOSA   75% kwarsa
   25% feispar

GREWAKI  75% kwarsa
   15% bahan rombakan

   pecahan batuan
   dan feispar.

PASIR
KARBONAT

KALKA
RENIT TUFA

Berbutir
halus LANAU

BATU LANAU 50% partikel
   berbutir
  .halus

LANAU
KARBONAT

TUFA  berbutir halus.

U
K

U
R

A
N

 B
U

TI
R

A
N

  (
 m

m
)

- 60 

- 20

- 0.04

-
0.002

Berbutir
sangat
halus

LEMPUNG

BATU LEMPUNG 50% partikel
  butir
  Sangat
   halus.

BATU
LUMPUR

SERPIH

Batu lumpur
menyerpih

N
A

PA
L

LUMPUR
KARBONAT

KALSI SILTIT

KAPUR

KAPUR
LUTIP

B
A

TU
 G

A
M

PI
N

 D
A

N
 D

O
LM

IT

TUFA berbutir sangat
halus

A
B

U
 V

O
LK

A
N

IK

EVAPORIT
(HALTE)

(GIPS)

BATU
GAMPING

DOLAMIT

RIJANG

GELAS
AMORF

LIGNIT
BATUBARA
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Tanah dan. bebatuan dibedakan menurut tingkat pelapukannya. Berdasarkan sifat-sifatnya
batu dengan tingkat pelapukan sangat lapuk dan lapuk sempurna dikelompokkan menjadi
tanah. Sedang batu dengan tingkat pelapukan mulai segar (tak lapuk) sampai lapuk
sedang, dikelompokkan menjadi batuan (lihat tabel B-3).

Tabel B.3. Tingkat Pelapukan Batuan.

TINGKAT
PERUBAHAN

WARNA

KEADAAN
REKAHAN

SIFAT
PERMUKAAN

TEKSTUR
ASAL

KEADAAN
BATAS

BUTIRAN

TANDA  PENGENAL
 DIAGNOSTIC

FEATURE

ISTILAH
TERM DISCOLOURATION FRACTURE

CONDITION
SURFACE

CHARACTERISTICS
ORIGINAL
TEXTURE

GRAIN
BOUNDARY
CONDITION

TAK LAPUK TIDAK TERTUTUP ATAU
BERUBAH WARNA TIDAK BERUBAH TETAP RAPAT

UNWEATHERED NONE CLOSED OR
DISCOLOURED UNCHANGED PRESERVED TIGHT

AGAK LAPUK

< 20% DARI JARAK
ANTARA

REKAHAN PADA
KEDUA SISINYA

BERUBAH WARNA
DAN MUNGKIN

TERISI ISIAN TIPIS

SEBAGIAN
BERUBAH WARNA TETAP RAPAT

SLIGHTY
WEATHERED

< 20% OF
FRACTURE

SPCING ON BOTH
SIDES FRACTURE

DISCOLOURED MAY
CONTAIN THIN

FILLING

PARTIAL
DISCOLOURATION PRESERVED TIGHT

LAPUK SEDANG

< 20% DARI JARAK
ANTARA

REKAHAN PADA
KEDUA SISINYA

BERUBAH WARNA
DAN MUNGKIN

TERISI ISIAN TIPIS

SEBAGIAN ATAU
SELURUHNYA

BERUBAH WARNA
TIDAK REPUI

KECUALI BATUAN
TERSEMEN

TETAP SEBAGIAN
TERBUKA

MODERATELY
WEATHERED

< 20% OF
FRACTURE

SPCING ON BOTH
SIDES FRACTURE

DISCOLOURED MAY
CONTAIN THIN

FILLING

PARTIAL TO 
COMPLETE

DISCOLOURATION
NOT FRIABLE

EXCEPT POORLY
CEMENTED ROCH

PRESERVED PARTIAL
OPENING

SANGAT LAPUK MENYELURUH -
REPUI MUNGKIN

BERLUBANG-
LUBANG KECIL

SEBAGIAN
BESAR
TETAP

SEBAGIAN
TERPISAH

HIGHLY
WEATHERED TROUGHOUT - FRIABLE AND

POSSIBLY PITTED
MAINLY

PRESERVED
PARTLY

SEPARATED

LAPUK
SEMPURNA MENYELURUH - MENYERUPAI

TANAH
SEBAGIAN

TETAP
TERURAI
SELURUH

COMPLETELY
WEATHERED TROUGHOUT - RESEMBLES AS

SOIL
PARTLY

PRESERVED
COMPLETED
SEPARATED

Dalam pemetaan geologi struktur batuan yang mencakup : sesar, lapisan, kekar harus
digambarkan kedudukannya (jurus dan kemiringan).
Adanya kekar-kekar pada batuan dapat memperbesar potensi longsoran.
Pengamatan terhadap kekar meliputi jurus dan kemiringan, panjang, kerapatan, lebar
bukaan dan pengisian.

Contoh peta geologi dapat dilihat pada gambar B. 1.
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KETERANGAN

  Endapan sungai (Es)  Pelapukan Breksi (Tpbr) 

  Endapan sungai lama (Esl) Pelapukan batu lempung
(Tpbl)

  Lava
  Breksi (Br) bersisipan batu pasir- Mata air 
  Tufa (Bp) batu lanau dan batu 
  Pasir kerikilan

  Jurus dan kemiringan lapisan 

  Kekar 

 Potensial longsoran

Es

Esl Tpbl

TpbrTpbr



1.3. PENDUGAAN GEOFISIKA

Pendugaan geofisika merupakan cara untuk mengetahui keadaan bawah permukaan
berdasarkan sifat fisika batuan. Keuntungan cara geofisika adalah dapat dilakukan secara
cepat meskipun ada keterbatasan - keterbatasannya. Metoda yang sering dipakai adalah
cara pengukuran tahanan jenis batuan yang dikenal dengan metoda geolistrik, dan metoda
seismik yang dilakukan dengan mengukur cepat rambat gelombang dalam batuan.

1.3.1. Pendugaan Geolistrik

Pendugaan geolistrik didasarkan pada perbedaan nilai tahanan jenis kelistrikan batuan/tanah
(lihat tabel B.4).

Gambar B.2. Pendugaan geolistrik

Tabel B.4. Tahanan jenis kelistrikan material

Tahanan JenisMacam Material 

Ohm – Meter 

Tanah lempungan, basah – lembek
Lempung lanauan & tanah lanauan basah -lembek
Tanah lanauan, pasiran 
Batuan dasar berkekar terisi tanah lembab
Pasir kerikil bercampur lanau 
Pasir kerikil terdapat lapisan lanau 
Batuan dasar berkekar terisi tanah kering 
Endapan pasir dan kerakalan berbutir kasar dan kering 
Batuan dasar tak lapuk 
Air tawar 
Air laut 

1,5 – 3,0 
3 – 15 

15 – 150 
150 – 300 

+ 300 
300 – 2400
300 – 2400

2400
2400

20 – 60 
0,18 – 0, 24
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Prinsip pendugaan geolistrik adalah mengukur tahanan jenis dengan mengalirkan arus
listrik kedalam batuan melalui elektroda arus (current electrode) kemudian arus listrik
diterima oleh elektroda potensial (potensial electrode), lihat gambar B.2. Beda
potensial antara dua elektroda diukur dalam voltmeter, dari harga tersebut kemudian
dapat dihitung tahanan jenis semu batuan, dengan menggunakan rumus : 

v
= 2 . . d

l

Dimana : =  tahanan jenis semu
2 . = konstanta

 v = beda potensial
 l = kuat arus
 d = jarak elektroda
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Kurva baku

Gambar B.3. Kurva baku Geolistik cara Wenner 
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Gambar  B.4.  Kurva bantu Geolistik cara Wenner 
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1.3.2. Pendugaan Seismik

Pendugaan seismik refraksi didasarkan pada pengukuran waktu yang diperlukan
gelombang kompresi dari satu titik ke titik lain melalui lapisan tanah/batuan.
Gelombang kompresi dapat ditimbulkan oleh tumbukan palu dan peledakan pada permukaan
tanah atau sedikit di bawahnya.

Gambar B.5. Pendugaan Seismik

Dalam gambar B.5 . terlihat gambaran mengenai cara pendugaan seismik refraksi.
Gambar bawah memperlihatkan penempatan titik tembak dan penempatan geophone, 
sedang gambar atas memperlihatkan hubungan antara waktu tempuh dan jarak geophone.
Perhitungan cepat rambat gelombang dapat diperoleh dari grafik, dengan dasar perhitungan
jarak tempuh dibagi waktu tempuh.
Ketebalan lapisan batuan 1 dihitung dengan rumus : 

Dimana:   d1 = ketebalan lapisan
Xc1 =  jarak kritis, perpotongan V1 dan V2
V1 = cepat rambat pada lapisan 1

  V2 = cepat rambat pada lapisan 2
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Ketebalan lapisan batuan 2 dihitung dengan rumus : 

Dimana : d2 = ketebalan lapisan 2
d1 = ketebalan lapisan 1
Xc2 =  jarak kritis perpotongan antara V2 dan V3
V2 = cepat rambat pada lapisan 1
V3 = cepat rambat pada lapisan 3

Suatu contoh hasil pendugaan seismik dapat dilihat pada tabel B.5. Pendugaan seismik
dapat juga digunakan untuk memperkirakan kedalaman bidang longsor. Batuan
yang longsor umumnya mempunyai cepat rambat yang lebih rendah daripada batuan yang
tidak longsor. Dengan mengukur kecepatan tersebut akan dapat dipisahkan lapisan material
dengan kecepatan yang berbeda. Bidang longsor dapat diperkirakan dari batas lapisan
batuan/tanah dengan kecepatan berbeda.

1.4. SUMUR DAN PARIT UJI

1.4.1. Sumur Uji

Penggalian sumur uji merupakan cara untuk mengetahui secara langsung susunan dan jenis
tanah/batuan disamping itu dapat dilakukan pengujian lapangan, pengambilan contoh
tanah/batuan dan pengamatan bidang longsoran.

Cara penggalian biasanya dilakukan secara manual dengan peralatan seperti cangkul,
sekop, linggis dan belincong. Ukuran lubang sumur uji biasanya dibuat persegi dengan
lebar sisinya antara 1 sampai l,50 meter, sedang kedalamannya biasanya sampai mencapai
batuan dasar yang keras atau pada batas muka air tanah. Dalam kondisi khusus penggalian 
dapat melampaui permukaan air tanah bila dibantu dengan pemompaan terus menerus.
Untuk menjaga dinding galian yang akan longsor dapat dibuatkan penahan dari papan yang
dibuat khusus yang contohnya seperti pada gambar B.6.a.

Pengamatan sumur uji meliputi : 

(1) Cara pengukuran batas jenis tanah dapat dilakukan dengan bantuan rentangan tali
yang melintang di atas permukaan dinding galian selanjutnya diatur dengan
ketinggian sama untuk semua pengukuran, lihat gambar B.6.b.

(2) Laporan dapat berupa gambar penampang geoteknik dari semua dinding sumur uji. 
Sebagai contoh penamaan dinding, misalnya dinding Timur - Selatan - Barat dan
Utara atau dengan penamaan yang lainnya disesuaikan dengan situasi setempat tetapi 

 tetap konsisten.
(3) Penampang akan mencakup beberapa segi baik berupa pemberian litologi berikut sifat-

sifat tekniknya secara visual maupun hasil pengujian di laboratorium.
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(b) pengukuran penampang sumuran uji 
Gambar B.6.  Penyangga sumuran uji 
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 1.4.2. Parit Uji 

Parit uji dilakukan untuk mengetahui kesinambungan permukaan batuan dasar pada arah
tertentu. Biasanya dilakukan pada lereng alam, baik yang agak curam maupun agak
landai. Kegunaan lainnya hampir sama dengan sumur uji tetapi parit uji
dimensinya lebih panjang. 
Cara penggalian parit uji yang paling efektif adalah dengan peralatan bermesin (shovel,
dozer dan sebagainya). Pada daerah-daerah yang tidak tersedia peralatan berat dapat juga 
dilakukan secara manual. Pengamatan pada parit uji dilakukan sama seperti pada sumur uji.
Setelah selesai, parit uji ditutup kembali seperti sebeluinnya.
Bidang longsor dapat diketahui dengan cara membuat lubang galian yang kemudian diisi
dengan material yang berbeda dengan material yang longsor. Lubang dapat dibuat dengan
galian atau pemboran dapat dillhat pada gambar B.7. 

Gambar B.7. Sketsa penentuan bidang longsor dengan lubang galian

Setelah selang waktu tertentu kemudian dilakukan penggalian untuk mengetahui
kedudukan bidang longsor dan besar pergeseran.

Cara ini dapat dilakukan untuk daerah dengan bidang longsor yang tidak terlalu dalam 
sekitar 3 atau 4 meter.
Sedang untuk bidang longsor yang dalam akan menemui kesulitan dalam penggalian 
kembali untuk mengetahui bidang longsor dan pergerakannya.

1.5. KEGIATAN LAIN

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi lapangan, diberikan
contoh formulir peninjauan lapangan yang meliputi hal sebagai berikut : 

- Klasifikasi longsoran
- Sifat lain longsoran (kecepatan, kedalaman, aktivitas)
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- Kemungkinan penyebab longsoran
- Letak dan massa longsoran
- Penyelidikan lanjutan
- Kemungkinan penanggulangan
- Sketsa lokasi longsoran
- Sketsa daerah/tempat longsoran
- Sketsa potongan melintang longsoran 
- Sketsa potongan memanjang longsoran
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II.   PENYELIDIKAN TERINCI

2.1. PEMETAAN KERENTANAN

Pada peta ini suatu daerah dibagi berdasar tingkat kemantapannya yaitu daerah
mantap (kerentanan rendah), agak mantap (kerentanan sedang), daerah tidak mantap
(kerentanan tinggi) dan daerah yang sangat tidak mantap (kerentanan sangat tinggi).
Sebagai pegangan untuk menyusun peta kerentanan, pemerian masing-masing tingkat
diberikan di bawah ini :

(1) Daerah kerentanan rendah.

Daerah ini dicirikan oleh tidak adanya proses gerakan tanah baik aktif maupun tidak aktif. 
Demikian juga proses denudasi tidak ditemukan di daerah ini. 

(2) Daerah kerentanan sedang

Dicirikan oleh topografi yang kasar, meskipun demikian tidak ditemui gerakan tanah
yang aktif. Gerakan tanah yang pernah terjadi telah mantap kembali, dikenal dari adanya
gawir. Di daerah endapan sedimen Kwarter yang belum terkonsolidasi dapat terjadi aliran
tanah pada permukaan, proses erosi hanya terjadi pada alur-alur.

(3) Daerah kerentanan tinggi
Daerah yang dicirikan oleh adanya gerakan tanah balk yang aktif atau tidak aktif,
umumnya mempunyai lereng yang terjal dan alur erosi cukup rapat.

(4) Daerah kerentanan sangat tinggi 

Daerah kerentanan sangat tinggi merupakan daerah di mana gerakan tanah aktif dalam 
berbagai ukuran banyak ditemui di berbagai tempat. Proses denudasi dicirikan oleh erosi 
lembar dan alur (sheet and gully errosion) dengan lereng yang umumnya sangat curam
(lihat gambar B.8.)

Peta ini berguna untuk melokalisir daerah penyelidikan dalam studi kolam waduk, 
lintasan saluran, lintasan jalan, pengungsian dan sebagainya. Seperti telah diuraikan
sebelumnya peta ini disusun berdasar data kwantitatif sehingga masih perlu
dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan data penyelidikan di lapangan
maupun di laboratorium.
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Gambar B.8  Peta Kerentanan Longsoran

2.2. PEMBORAN

Jenis pemboran untuk mendapatkan contoh tanah/batuan dapat dibagi menjadi 2 (dua)
jenis yaitu pemboran "auger" dan pemboran inti.

2.2.1. Pemboran "auger"

Pemboran "auger" dapat dilakukan secara manual (hand auger) atau masinal (power
auger). Kedalaman maksimum yang dapat dicapai dengan pemboran tangan berkisar
antara 6 - 10 meter. Berdasarkan pengamatan pada contoh tanah terambil, bidang 
longsoran mungkin dapat diketahui dengan terdapatnya tanda-tanda, misalnya jenuh air,
terdapat bekas-bekas geseran, lebih lunak dan mudah hancur. Dengan demikian
kedalaman muka air tanahnya dapat diukur. Melalui lubang pemboran juga dapat
dilakukan uji lapangan. Bor auger mesin (power auger) yang dikenal ada 3 jenis yaitu
auger spiral (diameter antara 3 - 16 inch) dan auger berbentuk cakram (disc) diameter
sekitar 42 inch dan "bucket auger" (diameter 48 inch). Pemakaiannya biasanya untuk
mengambil contoh tanah dengan ukuran yang lebih besar, sedang "bucket auger" khusus
untuk jenis tanah berkerikil.
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2.2.2. Pemboran inti

Maksud pemboran inti adalah untuk mengetahui kondisi bawah permukaan yang
jangkauannya relatif lebih dalam. Dengan pemboran inti diharapkan akan diperoleh
data tentang litologi dan struktur.
Pendugaan bidang longsor dilakukan dengan pengamatan pada tanda bekas geseran
pada inti bor maupun sifat lainnya (hancur, jenuh air dan lain sebagainva).

Pemboran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tetapi yang umum adalah 
dengan cara putaran (rotary drilling), mempergunakan sistim hidrolis dan air pembilas 
atau lurnpur pemboran untuk batuan , sedangkan untuk tanah pemboran dilakukan
secara kering (lihat gambar B.9).

Gambar B.9. Skema mesin bor putar

Lubang pemboran dapat dibuat dengan berbagai ukuran tergantung pada keperluan
pengujian yang akan dilakukan. Pada umumnya bagian atas besar (4 inch) sedang makin
kebawah makin kecil (NX).

Laporan hasil pemboran inti berikut beberapa hasil pengujian di lapangan dan pemerian inti
bor dibuat dalam bentuk gambar penampang lubang bor. Pada penampang tersebut juga 
dicantumkan beberapa hal yang perlu antara lain :
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(1) Keterangan umum; yang menyangkut pemilik pekerjaan, pelaksana pekerjaan,
jenis bangunan dan lokasi, nomor lubang bor, skala penampang, kedalaman,
elevasi, koordinat dan pemasangan instrumentasi serta tanggal pelaksanaan

 pemboran.
(2) Catatan pekerjaan pemboran; yang mencakup elevasi muka air tanah, contoh inti

yang terambil, penilaian mutu batuan (RQD) dan cara pemeriksaan dan
perhitungannya dapat dilihat pada gambar B.10., pembilas yang keluar dan 
kecepatan laju pemboran.

Gambar B. 10. Cara pengamatan dan perhitungan inti yang terambil, PMB (RQD) dan
Index Inti yang hancur.

(3) Pemerian contoh inti antara lain meliputi : penamaan tanah/batuan, warna, besar
butir, tekstur, tingkat pelapukan, diskontinuitas, kekuatan, kepadatan relatif, 
konsistensi, kelulusan dan sifat-sifat teknik lainnya seperti "slacking", sifat-
sifat mengembang (swelling), gradasi, sementasi. .

Dari contoh inti yang diperoleh dari pemboran dapat diketahui kedudukan bidang
longsor. Untuk mengetahui kedudukan bidang longsor dengan mengamati contoh inti 
pemboran diperlukan ketelitian yang tinggi, disamping itu pemborannya sendiri harus
dilakukan dengan baik sehingga diperoleh contoh inti yang sempurna.

Beberapa petunjuk untuk mengetahui bidang longsor dari contoh inti pemboran antara
lain dari adanya "shear zone" atau retakan pada contoh inti dalam jumlah banyak pada
panjang contoh inti beberapa centimeter saja. Tanda lain adalah adanya bagian yang
lembek dari contoh inti.
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pemboran. Bagian yang lembek ini tentunya disebabkan oleh pergeseran pada bidang
longsor. Contoh penampang pemboran dapat dilihat pada gambar B.1 1. 

Gambar B.11.  Contoh penampang pemboran
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2.3. PENGAMBILAN CONTOH

Pengambilan contoh tanah/batuan perlu dilakukan untuk pengujian di laboratorium.
Secara garis besar contoh dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu yang tak terganggu dan yang
terganggu. Contoh dapat diambil dari permukaan tanah, singkapan sumur/parit uji dan
lubang pemboran. Bentuk contoh dapat berupa bongkah, kubus atau silinder. Untuk 
penggambilan contoh tidak terganggu (lihat gambar B.12 dan gambar B.13,) dapat
dipergunakan tabung penginti tipis (thin wall tube) dengan cara ditekan oleh piston
hidrolis. Untuk tanah yang bersifat kenyal dapat digunakan tabung penginti jenis
"shelby" dengan cara dipukul.
Contoh tidak terganggu dapat pula diambil dari sumur/parit uji berupa contoh kubus,
dengan persyaratan sebagai berikut :

(a)  Tidak kena air
(b) Contoh terlindung dari angin maupun sinar matahari langsung
(c) Segera setelah contoh dipotong ditutup dengan kain dan paraffin langsung

dimasukkan dalam kotak yang tertutup dan diberi tanda arah.

Contoh terganggu (lihat gambar B.13.b dan c) dapat diambil dari auger, penginti,
sumur/parit uji. Pada setiap contoh yang telah diambil harus dipasang tanda (label)
yang berisi antara lain :

(a) Nomor urut jelas
(b) Lokasi
(c) Nomor lubang bor/sumuran uji/paritan
(d) Kedalaman, bagian atas dan bawahnya
(e) Tanggal pengambilan
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Gambar B.12.  Pengambilan contoh tanah tak terganggu pada galian
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     Gambar B.13.   Pengambilan contoh tanah tak terganggu pada lubang bor (A), 
         Pengambilan contoh tanah tak terganggu pada dinding galian (B), 
         Dengan alat bor tangan (C). 
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2.4. PENGUJIAN DI LAPANGAN

Pengujian di lapangan dilakukan untuk mendapatkan sifat teknik tanah/batuan dalam
keadaan aslinya.

(1) Uji geser baling (vane shear test) 

Uji ini dilakukan pada ujung lubang pemboran untuk mengetahui kuat geser di lapangan
dari lapisan tanah yang berkohesi dengan cara mengukur besarnya harga momen yang
dipergunakan untuk memutar baling baja yang tertanam dalarn tanah (gambar B. 14).
Dimensi baling baja ukurannya bermacam-macam, tetapi yang umum digunakan adalah
perbandingan tingginya dua kali ukuran diameternya. Bidang longsor juga
dapat ditafsirkan dari hasil uji dengan harga kuat geser tanah yang relatif rendah.

(2) Pengujian penetrasi standar (SPT)

Pengujian SPT dilakukan pada lubang bor untuk memberikan perkiraan kepadatan relatif
dari material berbutir kasar atau konsitensi tanah kohesif. Peralatan uji penetrasi
standar terdiri dari alat penumbuk berat 65 kg, tabung penginti yang dapat dibelah (split
spoon).

App B- 23



dengan diameter 50 mm berikut ujung konis yang terbuka dan yang tertutup (closed cone)
dan stang bor berukuran BW (lihat gambar B. 15.).

Hasil pengujian sangat dipengaruhi oleh teknik pengujian sehingga harus memperhatikan
hal-hal berikut : 
1. Pipa lindung tidak boleh lebih dalam dari lubang bor dan pada tanah yang sangat

lulus air, muka air pada lubang bor dan muka air tanah di sekelilingnya harus 
dijaga supaya seimbang.

2. Batang bor yang lebih besar (BW) atau batang bor kecil yang disangga harus
digunakan untuk memperkecil disipasi enersi.

Dari pengujian ini didapat harga N yang didefinisikan sebagai jumlah tumbukan yang
diperlukan untuk memasukkan tabung SPT sedalam 30 cm.

(3) Sondir (Dutch penetration test)

Peralatan ini dipergunakan untuk mengukur tahanan penetrasi dengan cara menembus
lapisan tanah dengan konus yang ujungnya berbentuk kerucut dengan kemiringan 600 dan
luasnya 10 cm2, dengan kecepatan konstan 1.5 - 2 cm/detik (lihat gambar B.16). Dengan
menggunakan jenis konus ganda didapat besarnya lekatan (skin friction).
Pembacaan pada setiap kedalaman (interval) 20 cm dan hasil pengujiannya diplot dalam 
grafik dimana tekanan sebagai absis dan kedalaman sebagai ordinatnya (lihat
gambar B. 17). Hasil sondir dapat dipergunakan untuk memperkirakan konsistensi dan
kepadatan.
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Gambar B.16.   Peralatan sondir 

Pengujian ini cocok untuk tanah bebutir halus atau tanah  dengan ukuran butir tidak lebih
dari ukuran konusnya.
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Berdasarkan grafik hasil penyondiran, maka dapat diperkirakan letak bidang longsor yang
dinyatakan dengan nilai tahanan konus yang paling kecil untuk penentuan bidang
longsoran sebaiknya dilakukan pembacaan tiap interval 5 cm dengan konus tunggal
(patent conus).

Tahanan konus

         Diagram tekanan, qc =  tahanan konus, f1 =  tahanan lekat dan
         ft  =  40 beban total. 

(4)  Pengujian kelulusan air ( permeability test ) 

Uji kelulusan air pada lubang bor adalah cara pengujian jauh lebih baik bila
dibandingkan dengan pengujian di laboratorium untuk mengetahui kelulusan massa
tanah/batuan. Jenis pengujian ada beberapa macam tergantung maksud dan tujuannya,
yaitu uji tanpa tekanan (kocoran) dan yang bertekanan (packer test).
Pengujian kelulusan air tanpa tekanan biasanya dilakukan pada lapisan tanah atau batu
lapuk/lunak yang metodanya dapat dilihat pada gambar B.18. Metoda yang dipilih
disesuaikan dengan jenis tanah/batuan misalnya bila penurunan permukaan relatif cepat
(pada tanah berbutir kasar) maka sebaiknya dipergunakan metoda air tetap (constant
head). Sebaliknya bila penurunan permukaan air lambat maka sebaiknya dipergunakan
metoda penurunan muka air (variable head test/falling head). Berdasarkan hasil uji
kelulusan air yang berkesinambungan pada lubang bor, maka kita dapat mengetahui
bagian yang bersifat
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paling lulus air yang dapat dijadikan indikasi sebagai daerah yang terganggu, sebagai 
bidang longsoran.
Uji kelulusan air bertekanan (packer test) dilakukan pada lapisan batuan keras, metodanya
dapat dilihat pada gambar B.19. 

           q 
            Cara permukaan air tetap     k  =

FHc

A H1
Cara penurunan permukaan air k  =                  log

F ( t2 – t1 ) H2

k = koefisien kelulusan
q = debit air yang masuk
F = faktor bentuk
H = perrnukaan tetap

 Hc = perubahan muka air pada waktu t1
 H2 = perubahan muka air pada waktu t2

A = luas penampang lubang bor

Gambar B.18. Metoda pengujian kelulusan air (k) dengan cara muka air tetap (constant head)
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Gambar B. 19. Metoda pengujian kelulusan air (k) dengan cara tekanan (packer test)

(5) Pengukuran dengan "pressure meter".

Peralatan "pressure meter" yang banyak dipergunakan adalah jenis Menard (lihat gambar
B.20) yang pengujiannya dilakukan pada dinding lubang pemboran.
Kegunaan dari alat ini adalah untuk mengukur kekuatan dan sifat deformasi dari lapisan
tanah atau batuan lunak. Keuntungan mempergunakan peralatan ini adalah untuk
pengujian pada tanah yang sukar diambil contoh aslinya karena lembek atau runtuh.
Pengujian ini 
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dilakukan dengan mengukur besarnya tekanan dan permukhan volume, kemudian
dikonversikan dengan kurva tegangan-regangan, selanjutnya dapat dihitung modulus
deformasinya. - Pengujian biasanya dilakukan pada interval 1 meter dan dapat
dilakukan untuk lubang pemboran dengan ukuran AX, BX dan NX. Kesulitan dalam
pengamatan adalah apabila lubangnya terlalu besar atau permukaan dindingnya tidak
rata. Grafik hasil uji "pressure meter" terlihat pada gambar B.21. Pendugaan bidang
longsor dapat pula ditafsirkan berdasarkan nilai Ec yang relatif kecil (minimum) yang
didapat dari hasil pengujian pada lubangg bor secara berkesinambungan.

Gambar B.20.  Pressure meter Menard 
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(6)  Uji Geser Langsung

Uji geser di lapangan dapat dilakukan pada dasar lubang sumur/parit uji (lihat gambar
B.22). Pengukuran geseran dapat dilakukan pada lapisan tanah atau batuan terutama
untuk mengetahui kuat geser bidang diskontinuitas dan kuat geser residu (residual
strength). Pengujian geseran dilakukan minimum pada 3 benda uji dengan beban
normal yang berbeda. Dari hasil pengujian ini dapat diketahui besarnya kohesi (c) dan
harga sudut geser dalam ( ). Kuat geser residu (cr, r) dapat diperoleh dengan
melanjutkan pengukuran sampai didapat nilai yang relatif konstan.

Par        =   tegangan horizontal awal insitu 
Pf =   tekanan luluh (yield pressure)
Pl =   batas tekanan maksimum
Ep =   modulus pressuremeter

=   volume pada bagian tengah sel 
P/c V =   kurvatur lereng pada VmPm

Pm = (Par + Pf) dan Vm adalah volume berhubungan
= bilangan “Poisson”  (0,33)

Gambar B.21.  Grafik hasil uji “Pressure meter” 
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