JEMBATAN

OLEH
PROVEK PENVUSUNAN . SETANDAR PERENCANAANi

DAN BUKlJ-BUKU PEDOMAN PENGAI·RAN

QEPARTEMEN PEKERJAAN: UMU~ . DAN·'TENAG"A L:JSTRIK
J E N D E R A L , P E N· G. A· f~,R !A~~
D I. R .E.K T 0 R A T

DIREKTORAT PENYELIDIKAN
BA.DAN

PENERBIT

MASALAH~·fil8

PE . KERJAAW ~:~ U:M~U!M

Oep. Pe kerjaan Um
um & Te na ga Lis
trik

P

S

IT B A N G

PE R PU S T AKAA N

tc
Dep. PekerJaan Umum •
pUSL I T8.

T

, naga Ustrlk

_

'-"

p E R p U S T A K ~· A N

OE PA A T Ei•1EI\J PEKE 8J A.AN U M UI\/1

P US L!T8ANG

.

PE RPUS rA. !< AA N

J.i61 H /T-1-l
N . I. :

N.K. :

5.:zj

?P

3 !:> r7. {, :

?-&; . .?/f I / ) /£) 5 .

PERENCANAAN

STANDAR
SALUR.AN

DAN

B.ANGUNAN2NY A

==========

BAB

1.

S A L U R A :i'l.

2.

FENJ ELJISAN UNI'UK FERENC ANf.AN UMUM
Di:..RI BANGUNI.N-BL.NGUNAN·.

3.

B E N DUN G..

4.

Bii.NGU NAN SAD AP·.

5.

B.ANGUNAN DLL.l'.M SAL UR!J(

6.

BANGUNAN UKUR·.

7.

DRi'J.INAGE SILANJ. DLN BJ.NGUNP. .N

0

PENGJJ-1AN

8.

JEMBATAN·.

Dikeluarkan oleh :
PIDYEK
PENYUSUNJJN STJ.NDAR PEREN:;AN.MN DiN

BuKP~UKU. PEroMAN FENGA.IRAN

Lembaga Penyelidikan Masalah Air
Pengairan
Direktorat Jenderal
Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
lo/72.

M U K A D I

M A H

Sampai kini tel8h diterbitkan tujuh bab dan sekarang disusul dengan Bab S merupakan bab terakhir dari Saluran dan Bangunan-

Bangunannya yakni mengenai :

11

J

E

M B

T.idak lupa disampaiknn

A

T

L

bany~k

N

11

terimn kasih kepada

s~udara

saudara yang telah turut mambantu hingga dnpnt ditdrbitknnnya bnb
inl..

Bandung, 31 .April 19'7iD
Ir. RaChmadi Wiradinata
Pemimpin
Proyek Penyusunan Standar Perencanaan
Dan Buku-Buku Pedoman Perencanaan

BAB

s.

Saluran dan Bangunan-bangunannya

J embatan

~-----------------------------------------·------------------------

8. J

E

M B

A

T

A

N

PERTDvlBAJll.AN UMUM

8.1.

Spesifikasi

8.2.

KeJ.as j embatan

8.3.

Taraf dan JJinemen

8.4.

Lebar j emb a tan
k•

Jembatan sementara
Jembatan Jalan Raya
Jembatan pelayanan pintu
Jembatan Khewan.

JEMBATAN SEHENT.ARA

8.5.
8.6·.

Per.yimbangan umum
B a han

8.1.

Sanda ran
JEMBATAN JALAN RAYA

B.B.

Pertimbangan umum

8.9.

Beberapa type konstroksi janbatan jalan raya
Jembatan pelat betan

A.
B.

Jembatan baton bertulang

c.

Jembatan type ba1ok gabungan

D.

J embatan beton pratekan

8.10.

Persyaratan tambahan

JEMBATAN PELAYANAN PINW

8.11.

Pertimbangan

8.12.

1\zatan

,l1I1lllll

8 .·1.3. • •••••

BAB

s·.J

Sa1uran dan Bangunen2nya

e mb a t a n

8.13.

T;Ype konstruksi
JEMBATAN KHEWAN

8.14
8.15.

Pert imb ang an umum

Muatan dEn

ko~struksi.

B.AB 8. J e m b a

t a n

Saluran dan Bangunan-bangunEnnya

FERTIMBAIDAN UMUM
g·~l·.

S P E S I F I KAS I
Pada umumnya janbatan-jembaten jalan inspeksi, jalan
raya yang melintesi di etas saluran irigasi, bendung dan
seroken peffibuang&n disesuaikan dengen peraturan-peraturan yang berlnku dari Direktorat Jenderal Bina Marga se perti "Peraturan muatan untuk jembatan jalan raya" serie
buku no • 12/19'70.
Sedangkan mengenai jembatan jalan kereta api adalah wewenang P·.J .K .A·.

8. 2.

KEL.AS J EMBAT/l.N

Mengenai kelas jembctan disesuaikan dengan kebutuhan dan
klasifikasi jEllan reya.
Kelas jalan depat d.ilih.Bt delam

11

Peraiuran perencanaan

geometrik jalnn raya" serie buku no. 13/1970 dari Direk-

torat Jenderal Bina Marga·.
Disamping jembetan jalan raya didalam irigasi terdapat
juga janbatan untuk meloyani pintu dan jembatan khe"1an.

TARAF DAN /J..INEMrn
Jembatan pelayanan pintu dan jembatan khewan umumnya melintasi saluran tegak lurus terhadap sumbu

salurari~

Dengan mengingat jagaan jarak antara m1ika air dan jemba-

tan harus cukup meka jembatan dibuat setaraf atau lebih
ti.ngg:i dari.pada tanggul saluran·.

8·.4.

LEBAR JALL.N Pl.DA JEMBJ:.Ti'.N.
Lebar jalan pada berbagai kelas jembatan umumnya adalah
jerak antara kerb tepi kiri dnn kanan at8U disebut juga

l~

bar lontai kendaraanr:
Pnda •••.
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Saluran dan Bangunan-bangunarmya

-------------------------------------------~--------------------------------

Pada jembatan pelayanan dan khewan lebar jembatan sama de ngan lebar lantai.
A. Jembatan sementara
Lebar jembatan sementara tergentung kepada kebutuharmya.
B·. J embatan jalan rewa
Lebar jalan pada jembatan ini tergantung kepada kelas jalan yang melalui jembatan tersebut atau disesuaikan dengan
perkembangan j alan dikemu.dian hari.. ~
C. Jembatan pelayanan pintu.
Lebar jembatan pelayanan pintu tergantung kepada besar kecil dan

~e

pintu yang harus dilayani.

Untuk pintu kecil disaluran tercier diambil selebar 0,60 m,
lihat gambar 3 a dalam Bab 6.o
D·. J embatan khewan
Berhubung dengan keperluarmya jembatan untuk melintaskan
khewan cUkup diambil 1.00 m lebarnya antara sandaran dan
tepi yang lairmya·.
J Eti,BAT.lU\1 SEMENT.ARA

8·.5·.

PERTIMBANGAN UMUM

Pada umu.rnnya j embatan sementara/darurat dibuat dari bahanbahan sementara, seperti balok-balok yang tidak diserut, batang kelapa asal cukup kuat dan tahan selama peroaikan atau
pembuatan jembatan yang tetap.

8.6.

B

A H A N

Untuk j embatan sementara/darurat gelegar-gelegareya dapat
dibuat dari kayu hutan atau batang·· kelapa;·~

Bentangan .••••.
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Bentangan tidak lebih deri 6,50 m d,mgan lantai dari pepan
k[lyu.
Kayu yang dipergunakan untuk gelegar harus benar-benar sudah tua dan tidak pecah-pccah.
Untuk pengawetan diberi karbolinum E!te.u ter.
PDpan lantei Ddtllah keyu j ati.
Tebal pApe.n 8 em, lebar minimum 20 em dan pE!Iljang 3.00 m.
8.7.SANDARAN

Sandaran jembatan sementara beik tiang maupun sandarannya
dibuat dari pada kayu vtau scndaran dori.pada besi.
T.inggi sanderE!Il dari lDntoi antara 0 1 80 - 1.00 m.
JEMBATAN JALAN FJ..YA
8. 8. JERTIMBA:rnAN UMUM

PerencanElan jembatan jalan rnya terg.:mtung keppda bentengan
yang tersedia 1 kenrudian type jembatan yc.ng sesuni dengan
bentangan tedi.
Disamping itu para perencanf

harus memilih kenrungkinan

yang lebih ekonomis dengan memperhitungkan kebutuhan yang
mendesak.
8·. 9. BEBERAPA TY FE KONSTRUKSI JEMBA TAN J.AL.AN RIJA

A·. Jembatan pe1at baton·.
Bentang type jembf!tan pelet bcton ini sntera 2 ad 6 m.
1'1engenai ketentuan-keu.-:ntuan dan perencanaan type ja-nbatan ini de.pat dilihat dalam "Spesifikasi don s tDndard
jembatan pelat beton untuk jembatan jalan raya" aerie
buku no. 02/1%9 dari Direktorat Jenderal. Bina Marga·.

s·.

Jembatan baton bertulang *)
Ben tang untuk type j embatan be ton bertulang ini antara

5 sd 20 rrl:
Mengenai •••• _••

*) Yeng dimaksud dengan jembetan baton bertulang ialah jembatan balok be.ton dengon lantai botcn yang monoli tas dan dicor setempat;,

BAB 8. Jembatan
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M U A T A N

Dalam perencanaan perlu diperhi tungkan nruatan khusus seperti alat-~lat, pintu-pintu dan balok-balok sekat pada
vrektu. pemasangon ataupun perbeikan-perl:>aiken.

Apabila j embatan pelayanan selain berf\mgi melayani pintu juga sebagai j embatan j alan raya, maka disamping harus
memenuhi ketentunn-ketentuan yeng tercantum di delam "Pereturen muatan untuk j embatan jalan raya" serie buku no.
12/1970 dari Direktorat Jenderal Bina Marga juga diperhi-

ttmgkan nruatan khusus tadi.
8.13·.

1YPE KONSTRUKSI

Konstruksi jembatan pelayanan pinill dnpnt berupa j embatan
pelat beton,

jembatan beton bertulnng atau jembatan type

balok gabungnn.
JEMBLTJ~

8

.l4.

KHEHAN

ffiRTIMB.ANGAN UMUM

J embatan khewan adalah j embatnn untuk melintaskan khewan/
ternak dietas saluran irigasi schingga tidak merusak tonggul dnn salurannya; disamping untuk khewan juga digunakan
or~mg

j elan kaki •

Lihat gambar
8.15.

i.

MUATAN DAN KONSTRUKSI

Dalam perencanaan untuk nruatan hidup diambil 300 kg/m2'.
Konstruksi umumnya dari pelat beton dengan lebar 1 m dan
penrrukaan jelan di atas jembatan dibuat kasar egar khewnn
tidak mudah tergelincir.
Sandaran cukup dibuat pada satu sisi saja.

