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~ekerdjaan Penelitian ~an Penilaian
Pemakaian Butas Sebagai Bahan Konstruksi Lapisan
Permukaan Djalan·•.

Progress Report dari Pekerdjaan Penelitian dan Penilaian
Pemakaian Butas Sebagai Bahan Konstruksi

Lapi-

san Permukaan Djalan.-

lllengikuti jang tertulis dalam Term of Refference maka team
Penelitian dan Penilaian Pemakaian Butas sebagai bahan konstruksi lapisan permukaan Djalan, nanti pada Final Report
harus membuat analisa2 dan perbandingan2 segi positif dan
negatifnja antara pemakaian Butas di bandingkan dengan pemakaian aspal murni sebagai bahan konstruksi lapisan permukaan djalan.
Untuk membuat analisa itu harus mempunjai data2 lapangan dengan mengadakan pengamatan2 pada kenampakan2 jang terdapat
pada lapisan permukaan djalan dan mentjari data2 pelaksanaan
dari lapisan permukaan djalan itu dan tingkat berat serta
frequensi dari lalu lintas.
Data2 lapangan itu sadja belum dapat kita pakai untuk
mengadakan analisa dan penilaian seperti jang tersebut dalam
Term of Refference sebelum kita mendapatkan hasil2 penelitian Laboratorium.
Dalam hal ini team telah mengadakan pembitjaraan dengan pihak L.P.N.T.D. Bandung dan dari pihak L.P.I1.T.D. telah me njatakan kesediaannja untuk membantu team dalam pengambilan
tjontoh2 jang akan diperiksa di Laboratorium dan pemeriksaan
laboratorium sekali sesuai dengan jang diperlukan oleh team.
Ketjuali pemeriksaan dan penelitian di L.P.M.T.D. Bandung,
Djuga ••••••
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djuga diadakan di Laboratorium minjak bumi Bag. Ki mia Fakultas Technik Universitas Gadjah I-lada.
Hal ini semua sengadja kami utarakan disini dengan maksud
sekedar pendjelasan kami mengenai progress report kami jang
I dahulu.
Dalam progress report I dahulu saja sebutkan: data2 jang kami peroleh dan jang a k a n sangat berguna untuk final re
port nanti. Ini di sebabkan karena data2 jang telah kami
peroleh itu belum tjukup untuk kami laporkan sebelum dikombineer dengan hasil2 p enelitian labovatorium jang kami p erlukan.
Bersama ini kami mengirimkan. sebagian dari pengumpulan data2
lapangan jang sama sekali belum kami ubah2 atau olah • .Adapun
mengenai · frequensi lalu lintas, temperatuur daerah dan tjurah hudjan masih belum kita masukkan disini.
Demikian agar mendjadi maklum adanja.Jog jakarta, 17 Maret 1972.
Team Penelitian dan Penilaian PernaKaian Butas Sebagai Bahan Konstruksi
Lapisan Permukaan Djalan ,
Ketua :

( II' . SoWomo Sast roadinoto ) .-

Pengumpulan data2 lapangan.
Sebelum team mulai dengan pekerdjaan mengumpulkan data2
lapangan jaitu mengadakan pengamatan dan penelitian keadaan
physik dari lapisan permukaan djalan jang memakai bahan But-

tas, maka di tentukan dahulu pedoman dari pengamatan dan penelitian itu.
Disini kita ambilkan keputusan dari hasil diskusi team pada
waktu akan mulai diadakan pengumpulan data2 lapangan itu.
1. Semua memaklumi bahwa suatu perkerasan djalan itu harus :
a. Stabil, artinja dapat memikul muatan2 lalu lintas jang
harus didukungnja tanpa memperlihatk an adanja
retakan2 atau distor.si.
b. durable, dapat bertahan terhadap gaja2 alam dan ausan
lalu lintas tanpa terdjadi disintegrasi dan dekomposisi.
c. flexible, dapat menjesuaikan diri terhadap keadaan2
jang tak dapat dihindarkan lagi, misalnja penjesuaian keadaan pada base-coarse atau

sub-

grade termasuk adanja settlements jang sering
tjukup besar tanpa menundjukkan adanja retakan2
atau petjahan2.
d. aman, dapat memberikan tjukup penahanan terhadap penggelintjiran dan bebas dari segala matjam tjedera seperti petjahan2, gundukan2 atau legokkan2
jang semuanja itu sering mengrucibatka n gangguan pengontrolan

an pengontrolan pemakai djalan terhadap kendaraannja.
2. Tentang weAthering-effect supaja memperhatikan: geometrik,
drainage system, iklim daerah dan tjurah hudjan.

3. Hengusahakan untuk memperoleh data2 pelaksanaan

~

se-

tjara rieel tentang kwalitas dari bahan2 jang dipergunakan.
4. Djenis dan kadar minjak2 pelarut jang di pergunakan djuga
supaja mendapat perhatian jang chusus.

5. Jang dimasukkan dalam katagori kerusakan suatu perkerasan:
a. Unstable
b. disintegrasi
c. petjahan a tau retakan.

Tjirebon - Losari.

Km. 1.300 s/d 2.36?.
Di buat pada tahun 1971. Dengan perbandin gan 1 : 10

10

dengan mempergunakan flux-oil. Tebal 4 em djadi.
Stabilita s djelek sekali. Pada tempat2 bekas pemberhe ntian kendaraan selalu kelihatan bekas2 jang dalam. Perubahan-peruba han bentuk jang lain kelihatan njata sekali.

Km. 12.200 s/d. 12.600.
Di buat pada tahun 19?0. Dengan perbandin gan 1 : 10

10,

tebal 4 em djadi; dengan mempergunakan flux-oil.
Stabilita s djelek sekali, perubahan 2 bentuk pada permukaan djalan nampak djels sekali terutama dibagian tepi di mana sering di pakai berhenti keddaraan .

Km. 2i.600 s/d. 31.500.
Di buat pada tahun 1969, dengan perbandin gan 1

20 : 10.

tebal 3 - 4 em djadi.
Stabilita s djelek sekali, perubahan 2 bentuk dari permukaan djalan kelihatan djelas sekali dan terutama dibagian
tepi2.
Ketjuali perubahan bentuk disebabka n karena stabilita s
dari pada lapisan perkerasa n jang sangat djelek djuga kelihatan bahwa : Base-coar se atau subgrade agak labil.
Tjirebon - Prapatan.

Km. 5.500 s/d. 8.000.
Di buat tahun •••

~jirebon

- Prapatan.

Km. 5.500 sld. 8.000.
Di buat tahun 1967 I 1968, dengan perbandingan 1

20 : 4

dengan memakai flux-oil; tebal 3 - 4 cm.djadi.
Stabilitas djelek sekali. Perubahan2 bentuk nampak djelas
dan bleeding dibagian tepi tampak njata sekali.
Tjirebon - Singakerta.

Km. 11.900 sld. 15.000.
Dibuat pada tahun 1969; dengan perbandingan 1 : 12 : 10,
dengan memakai flux-oil.
Stabilitas djelek sekali, perubahan2 bentuk kelihatan djelas, bekas2 ban roda kendaraan nampak djelas. Bleeding dibagian tepi2 djalan nampak njata sekali.
Bandung - Puntjak.
Km. 57.00 - 59.00.
Menurut pendjelasan dari P.U. Butas diaduk setjara panas,
banjak sekali kenampakan perubahan bentuk karena stabilitasnja djelek.

Km. 20.000 - 30.000.
Dilaksanakan pada tahun 1968 I 1969, pelaksanaann ja dengan
perbandingan 1 : 20 : 30. Permukaan menundjwckan kenampakan jang tidak merata. Ada bagian2 jang menundjukkan suatu
deformasi karena unstable, tetapi bagian2 lain menundjukkan permukaan jang agak poreus.
Km. 71.950.
Dilaksanakan •••••

Km. ?1.950.
Dilaksanakan pada tahun 1969. dilaksanakan dengan tjampuran 1 : 20 : 20. Situasi tempat daerah naik turun.
Permukaan djalan kasar sekali, seolah2 mulai akan terdjadi disintegrasi. Air jang melalui permukaan djalan,ketjepatan tjukup tinggi. Pembuangan ke kanan-kiri kurang sempurna.

Km. 71-500 - ?9.00.
Dilaksanakan tahun 196?. Dengan perbandingan 1 : 20 : 20
dengan flux-oil.
Keadaan permukaan mennndjnlddm kenampakan2 jang tidak merata. pada Km. 73.000 - 74.00 nampak stabilitasnja sangat
terganggu, banjak terdjadi deformasi2. Km. 74.00 - 75.00.
permukaan kelihatan sangat kasar pori2 kelihatan besar2.
Daeaahnja merupakan bagian2 tandjakan dan penurunan.

Km. 54-150 - 47-700.
Dilaksanakan pada tahun 1967. Dikerdjakan tidak setjara
aspal beton tetapi butas sendiri dihampar dengan butiran
butas ketjil2 sekali dan abunja lalu ditutup dengan split
terus digilas; lapisan djadi .:!;_3 em. Butas diaduk dahulu
dengan flux-oil dengan perbandingan 1 : 25.
Permukaan kelihatan tidak stabil. Bleeding dibagian tepi
nampak djelas.

Km. 47.700 - 46.400.
Dilaksanakan tahun 1967 djuga dengan tjara:butas dihampar
dahulu lalu • • • • • • • •

dahulu lalu ditutup dengan split dan digilas. Bagian tepi diperlebar ibaru) dengan systeem penetrasi. Permukaan
djalan djuga nampak tidak stabil, dan pada tempat perlebaran tepi kelihatan bagian2 butas jang bleeding.

Km. 34.800 - 28.?30. Dikerdjakan tahun 1965. Tebal lapisan
djadi, 3 em. Tjara pelaksanaan: djuga butas jang telah di
tjampur flux-oil dengan perbandingan 1 : 20 (25). dihampar dan disini jang dipakai adalah abu butas lalu split
ketjil2 ditutupkan diatasnja lalu digilas dengan tebal
.:!:.

3 em djadi.

Permukaan djalan menudnjukkan kenampakan jang tidak merata. Telah banjak bagian2 jang ditambJ. dan bagian2 jang
mengalami perubahan bentuk karena stabilitas jang rendah.
Pada waktu pelaksanaann ja dahulu dilaporkan bahwa pada
butas jang dipakai diketemukan tertjampur dengan arang
batu. Pada tempat penjimpanan Butas Pekerdjaan UMum Wilajah Bogor, disitu djuga tampak adanja belerang jang tertjampur didalam Butas;djadi dalam butas itu nampak sekali
dan djuga apabila ditjium, adanja komponen belerang didalamnja.
Pada km. ini permukaan djalan sering terendam air setinggi

.:!:.

20 em.

Km. 28.?30 -

D.C.~.

Dilaksanakan tahun 1966. dengan tjampuran 1 : 20 : 30.dengan flux-oil dengan tebal 4 - 5 em. djadi. Pelaksanaan
dengan beton molen.
Gradasi ••••••

Gradasi dibuat rapat. Keadaan permukaan djalan menundjuk kan kenampaka n jang merata. Gangguan stabilita s djuga ke-

lihatan sekali. Permukaan sudah nampak rap at.
~o.LC=l""

Dari Tjililita n - Simpafig muka bioskop Sentral (Djatineg ara).
Dilaksana kan tahun 1967. dengan tjampuran 1 : 20 : 30. de
ngan flux-oil, tebal 4 - 5 em djadi. Dilaksana kan dengan
beton molen, gradasi dibuat rapat. Permukaan djalan mennundjukka n kenampaka n jang merata. Gangguan stabilita s
djuga kelihatan . Pembuangan air kurang begitu sempurna.

Djawa Tengah - ke djurusan Lasem.
Dalam Kota Semarang di djalan Pemuda mulai tugumuda sampai
Pasar Djohar dilaksanakan tahun 1969. Gradasi sangat kasar
pori kelihatan besar2 permukaan kelihatan relatif kasar,mulai akan menutup. Tugumuda sampai Simpang djalan Gadjah-Mada
memakai flux-oil.

~ Lt~ ~

- '9j~

~ ~

Keadaan tidak berbeda;frekwensi lalu lintas tjukup tinggi.
Pembuangan air tjukup baik, keadaan tanah nampak stabil.
Pemakaian solar dengan perbandingan

1~

: 20 : 30. tebal 3 -

4 em djadi.
Semarang - Demak.

Km. 13.700 s/d. 20.810. Dibuat tahun 1969 dengan perbandingan
1 : 20 : 30. Keadaan pori2 mulai menutup. Ada jang sudah
mulai rapat sekali, ada jang masih kelihatan renggang,tidak homogen. Jang dipakai flux-oil. Belum nampak adanja

Km.

nang~

gangguan stabilisasi.

20~810

s/d.27.500 dibuat tahun 1969 perbandingan 1

20 :

30, tebal lapisan 3 - 4 em. djadi.
Keadaan pori2 kelihatan renggang2 dibeberapa tempat djuga
sudah mulai merapat. Gangguan stabilisasi belum begitu
terasa. Pembuangan air hanja mengalir kekiri-kanan tidak
terkendalikan.

Km. 27.500 s/d. Km. 30.000.
Dibuat pada tahun 1970. dengan perbandingan 1

20

30;

tebal djadi 3 - 4 em.
Pori2 masih •••••

Pori2 masih kelihatan agak lebar. Pembuangan air dibiarkan begitu

sadja~keadaan

djalan datar, Belum ada kenam-

pakan apa2.

Km. 35.000 s/d. Km. 45.968.
Dibuat pada tahun 1969.
Dengan perbandingan 1 : 20 : 30. Tebal djadi 3 - 4 em.di
pakai flux-oil. Pengeringan djalan tjukup baik. Pori2 mu
lai kelihatan akan menutup, gangguan stabilitas sudah mu
lai nampak

s

ter~a.

Km. 2.212 s/d. Km. 8.200.
Dibuat tahun 1970. Dengan perbandingan 1 : 20 : 30.
tebal djadi 3 - 4 em. Dengan memakai flux-oil.
Hasih kelihatan poreus sekali, homogenitas djuga kelihatan kurang. Pembuangan air kurang begitu sempurna. Jang
kelihatan hanja ketidak homogenan permukaan.

Km. 45.700 s/d. 57.000.
Dibuat antara tahun 1969 I 1970. Dengan tjampuran 1 : 20
: 30, tebal djadi 3 - 4 em. Disini terdapat perbedaan
jang agak menjolok j.i. ada bagian2 jang menutup rapat
dan ada pula jang masih belum. Bagian2 jang menutup rapat ternjata memakai flux-oil jang warnanja lebih hitam.
Sedang bagian2 jang kelihatan sedang akan menutup itu me
makai flux-oil jang warnanja agak ketjoklat2-an.
Perbandingan pemakaian flux-oil untuk jang warna hitam
dan ke

t~oklat2 •.

,

dan ke-tjoklat2-an dibuat sama. Gangguan stabilitas djuga mulai kelihatan.

Km. 57.600 sld. 65.749.
Dibuat pada tahun 1970 I 1971. Dengan perbandingan 1 :
20 : 30, tebal djadi 3 - 4 em. Permukaan masih kelihatan
agak kasar. Pengaliran air dari permukaan djalan sedang.
Gangguan stabilitas mulai terasa.
Km. 65.?49 sld. ?5.?50.
Dibuat pada tahun 1969 I 1970. Dengan perbandingan 1 :
20 : 30. tebal djadi 3 - 4 em. dengan memakai flux-oil.
Keadaan merata pori2 sedang mulai akan menutup. Pengaringan sedang, gangguan stabilitas djuga mulai kelihatan.

Km. 75.750 sld. 78.200.
Dibuat pada tahun 1970 I 1971. Dengan perbandingan 1 :
20 : 30, dengan memakai flux-oil. Keadaan tidak merata
ada bagian jang menutup rapat. Pengeringan permukaan djalan tidak begitu baik. Beberapa bagian sudah menundjukkan
disintegrasi.

Km. 87.000 sld. 90.000.
Dibuat pada tahun 197011971. Dengan perbandingan 1 : 20
30, tebal 3 - 4 em djadi dengan memakai flux-oil. Sudah
mulai kelihatan terdjadi gangguan2 stabilitasnja. Pengeringan tidak begitu baik. Keadaan permukaan djalan tidak
merata.

Km. 90.000 sld ••••••

Km. 90.000 s/d. 98.500.
Dibuat pada tahun 1969 I 1970. Dengan perbandingan 1 :
20 : 30, tebal 3 - 4 em djadi dengan memakai flux-oil.
Permukaan menundjukkan kenampakan jang tidak merata.
Gangguan stabilitas perkerasan djuga mulai nampak.
Km.

120~00

s/d. 135.600.

Dibuat pada tahun 1969/1970. Dengan perbandingan 1 : 20
: 30. tebal 3 - 4 em djadi, dengan memakai flux-oil.
Permukaan djalan sudah menundjukkan gedjala2 disintegrasi. Batu jang dipakai ke-putih2-an seperti kapur sudah
banjak kelihatan terdapat lobang2 jang sudah ditambal.
Hampir seluruh permukaan sudah menundjukkan mulai terdjadi disintegrasi .

Km. 153.000 s/d. 159.550.
Dibuat pada tahun 1969/1970. Dengan perbandingan 1 : 20
: 30, tebal 3 - 4 em djadi, dengan memakai flux-oil. Disini djuga terlihat permukaan batu2 jang berwarna putih
mulai tersembul keluar. Batu2 itu menundjukkan mudah sekali ter aus.
Djadi gedjala2 disintegrasi djuga sudah kelihatan.

Km. 107.500 s/d. 113.000.
Dibuat pada tahun 1970/1971. Dengan perbandingan 1 : 20 :
: 30, tebal 3 - 4 em djadi dengan memakai flux-oil. Permukaan djalan menundjukkan ke-nampakan jang merata dan
sedikit kasar. Belum nampak gangguan2 stabilitas.

Km. 113.754 •••••••••

Km. 113.754 s/d. 114.685.
Dibuat pada tahun 1970/1971 . Dengan perbandin gan 1 : 20
: 30. tebal 3 - 4 em djadi dengan memakai flux-oil. Pori2
masih kelihatan agak besar. Kenampakan permukaan djalan
merata. Belum kelihatan gangguan stabilita s.

Km. 114.?64 s/d. 116.369.
Dibuat pada tahun 1970/1971 . Dengan perbandin gan 1 : 20 :
30, tebal 3 - 4 em djadi. Dengan memakai

flux-oil~

Keada-

an menundjuk kan kenampaka n merata, pengering an sedang.
Gedjala2 gangguan stabilita s mulai terasa.
Djawa Tengah kedjurusa n Tjirebon.

Km. 18.00 s/d. 20.00.
Dilaksana kan tahun 1970 dengan perbandin gan 1 : 20 : ·30,
tebal djadi 3 - 4 em, dengan flux-oil. Permukaan djalan
sudah kelihatan menutup pori2-nja . Stabilita s mulai kelihatan terganggu . Pengering an permukaan djalan tjukup baik.
Geometrik nja dari pada djalan datar.

Km. 44.00 s/d. 54.00.
Dilaksana kan tahun 1969 dengan perbanidn gan 1 : 20 : 30.
Tebal djadi 3 - 4 em, dengan flux-oil. Permukaan sudah
kelihatan menutup dengan kenampaka n jang tidak begitu merata.
Dibeberap a tempat sudah kelihatan gangguan terhadap stabilitasnj a. Pembuangan air dari permukaan djalan tjukup
baik.

Km. 85.00

..... .....

Km. 85.00 sld. 10?.00.
Dilaksana kan pada tahun 196811969 , dengan tjampuran perbandingan 1: 20 : 30 dengan mempergunakan flux-oil.
Permukaan djalan menundjuk kan kenampaka n jang merata. Per
mukaan kelihatan sangat kasar. Aliran dimuka djalan tjukup deras bagian2 tertentu sudah menundjuk kan gedjala2
disintegr asi. Daerah merupakan tandjakan dan penurunan .
Km. 168.00 sld. 1?9.00.
Dilaksana kan pada tahun 196811969 , dengan tjampuran perbandingan 1 : 20 : 30 dengan mempergunakan flux-oil. Permukaan djalan menundjuk kan kenampaka n jang merata. Daerah
merupakan bagian jang datar. Permukaan kelihatan kasar.
Kelihatan sudah mulai terdapat gedjala2 disintegr asi.

Km. 130.00 sld. 142.00.
Dilaksana kan pada tahun 1968 I 1969, dengan tjampuran
perban4in gan 1 : 20 :

ao.

dengan mempergunakan flux-oil.

tebal 4 em djadi. Permukaan menundjuk kan kenampaka n jang
tidak merata. Gangguan2 stabilita s dari permukaan perkerasan kelihatan . Bleeding dibagian tepi djalan djuga kelihatan djelas.

Km. 228.00 sld. 238.00.
Dilaksana kan pada tahun 1968 I 1969 dengan tjampuran perbandingan 1 : 20 : 20, dengan memakai flux-oil. Permukaan
djalan menundjuk kan kenampaka n jang tidak merata. Perobahan2 bentuk baik disebabka n stabilita s ~lhrudjsaa ~
terganggu maupun ••••••

perkerasanvt~anggu maupun karena

labilnja basecoarse

atau sub-grade nampak djelas sekali. Bleeding dibagian
tepi perkerasan djuga kelihatan djelas. Keadaan daerah
datar.

Km. 219.00 s/d. 225.00.
Dilaksanakan pada tahun 1968/1969 dengan tjampuran perbandingan 1 : 20 : 30. Permukaan djalan menundjukkan kenampakan jang tidak merata. Pori2 sudah kelihatan rapat;
Gangguan stabilisasi dari perkerasan djuga kelihatan.

Km. 145.00 s/d. 175.00.
Dilaksanakan pada tabun 1967 I 1968, dengan tjampuran
perbandingan 1 : 20 : 20. Permukaan djalan menundjukkan
kenampakan jang tidak merata. Pada bagian2 ada jang menundjukkan permukaan sudab mulai terdapat gedjala2 disin
tegrasi dan dibeberapa tempat banjak pula jang sudah kelihatan tertutup pori2-nja disertai dengan deformasi2.
Daerah Surakarta.

Km. 31.00 s/d. 33.00 (Surakarta

=0).

Dilaksanakan pada tabun 1968, dengan tjampuran perbandingan 1 : 22 : 22. dengan memakai flux-oil. Permukaan
kelihatan kasar2 pori2 sedang akan menutup.
Disekitar daerah Bojolali ± Km. 37.00 (Surakarta = 0).
ada beberapa tempat jang dibuat pada tahun ± 1955 dengan
mempergunakan butas butiran ketjil2 setelab ditjampur
dengan flux ••••••••

dengan flux-oil, lalu ditutup dengan krikil lalu digilas.
Tetapi tempat2 tersebut sudah banjak jang ditutup dengan
lapisan jang dilaksanakan setjara penetrasi (aspal

murni~.

Lapisan dengan Butas jang masih kelihatan menundjukkan
lapisan jang tipis rapat dan berkerut.
Km. 2.00- 3.00 ( Tugu- Kartosuro!:-).

~~ ~

Q.

oo ~.

Dilaksanakan pada tahun 1956/1957; dengan menghampar lapisan Butas jrulg sudah ditjampur flux-oil lalu ditabur
dengan krikil dan digilas + 2 em djadi. Permukaan kelihatan tipis rapat dan nampak adanjanja bleeding. Beberapa
bagian sudah nampak tertutup dengan lapisan baru jang dilaksanakan setjara penetrasi (aspal murni).
Sulawesi Tenggara.
- Landasan lapangan terbang Kendari.
Dibuat tahun 1969 I 1970. dengan tjampuran perbandingan
1 : 20 : 30. dengan memakai flux-oil. Batu jang dipakai
batu putih. Gradasi dari batuannja mendekati "One size 11 •
Kapal terbang jang mendarat disitu umumnja "Fokker Friendship F.27 11 • Pengamatan waktu hudjan agak kurang
djelas kenampakannja.
Setiap dipakai untuk berhenti pesawat terbang, apabila
pesawat telah meninggalkan landasan lagi maka selalu ditempat berhenti tadi meninggalkan bekas roda pesawat jang
dalamnja

+ 2 - 3 em, menurut penguasa lapangan bekas itu

nanti apabila diadakan penggilasan dengan alat penggilas
akan pulih

.........

akan pulih kembali seperti semula bentuknja. Tetapi setiap dipakai untuk berhenti pesawat terbang lagi akan menninggalkan bekas lagi, demikian seterusnja.
Djalan dari lapangan terbang menudju ke Kota Kendari kira2 tahun 1955/1956 dahulu pernah di- Butas, tetapi pada
saat ini sia2 dari lapisan tersebut sudah sukar sekali
untuk diadakan pengamatan.
Dikota Kendari dimuka kantor Kepala Daerah sedang diadakan pembuatan. Batu jang dipakai batu lempeng tipis2,
sedang butas jang dipakai bubuk butas. Sistim jang dipakai butas flux-oil dihampar lalu ditutup dengan batu, lalu digilas.
Jang sudah agak lama dilaksanakan j.i. kira2 pertengahan
tahun 1971 dengan tjampuran perbandingan 1 : 20 : 30. dengan memakai solar.
Permukaan sudah banjak menundjukkan deformasi. Lapisan
permukaan sudah kelihatan merapat, lapisan ini dibuat dengan tebal 4 em djadi. Didekat lapisan ini untuk pandjang
beberapa meter dibuat lapisan lagi dengan tebal 2 em djadi. Kerapatan lapisan permukaan samaJsudah kelihatan rapat. Terdjadinja deformasi relatif lebifketjil djika di
bandingkan dengan jang tebal 4 em djadi tadi.
Sulawesi - Selatan.
Untuk daerah Sulawesi Selatas konstruksi lapisan permukaan djalan dengan butas dilaksanakan djauh sebelum tahun
1960.

Tetapi
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Sulawesi

Selatan.

Untuk daerah Sulawesi Selatan,kons trwcsi lapisan permukaan
djalan dengan Butas dilaksanakan djauh sebelum tahun 1960.
Pada saat ini djalan2 tersebut sebagian besar telah ditutup
dengan lapisan baru baik dengan painting maupun dengan petrasi macadam (aspal murni) sehingga agak sukar kita mentjari sisa lapisan butas jang merupakan lapisan agak luas untuk
dapat diadakan pengamatan jang diperlukan.P ada tempat2 dimana sisa lapisan butas masih relatif agak luas,maka permukaan
kelihatan tipis,rapat sekali dan berkeriput.
Daerah jang masih ada sisa2 konstruksi dengan butas itu:
Makasar - Pare-pare dan daerah Sopeng.
Dikota Makasar sendiri sedang diadakan pembutasan dengan mentjoba bermatjam2 tjara:
Diadakan tjara butas diamparkan (setelah diaduk dengan fluxoil) kemudian ditutup dengan batu petjah lalu digilas sampai
masak.Hal ini sekarang baru dilaksanakan .Bagian ini bersambung dengan bagian jang dilaksanakan sbb.:
Dibuat tjampuran butas dengan batu petjah dengan perbanding1:20:30. Gradasi dibuat rapat.Sebelum tjampuran itu dihamparkan,lebih dahulu base-coarse diberi lapisan aspal murni
sebanjak 2,5 kg. per m2. Setelah tjampuran dihamparkan kemudian ditutup dengan abu split sambil digilas sampai masak.
Pelaksanaan tersebut baru selesai beberapa hari jang lalu
dan permukaan djalan menundjukkan kenampakan jang rata dan
rapat dan halus.
Sumatra Selatan.
Lapisan permukaan djalan jang memakai butas jang masih belum

tertutup tinggal diperbatasan kota Kota Bumi km. 108 - 110
(Teluk Betung = O).Djalan tersebut dibuat pada tahun 1955;
kenampakan dari lapisan tersebut,tipis rapat dan berkeriput.
Bleeding dibagian tepi djuga nampak djelas.
Pulau Buton.
Untuk lebih mendapatkan suatu kejakinan dan mengurangi keraguan dan rabaan2 setiap mengadakan diskusi tentang butas diantara anggauta2 team sendiri,maka team membuktikan sendiri
proses pengambilam butas hingga butas itu sampai ketempat
pelaksanaan.
Tempat pengambilan/penambangan aspal alam itu tidak hanja disatu tempat atau satu tambang sadja tetapi dari beberapa
tambang.Dari tempat2 pengambilan jang tidak sama itu ternjata djenis dari aspalnja tidak semuanja sama.
'erbedaan dari aspal alam ini tidak hanja terletak pada kadar
bitumennja sadja tetapi djuga berbeda dalam mineral fillernja dan djuga keadaannja.
Ada dari satu tambang terlihat mengandung belerang;dan ini
dapat dilihat dari kenampakkannja dan dari baunja.
Ada pula dari tambang lain,kelihatan bitumen content-nja sangat tinggi tetapi keadaannja sangat getas (brittle) seperkeadcan aspal murni jang sudah terbakar.
Ada pula tambang lain,nampak kadar bitumen tinggi tetapi keadaannja tidai pernah mendjadi keras.
Sedang dari satu tambang jang sama masih ada kemungkinan terdapat variasi pada kadar bitumennja.

Pemetjahan aspal alam ini ditempatnja,dipergunakan bahan
peledak.Petjahan2 itu kemudian dengan shovel dinaikkan keatas truck atau dinaikkan keatas lori2 kereta api.Jang dinaikkan truck langsung dibawa menudju ketempat penimbunan
dipelabuhan Banabungi.Sedang jang dengan kereta terus menudju ketempat kabel-baan jang kemudian dengan kabel-baan aspal itu diangkut ketempat penimbunan dipelabuhan Banabungi.
Ditempat penimbunan,dipelabuhan Banabungi,aspal alam itu
dipetjah dengan stone-crusher,kemudian dengan mempergunakan
shovel aspal itu diaaikkan lagi keatas truck dan langsung
dinaikkan keatas kapal.
Dari tjara pengangkutan itu,kelihatan bahwa kemungkinan butas itu tertjampur dengan tanah tidak akan dapat dihindari.
Sebab dari tempat tambang tadi dinaikkan keatas truck dengan
mempergunakan shovel.Mengingat keadaan ditambang itu sudah
tidak mungkin dapat dihindari bahwa waktu mengambil aspal
dengan shovel untuk dinaikkan keatas truck tadi bersama2 atau
tertjampur dengan tanah dari tempat tambang tadi.
Untuk jang diangkut dengan kabel-baan,kemungkinan tertjampur tanah masih agak bisa dibatasi seminimum mungkin;sebab
perpindahan dari lori ke kabel-baan dilaksanakan oleh orang2
dengan mempergunakan tangan,hingga tanah jang terikut dengan
shovel masuk lori tadi sebagian besar akan tertinggal ditempat kabel-baan itu.

Djawa-Timur.
Konstrukii lapisan permukaan djalan di Djawa - Timur jang memakai Butas jang sekarang masih dapat dilihat adalah di Mlirip (antara Surabaja - Modjokerto) Km. 34.00.Djalan itu dibuat pada tahun 1957-Pelaksanaan dengan tjara:butas jang telah diaduk dengan flux oil dihamparkan kemudian agar djaigan lengket apabila digilas,diatas hamparan butas itu ditaburi grosok (krikil) dan kemudian digilas sampai padat.Tebal
kira2 2 em. djadi.Kenampakan jang terlihat pada permukaan
djalan itu sekarang,permukaan jang menundjukkan permukaan
jang tidak merata,kelihatan rapat sekali,perubahan2 bentuk
pada permukaan itu kelihatan

se~ali,bleeding

dibagian tepi

djuga nampak djelas.Daerah merupakan daerah jang datar dan
djalan lurus.Keadaan base-coarse dan subgrade-nja nampak stabil.Dibeberapa tempat sudah mulai kelihatan berlubang2.
Konstruksi jang berusia tua lagi, tahun 1957,jaitu pertjobaan2 jang dilaksanakan didalam kota Tuban.Ada sedikit jang
masih nampak belum ditutup dengan konstruksi lain,dimuka ternpat pemberhentian taxi2,disitu dilaksanakan:batu digilas padat jung gradasinja kira2
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one sizen,kemudia butas butiran

halus ditaburkan diatasnja lalu digilas lagi dengan ditaburi
pasir.Sisa jang masih dapat dilihat menundjukkan permukaan
jang rapat dan kelihatan berkeriput.
dari Tuban terus ke Timur sampai perbatasah dengan Djawa Tengah dilaksanakan tahun 1968-1969,dengan tjampuran perbandingan 1:20:30 dengan mempergunakan flux oil.Gradasi butas
dan batunja (tjampuran) dibuat gradasi rapat.Permukaan djalan

menundjukkan permukaan jang merata.Gangguan stabilitas sumulai kelihatan.Fori2 permukaan djalan sudah mulai akan menutup.
Jang sedang dilaksanakan pembutasan adalah antara NgandjukKertosono.Pemetjahan butas dilaksanakan dengan tangan sampai
mendjadi butir2 dengan ukuran max. 3 em. Bagian jang halus
dari butas djuga dipergunakan.
Pada waktu mengadakan pengamatan untuk mengumpulkan data2 di
Djawa - Timur ini banjak sekali mengalami gangguan hudjan
jang terus2an hingga sukar untuk mengadakan pengamatan jang
teliti;maka diputuskan untuk mengadakan ulangan pengamatan.

