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PENDAHULUAN.
Pacta tangga1 21 Desember 1979 Direktorat Penye1idikan Masa1ah Tanah dan Ja1an, te1ah mc-nye1enggarakan diskusi teknl.k
untuk membahas sistim sarang 1aba-1aba sebagai konstruksi j :11an.
di
dari jam 09.30 wib - 11.30 wib dan
Subsi,
hadiri oleh Kepala-kepala Subdit, Kepala Seksi dan
Masalah
Engineer dalam lingkungan Direktorat Penyelidikan

Diskusi

ber1an~sung

Tanah dan Jalan, serta peserta dart Direktorat Pembangunan,
Proyek Jagorawi dan lain-lain.
Diskusi dipimpin oleh Kepala Subdit Teknik Jalan Ir. Soedar
manto, sedangkan pembicara dari PT. Morosakti diwakili oleh
Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto.
I I .

KES HIPULAN DAN SARAN.
1. Disamping percobaan-percobaa n lapangan, perlu juga dilakukan percobaan-percobaa n laboratorium, agar dikaitkan antara praktek dan teori.
2. Perlu diskusi lebih

llH~ndetail,

terutama asumsi-asumsi

yang diambil mengenai pembebanan, kerjasama plat/rib dengan tanah.
3. Perlu nna1isa lebih 1anjut mengenai kriteria tanah dasa~
proses settlement antar segmen, biaya pemeliharaan untuk
beton, kemampuan ketahanan (terhadap erosi, longsor dan
gempa) serta perbandingan harga dengan kriteria yang sama.
Selanjutnya diskusi memberikan saran kepada pembicarajpen cetus sistim Konstruksi Sarang Laba-Laba sebagai berikut
4. Tidak memasukkan konsiderans pemompaan (pumping), sebaSarang
gai masalah yang bisa diatasi dengan Konstruksi
Laba-Laba, lebih baik menitik beratkan kepada keuntungan
didasarkan dari kondisi tanah dasar yang jelek.

lebih
5. Menyertakan data (foto-foto dan sebagainya) yang
meyakinkan dari hasil-hasil laboratorium maupun percobaan lapangan.
III. PEMBAHASAN.
III.l. Pengantar Diskusi.
Sebelum diskusi berlangsung, kepada para peserta telah dibagikan tulisan mengenai Konstruksi Sarang Laba-Laba, dari PT. Morosakti (General Contractors).
lsi lengkap mengenai paper tersebut dapat dilihat pa
da lampiran 1.
Dalam pengantar mengawali diskusi, pihak PT. Morosak
ti mengharapkan saran-saran bagi penyempurnaan hal dari
hal yang mungkin timbul dari keadaan negatip
sistim Konstruksi S8rang Laba-Laba, serta diberikankesempatan dalam pembangunan jika ada hal yang positip dalam sistim tersebut.
Selanjutnya diskusi dimulai dengan uraian singkat
penjelasan mengenai sistim Konstruksi Sarang Laba

I

Laba oleh Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto mewakili PT.
Morosakti, sebagai berikut
- sistim berdasarkan landasan dasar-dasar pemikiransederhana.
- kombinasi perbaikan tanah dan pondasi plat yang di
lakukan dengan rib.
mengurangi tebal plat beton.
- perbaikan tanah
- adanya plat

, mengurangi perbaikan tanah.

- sistim ini bukan untuk jalan raya saja, tetapi juga lapangan terbang, pondasi bangunan bertingkat terbatas, pondasi dan lantai gudang (lantai ber
fungsi sebagai pondasi bangunan).
III.2. Tanya Jawab.
1. Tanya : - di Indonesia tak ada proses pumping, ke
cuali pada perkerasan kaku (rigid pavenemt).
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Penjelasan Pembebanan

1.

l
a

L-----..-J

t----

2.

a

------4

<ro1 =f~ =ae2
f= a2-~

l

~a')a
I

a f

=(a• )2

L----.....IJ
a'---

3'..

-

l1 I

}·) t

1 - - - - - b')

b

I

.

..,.c:::::::::::::=------r~-o-a-~--~

b') b

a'o3 <<ro3

3b

s.! .. -

·>:..~<:.;_ _,_-, i :h
t - - - - C 1>C

p

7.

----4

rib-rib ini memperkaJ<u plat
sehingga b• >b .
t1

~~~~~W4W22~~~1\2)

-.,.

..

'•

. ,·

'

..

3

Jawab

adanya beban
tu.

~

gerakan ba

- gerakan batu---+ air naik.
- batu-batu besar akan tenggelam berganti pasir.
- timbul kerusakan jalan
(gelombang dan sebagainya)

2. Tanya

dalam perencanaan jalan, muka air harus
dibawah perkerasan.
herusakan bukan karena proses pumping
tetapi depression.
akibat peresapan air keatas, timbul perubahan tekanan tekanan air pori~ ter
jadi konsolidasi
berkurang kekuatan geser

mengurangi daya dukung

tanah.
- sistim batu-batu telford sudah mulai di
tinggalkan.
Jawab

~~

memang proses depression (istilahfkU
rang tepat).
- yang ingin ditonjolkan adalah proses
kerusakan jalan itu sendiri sebagai aki
bat tekanan beban-beban berat yang bergerak diatasnya.
- masalahnya ialah bagaimana mengatasi
proses tersebut.

3. Tanya
Jawab

bagaimana dengan pemadatannya.
seperti sistim cakar ayam untuk lapangan terbang,
- kecenderungannya adalah pemakaian alatalat kecil, tenaga manusia (padat karya)

4. Tanya

bagaiman perbandingan ekonomis.

,_ ' .•
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\ :PEK PUS LJawab
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untuk kondisi tanah yang jelek dibutuhkan besi untuk plat beton + 100 k~/m3 ,
besi untuk rib-rib + 80 kgjm3.
tanah yang diganti pasir memang ada peningkatan biaya.
- dia tas sarang laba-.laba

~

lapis an a us

(asphalt sand sheet).
- ekonomi untuk jangka panjang, investasi
pertama memang besar, biaya pemeliharaan kecil.
- sebagai contoh pada test section di Jom
bang (Jawa Timur), panjang + 15 meter ,
lebar 6 meter, setelah + -! tahun
jadi selisih penurunan + 6-7 Cm

-7

ter

dengan

perkerasa:• j alan seki tarnya (yang ter diri dari urugan pasir + 50 Cm,

batu

pecah 5/7 dan 2/3).
5. Tanya

tentang stabilitas settlement pada

ta-

nah timbunan.
Jawab

modofikasi konstruksi terhadap

tanah

lembek, dengan peninggian "kaki" kons truksi plat beton 3
6. Tanya

~

4 meter.

untuk timbunan tinggi (8-10 m), mengata
si settlement dapat dengan vertikal
drain atau pre loading, sedangkan konstruksi sarang laba-laba belum mengatasi
proses konsolidasi.

Jawab

sebagai contoh telah pernah dibangun
gudang diatas timbunan sampah, setelah+ 3 tahun, hanya keretakan-keretakan
ringan pada bagian kolom.

J

5
111.3. Beberapa Permasalahan.

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang

belum

mendapatkan gambaranjjawaban yang jelas dari

hasil

diskusi tersebut :
- pengaruh dynamic load yang bisa menimbulkan fatique
- pemadatan justru sulit (menggunakan pemadat kecil)
dapat menaikkan biaya.
- adanya rib-rib

----7

pelaksanaan lamban ( tulangan-tu

langan, bekisting dan sebagainya)
- jika sistim sarang laba-laba tersebut merupakan
perkerasan kaku, just-:--u dapat menimbulkan pumping.
- biaya pemeliharaan lebih besar untuk beton

jika

terjadi pumping.
- apakah tanah diantara rib tersebut dipadatkan.
- kalau konstruksi dengan sistim ini terlalu kuat
effisiensi tentunya kurang tepat.
pengaruh atau perbedaan settlement dari masing-masing bagian sarang laba-laba tersebut.
- kondisi tanah yang memungkin sistim secara teknik-

& ekonomis dapat dipertanggung jawabkan (soft,
very soft dan sebagainya).
- perbandingan kecepatan pelaksanaan.
- kemampuan ketahanan terhadap kelabilan tanah asli,
erosi, longsor dan gempa.

Bandung,

Januari 1980.

DIREKTORAT PENYELIDIKAN
MASALAH TANAH DAN JALAN

TJ/PP/80.

MOQOfAHTI

PT

KAlA PENGANTAR
JALAN, sebauiJi salah sutu :;arana yang amat

pemi"~

bagi p~rtumbuhan ekonomi, telah

kita ketahui bersama.
J<.~l~n

yang baik m.:j·:Jarnin i.iJnsportas1 yang lancar, buik bagi penduduk maupun produksi

~udtu da~rah

dengan

daer~h-dl.lerah

lain.

Kelancaran komunikasi dan transportasi inilah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu dat:ri.lt) sccara positip; sebaliknya jalan yang rusak dan parah kondisinya akan
mengakibatkan kt:munduran di segala b!danq, khu:;usnya di bidang ekonomi bagi penduduk

..

sek i tarnya.

Merupakan pemandangan y.-:H"'g sudah urnurn adu!i.ih pekerja-pekerja y<my sccara kontinyu
rncmperbaiki jalan jdian arteri maupun j;~.lan-jalan kolektor di soh.:"\Jh penjuru tanah air.
Kwalitas perbaikan a Ia kadarnya akibat terbatasnya dana atau

hs<.~lahan

di dalam sistim

purbaik<Jn sering berakibat rusaknya kembali jalan tersebut dalam tempo yang reli.itip sing-

kat.
Bahk<.in tidwk F.Jran!J krd,;ngar bahwa jaiJn di d~erah ~,:·1u yang baru selesai dipugar 3 bulan
yang lalu dengan biuya wkian puluh juta ruiJiah keadaannya

se~.,;

.... y sudah kt:mbali sepa-

rah keada<lll sebelum jalan tersebut diperbaiki.
Diiandasi oleh keprihatinun melihat par<;: ,ny<i kondisi jalan-jalan yang ada di banyak daerah
di Indonesia, dungan pro3es perbaikar; d;.Jn kt.ausakan yang tiadi.1 nkhir, terutama ai uaerahd<.~erah

yang kondisi tanahnya kurang baik; dan didorong 01~h keinginan kuat untuk mern-

berikan javvaban atas ti:inwngan tersebut, maka akhirnya karr,i sampai kepada pernecahan
yang lebih sernpuma, yaitu suatu bentu:-. Konstruk:;i jal<1:1 dari Lt:ton :_,_, tulang yang kami

beri nama:
II

Ide

P•Ji•tJJufli.l<.tn s1::;rin;

KONSTHUI(SI SARAI\IG LAbA-LA8;:.."'

KONSTRUKSI SARAf-JG L!\B.L\··-L .\8JI. p.·,di:.l konstruksi j<.tiJn raya

ini tirnbul tatkala kami rnengikuti ceran1Jr1 ilmiah dari Bu1.jk Prut.
anrara lain tllengut< •. kan rnuScJluh "

KEHUS/~,:\ii.i\1

[;r l•. Roo~~cno,

yany

KOf·j.:;rRUKSI JALAN OLEH GE-

HAKAN MEMOMPA YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT TEI\ANAN BEBAN-BEBAN
BERAT YANG BERG£HAK Dl ATASN"I/ A ·· ~·bagai salah $aL.1 peny1~uab utull ... tcrjadido:: ~ebagainya.

Menurut bdiau,
urutan kejadiull

l~rjadinya
~b<H.Jdi

kerusakan jalan akibat gerakan n-.... nompa disebabkan oleh
berikut :

1. Tekan.m p<lda tubuh jalan pada waktu bcban bc::riit bergerak akan n•c:nin.uuikan gerc.ak·
&ul memorniJa pada konstruksi jalun;
2. Ak1bul gl.!rcskcu• n.eu•o•npa ters&but, rui:Jk<J terjadi tcK"n;m d<m
1J(rvvah konstruksi jalan;

hi:~::~r.~an

pada air tanah di

3. Air tanah yang terhisap naik akan membawa scrta lumpur yang banyak sedikitnya tergantung pi..id<J kundisi twli.ih di buwc.ahnya;

..

4. Akibat naiknya air yang membaw'-1 lumpur menyebnbkan batu-batu cengkam seakanakan dill;masi oleh bahan pelumas Ydiig cul<.uiJ iicin;
5. lntensitas y;;.my meningkat menyebabkan pgsang<i:l batu-batu cengkam ini semakin terlepas ikatunuya yang akan berakibiH pula semakin bany<.~knya lumpur yang naik;
6.

Lumpur yang tt:rlii:> •. ;.. naik ini akun rncndesak batu-batu yang goyah ke bawah;

7. Serna kin banyak lumpur yang naik, berta1nbah banyak pula batu·butu yang terlepas
dan tenggelam, berarti konstruksi LUbuh jalan mui"i d:gc(Ogoti oleh penyakit yang
sukar dicari obatnya yang tepat.
Uraian tersebut di atas rrwrnancing tirnbulny:i ide pada kami : "mengapa tidak diusahakan
ag<Jr gerakan memompa selwgai yang uiuraik.un di atas i tL; '.... Jt.i y~ng ditiadakan ".
Bertumpu pudil ide tersebut di atas, kami samiJai padd jawabi.1il bahwa gerakan memornpa
tersebut pada prinsipnya dapat ditiadakan dengan cara merub.:.h s.~;i.im konstruksi jalan.
Melalui diskusi··ih!:usi selama dua tahun rerakhir, akhirnya kami tiba pada sistim konstruksi yang suaah kami sempurnaX.an, sehingga kl31emahan-kelemahan yang ada pada sistim
konstruksi jdi~n konvensiOiiJl dapat diatasi.
gambaran

singkat men0cn;.;i

sejarah lahirnya gagasan penggun<J,,,;
KONST Rui'-',Sl SAR;-\i-..JG LABA-U\bA p;:,(;;:, :-un~uuksi jalan r;:,y;·.

Demik!;-;n

Semoga

sumb<l·~~ .... , llmi'-lr,

~istim

ini bermantoat b.::.yi Nusa udn Bangsa s.::rta b.:.si perkernoangan

~:

Pen~:tnuuil

'"I

.llul• i.~fO<anar

JORO ../~HTI

di DEPAI~T£,-1EN K::::l'l/\:·,ii,!AN Oirt!ktorat Urusan Patent

Jakan~~. i.Ji J.J<~w<;i' r~···l·"' 7Hn.-

SUt •..l.iuy::.,

NOt.J\:IIlber

1979,-

lr". ;{YANTORI
, ... $UTJIPTO
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UH/\IAN TEKNIS
PADA konstruksi Jcll ... n i-.onvensional J~.:n~<Hl kondisi linykung<m nurH.c•l, sistim perhitungan
hanya bertumpu pada prinsip perbaikan r.:Jnah Si..mata-mata, di mana tebal tubuh jalan di•·
tuntukan burdasarkun tinuyi yang dtbutuhkan bagi penyt:L:.:;ran bc:b•:m untuk menc<::;.>.:ti ta·
nah as Ii yang sudah tertentu daya

dukungny~.

Sedangkdn sistim KONSTRUKSI SARANG LABA-LABA nterup<..,. . an kontoinasi yang
memungkinkan adanya kerja s.:Jma timbal balik yang menguntungkan antara sistim ;lerbaikan tanah deng.:an sistim pondasi pelat yang dilakukan oleh nb-rib; di mana rib-rib itu sen·
diri tl'IJin bl:rfungsi sebagai pengaku pclat juga berfungsi sebagai dinding-dinding ~enyekat
tanah/perbaikan tanah Ji bawah pelat, sehinyga lapisan tanah/perbaikan tanah tersebut bi-

.

sa dipadatkan dcng~.m sempurna. S.:baliknya adanya ;.:crbaikan tanah yang mampu dipadatkan dengan sempurna akan mengurangi tebal pelat beton.
Sistirn ini sangat cocok untuk diterapkun pada konstruksi jal~m raya dan landasan pe~wat
udara (rum~ay d<:an h:ghwuy) .di sampinu !Jt:''ii}..:n~annyQ pada pondasi bangunan dan me·
. sin-mcsin.
Kon":: uksi jalan konvensional mt:n,punyar banyak kelemahan, antara.lain:
1. · TerjadinyJ proses keru:iakcrn tubuh jul<;i,,

Prof. Dr. lr. Roosst:no

(Lilt.:~t

:>~J.ierti

gamb<a(\l.J

y~~~~ diur~ikan

oleh Bapak

Kata PengJntar).

2. Pdda daerah-daer ah yang tanahnya labil sering terjadi kelongsoran tubuh jalan.
3. .P.ada daer<Jh-daerah
putus uk ibat erosi .

y~:ng

sering rnengalami musibah banjir saring terdengar berita jalan

. 4. Permukaan jalan dalam jangka w<.~k.ir~ re:atif p~:,;.Jc::k •;~-;.an menjadi ber~c:iombe~ng dan
proses ini seringkali menjadi proses yilng tiu;1k p•:rnah berhenti; diperbaiki, rusak lagi,
diperbaiki lagi, rusak

Ia~!:,

dan seterusnyd.

Kl_ji\lSTfiUKSI SARANG LABA-LAH/\ merup<.~f.~;n jawab;m ate:.:; :.;<:'gi:lla kekunmgan yang

lebihan-kelebihar1

_....::ba~jJi

l.Jinding-din\L-,•J
urug y<.:ng

L·,,; ikut :

~~t:nn~ku j.lr; 5i~t11l'i ;.;l;;,~truksi in1 iiki:;·.:.ld1

drpergwn;.:~. .1ii

::;...::h; .. ~;<ll

:j,,:~_.. ,.

;H:ngisi d<:;n yang

bahwa

l"''"'i1 <<liii..i

D~r1;.mgsi scb~gai

pasir

bagian

Pr

rnoAOJAHTI

penerus tekanan ke Japisan tanah asii tlaji;:At dipadatkan dengan sempurnCI, hampir se!..t:mpurna

p~madatan

oi LJboratorium.

Kepadatan maksimum yang sudah dicapai tidak akan

terpengurt..~h

kestabilannya oleh

faktor-faktor pengaruil Juar karena uuc.anya p.::rlindungan dinding-dinding penyekat.
Kemampuan seperti urea ian di atas inilah yang merupokan salah satu ·faktor utama yang
menjamin kekuatan dari konstruksi ini.

2. Kaku dan kuut.
Sistim konstruk.si iru ifH::njomin bahwa:
a.

Penyebaran beban-beban terpusat akibat tekanan rvda-n.i..:ia kendaraan berat secara
merata ke bidang yang lebih luas.
Semakin berat beban yang bekerja, sernakin Juas bidang yang bekerja untuk memikul beban tersebut.

b.

Permukaan jalan tidak akan bergelombang sekalipun pada iapisan bawah mengandung tanah liat yang sering rnengakibatkan jalan-jalan konvensional bergelombang
dan akhirnya hancur.

c.

Kelongsoran-kelongsoran setempat seperti yang sering dicJiarni oleh l<onstruksi jalan
konvensional tidak akan terjadi.

d. Tahan terhudap erosi air hujan atau banjir.
3.

In d a h.

Kestabilan dari konstruksi ini. menjamin bahwa jalan akan selalu nampak

ind~;~h

dan

tetap mulus.
4. Am an.

Permukaan yang selalu rata dan mulus menjamin

ke~manan

dan kenyamanan menge-

mudi bdgi para pemakai jalan.

5.

f: k o r; o m i s.

Biaya

~elaksanaan

sistim konstruksi ini jauh lebih rundah bila

dibandinykc~n

dengan

biaya pelaksanaan jalan 101 JAGORAWI atau jalan aneri SiJR;;..f1A ·l' A-WARU.
B.:Jhkan sistim inipun :,pabila ditinjau pengaruhnya te::, ·~· l;,;i

:;<..:rana-sarana/t~ktof· iuk·

tor ekonomi lainnya secara universal masih lebih ekonomis bila
- 5.

dibc:,Jinqr~..:~~ •~~::ngan

'" fnoRO.IAH TI

.

sistirn jalun konvensional, sebab maimen<:~nce untuk sistim KONSTRUKSI SAAANG
LABA-LABA -~..<mgat rendah; yang mc:mt=rlukan pemeliharaan hanya Lpisan aus
(asphalt sheet)-nya saja.
6. Mendorong produksi dalam negeri.
Konstruksi ini terbuat dari beton bt:rtulang yang berarti pula bahwa untuk mengerjakannya tidak diperlukan barang-barang atau bahan-bahan impor sama sekali. Justru
membuka lapangan pelemparan bagi hasil produksi dalam negeri seperti semen dan
besi beton.

"

7.

Untuk jelasnya kam; j.Jc:rsilahkan untuk memeriksa data-data teknis/ekonomis serta
gambar-gambar terlampir.

• •••••••••••••••

.6.

v.

~llOQOJAHTi

DATA-DATA PERBANDINGAN ANTARA
KONSTRUK::;I SA:RANG LABA-LABA & KONSTRUKSI JALAN KONVENSIONAL

p u t

Me I

1-0 DATA-DATA TEKNIS
1 · 'I PERENCANAAN & SURVEY

*
*
*
1.

1 - 2 PE LAKSANAAN

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

1 - 3 PEMAKAIAN

2.
3.
1 - 4 KET AHANAI\t

1.

2.
3.
4.
5.
1 · 5 MENJAWAB TANTANGAN
PERKEMBANGAN

1.

2.
1 -6

SuiVey teknis
SuiVey non-teknis
Sistim konstruksi
Material y<.mg dibutuhkan
Alat-ulat yang dibutuhkan
Tenaga kerja
Teknik pelaksanaan
Jangka waktu
Tepat dipergunakan bagi
Kemampuan untuk dipergunakan di atas tanah yang kurang baik
Kenyamanan pengendara
Kt:~.Hnan;:.n bagi pernukai jalan
·
Keindahan
Daya dukung terhadap beban
Ketahanan terhadap kelabilan tanah asli (kembang-susutnya tanah)
K£nahanan terhadap erosi,
longsor, gempa
Umur konstruksi (life-time)
Proses kerusakan jalan
Akibat perkt:miJangan lalu ·
i intas dan meningkatnya berat kendaraan
Pemasangan instalasi (baru)
untuk jalan dalam kota

PEMELIHARAAN

2-0 DATA-DATA EKONOMIS
I.

Pt:rb;H,dingan ekonomis Jntara
konsrn~i--~i

II.
Ill.

konstruk~i j:.ilull

konvensional dengar.

SARANG LAU:.. ·-LABA:

Keumuns<~n·k~·untungan

ekonomis :

St!c:...-a langsung
tidak langsung

K C S I M P U L A N
I
- - - - .... J

.i

Pr

~~·~oQO.IAHTI

DATA-DATA PERBANDINGAN ANTARA
KONSTRUKSI SARANG LABA-LABA & KONSTRUKSI JALAN KONVENSIONAL

.
SARANG
LABA-LABA

KONVENSIONAL

perlu

perlu

tidak mutlak perlu

sering diabaikan

perlu
tidak perlu

perlu
pada umumnya
dian~gap perlu

1-1. PERENCANAAN/SURVE V

*

Survey teknis :

1. Daya dukung tanah

2.
- ..3... lntensitas kendaraan
Kestabilan tanah

·untuk menentu.kan :
- leb<.~r jalan
- kelas jalan

..

-

4. Kernampuan tanah asli

..

5. Kondisi air tanah

*

Survey

non-tekni~

perlu

.
perlu
periu

- lokasi
-transport

perlu
perlu

I

~osial/ekonomi

- pembebasan tanah
- tenaga kerja
- pengaruh terhadap
perkembangan ekonomi

*

tidak perlu

perlu

1. Survey bahan

2. Survey

'

perlu u/ menentutukan apakah tanah asli bisa dipergunakan sebagai
bahan urugan

untuk dipadatkan dan
pengaruh naik turunnya
air tanah terhadap kepadatan

Sistim konstruksi

I

perlu
perlu
perlu

perlu
perlu
perlu

I
kornbir,~:.;

-

p.::lat

kaku & perbaikan tanah

I

I

perbaikan
tanah

i

I

I

I

I

..___

..

l

·-------
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~-~~

I

SA RANG

KONVENSIONAL

LABA-LABA

1-2. PELAKSANAAN
1. Material yang dibutuhkan

I

.

'

2. Alat-alat yang dibutuhkan

-- tanah asli
- pasir urug
- pasir cor
- steenslag
-PC
- besi beton
- bekisting
- aspal

•

- pasir urug
- batu belah
macam-maQam
ukuran
- pasir cor/sawur
- aspal

-bulldozer
- alat-alat
- alat-alat pema·
dat berat
- alat-alat pen gaspalan berat

- baton molen
-vibrator
-stamping ramrner
- wals kecil
-bulldozer (untuk
pembukaan medan}
- baton layer

padat karya

padat karyd

3. Tenaga.kerja
4. Tc:knik

pt31ak~"r'aan :
- Urutan .:;elaksana4dl

-· kem.,;l'•t~kman

-

kegampang~,,-

prefab
aelaksa-

naan

L~. kemampuon pemadatan

. -gal ian
- pembuatan dinding tegak (beton) termasuk
pemasangan pipa-pipa
- urugan tanah +
pasir
- pernJdatan
i ·- p;;i'iy~coran pej
lat atas
II
- lapisan aus
mungkin
mudah
'

I
I

- galian
urugan pasir
- pasangan batu
cengkam
- pasangan batu
kancing
- pemadatan
- pasangan I<Jpisan aus
- '" ::gaspaian
- IJ'-• uadati.ln .
tidak mungkin
mudah

:

kurang sempurna

st::nq;urna {i~(;;11l1~
pt:1 nJdatan di l~b~; ·
r;,r,·~jum)
UI
.....

I
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SA RANG

KONVENSIONAL

LABA-LABA
5. Jangka wak tu

karena ada kernungkinan prefab, maka lebih
cepat

6. Tepat untuk diperguna-

-autobahn
-by-pass
- intercity road

kan bagi :

I
j
;

7. Kemampuan untuk di-

mampu

ttdak mampu

pergunakan di atastanah yung kurang bai~

1-3. PEMAKAIAN

1. Kenyaml.lnan pengendara

2. Keamanan bagi pema-

permukaan jalan
yang rata I tidak
bergelombang
menjamin kenyamanan' pemakai
jalan

kondisi permukaan
yang mudah berge·
lombang mengu rangi kenyamanan
mijngemudi.

jelas lebih tinggi

akan menjadi berbahaya setelah jalan menjadi bcrgelombang

kai jalan

3. Keindahan

~dt:lal; menjadi kepermukaan yan~
: <:Ul<J!u raL; I tidak
riput atau bergelombang, maka keI uergelombang
1
merupakan garan- : indahan ak~:sn sirna
si bagi kerapian
dan
keind,d:<.n ·
yallg ob..~di b<J~•
konstru~~; ini.

I
j

I

I

...____________ --------- ___..l___________i....____ __ ----
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LABA-LABA

~

1-4. KETAHANAN
1. Daya dukung terhadap
be ban

sistim konstruksinya rnenjamin penyebaran be ban
kepermukaan lebih luas, sehingga
day a dukungnya
sangat besar.

terbatas
sesuai dengan
kelas jalan

tidak
terpengaruh

terpengaruh

2. Ketahanan terhadap
kelabilan tanah asli (rnisalnya kembang susutnya
tanah).

I

tahon

kurang tahan

relatif tak terbJtas (sebanding dejembaun
ngan
beton)

relatif
singkat

3. Ketahanan terhi.idap e!

rosi, longsor, gempa

:

4. Urnur konstruksi (life·time)

5. Proses kerusakan jalan

terhenti sampai
dengan lapisan aus

kerusakan pada Iapi san aus menyebabkan kerusakan
lapisan bawah &
sebaliknya

karena hanya <.~(b
satu kelas S3jd,
yaitu ''kelas utama", maka tinggat rnemperluas

menge,·,ai beberapa
ke!as sehingga periu r,eningkatan kelas jalan & perluasi
an

I
I

1-5. MENJAWAB TANTANGAN
PERKEMBANGAN

I'.

1. Akibat pc:.:rh.,Jmbangan
lalu-lintas dan meningkatnya berat kendaraan

saja.

II
I

I

-··--···--

-·-·

I
- !1 -

- --·--· ..·--·

..

- --

J
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SA RANG
LABA-LABA

;

2.

KONVENSIONAL

-

pokok pikirannya
sam a dengan jalan-jalan kelas utam<J lainnya.

Pem~sangan

instalasi
(baru) untuk jalan da!.1m kota

,

Saran :
Seyogyanya dalam perencc.anaan
jalan ray a dalc.Jni
kota sudah dipcrsiapkan pipa-pipa
melintang jalan
yang diletakkan
pada tiap 50 atau
100 meter (tergantung kebutuhan) untuk menampung pemasangan
instalasi - instalasi
air, listrik, telpon
dan sebagainya.
Hal ini ~ntuk
mensnindarkan
terjadinya pekerjaan bongkar-p:isang jalan apablio
ada pemasangar./
perbaikan saluran
air, listrik, telpon
dan sebagainya.

.

.
'

I

'

1-6. PEMELIHARAAN

!'

hanya perlu pemelihara<.n p<;d<.i
lapisan ~•US.

I

l
i

'

:>ering diper!uh:o;n
' pi:rbaikan totai.

'

I

I

L________ .--·-··-···_____..__ --·--·-- -- ·----;._.
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DATA-DATA EKONOMIS

I.

Perbandingan ekonomis antara konstruk:s1 jalan konvensional dengan kunstruksi
SARANG LABA-LABA.

*

JALAN KONVENSIONAL

- Memerlukan biaya pemoliharaan yang dari tahun ke tahun selalu meningkat
karena:
bertambahnya jalan baru yang dibangun.
meningkatnya kerusakan pada jalan-jalan

keiC.~s

rendah sebagai akibat

perkembangan ekonomi di daerah.
- Pada suatu saat dana Negara yang disediakan untuk Sdktor perhubungan darat
(khususnya jalan raya) akan tcrs~dut dalam jumlah yang sangat besar hanya untuk pemeliharaan dan rehabilitasi saja (kadang-k.::dang diperlukan rehabilitasi
total).
• - Dengan bertambahnya dana Negura untuk pemel iharaan jalan-jalan dari tahun
ke tahun maka kemungkinan membangun jalan tJ... ru untuk menampung ber·
tamuuhnya jumlii!l k~:noaraan <ikan mengecil, dan Lukan suatu hal yany musta·
hil bahwa pada suatu saat tidak memungkinkan sama sekali untuk membangun
jalan-jalan baru.
- Kemungkinan investasi di sektor lain juga bcrkurang.

* KONSTRUKSI SARANG LABA-LAbA
- Biaya pemelihar<.ai:ll dari tahun ke tahun akan berkur.;;ng {sci:.lcmding den~~n luas
jalan yang sudah cJiganti dengan SARANG LABA-LAtJA).
- Kelebihan dana ini bisa digunakan untuk :
membangun j .• !i!n baru guna menampung pert<imbahan kcnJaraan.
rnengganti jalan-jalan kort'lt~nsional deng<m j<.liijn SA HANG LABA-LA8A,
invesl.:.si di sef.: t(lr iain.
II.

Keuntungaf:-keuntungan see;ara langsung maupun
;._;·saJ

n-

tid~k

lang:.ur.g u;unjau secara uni-

r•-r naOROJ'AHTI

•

Secara langsung
- Biaya perneliharoan dan reh"biiitasi rendah sekali .

.

•

Tidak lang;;unu
- Proses kerusakan daripada ker,daraan pemakai jaian akan diperlambat oleh
kondisl jalan yang selalu rata.
Penjelasan : Pada jalan konvension<JI, oleh kondisi permukaan yang mudah
menjadi keriput/bergf:lornbang akan menimbulkan getaran/goncangan kendaraan yang lebih keras.
Hal ;ni akan berakibat dipercepatnya proses kerusakan pooa
kendaraan.
- Kecepatan kendaraan pemak~i jalan i.J1:;o
car perkembangan perekonomii.in.

ditingk~ttkun,

sehingga memperlan-

- Menjamin perkembangan di segala bidang khususnya perekonomian daerah secara mantap.
Ill. K e s i m p u I a n.

Dengan penggunaan sistim konstruksi ini, yang menyebabkan diperpanjangnya umur
kendaraan, Pemerintah akan mendapatkan keuntungan ganda:

1. Keuntungan langsung
- Berkurangnya anggaran biaya untuk kendaraan-kendaraan milik Negara (untuk
pembelian baru maupun pemelihur;.;an).
- Lancarnya
2.

Keunt~.an~_,,,

tran!;~Jurtasi

dan komunikasi.

tidak-langsung

- Penumpukan modal di sektor :;wasta k~.,, ,.·: ,.J berkurangnya anggaran untuk
kemJ..Jraan-kl·nJaraan (baru dan pemeliharaan), sehingga ,\,t~rnungkini: ..Hl p~.;rn
bukai.in lapangan kcqa baru.
- Penarr;but1an devisa Negara karena berkurangnya import sp.:irc

:j,:ft:J

(su ,- ..! ·ca-

dang) kend.Jraan maupw1 kc:ndaraan b... ru.
- Menururinya biay ... u.m!;port,

.:.,;;:',~;o

tekan.

- 14-
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- Lancarn,_
gala bid<-• .;.

..... lsportasi dan k. ;; ..",;i<o:~si menjamin pertJJmbuhan JJu:iitil-) di

s.;-

P)"
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SA HAN
Perkt:nankan kami pad a k,;;;..:m 1;_atan ini mengi 11: 01bau

Pemi.!rintd~

agar pembuatan jalan-ja-

seyogyany~

lan baru, baik jalan-jalan arteri rnaupun jalan-jal;;m kolektor

dibuat den9dn

konstruksi kelas utamu.
Pembuatan jalan baru yang mungkin karen<•
kitarnya masih beluru

!J~Ik .::1. )~,:

iA.:rtimb~~ ,:j .. o

bahwa pada saat itu daerah se-

i!J, sehingga akhirr;lya k<.,:-,struksinya hanya dibuat dengan

k.;nstruksi jalan kela:;; Ill, pada akhirnyu akan menjadi salah wtu pengharnbat

utama

setelah jalan ;c:rSt:i..Jut hancur pada saat perekonomian di daerah itu mulai berkembang.
Maka, akan terjadi siklus tanpa akhir sebagai berikut :

.-------------------,
ada daerah dengan perekonurnian
1
1 te!"belakang

I- -

-

-

-

-

akan
-

-

-

·-

I • - - - - - ... - - - - - - - - - •I

1
dikembangkan I
.... - - - - - - - t

I
I

dibangun jaian baru

i\v ... ::.

:1 I

I
I

.- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -s
•

ada pembangunan sarana-sarana 1

: ______e~o_n~oi~i_u: ~ _____ :
r
,~-------------

1
I

·~

'·

-----

~

...

• • ...

• ill

jalan diialui kendaraan-kendaraJn ~
l jalan
b erat
'
. I- .1
yang mL d:;uwa
matet1a
~--....>
I
material bahan bangunan dan hasil- I
hasil produksi daerah
~
-- ... ~ ~-

rusak akibat peningkatan :
lalu lintas berat

:

-- -· --

- - -- - -

... ,., . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . ,

_-_- ·: J _· - :·_·: :·_·: :·.:

~ ~ ~- ~-.

-- --

---------------~---r

biaya dari pernerintah daerah untuk 1
jalan-jJian yar•~! rusak cJkhirnya I
I
1 . menjadi penghambat perkembangan 1 c:;;.:}--~: meningkatk ..m kv,.;litas jal,., 1 tidak :
1
I
pl:rekonomian
ada
____________ .
I

·:

•,.,

----- --.

-

~

' -- -- -- -- -- -- -- --·v•• -- --

.- -- -- -- -

t

l

1 -- -- -- -- -- -- -- -- -· -- ..

..

-

; tujuan dibangunnyd )JI<m akhirnya
t1uak tt:• c:+'

•

-. ---. -- -- -- -- -- - ..... -- --

'

~

r..

,Jio.

..

--

- - - - · .. - - - - . . _.,.fl
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'
-·~.-- ~

-·

·'

·dana

--

•. ..

-

..

--

--

.......

,·,ipgar:d :h~..
' ., . ".

-

.

........

-

-

-

-

-

-

-

....

-

•"

l1

umuk m-:'1'' ''='"atKan kelas 1I
jalan m,';;~;:1di jalan ke! ·s II
1 ~

Jc:aua,

.:.kr;::;... n

melilaat

sL~;r,

•·

ul<~:.

jelas terlihat bah .. ~ ... rJCmbangunan ja!ad kelc. :II, apala·

gi kelas IV, har· :;l<.ii rner. .. Jkan suatu pemborosan d.JnJ I'J,_:Jara t

.i<a.

L<!bih baik Kat<:~ maju dengan p.-;;,i 10 r:,. (l:f pei li•·"·i dar\i ,:...;~ 20 m.::ter hari ini, tt:'--'t-1i mun-

dur 15 meter pada lk ..... rikutnya.
Surabaya, 8 Agu .. tus 1:;/;;t,
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