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PENDAHULUAN
Air merupakan elemen yang sangat mempengaruhl kehldupan di alam. Semua makhluk hldup sangat
memerlukan air dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Slklus hldrologt yang terjadl menyebabkan
jumlah volume air yang ada di dunla lnl adalah tetap. Akan tetapl, dlpandang darl aspek ruang dan waktu
dlstrlbusl air secara alamlah tldaklah Ideal. Jlka tldak ada usaha pengendallan air pada muslm hujan, maka
akan menyebabkan terjadlnya erosl dan banjlr sedang pada muslm kemarau akan kekerlngan dan
kesulltan rnendapatlcan sumber air baku. Hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang tlmbul
dalam usaha pengembangan dan pengendallan sumber daya air. Permasalahan tersebut perlu secepatnya
dlatasl. Untuk ltu dlperlukan suatu manajemen yang balk terhadap pengembangan dan pengelolaan
sumber daya air secara makslmal untuk ltu Panltla Teknls Bahan Konstruksl Bangunan dan Rekayasa Slpll
khususnya Sub Panltla Teknls Bldang Sumber Daya Air telah merumuskan standar tentang bendung
melalul konsensus naslonal, dan dltetapkan oleh Badan Standardlsasl Naslonal menjadl Standar Nasional
Indonesia.
Pengelolaan sumber daya air yang balk akan berdampak pada kelestarlan dan keselmbangan llngkungan
hldup balk sekarang maupun akan datang. Keglatan-bgiatan yang dapat dllakukan dengan membuat
slstem teknls salah satunya adalah pembuatan bendung. Bendung dapat dlklaslflkasl berdasarkan
fungslnya, tlpe struktur, dan segt slfatnya.
Untuk memudahkan penguna memperoleh lnfonnasl SNI pantal, Sekr.etarlat Badan Utbang rnenyusun
publlkasl yang memuat SNI fulltext tenting bend11111 dalam format handbook. Handbook SNI lnl
dlharapkan dapat menjadl acuan dan panduan bagt para stahholder yang keglatannya terkalt dengan
bendung.

ii

PENJELASAN
•

Handbook SNI lnl memuat fulltext SNI yang dlterbltkan se]ak tahun 2000, yang berkaltan
dengan subyek tertentu untuk memberlkan referensl yang praktts dan lengkap bagl
pengguna. Handbook lnl menggunakan format AS, sedangkan SNI asll menggunakan
format AA

•

Seluruh standar yang dlmuat dalam publlkasl lnl beserta acuan normatlf maupun
referenslnya dapat dlperoleh di Bagfan Standardlsasl Badan Utbang Kementerlan
Pekerjaan Umum dengan memanfaatkan layanan lnformasl standardlsasl

•

Standar yang menjadl acuan normatlf maupun yang menjadl referensl SNI dapat
dlperoleh melalul Baglan Standardlsasl Badan Utbang Kementerlan Peker]aan Umum
dengan memanfaatkan layanan lnformasl standardlsasl dengan memperhatlkan
ketentuan perllndungan hak clpta yang berlaku

•

Standar merupakan dokumen yang berslfat dlnamls dan terus berkembang sesual
tuntutan perkembangan llmu dan teknologl serta permasalahan teknls yang mucul. Untuk
memellhara keterklnlan SNI, SNI dlkajl ulang oleh Panltla Teknls minimal sekall dalam llma
tahun, sehlngga SNI dapat mengalaml revlsl, amandemen atau abollsl. Dlsaran kepada
pengguna untuk selalu menggunakan SNI edlsl terbaru.

•

Untuk menjamln bahwa SNI yang dlgunakan adalah edlsl terbaru pengguna sebalknya
membaca daftar SNI dan Pedoman yang dlkeluarkan oleh panltla teknls bahan konstruksl
bangunan dan rekayasa slpll yang dlkeluarkan setlap setahun sekall atau mellhat di
http://lltbang.pu.go.id/sni
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EXECUTIVE SUMMARY

Publlkasl SNI bendung lnl menetapkan persyaratan mutu bangunan air (beserta kelengkapannya)
yang dlbangun mellntang sungai untuk menlngglkan tl!iraf muka air sehlngga dapat dlallrkan secara
gravitas! ke tempat yang membutuhkannya. Bendung adalah bangunan mellntang sungai yang berfungsl
menlngglkan muka air sungal agar blsa di sadap. Bendung merupakan salah satu darl baglan bangunan
utama. Bangunan utama adalah bangunan air (hydraulic structure) yang terdlrl dart baglan-baglan
bendung (weir structure), bangunan pengelak {diversion structure), bangunan pengambllan (Intake

structure), bangunan pembllas (flushing structure), dan bangunan kantong lumpur (sediment
tropstructure).Bendung merupakan suatu bangur:ian yang dibuat dart pasangan batu kall, bronjong atau
beton, yang tertetak mellntang pada sebuah sungal yang tentu saja bangunan lnl dapat dlgunakan pula
untuk kepentlngan laln selaln lrtgasl, sepertl untuk kepertuan air mlnum, pembangklt llstrlk atau untuk
pengendallan banjlr.
Fungsl utama dart bendung adalah untuk menlngglkan elevasl muka air dart sungal yang
dlbendung sehlngga air blsa di sadap dan dlallrkan ke saluran lewat bangunan pengambllan (Intake
structure), dan untuk mengendallkan allran, angkutan sedlmen dan geometrl sungal sehlngga air dapat
dlmanfaatkan secara aman, eflslen, dan optimal.
Pengelolaan sumber daya air yang balk akan berdampak pada kelestartan dan keselmbangan
llngkungan hldup balk sekarang maupun masa yang akan datang.
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REPUBLIK INOONESIA
MENTER! PEKERJAAN UMUM

KEPUTUSAN HENTER! PEKERJAAN UHUH
NOHOR : 60/KPTS/1990
TENTANG
PENGESAHAN 41 STANDAR KONSEP SNI
BIDANG PEKERJAAN UHUM
HENTER! PEKERJAAN UHUH,
Henimbang:
a, bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan
kebijaksanaan peinerintah untuk meningkatkan pendayagunaan
sumber daya manusia dan ·Sum6er daya alam, diperlukan
standar-standar bidang pekerjaan umum;
b. bahwa standardisasi bidang pekerjaan umum yang termaktub
dalam lampiran keputusan ini telah disusun berdasarkan
konsensus semua pihak dengan memperhatikan syarat-syarat
kesehatan dan keselamatan umum serta perkiraan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum,
sehingga dapat disahkan sebagai Standar Konsep SNI Bidang
Pekerjaan Umum;
c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diterbitkan Keputusan
Henteri Pekerjaan Umum tentang Pengesahan 41 Standar
Konsep SNI Bidang Pekerjaan Umum.
Hengingat
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984
tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Keputusan ·Presiden Republik Indonesia Nomo:t 64/H Tahun
1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ~ Tahun 1989
tentang Dewan Standardisasi Nasional;
5. Peraturan Henteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/1989 tentang Pengesahan 25 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia
Henjadi Standar Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 211/KPTS/1984
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemem
Pekerjaan Umum;
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7. Keputusan Henteri Pekerjaan Umum Nomor 217/KPTS/1986
tentans Panitia Tetap dan Panitia Kerja serta Tata Kerja
Penyuaunan Standar Konatrukai Bansunan Indonesia.
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 306/KPTS/1~89
Pengeaahan 32 Standar Konaep SNI Bidang Pekertentang
jaan Umum.
HEHUTUSKAN :
Ment!tapkan

KEPUTUSAN HENTER! PEKERJAAN UHUM TENTANG PENGESAHAN 41 STANDAR KONSEP SNI BIDANG PEKERJAAN
UHUH.

Ke Satu

Hengesahkan 41 Standar Konsep SNI Bidang Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan Henteri ini yang merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Ke Dua

Standar Konaep SNI Bidang Pekerjaan Umum, yang
dimaksudkan dalam diktum Ke Satu, berlaku bagi
unsur aparatur pemerintah bidang pekerjaan. umum
dan dapat digunakan dalam perjanjian kerja
antar pihak-pihak yang bersangkutan dengan
bidang konstruksi, sampai di tetapkan menj-adi
Standar Nasional Indonesia.

Ke Tiga

Menugaskan kepada Kepala Badan Peneli ti an dan
Pengembangan Pekerjaan Umum untuk:
a. menyebarluaskan Standar Konsep SNI bidang
pekerjaan um.um;
b. memberikan bimbingan teknis"kepada unsur
pem.erintah dan unaur 11asyarakat bidang pekerjaan umum;
c. mempercepat pengukuhan Standar Konsep SNI
teraebut menjadi Standar Nasional Indonesia.

Ke Empat

Henugaskan kepada para Direktur Jenderal di
lingk~ngan Departemen Pekerjaan Umum untuk:
a. memantau penerapan Standar Konsep SNI Bidang
Pekerjaan Umum;
b, memberikan masukan atau umpan balik sebagai
akibat penerepan Standar Konsep SNI tersebut
kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan
Umum.

ii
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KEPUTUSAN MENTER! PEKERJAAN UMUH
NOHOR
: 60/KPTS/1990
TANGGAL : 3 Pebruari 1990

STANDAR KONSEP SNI BIDANG PEKERJAAN UMUH :

-====·========================·=========================================
JUDUL STANDAR :
NOMOR STANDAR
Nomor :
I
I

urut.

:

:

1

-------+---------------~----------------+---------------------------:
1

:

2

:

3

:

-------+--------------------------------+---------------------------·
1
Hetode Pen.ujian Lendutan PerSK SNI M - 01' - 1990 - F
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

keraean Lentur Alat Benkelman
Beam
Hetode Pengujian Keausan Agregat dengan Heein Abraei Los
Ange lee
Hetode Pengujian Heter Air Bereih (ukuran 13 mm e.d 40 mm)
Metode Pengambilan Contoh Heter Air Bersih (ukuran 13 mm
e.d 40 mm)·
Hetode Pengujian Triakeial A
Hetode Pengujian Kelindian Dalam Air Dengan Tittrimetrik
Hetode Pengujian Kelindian Dalam Air Dengan Potensiomet~ik
Metode Pengujian Keaeaman Dalam,
I
Air Dengan Tetrimetrik
I
Metode Pengujian Keasaman Dalam:
I
Air Dengan Poteneiometrik
I
Hetode Pengujian Oksigen Terla-:
r.ut Dalam Air Dengan Titrime- II
I
rik
I
Metode Pengujian Oksigen Terla-:
rut Dalam Air Dengan Elektrokimi al
Metode Pengujian Sulfat Dalam
Air Dengan Alat Spektrofotometer
Hetode Pengujian Kalium Dalam
Air D~~an Alat.Spektrofotometer Ser'apan Atom
Hetode Pengujian-ctrium Dalam
Air Dengan Alat Spektrofotometer Serapan .t.tom

SK SNI H - 02

-

1990 - F

SK SNI H - 03 - 1990 - F
SK SNI H - 04 - 1990 - F
SK SNI H - 05 - 1990 - F
SK SNI H - 06 - 1990 - F
SK SNI H - 07 - 1990 - F
SK SNI H - 08

-

1990 - F

SK SNI H - 09 - 1990 - F
SK SNI H - 10 - 1990 - F
SK SNI H - 11

- 1990 -

F

SK SNI H - 12 - 1990 - F
SK SNI H - 13

-

I

1990 - F

SK SNI H - 14 - 1990 - F

-----------------------------------------------~------~--------------
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Ke Lima

Keputusan Henteri ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
: JAKARTA.

: 3
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Pebrua~i

1990

-------+--------------------------------+---------------------------.
1
2
:
3
-----~-+-------------------·-------------+--------------------------I
I

15

Hetode Pengujian Kalsiu• Dalaa l
Air Dengan Titrimetrik EDTA
I

16

Hetode Pengujian Hagnisiua na- I
laa Air Dengan Titriaetrik EDTAl
Hetode Pengujian Khlorida Dalaal
Air Den~an Argento~etrik Mohr I

SK SNI N _; 15 - 1990 - F

I
I

17

SK SNI M - 16 - 1990 - F
SK SNI·M - 17 - 1990 - F

I

I

-------+--------------------------------+--------------------------1
: Tata Cara Perencanaan -Umum
.SK SNIT - 01 - 1990 - F
2

3

:
:
:
:
'·

4

5
6
j

7

8
9

10

il

Krib di Sungai
Tata Cara Perencanaan Umum
Bendung·
Tata Cara Perencanaan Umum
Irigasi Tambak Udang
Tata Cara Pemasangan Blok Beton Terkunci untuk Per•ukaan
Jalan
Tata Cara Pence.gahan Ra7ap pada Pembuatan Baniunan Rumah dan,
Gedung·
l
Tata Cara Penanggulangan Ra7ap I
pada Bangunan Rumah dan Gedung !
dengan Termitisida
l
Tata Cara Perencanaan Umum
:
Drainase Perkotaan
:
Tata Cara Pengecatan Ka,.u untuk!
Rumah dan Gedung
l
Tata Cara Pengecatan Logaa
:
Tata Cara Pengecatan Genteng
:
Be ton
I
Tata Cara Pengecatan Dinding
I
Tembok dengan Cat Eaulsi
:

SK SNI T - 02 - 1990 - F
SK SNI T - 03 - 1990 - F
Sit SNI T - 04 - 1990 - F
SK SNI T -. 05 - 1990 - F
SK SNI T - 06 - 1990 - F
SK SNI T - 07 - 1990 - F
SK SNI T - 08 - 1990 - F
SK SNI T - q9 - 1990 - F
SK SNI T - 10 - l~~D - F
SK SNI T - 11

1990 - F

-------+--------------------------------+--------------------------1
Spesiffkasi Meter Air Bersih
SK SNI S - 01 - 1990 - F
2
3
4

5

6
7
8

(ukuran 13 mm a.d 40 ma)
Spesifikasi Kurb Be't.on untuk
SK
Jalan
Speaifikasi Trotoar
SK
Spesifikasi Bukaan Pemisah JaSK
lur
Spesifikasi Ukuran Ka,.u untuk
SK
Bangunan Rumah dan Gedung
Speaifikasi-Ukuran Kusen Pintu
Sit
Ka,.u, Kusen Jendela Ka,.u dan
Daun Pintu Ka,.u
Speaifikasi Bangunan Tepi Jalan. 1 · • Sit
Spesifikasi Ruaah Tuabuh Rang- : Sit
ka Beratap dengan Koaponen Be- l ·
ton
l

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

SNI S - 02 - 1990 - F
SNI S - 03 - 1990 - F
SNI S - 04 - 19~0 - F
SNI S - 05 - 1990 - F
SNI S ., 06 - 1990 - F
SNI 8 - 07 - 1990 - F
SNI. 8 - 08 - 1990 - F

-----------------------------.-~-----------.--------~---
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-------+-------------------------------+--------------------------T
1
:
2
:
3
-------+--------------------------------+---------------------------+
9

lO
11

12

13

Speaifikaai Koaponen Beton Pracetak untuk Ruaa.b Tuabuh Ransra Beratap
Speaif ikaai Kuda-kuda Ka7U
Balok Paku Tipe 15/6
Speaifikaai Kuda-kuda Ka7U
Balok Paku Tipe 30/6 .
Speaifikaai Pilar dan Kepala
Jeabaatan Sederhana, Bentang
10 H den•an Fondaai Tianf Pancan1
Speaifikaai Ruaah·Tuabuh Rangka,
Beratap - RTRB Kayu

SK SNI

s -

09 - 1990 - F

SK SNI

s -

10 - 1990 - F

SK SNI s - 11 - 1990 - F
SK SNI

s -

SK SNI S - 13 - 1990 - F

HOOCHTAR

8

12 - 1990 - F
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BAB I
DESKRIPSI

1.1

Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud
Tata cara perencanaan umwn ini dimaksudkan sebagai pegangan pokok dalam membuat desain bendung agar memenuhi persyaratan hidraulik dan struktur serta persyaratan pelaksanaan secara benar dan aman dan sesuai dengan pola pembangunan
bcirwawasan lingkungan.
1.1.2 Tujuan
Tujuan tata cara perencanaan umum ini agar desain bendung dapat dilaksanakan
dengan baik, aman dan berfungsi semestinya, sesuai dengan kelembagaan dan
pengaturan yang terkait dengan mempertimbangkan taktor-faktor teknik perencanaan a tau- desain.
1.2

Ruang Llngkup
lbkwal yang dibahas dalam tata cara perencanaan wnwn ini meliputi :
1) dasar ten tang persyaratan hidraulik dan struktur untuk mendesain bendung;
2) sehubungan dengan ayat 1) pasal ini, dalam tata cara ini diuraikan beberapa
ketenti;~n yang mencakup :
(1) data dan infonnasi yang diperlukan antara lain mengenai jaringan pengairan
yang aimya dipasok dari. bendung, morfologi sungai, material, pennesinan
dan peralatan;
(2) persyaratan mengenai fungsi, keamanan hidraulik, struktur, operasi dan
lingkungan;
(3) pra desain, uji model hidraulik, desain hidraulik, desain struktur, desain
· akhir dan desain kelengkapan;
3) pemalcaian tata cara perencanaan wnwn, dengan pengertian :
(1) tata cara ini dipakai bersama-sama dengan standar lain yang berlaku dan
sesuai dengan peraturan yang terkait;
(2) pemakaian standar dari negara lain harus disertai dengan penjelasan dan
alasan yang kuat sesuai dengan perkembangan teknologi, dan disetujui
instansi berwenang dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut.

1.3

Pengertian
· Bcberapa pengertian yang berkaitan dengan tata cara perencanaan umum·ini:
1) unsur lingkungan adalah manusia, lahan, air, flora, fauna dan lain-lain;

____

2) bendung adalah suatu bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun
mclintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf

_,.
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muka Bir atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air sungai dapat disadap dan dfalirkan secara gravilasi atau dengan pompa ke temeat tertentu yang
membutubkannya dan atau untuk mengendalikan dasar sungai, debit dan
angkutan sedimen;
3) bendung tetap adalah bendung yang terdiri dari ambang tetap, sehingga muka air
ban'jir tak dapat diatur elevasinya;
4) bendung gerak adalah bendung yang terdiri dari am bang tetap dilengkapi pintu
bendung,yang dapat digerakkan untuk mengatur muka air di udiknya, sehingga
air sungai dapat disadap sesuai dengan kebutuban dan muka air banjir dapat
diatur;
5) bendung kombinasi tetap bergerak adalah tipe kombinasi antara bendung tctap
dengan bendung gerak dalam arah memanjang dan atau denah;
6) tinggi pembendungan adalah tinggi yang dibutuhkan untuk menaikkan taraf
muka air;
7) tinggi empangan adalah tinggi muka air yang terjadi akibat adanya pcmbendungan;
8) panjang bendung bruto adalab jarak antara dua tembok pangkal, yang ditentukan oleb panjang mercu ditambab dengan lebar pembilas dan atau pelcpas
banjir, pilar-pilar jcmbatan· dan bukaan pintu;
9) wilayah pengairan adalah wilayah yang berpotensi sumber air (air slingai, mata
air, air tanah, danau dan sebagainya) dan lahan, yang dapat dimanfaatkan
denga!) pengelolaan bcrsama;
10) daerah pengaliran sungai (DPS) adalab suatu kesafuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiab, di mana air meresap dan atau mengalir (dalam· suatu
sistcm pengaliran) melalui laban, anak sungai dan sungai induknya .tcrmasuk
muara sungai;
11) jaringan pengairan adalab jaringan yang pengolahan labannya dilakukan dengan
sistem pcmberian air;
12) dcsain pada hakekatnya adalab rangkaian proses pemikiran dalam hal penentl!an
· lokasi, tipe dan ukuran bangunan dengan segala perlengkapannya yang diperlukan, sehingga dapat dibangun, dioperasikan, dipclihara dan dipantau agar tetap
berfungsi dengan baik sesuai persyaratan yang dikehendaki secara aman, kuat,
dan stabil terhadap segala faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bangunan
tersebut;
13) pra desain adalah rangkaian kegiatan pcrsiapan dan analisis data untuk mendapatkan pilihan lokasi, macam dan ukuran .l!angunan serta pcrl.~ngkapan yang
diperlukan; berdasarkan pilihan/altematif tcrsebut dapat dilakukan tahap
kegiatan . selanjutnya berupa kegiatan optimasi untuk . mendapatkan desain
bangunan yang optimal;
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14) pra dcsain dasar adalah tahapan kegiatan pra desain dalain hal menyiapkan
konsep-konsep yang diperlukan untuk pembuatan pra desain hidraulik;
15) pra desain hidraulik adalali tahapan kegiatan pra desain yang khusus ditujukan
untuk mendapatkan pilihan/altematif lokasi, macam, bentuk clan ukuran hidraulik bangunan serta bangunan perlengkapannya dengan memperhatikan persy11nnan dan kendala-kendala yang dihasilkan pada pra desain dasar;
16) desain hidraulik adalah tahapan kegiatan analisis terhadap pilihan/altematif basil
pra desain hidraulik dengan atau tanpa bantuan uji model hidraulik untuk
menentukan bentuk dan ukuran yang baik ditinjau dari segi hidraulik ; tahapan
lni dimaksudkan juga untuk mendapatkan rencana pengoperasian dari segi
hidraulik dan pemeliharaan;
17) desain struktur adalah tahapan kegiatan untuk melengkapi basil desain hidraulik
agar didapat desain bendung yang memenuhi persyaratan kekuatan dan kestabilan serta dapat dilaksanakan;
18) uji model hidraulik (UMH) ada1ah suatu penyelidikan atau pengujian hidraulik,
baik yang berupa uji model fisik di laboratorium berdimensi dua atau tiga maupun uji model matematik berclimensi satu atau dua terhadap pra desain;
19) desain akhir adalah tahapan akhir desain yang telah memenuhi semua persyaratan, agar bangunan dapat dilaksanakan secara tepat, aman, dan ekoilomis serta
berfungsi dengan baik pada saat dioperasikan;
20) morfologi sungai adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang geometri,
jenis, sifat dan perilaku sungai dengan segala aspek perubahannya dalam
dimensi ruang dan waktu, yang menyangkut sifat dinamik sungai dan lingkungannya yang saling berkaitan;
21) debit alur penuh pada suatu penampang melintang sungai adalah debit sungai
yang mengalir sebatas penampang basah dengan batas atas pada sebagian besar
sungai merupakan bantaran yang hanya dilimpasi banjir dengan kala ulang
cukup panjang;
22) gradasi tanah adalah keadaan hubungan fisik an tar butir tan ah; butir
tanah tersebut dapat berukuran antara lain, lempung ( < 0,02 mm), lanau
(0,02 -0,06 mm), pasir (0,06- 2 mm). kerikil (2- 60 mm), kerakal (60- 600 mm),
dan batu guling (> 600 mf!1);
23) struktur tanah adalah keadaan susunan butir tanah yang menghasilkan suatu
bentuk ikatan tertentu secara alamiah yang menguraikan :
( 1) sifat struktur tanah diuraikan berdasarkan bentuk dan ukuran butir tanah,
dan derajat ikatannya atau sementasinya;
(2) sifat fisik tanah yang ditentukan oleh gabungan antara keadaan gradasi dan
struktur tanah, antara iain sifat infiltrasi, perkolasi, dan erodibilitas;
(3) sifat fisik tanah yang ditentukan berdasarkan pengujian di laboratoriuni dan
atau di lapangan;
(4) sifat fisik tanah yang cliklasifikasikan dengan atau tanpa dianalisis;
(5) sifat rekliyasa tanah yang clitentukan berdasarkan pengujian di laboratorium
· dan atau di lapangan;

3

........................ _

........, . . . . . . '9'11

.,.,_ ..... Im _.. d-1 • .._

lJdtiuc P U ct.a Penttbll

13

24) aliran adalah gerak air yang dinyatakan dengan gejala dan parametemya;
25) hidraulika adalah ilmu yang mempelajari gerak air termasuk material yang
dibawanya;
26) i!mu angkutan sedimen adalah ilmu yan~ mempelajari wujud gejala dan parameter pergerakan material batuan dan tan ah yang berasal a tau berad a di medan,
lembah, tebing dan dasar sungai oleh aliran air;
27) SIDKOP. adalah singkatan dari Survei, Investigasi, Desain, Konstruksi, Operasi,
dan Pemeliharaan yang menipakan kegiatan teknik sebagai fungsi manajemen
dalam suatu sistem kegiatan pembangunan fisik;
28) PAERIP adalah merupakan singkatan dari Pemantauan, Analisa, Evaluasi,
Rehabilitasi, lntensifikasi, dan Pengembangan, yang merupakan kegiatan
teknik sebagai fungsi manajemen yang dilakukan terhadap kegiatan SIDKOP,
guna memperoleh basil Ianjut yang lebih efektif, efisien dan optimal.
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BAB II
DATA DAN INFORMASI
Dalam mendesain bendung harus diperhatikan kebijakan makro seperti ltebjjakan pe·
ngembangan wilayah, kebijakan pengembangan wilayah pengairan dan kebijakan pe·
ngembangan wilayah sungai. Untuk perencanaan dan pembuatan desain detil sangat diperlukan ~ta dan infonnasi yang diperoleh dari kegiatan survei dan investigasi dalam arti
yang luas atau lengkap sebagai bagian dari fungsi manajemen teknik SIDKOP dan
PAERIP.

2...1

Data K"ebljakan Perencanaan dan Desaln
Sebelum desain dilaksanakan, rencana bendung harus sudah terkait dan terpadu
ltedalam kcbijakan pcmbangunan yang lcbih luas yaitu:
1) kebijakan perencanaan dan desain wilayah secara terpadu dengan mempcrhati·
lean aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, kc::unanan, ketahanan dan potcnsi
sumber daya alam tennasuk sumber daya air dan lahan;

2) ·kebijakan perencanaan dan desain wilayah pengairan secara terpadu dengan
memperhatikan aspek :

{l) pemanfaatan dan pengaturan pemakaian sumber daya air dan lahan;
(2) penanggulangan bahaya langsung atau tidak langsung darl 8.ir;
(3) konservasi sumber daya air dan Jahan;
3) kebijakan desain pengcmbangan wilayah sungai secara terpadu dcngan mcmpcrhatikan:

(1) pemanfaatan dan pcngaturan pemakaian sumber daya air dan lahan di DPS;
(2) penanggulangan bahaya air di DPS tersebut;
(3) konscrvasi di DPS;

4) kcbijaltan yang dituangkdll dalam perencanaan dan desain terpadu, tcrkoordinasi untuk satu sungai dan anak sungainya;
5) kebijakan perencanaan dan desain bangunan air di badan sungai;
6) kebijakan pcrencanaan dan desain jaringan pcngairan yang aimya dipasok dari
bendung.
2.2

Data Pembuatan Bendung
Pembuatan bendung sangat diperlukan untuk menentukan tinggi pembendungan
dan tinggi empangan di sungai,-dengan memperhatikan berbagai masalah lain yang
mempengaruhinya.

2.2.1 Data Umum
Data umum yang diperlukan untuk pembuatan bendung, adalah :
1) data topografi;

s
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2) data hidrologi;
3) data geoteknik;
2.2.2 Data Yang Dipcrlukan Bei;dasarkan Kepcrluannya
Data yang dipcrlukan untuk pcmbuatan bcndung ditinjau dari kepcrluannya :
1) untuk irigasi, diperlukan data :
(1) luas daerah yang akan diairi;
(2) kebutuhan air yang tergantung pada jenis .tanaman, pola tanam, waktu dan
sebagainya;
(3) data hidraulik dan geometri strnktilr bangunan antara lain bangunan bagi
pertama;
( 4) ketersediaan dan kualitas air;
(5) kandung&l) sedimen;
(6) data dituangkan dalam gambar-gambar j aringan dan pctak irigasi;
2) untuk perikanan, diperlukan pula data :
{1)· jumlah air yang dibutuhkan untuk operasi;
(2) pera.latan (antara laio pompa, aerasi) yang·diperlukan untuk budi daya;
(3) icualitas air;
3) untuk memenuhi kebutuhan air bcrsih, diperlukan pula data :
(1) kcbutuhan pembendungan untuk melayani sistem jaringan air minum;
(2) volume air yang dipcrlukan per satuan waktu;
(3) cara, teknik penyadapan dan distribusi air serta kualitas air;
4) untuk prasarana pembangkit listrik tenaga air, diperlukan data tinggi tekan dan
debit air untuk :
(1)
(2)
(3)
(4)

menggerakkan turbin;
kapasitas turbin;
sistem operasi pembangkitan turbin;
kualitas air;

5) UDtuk prasarana pengatur atau pengendali banjir dan atau mua:tan sedimen
dipcrlukan data :
{1) daerah yang perlu diamankan;
(2) kapasitas pengaliran sungai atau cabang sungai dalam hal menyangkut banjir
dan sedj.men;
6) untuk pengendali dasar sungai, diperlukan data :
(1) geometri sungai yang lebih luas; .
(2) data bangunan air di udik dan di hilimya yang akan terpengaruh oleh
bangunan yang akan didesain;

q) untuk pclimpah kantong penangkap sedimen (antara lain lahar, basil erosi
medan) diperlukan data : jenis, jumlah, sifat material sedimen yang akan
QieleW&ti bcndung;
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8) untuk prasarana navigasi dipcrlukan data :
(1) keadaan puang surut muka air laut;
(2) gelombeng; .

9) untuk penghadang intrusi air uin diperlukan data :
(1) kegaraman dari muara, bailt pada musim hujan maupun musim kemarau;
(2) keadaan pasang surut muka air laut;
(3). gelombang.
2.3

Data Morfologi Sungai

2.3.1

Data Sungai
Data sungai yang diperlukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain :
1) bentuk dan ukuran alur, palung, lembah;
2) kemiringan dasar aungai : sungai terjal dan landai;
3) lokasi daerah aiiran: udik, tengah, hilir, pcgunungan •. dan pcdataran;
4) jenis, sifat lapisan dan.material; dasar sungai, tebing dan lembah;
S) perubahan geometri sungai ke arah vertikal sungai beragradasi, sungai bcrdegradasi, sungai tctap;
6) perubahan geometri sungai kc arah horisontal; sungai bcrliku, lurus, bcrjalin;

7) rembesan air d;iri atau ke dahuil aiur: sungai influen dan sungai cfluen;
2.3.2 Data Geometri Sungai
Data geometri sungai bcrupa bentuk dan ukuran dasar sungai terdalam, alur, palung
dan lembah sungai secara vertikal dan horisontal, mencakup parameter :

·,

1) panjang;
2) lebar;
3) kemitjngan;
4) ketinggian;
S) kewaran; mcncakup kekasaran dasar, tebing alur dan palung sungai dapat
ilitetapkan. berdasar perhitungan ciengan menggunakan basil pengukuran,
keadaan material dasar aungai dan atau dengan penyelidikan hidraulik atau
dengan menggunakan referensi; data tersebut dapat diperoleh dengan cara :.

jiengukuran

langsung di lapangan, untuk membuat peta situasi medan
sungai, .penampang, mcmalijang dan melintang sungai;
(2) Coto udara dan penginderaan ja!lh untuk peta medan.

(1)
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2.3.3 Data Hidrograf Aliran
Hidrograf aliran yang diperlukan berupa bidrograf debit dan bidrograf muka air.
Hidrograf debit merupakan luaran parameter data bidrolOgi di dalam DPS dengan
gejalanya yaitu aliran kecil dan besar. Data yang diperlukan untuk desain yaitu :
1) aliran besar atau banjir, diperlukan untuk memperhitungkan keamanan dan
resiko terbadap bahaya pelimpasan, tekanan statik dan dinamik aliran terhadap
struktur; faktor-falttomya : debit puncak ;selang waktu mencapai puncak aliran;
kecepatan naik turunnya aliran, volume aliran/banjir; tinggi muka air;
2) aliran kecil atau sedang untuk mempelajari antara lain pengarubnya terbadap
geometri sungai dan analisis ketersediaan air untuk rencana pemanfaatan air
sungai; faktor yang perlu diketabui : lengkung debit, dan bidrograf aliran;
3) frekuensi kejadian debit dan muka air sungai, baik untuk debit besar maupun
kecil;
4) dua metoda yang dapat digunakan untuk memperoleh data debit : analisis data
aliran sungai basil survei dan· penyelidikan hidrometri dan atau hasil perbitungan
hidraulika sungai; penggunaan analisis data bujan barus dilaku.kan dengan batibati terhadap anggapan yang digunakan dalam model hidrologi; kalibrasi dan
pengccekan kejadian dengan logika lapangan serta uji m()del fisik perlu dipertimbangkan.
2.3.4 Data Hidraulik
Data hidraulik yang berkaitan dcngan perubahan morfologi sungai. meliputi
parameter geometri, aliran dan angkutan sedimen dalam dimensi waktu dan ruang
antara lain : debit, tinggi air, kecepatan aliran, tekanan, gaya seret arah aliran dan
jenis aliran. yang berkaitan dengan keadaan geometri sungai (profil ,Hasah, keliling
basah d.an jari-jari hidraulik). Besaran ini diperoleb dengan pengamatan, pengukuran dan perbitungan hidraulik.
2.3.5 Data Angkutan Sedimen
Data angkutan sedimen diperlukan adalah data yang berkaitan dengan gejala,
'larameter dan ukuran dalam dimensl ruang dan waktu; gejala-geJala yang dapat
menimbulkan masalah tersebut dikctahui dari basil pcngamatan, pengukuran
. pcriOdik, dan bila pcrlu ditunjang dengan uji model bidraulik; gejala angkutan
sedimen yang biasa dijumpai antara lain :
1) angkutan a tau muatan sedimen berupa muatan dasar dan muatan layang dengan
parameter : jenis material, gradasi diameter butir dan volume atau berat per
satuan waktu; penggunaan rumus-rumus angkutan sedimen harus dilakukan
penyesuaian terlebib dahulu dengan kondisi lapangan terutama sifat morfologi
dan geologi sungai;
2) degradasi atau penurunan dasar alur dan atau palung sungai, dengan parameter:
panjang, lebar dan dalam;
3) agradasi/sedimentasi atau peninggian dasar alur d.an atau palung sungai dengan
parameter : panjang,. lebar dan dalam dikaitkan dengan .satuan volume, dan
waktu;
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4) penggerusan loltal scbagai akibat gangguan terhadaii aliran sungai oleh struktur
alam atail buatan, dengan parameter: panjang, letak dan dalam scrta tempatnya
dikaitkan dengan satuan waktu;
5) pcnggerusan tebing akibat aliran helikoidal atau spiral dan atau pusaran air yang
dapat mengakibatkan longsoran tebing; parametemya meliputi: panjang, lebar
dan dalam;
6) gejala berlikunya sungai di daerah yang memanjang dengan parametemya
panjang dan lebar, tertuang pada denah;
7) pcngendapan lokal, yaitu pcngendapan material yang terjadi antara lain mengikuti proses penggerusan lokal atau penggerusan tebing atau berlikunya sungai;
8) berjalin, yaitu kombinasi gejala berlikunya sungai dan pengendapan setempat
yang banyak jumlahnya; parametemya meliputi panjang, lebar, dalam dan
denah, yang besamya umumnya.lebih panjang dari pada sungai berliku;
9) benturan dan abrasi oleh material batu atau pasir keras yang terbawa aliran terhadap struktur bangunan, tebing dan dasar sungai;
10) pcnghanyutan material oleh rembcsan (gejala erosi buluh) pada sisi kiri, kanan
dan di bawah bangunali air, dengan parametemya berupa diame.ter, dan volume
p:r satuan waktu.
2.3.6 Data Bangunan Air
Data bangunan air yang dimaksud adalah tempat dan jenis atau tipe semua
bangunan dan bangunan umum lain di sungai yang mempunyai dampak timbal balik
terhadap morfologi sungai di bagian udik dan hilir bangunan tersebut.
2.3.7 Data Hidraulika Bangun~ Air
Data hidraulika bangunan air meliputi :
1) pcnentuan bentuk bidraulik yang aman bagi bangutian d~ atau bagian-bagiannya, harus dipcrhitungkan pcrubahan morfologi sungai dan sifat hidrauliknya
yang akan terjadi;
2) sifat hidraulik bangunan tercermin dalam rumus-rumus yang menyatakan
hubungan antara gejala dan parameter aliran; sifat tersebut sangat bergantung
·
kepada tipe, ukuran dan operasi bangunan;
3) rumus tersebut di atas antara lain : rumus tentang kapasit!U peluapan, peredam
energi, penggerusan setempat, perkolasi, lengkung debit, pengendalian
angkut.;n sedimen; pcnjalaran gelombang, dan kavitasi;
4) koefisien dalam rwnus untuk dcsain hidraulik, ditctapkan bcrdasarkan tipc dan
ukuran bangunan dan ·unsur morfologi sungai; kocfisien ini diperoleh dari basil
analisis pcnyclidikan dan pcngujian di laboratorium, di lapangan, dan atau .dari
pustaka yang umum digunakan dan sudah teruji kesahihannya.
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2.3.8 Data Aspek Lingkungan
Data aspek lingkungan untuk AMDAL yang mempengaruhi perubahan morfologi
sungai ;mtaro. lain : penambangan bahan galian golongan C, pekerjaan pengerukan,
perbaikan alur sungai, pembuangan material ke sungai, transportasi sungai, pengaruh kelautan (antara lain kegaraman, sedimentasi dan erosi akibat gelombang, arus
dan pasang surut). Morfologi sungai juga dapat berubah akibat dibangunnya
bangunan di surtgai, dan nilai fungsi, kestabiian dan keamanan bangunan yang ada.
2.4

Data Geoteknik
Data geoteknik yang diperlukan bagi pekerjaan desain bendung di antaranya :
1) geomorfologi di dan sekitar daerah calon bendung yang meliputi :
(1) penyebaran keadaan daerah (dataran, perbukitan atau pegtmungan) beserta
elevasinya;
(2) pembagian jenis permukaan tanah atau batuan secara umum, dan pola
aliran;
2) stratigrafi di dan sekitar daerah calon bendung secara umum yang meliputi :

(1) penyebaran tanah atau batuan baik secara vertikal maupun horisontal dibuat
dalam bentQk peta geoteknik; penyebaTIIJI melintang dibuat dalam bentuk
penampang memanjang dan melintang bendung;
(2) sifat-sifat fisik dan teknik lapisan tanah atau batuan;
3) struktur geologi dan kegempaan di dan sekitar daerah calon bendung di antaranya:

(1) lokasi dan sifat daerah patahan, kekar dan longsoran;
(2) lokasi pusat sumber gempa dan perapatan gempa;

4) sifat fisik tanah dan batuan di sekitar calon bendung meliputi : berat jenis; berat
isi; kadar air; komistensi dan kepadatan; gradasi buµran; keausan; kekerasan;
susunan butir tanah/batuan; sifat regangan dan susutan; kandungan mineral;
5) sifat tekayasa .tanah atau batuan meliputi : pemampatan; kekuatan geser;
modulus elastisitas; kelulusan air; daya dukung.

2.5

.Data Bahaa Bangunan
Pemilihan bahan yang akan digunakan untuk bangunan bendung dan perlengkapannya harus diperhatikan ikhwal sebagai berikut:
1) sumber dan jumlah yang tersedia;
2) jcois, dan ketahanan umur;
3) sifat fisik dan teknik bahan bangunan yang tcrdiri dari : berat jenis; gradasi butir.an; keausan dart kekerasan; kandungan mineral; sifat pemadatan; pcmampatan,
kekuatan geser, modulus elastisitas, dan kelulusan basil pcmadatan;
4) persyaratan kualitas;
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5) peralatan;
6) transportasi (sarana anglrutan);
7) penyimpanan;
8) kemudahan pengerjaan;
9) nilai ekonomis.

2.6

Data Penneslnan dan Peralatan
Perlengkapan tambahan bendung (!Ultara lain motor, dan beton precast) yang sudah
jadi atau produksi industri agar dipertimbangkan data spesifikasinya, meliputi :
1)- panjang, ·1ebar, tinggi dan ruang yang diperlukan untuk transportasi, operasi
mesin dan alat;
2) berat dan gaya-gaya lain yang ditimbulkan oleh mesin dan alat, harus dipikul
oleh bangunan bendung;
3) cara pemasangan, alat bantu pemasangan dan gaya-gaya yang harus dipikul oleh
bangunan bendung pada saat pemasangan mesin dan alat.

11
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BAB III
FUNGSI DAN PERSYARATAN

3.1

Fungsi fsendung clan Kelengkapannya
Bendung clan kelcngkapannya bcrfungsi antara lain untuk mcninggikan taraf muka
air, agar air sungai dapat disadap sesu!li dcngan kcbutuhan, dan untuk mcngcndalikan aliran, mcngendalikan arigkutan sedimcn clan geometri sungai, sehingga air
dapat dimanfaatkan secara aman, cfcktif, cfisicn dan optimal.

J.l

Fungsi Kelengkapan Bendung
Fungsi kelengkapan ini mencakup :
1) tubuh bendung merupakan ambang tetap yang berfungsi untuk meninggikan
taraf muka air sehingga diperoleh tinggi tekan; tinggi tekan membantu mengalirkan air kc bangunan pengambil dan membantu pembilasan sedimen di bangunan
bilas bendung dan kantong sedimen; tubuh bendung harus stabil dan kuat
menahan beban-beban yang bekerja baik statik maupun dinamik;
2) ambang bendung gerak adalah ambang yang diletakkan di dasar sungai atau
lcbih tinggi dan berfungsi sebagai perletakan pintu bcndung gerak;
3) pintu bendung gerak dengan alternatif tipe sorong dan radial dapat digerakkan
secara manual, masinal atau otomatis hidraulik; pintu ini adalah bagian bcndung
yang dapat digerakkan naik turun dan berfungsi untuk mengatur pengaliran
debit dan muka air sesuai dengan keadaan dan kebutuhan;
4) peredam energi berfungsi untuk meredam energi air akibat pembendungan agar
air di hilir bcndung tidak menimbulkan penggcrusan setcmpat yang mcmbahayakan konstruksi; peredam cnergi harus dipcrhitungkan selain tcrhadap cncrgi
potcnsial dan kinetik juga harus diperhitungkan terhadap kemungkinan tcrjadinya proses perubahan morfologi sungai di udik dan di hilir bendung, antara lain
proses degradasi di hilir bendung, agradasi berliku di udik bendung;
5) lantai udik berfungsi untuk me~gurangi bahaya rembesan yang mcngalir di
bawah tubuh bendung dan bahaya erosi buluh; lantai udik dapat diganti dcngan
dinding tirai atau dikombinasikan;
6) tembok pangkal bendung berfungsi sebagai penahan tanah, pencegah rembesan
samping, pangkal jembatan, pengarah arus atau aliran sungai di udik, dan
sebagai batas bruto bentang bendung;
7) tembok sayap udik berfungsi sebagai pengarah arus, sebagai pencegah aliran
samping, dan sebagai penahan tanah atau tebing;
8) tembok sayap hilir berfungsi sebagai tambahan pencegah aliran samping, peng_.
arah aliran dari bendung kc hilir, penahan tanah tebing, atau scbagai pengamanan tcrhadap longsoran tebing; bentuk dan ukuran tembok sayap harus
didc:Sain sesuai dcngan · bentuk dan ukuran peredam energi clan keadaan
gcometri sungai;
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9) bangtlnan pengambil, pintu pengatur, dan perlengkapan lainnya (saringan) berfungsi untuk mengatur pemasukan air, dan sedimen serta mcnghindarkan
sedimcn dasar sungai dan sampah masuk kc bangunan pengambil;
10) bangunan pembilas bawah bcrfungsi untuk mcngontrol pergcrakan scdimen,
menghindarkan angkutan muatan dasar, dan mengurangi angkutan muatan
layang masuk kc bangunan pengambil;.
11) dinding banjir berfungsi untuk menccgah pelimpahan banjir, dan mengurangi
kecepatan aliran yang mcnuju bangunan pengambil, dalam kaitannya dcngan
pengendalian pergerakan angkutan muatan dasa·r, dan melayang;
12) saringan berfungsi untuk menahan sampah dan atau batu besar masuk ke
bangunan pengambil seperti saringan sampah, saringan batu;
13) penangkap dan kantong s.edimcn bcrfungsi untuk membcrikan tcmpat pengendapan sedimen agar tidak masuk kc saluran irigasi; pada prinsipnya butiran
pasir dan kerikil agar dihindarkan masuk kc saluran jaringan pengairan; cndapan
di kantong dapat dibuang sec:ai:a hidraulik, masinal atau dengan tenaga manusia;
usahakan cara hidraulik; dimcnsi hidraulik penangkap dan kantong sedimen agar
ditentukan berdasarkan kapasitas pengendalian pembilas bawah;
14) pintu air, pintu bendung gcrak dan perlengkapan operasi lainnya berfungsi untuk
.mengatur pengaliran air termasuk debit, muka air, kecepatan, dan distribusi
arah aliran;
15) jembatan pelayanan berfungsi untuk melayani operasi bendung dan perlengkapannya;
16) tangga berfungsi sebagai prasarana naik turun untuk keperluan operasi, perbaikan atau pemeliharaan dan lain-lain;
17) penduga muka air berfungsi untuk mengetahui tinggi muka air; macam penduga
muka air berdasarkan cara bekerjanya adalah tidak otomatis, semi otomatis dan
otomatis;
18) alat ukur debit berfungsi untuk mengukur debit;
19) tanggul banjir berfungsi untuk mcncegah limpasan air akibat pembendungan ke
wilayah yang tidak dikehendaki;
20) tanggul penutup bcrfungsi untuk menutup aliran sungai atau sudetan;
21) rip-rap yang terdiri dari bongkahan batu atau blok-blok beton buatan dengan
ukuran dan berat tertentu, yang diletakkan tersusun dipergunakan untuk
mengurangi atau menccgah penggerusan lokal pada bangunan air;
22) balok skot berfungsi scbagai prasarana perbaikan pintu;
23) atap pelindung bcrfungsi untuk mclindungi alat pcngatur pintu;
24) rumah jaga berfungsi scbagai tempat peniaga operas• pintu bendung;
25) kelengkapan lain untuk menanggulangi masalah tertentu yang mungkin timbul.
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3.3

Syarat Keamanao
Beodung deogao perleogkapaooya harus didesaio deogao baik agar dapat berfungsi
seperti tersebut pada pasal 3.1, deogao mempe1b,atikao syarat keamaoao ditinjau
dari segi : hidraulik; struktural; operasi, pemeliharaao dao peogamaoao; dao
liogkungao.

3.3.1 Keamanao Hidraulik
Keamaoao hidraulik bendung dao baogunan pelengkap meliputi :
1) keamanan terhadap luapan:
(1) banguoan benduog, dengan bagian-bagiarinya selain pelimpah bendung,
harus didesain aman terhadap luapan;
(2) pelimpah didesain agar bendung mampu melewatkan debit banjir desain tertentu, dengan tinggi jagaan yang cukup;
(3) besar debit desain dao tioggi jagaan tersebut harus diambil sesuai dengan
peraturan yang berlaku, dengan memperti111bangkan keamanan dan resiko
terhadap benduog secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian
bendung seperti tubuh bendung, tembok pangkal, tembok sayap, dan tanggul;
2) keamanan terha'.dap gerusan lokal, degradasi dasar sungai dao penggerusan
tebing:
(1) bentuk, arah bendung dan bagian bendung harus didesain dengan mempertimbangkan pola aliran pada debit-debit tertentu dan akibat operasi agar
aman dan tidak menimbulkao kerusakan atau gejala tersebut di atas;
(2) fondasi atau koperan harus diletakkan di bawah dasar terdalam dari gerusan
lokal atau degradasi dasar sungai yang mungkin terjadi;
(3) apabila degradasi dasar sungai yang mungkin terjadi cukup dalam sehingga
desain cukup mahal atau tidak ekonomis dan atau sulit dilaksanakan, maka
perlu dipertimbangkan altematif pengamanan lainnya; pengaman tersebut
antara lain dengan membangun bangunan pengendali, pelindung dasar dan
tebing sungai, atau pembuatan peredam energi yang dilaksanakan bertahap
sesuai dengan perkembangan perubahan gejala morfologi sungai;
3) keamanan terhadap agradasi dasat sungai di udik bendung; pengendalian
bendung terhadap agradasi dasar sungai dapat dilakukan antara lain dengan
saluran pembilas bawah dan pengarah arus; agradasi dasar sungai di udik
bendung dapat menyebabkan hambatan aliran kc bangunan pengambil, perubahan kapasitas pelimpahan, dan perubahan pola aliran baik di sekitar bepdung
maupun di sungai bagiao udik bendung;
4) keamanan terhadap benturan dan abrasi oleh muatan dan benda padat lain;
bagian-bagian bangunan di sungai harus didesain aman terhadap benturan atau
abrasi dengan mempertimbangkan muatan sedimen dan atau benda padal lain
yang dapat merusak :
(1) tipe dan jenis bangunan agar dipilih yang cocok dengan keadaan sungai;
(2) bagian-bagian bendung yang biasa mengalalni gejala tersebut agar diberi
lapisan pelindung yang tahan benturan dan atau abrasi, misalnya: batu candi
dengan spesifikasi teknik khusus, besi profil, a tau campuran beton bermutu
tinggi;
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5) keamanan terhadap rembesan (erosi buluh dan tekanan ke atas); bendung atau
bagian-bagiannya harus didesain aman terhadap erosi buluh melalui fondasi
maupun tebing twnpuan bangunan; keamanan bangunan dapat diperbesar atau
ditingkatkan dengan pembuatan, antara lain : lantai udik, dinding atau tirai di
bawah bangunan, sistem drainase di bawah bangunan, atau kornbinasinya, dan
· atau perbaikan tanah untuk mengurangi atau menghindarkan rembesan;
rembesan yang menimbulkan tekanan ke atas <µtanggulangi oleh kekuatan dan
dimensi struktur yang memadai;
6) keamanan terhadap perubahan arah aliran, gejala berliku dan berjalinnya
sungai; bangunan harus didesain arnan terhadap gejala tersebut di atas dengan
mempertimbangkan bahwa alur utama sungai dapat berpindah dan arah aliran
sungai pun dapat berubah, baik pada debit besar atau banjir maupun debit kecil;
gejala tersebut dapat rnenimbulkan perubahan pola aliran sungai yang rnenuju,
melalui dan ke luar dari bendung; pengaruh gejala tersebut dapat diperkecil
dengan pernbuatan bar.gunan pengarah arus dan atau sudetan pelurus atau pembagi aliran;
7) keamanan terhadap tekanan air statik dan dinamik; bagian bangunan dan atau
komponennya barus di desain stabil terbadap tekanan air dan tekanan sedimen,
serta terhadap getaran akibat gerak air, antara lain akibat pin tu dan terjunan
yang tinggi.
3.3.2 Keamanan Struktur
Keamanan terbadap kekuatan,kestabilan struktur dan pengaruh lainnya, baik
bagian-bagiannya maupun menyeluruh untuk bangunan bawah dan bangunan atas
meliputi:
1) kekuatan :
{1) aman terhadap tegangan dan regangan yang terjadi;
(2) aman terhadap getaran;
2) kestabilan :
(1) aman terhadap guling;
(2) aman terbadap geser;
(3) arnan terhadap penurunan;
3) kimiawi dan biotis.
3.3.3 Keamanan Operasi, Pemeliharaan dan Pengamanan
Operasi bendung dan kelengkapannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik debit
dan keadaan aliran sungai, pola angkutan sedimen dan sampah, perubahan
morfologi sungai dan perubaban karakteristik DPS. Komponen-komponen bendung
untuk peug~n!ialian dan pengamanan aliran dan muatan sedimen seperti pintu gerak
bendung, pintu pengambil, pintu pembilas agar didesain untuk dapat dioperasikan
dengan mudab, aman, efektif, efisien dan optimal.
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3.3.4 Keamanan Lingkungan yang Berkaitan dengan Gangguan Angkutan Muatan
Kendala lingkungan lain yang perlu dipcrtimbangkan dalam desain yaitu
penambangan bahan galian C dari sungai, pcmbuangan material dan perbuatan
manusia yang tidak bertanggung jawab lainnya. Apabila sungai membawa muatan
sedimen dan atau benda padat lain, (sampah, kayu dan sebagainya) maka bcndung
harus didesain bebas dari gangguan muatan tersebut agar tetap dapat bcrfungsi
dengan baik. Gangguan muatan tersebut dapat diperkccil dengan :
1) mcngendalikan pola aliran sehingga muatan dan atau benda padat lainnya yang

terangkut aliran tidak mengganggu fungsi bangunan;
2) menempatkan bangunan pengambil dan bangunan pelengkapnya yaitu bangunan
bilas bawah, penangkap dan kantong lumpur, saringan (untuk batu /lcerikil dan
sampah) pada posisi yang tepat;
3) mengalihkan dan atau membagi angkutan sedimen dan benda padat lainnya.
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BAB IV

DESAIN
4.1

Pra Desaln
Kegiatan pra desain meliputi :
1) kegiatan pra desain dikelompokkan menjadi kegiatan pra desain dasar dan pra
desain hidraulik;
2) basil kegiatan pra desain berupa gambar-gambar discrtai nota penjelasan bcrisi

dasar pemikiran tcntang pilihan lokasi, sistcm, tipe dan ukurao dasar dcngan
bcbcrapa altematif dan perhitungan yang diperlukan.
4.2

Pra Dcsaln Dasar

4.2.1

Persiapan Pekerjaan Desain
Pcrsiapan ini mcliputi :
1) persiapan pckcrjaan desaio dilakukan dcngan inventarisasi, seleksi dan analisis

data yang ada baik kualitas maupun kuantitas; apabila data dasar yang dipcrlukan belum cukup agar dilakukan usaha untuk melengkapi data yang kurang;
2) data harus ditinjau dari lapangan, bersama-sama tim yang terdiri dari ahli teknik

pcngairan, hidraulik, hidrologi, geoteknik, struktur bangunan air dan geodesi;
peninjauan yang dilakukan antara lain untuk :
·
(1) mcmcriksa tingkat ketclitian data;
(2) mendapatkan masukan data modologi sungai dan karakteristik sungai

(palung, tebing, dasar dan material dasar sungai);
(3) mengctahui dan memperkirakan masalah yang akan timbul dengan mcmpcr-

hatikan gcjala-gejalanya di lapangan;
4.2.2 Pencntuan Lokasi Bendung

Pcmilihan lokasi, tipe, ukuran dan perlengkapan beodung agar dipertimbangkan terhadap pengaruh timbal balik antara modologi sungai dan bangunan lain yang ada
dan yang akan dibangun secara kesatuan studi wilayah pcngaruh, antara lain:
1) tempat atau lokasi bendung yang baik adalah yang mcnguntungkan ditinjau dari

segi perencanaan, pengamanan beodung dan lingkungannya, dampak timbal
balik bendung terhadap modologi sungai dan lingkungan, .pelaksanaan serta
pengopcrasian fungsi bendung;
2) tcmpat bendung yang baik harus dipilih bcrdasarkan studi perbandingan atas
bcbcrapa altcmatif, dengan mcmpertimban.gkan fungsi bendung dan faktor-faktor bcrikut, antara lain :

.(1) topografi;
(2) modologi sungai dan medan di sekitarnya;
(3) hidraulik dan angkutan sedimen;
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

geoteknik;
lingkungan;
pelaksanaan konstruksi bendung dan perlengkapannya;
mobilitas peralatan;
bangunan sementara meliputi bendungan penutup, saluran pengelak dan
lain-lain;

3) faktor topografi medan dan lahan diperlukan agar :
(1) penyesuaian dimensi bendung dapat dilakukan dengan relatif mudah;
dimensi yang dimaksud adalah tinggi, lcbar dan panjang bendung serta perlengkapan pokoknya;
(2) pencntuan pcmilihan tipe dan tata lctak bendung serta perlcngkapannya;
4) faktor morfologi sungai yang diperlukan meliputi :
(1) geometri sungai, tebing, palung dan lembah sungai; kecenderungan perubahan morfologi sungai harus dapat diatasi dengan mudah;
(2) perkembangan sungai arah vertikal dan horizontal yang mungkin terjadi
diperkirakan dapat diatasi;
(3) dimensi bendung yang direncanakan harus disesuaikan dengan palung dan
tebing sungai;
(4) pcngaruh morfologi sungai terhadap pola aliran dan angkutan sedimcn agar
diusahakan menguntungkan fungsi bendung dan perlcngkapannya;
5) faktor hidraulik dan angkutan sedimcn yang diperlukan, mcliputi :
(1) pola aliran kecepatan, arah, tekanan dan kemiringan pada waktu debit besar
(banjir), sedang, dan kecil;
(2) tinggi (kedalaman) dan lebar muka air pada waktu debit besar, sedang, dan
kecil;
(3) potensi dan distribusi angkutan sedimen oleh sungainya sendiri, dan materi
yang mungkin terangkut mencakup jenis, ukuran, dan bentuk yang masuk ke
j aringan pengairan;
( 4) tinggi muka air pada debit desain;
6) faktor geoteknik yang diperlukan adalah kondisi geotcknik tempat bangunan
dan sekitamya dalam kaitannya dcilgan :
(1) potensi terhadap gerusan dan atau crosi karena arus;
(2) potensi terhadap kestabilan baik alamiah maupun karena pengaruh
bangunan antara lain longsoran lercng atau tebing, daya dukung, deformasi,
rembesan dan li.kuifaksi;
(3) tersedianya balian bangunan di dan di sekitar tempat bangunan;
(4) potensi kegempaan termasuk likuifaksi;
7) faktor lingkungan yang perlu diperhatikan adalah :
(1) penggunaan lahan di tempat, di sekitar dan di daerah udik dan hilir bangunan;
(2) kemungkinan pengembangan daerah udik dan hilir atau di sekitar bendung;
(3) kemungkinan perubahan morfologi sungai d.i tcmpat, di udik dan hilir
bangunan;
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(4) kemungkinan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan;
(S) pengambilan material dari badan sungai atau pembuangan material ke
palung sungai~
(6) gangguan manusia atau gangguan alamiah lain.
4.2.3 Penentuan Tipe Bendung
Penentuan tipe bendung berdasarkan :
1) prinsip pembendungan :
(1) bendung tetap; muka air di udik bendung tidak dapat diatur;
(2) bendung gerak dengan menggunakan pintu atau tubuh bendung yang
didcsain lthusus (bendung karct); muka air di udik bendung dapat diatur
pada keadaan debit sungai tertentu;
(3) bendung kombinasi tctap dan gerak; pemilihan tipe bendung seperti terscbut
di atas sangat bergantung pada faktor keadaan topografi dan tata guna lahan
di udik bendung, karakteristik debit banjir dan tinggi muka air yang tcrjadi
akibat pembendungan, keadaan morfologi sungai dengan kemungkinan perubahannya serta biaya operasi dan pemeliharaan;
2) tipe peredam energi yang digunakan :
(1) bcndung dengan peredam encrgi lantai hilir mendatar, tanpa atau dengan
am bang hilir, balok la tar;
(2) bendung dengan peredam cnergi cekung masif atau bergigi;
(3) bendung dengan peredam energi berganda;
(4) bendung dengan peredam energi bertangga;
(S) bendung tanpa peredam encrgi;
(6) bendung dengan percdam energi kolam Ioncat air;
(7) bendung dengan percdam encrgi jaring-jaring; pemilihan tipc percdam
cnergi sangat bcrgantung antara lain kepada faktor tinggi pcmbendungan,
keadaan geoteknik tanah dasar (jcnis batuan, lapisan, kekerasan tckan,
kckerasan abrasi, diameter butir dan scbagainya), angkutan sedimcn yang
tcrbawa olch aliran sungai, kcmungkinan degradasi yang akan terjadi di hilir
bendung dan keadaan aliran yang terjadi di peredam energi;
3) tipe mercu atau kcpala bangunan pelimpah yang digunakan sebagai bendung
tctap atau sebagai ambang gerak :
(1) bendung dengan pelimpah bentuk mercu bulat satu atau dua jari-jari;
(2) bcndung dengan pelimpah ambang lcbar;
(3) bendung dengan pelimpah tipe khusus; dalam pemilihan tipc pelimpah harus
diperhatikan faktor-faktor kocfisien dan kapasitas pelimpah, besar debit
desain dan tinggi muka air udik dan hilir yang akan terjadi, kemungkinan
terjadinya kavitasi, jcnis dan volllme angkutan sedimen yang terbawa aliran,
kemudahan cara pelaksanaan;
4J kemiringan hilir tubuh bendung (bendung tegak, miring dan landai), kemiringan
tubuh bendung tergantung pada jenis angkutan sedimen yang terbawa aliran,
pengbindaran kavitasi dan stabilitas bcndung.
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4.2.4 Penentuan Kelengkapan Bendung
Kelengkapan atau bagian-bagian bendung yang harus dibangun, sudab barus
dite.ntukan scjak tahap pra desain. Untuk mencapai kcscmpuinaan bendung ditinjau
dari scgi fungsi, keamanan dan stabilitas terbadap aliran, tcrbadap gaya-gaya dan
masalah lain yang mungkin timbul, opcrasi, pcmeliharaan dan pcmantauannya.
Bagian-bagian bendung yang biasa digunakan yaitu :

1) tubuh bendung tetap, ambang bendung gerak;
2) pcredam energi;
3) pcnccgah bahaya erosi buluh;
4) tembok pangkal bendung;
5) tembok sayap udik;
6) tembok sayap bilir;
7) bangunan pengambil;
8) bangunan pembilas;
9) ambang dasar bangunan pengambil;
10) dinding banjir;
11) saringan sampah dan atau saringan batu;
12) kantong sedimen dan sistem pcmbilas;
13) pintu dan pcrlengkapan opcrasi;
14) bangunan pengaman bendung yang lain, diantaranya rip-rap di hilir bendung,
ambang pengendali dasar sungai, pcncegah bahaya degradasi atau agradasi;
15) jembatan pclayanan;
16) tangga;
17) penduga muka air;
18) penduga tekanan;
19) alat ukur debit;
20) tanggul banjir;
21) tanggul penutup;
. 22) rumab jaga dan gudang;
23) sarana komunikasi, operasi dan sistem peringatan dini;
24) instrumentasi bendung.
4.2.5 Penentuan Debit Dcsain
Penentuan ini mencakup :
1) Debit desain, ditentukan berdasarkan besar debit basil analisis terbadap data
aliran sungai; apabila data tersebut tidak cukup agar dilengkapi dengan basil
analisis terbadap data curah bujan; basil analisis terscbut barus dipcriksa atau
dikontrol terbadap data morfologi sungai dan informasi historis di lokasi· rencana
bendung;
2) cara perhitungan debit banjir rencana mengikut1 standar yang berlaku : SK SNI
tentang Metode Perbitungan · Debit Banjir dan SK SNI tentang Metode
Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka;
3) desain bendung yang efektif, efisien dan optimal, perlu dituniang oleb desain
bagian-bagian bendung yang berdasarkan bcsar debit dcsain dengan kriteria tertentu scsuai dengan kebutuhan, fungsi dan fingkat bahilya, keamanan dan
rcsikonya; · bagian bendung yang memerlukan kriteria debit dcsain yang berlainan tersebut adalah :
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(1) bangunan pclimpah, lembok pangkal serta tanggul banjir udik dan atau
tanggul penutup;
(2) bangunan pcredam energi;
(3) bangunan pcngambil;
(4) bangunan atau sistem pembilas bendung;
(5) bangunan atau sistem pembilas kantong sedimen;
(6) tanggul banjir hilir;
(7) bangunan pengelak sementara;

4) bangunan pclimpah. tembok pangkal, tanggul banjir dan atau tanggul penutup,
harus didesain dengan menggunakan debit banjir dengan kala ulang cukup
panjang (debit besar); bagian bendung yang menerima tekanan aliran seperti
pilar, pintu air, dinding banjir dan sebagainya agar didesain sesuai dengan persyaratan kekuatan dan kestabilan berdasar kriteria debit banjir;
5) peredam energi. agar dide:sain dengan menggunakan debit banjir yang Jominan
terhadap perubahan morfologi sungai; percdam energi merupakan pelengkap
hendung untuk menanggulangi masalah penggerusan setempat dan degradasi
tepat di hilir bendung; debit banjir sebesar debit alur penuh cukup memadai
untuk digunakan sebagai debit desain:
6) bangunan pengambil harus didesain sesuai dengan debit yang diperlukan untuk
irigasi, air minum, pembangkit listrik dan lainnya; dengan memperhatikan
kemungkinan pcngembangan, kehilangan tinggi tekan akibat struktur dan
sampah. upaya pengelakan pemasukan sedi men dan kurva massa aliran; apabila
debit de'sain terse but hanya mengalir dengan prosentase waktu yang rendah,
maka perlu dipikirkan cara operasi bangunan pengambil untuk menghindarkan
terjadinya sedimentasi; debit pcngambilan ini bersama-sama dengan debit bilas
untuk mengendalikan sedimen, mempengaruhi tinggi pengempangan, tinggi
pembendungan, dan selanjutnya mempengaruhi bangunan pelimpah; penentuan
ketersediaan air perlu didasarkan pada analisis debit andalan;
7) desaiJ! bangunan atau sistem pembilas bawah dan penangkap sedimen, perlu
didasarkan pada cara operasi pintu-pintu bilas; tujuannya untuk mencapai efektivitas pembilasan yang tinggi tanpa mengakibatkan kerugian atau kerusakan terhadap bagian-bagian bendung pada berbagai debit sungai; debit bilas rencana
ditentukan dengan memperhatikan kecepatan minimum untuk kepcrluan pembilasan, dan kecepata.n maximul!I yang berkaitan dengan kekuatan struktur yang
terkena pengikisan (abrasi); faktor lain· yang. pcrlu ·diperhatikan adalah saat,
jangka waktu dan debit sungai yang lersedia;
8) debit desain bangunan atau si~tcm pembilas kantong sedimen, tidak harus sama
dengan debit desain bangunan,_ecngambil; ·pembilasan kantong sedimen harus
dilakukan seefektif mungkin dengan mempcrhatikan prosentasi waktu tersedianya aliran (debit) yang cukup besar dalam satu tahun dan keadaan muka air di
udik dan hilir bangunan pcmbilas;
9) perkiraan agradasi dan dcgradasi dasar sungai yang tcrjadi di sekitar bendung,
pcrlu dipcrhitungkan.dalam membuat dcsain bagian-bagian bendung: pcrhitungannya agar didasarkan debit aliran sesuai dengan kurva massa aliran; apabila
kurva tersebut tidak terscdia, maka dapal digunakan dt:bit dcsain sebesar atau
lebih kecil dari debit alur pcnuh.
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4.3

Pra Desain Hidraulik

4.3.1

Panjang Mercu Bendung
Panjang mercu bendung harus diperhitungkan terhadap :
!) kemampuan melewatkan banjir rencana dengan tinggi jagaan cukup bcrdasarkan pcraturan yang berlaku schingga sctiap bagian bangunan aman tcrhadap
kerusakan berat akibat bahaya pelimpasan;

2) batasan tinggi mu~a air gcnangan maksimum yang diijinkan pada debit banjir
desain, schubungan dcngan pengaruhnya tcrhadap : kcamanan; dimcnsi bagian
bangunan lain seperti tanggul banjir; dan percdam energi; bentuk geometri
sungai;
4.3.2 Tinggi Mercu Bendung
Tinggi mercu bendul)g harus ditentukan dengan mempertimbangkan :
I) kebutuhan penyadapan untuk memperoleh debit dan perbedaan tinggi tekan;
2) kebutuhan tinggi energi untuk pembilasan. baik di bangunan pembilas atau
kantong sedimen;
3) tinggi muka air genangan yang terjadi di udik bangunan pada debit banjir
rencana. dan panjang mercu;
4) kescmpurnaan aliran pada bendung. bangunan pengambil dan mercu hendung;
5) kebutuhan pengendalian angkutan sedimen .yang terjadi di bendung;
4.3.3

Mercu Bcndung
Mercu bendung harus didesain. sederhana sesuai dengan kriteria desain untuk
mcmudahkan pelaksanaan; bentuk mercu dapat didesain berupa mercu bulat
·(dengan satu atau dua radius) atau ambang lebar; kriteria desain yang dimaksud
menyangkut parameter aliran, debit rencana untuk kapasitas limpah, kemungkinan
kavitasi, dan benturan batu.

4.3.4 Tubuh Bendung
Tubuh bendung harus didesain 'kuat untuk menahan beban-beban statik dan
dinamik. Bidang miring tubuh bendung bagian udik dan hilir dapat didesain tegak
atau miring. gemuk atau ramping dengan m~mperhatikan faktor kekuatan material
yang dipakai. bahaya beban. benturan sedimen dan batu. kemungkinan kavitasi, tipe
peredam energi, rembesan. stabilitas dan kekuatan struktur.
4.3.5

Sumbu Bendung
Sumbu bendung harus diusahakan frontal atau tc~ak lurus arah aliran agar aliran
yang menuju bendung terbagi rata.
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4.3.6 Peredam Energi
Peredam energi harus didesain dengan memperhitungkan tinggi terjunan, penggerusan lokal dan degradasi dasar sungai, benturan dan abrasi sedimen dan benda
padat lainnya, rembesan dan debit rencana sesuai dengan kriteria keamanan dan
resiko akibat penggerusan, pelimpahan dan kekuatan struktur.
4.3.7 Tembok Sayap Hilir
Bentuk dan dimensi Tembok ditentukan berdasarkan : tipe dan dimensi peredam
energi, geometri sungai di hilir dan sekitamya, dalamnya penggerusan setempat dan
degradasi, stabilitas tebing, dan tinggi muka air hilir pada debit rencana peredam
energi dengan tinggi jagaan yang cukup.
4.3.8 Bangunan Pengambil
Dimensi bangunan pengambil (lubang pengambil) harus ditentukan berdasarkan
kebutuhan air maksimum, baik untuk pemasokan maupun pembilasan dengan membatasi keeepatan aliran masuk. Bangunan ini perlu dilengkapi dengan pintu pengatur
debit, perlengkapan pengendali sedimen dan sampah, dan alat duga muka air,
bangunan pengambil harus didesain bersama-sama sebagai satu kesatuan dengan
bangunan pembilas bawah.
4.3.9 Bangunan Pembilas
Bangunan pembilas, dapat didesain bertipe konvensional atau tipe pembilas bawah;
bangunan pembilas berfungsi untuk menghindarkan atau mengurangi pemasukan
muatan sedimen dasar dan loncat ke bangunan pengambil; pembilas bawah harus
didesain dengan mempertimbangkan tata letak yang disesuaikan dengan lokasi dan
tipe, serta ukuran bangunan pengambil; fungsi pembilas bawah yang tergantung
pada keadaan debit dan tinggi muka air di sungai, dapat dibantu dengan operasi
pintu yang tepat; efektivitas pembilas bawah mempengaruhi penentuan perlu atau
tidaknya dibangun penangkap sedimen di hilir bangunan pengambll.
4.3.10 Bangunan Pengarah Arus
Tipe dan dimensi bangunan pengarah arus di udik liendung harus dipilih sesuai
dengan keadaan morfologi sungai di udik bendung dan keadaan aliran yang diperkirakan terjadi; tujuannya agar arah aliran dapat diusahakan frontal atau tegak lurus
terhadap sumbu bendung dan merata; tinggi bangunan ditentukan setinggi muka air
pada debit desain bangunan pelimpah.
4.3.11 Tanggul Penutup dan Tanggul Banjir
Tinggi tanggul penutup ditentukan berdasarkan tinggi muka air empangan dan fungsi
gelombang pada debit banjir rencana pelimpah, dengan tinggi jagaan tertentu;
4.3.12 Tembok Pangkal Bendung
Tmggi tembok pangkal bendung harus ditentukan berdasarkan debit rencana untuk
kapasitas limpah dengan tinggi jagaan tertentu, dimensi tubuh bendung, panjang
pelimpah dan parameter hidraulik lainnya; bentuknya dapat dibuat tegak atau
miring.
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4.3.13 Saringan Sampah dan Batu Bongkah
Tata letak saringan agar didesain clengan memperhatikan kemudahan pembersihan
dan )Xnghindaran kemungkinan ;>enyumbatan total dan sebaiknya dipasang di alur
khusus; tinggi saringan harus dibuat lebih tinggi daripada tinggi muka air pada debit
desain bangunan pelimpah. Saringan sampah yang dipasang di udik bangunan pengambil, agar dilengkapi jeruji besi dengan jarak antara cukup lebar sesuai dengan
ukuran sampah dan batu; tujuannya agar kehilangan tinggi tekan yang besar dan
kemungkinan penyumbatan dapat dihindari.
4.3.14 Lantai Udik dan atau Dinding 1irai
Panjang lantai udik dan atau dinding tirai pencegah rembeSan ditentukan dengan
memperhatikan : permeabilitas tanah, penghindaran erosi buluh, gerusan di sekitar
bangunan, pengurangan daya angkat air yang dapat melebihi Jcekuatan dan stabilitas
bangunan; dinding tirai biasanya ditempatkan di ujung hilir peredam enersi dan di
kaki tembok sayap hilir; dinding tirai berfungsi untuk mempertahankan kestabilan
bendung terhadap bahaya penggerusan setempat dan degradasi dan mempcrbesar
tekanan kc atas di bagian udiknya.
4.3.15 Penangkap Sedimen
lhkwal yang harus diperhatikan dalam bangunan penangkap sedimen :
1) penangkap sedimen dibangun untuk:
(1) menghindarkan atau mengendalikan pemasukan sedimen ke jaringan pengairan, baik yang berupa angkutan muatan dasar atau angkutan muatan
layang;
(2) penangkap sedimen sebaiknya dibangun tidak jauh dari bangunan pengambil;
(3) dimensi penangkap scdimcn ditentukan dcngan memperhatikan karakteristik cndapan sedimen layang, debit desain, dan efektivitas pcmbilas
bawah yang dipasang di udik pcngambil;
(4) bcntuk dan tata lctaknya agar didesain dapat mencapai kcadaan aliran yang
mcnunjang proses pengendapan . sedimcn secara efektif dan cfisicn dan
kcmudahan pembilasan;
2) penangkap sedimen harus dilcngkapi dengan kantong cndapan untuk
menyimpan cndapan semeotara; bentuk dan ukuran kantong harus_ diperhitungkan tcrhadap jumlah codapan yang harus ditampung, frckucnsi pengambilan
atau pembilasan endapan, dan daya bilas aliran yang cukup lancar:
3) pcmbuangan cndapan dari kantong penangkap sedimcn diusahakan dapat dibilas
dcngan daya aliran sungai dan debit bilas tcrtcntu yang dapat diperolch dari
pengambilan; apabila tinggi ierjun untuk pcmbilasan tidak tersedia pcmbuangan
endapan tcrpaksa dilakukan secara mekanis atau manual dengan ~empcrhitung
kan kapasitas dan cara kerja mesin atau kcmampuan tenaga manusia dengan.
peralatannya;
4) penangkap sedimen dapat terdiri dari satu atau beberapa bagian untuk pengaturan air ke jaringan pengairan dan pembilasan, dan untuk mendapatkan
kapasitas enclapan dan bilas yang lebib baik .

........................... ......,. .__..
.
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4.4

Ujl Model Hldraullk

Ikhwal yang perlu diketahui dalam uji model bidraulik :
1) uji model bidraulik dapat dilakukan terhadap pra desain hidraulik untuk.mendapatkan bentuk dan ukuran hidraulik yang mantap; ikhwal yang dipelajari atau
dicari adalah :
(1) gejala dan parameter aliran di sungai yang sulit atau tidak mungkin diperoleh
dari lapangan, sebelum dan sesudah bangunan air dibangun antara lain
·
bendung;
(2) gejala dan parameter aliran pada permukaan struktur dengan bentuk dan
.
ukuran hidraulik tertentu;
(3) perubahan gejala dan parameter aliran di sungai (morfologi sungai) akibat
adanya struktur dan sebaliknya;
(4) bentuk-bentuk ukuran hidraulik tipikal, rumus-rumus hidraulik yang diperlukan dalam kegiatan pra desain maupun desain;
2) penyelidikan atau pengujian yang dilakukan dalam uji model hidraulik antara
lain:
(1) pemilihan lokasi bendung dilihat dari segi aliran sungai;
(2) pola aliran sungai menuju bendung dan dari hilir bendung,
(3) kapasitas limpah bendung;
(4) efektivitas peredam energi;
(5) pola aliran dan tekanan di tubuh bendung;
(6) efektivitas pengelak sedimen;
(7) aliran yang menuju kc bangunan pengambil dan pembilas, untuk mempelajari kesempurnaan pengalil!lll kc pengambilan, dan penaksiran angkutan
sedimen kc pengambilan;
(8) efektivitas atau kapasitas pengendapan dan pembilasan kantong penangkap
sedimen;
(9) gejala pergerakan semmen di udik dan di hilir bendung;
(10) arus aliran balik;
(11) pehgoperasian pintu;
3) jenis model fisik, meliputi:
(1)
(2)
(3)
(4)

model sungai (geoinetri tetap, atau berubah);
model bangunan dan kelengkapannya;
model lengkap (sungai, bendung, kelengkapannya);
model detil; adalah model fisik yang dilakukan tanpa distorsi dan dengan
distorsi (skala geometri vertikal tidak sama dengan skala geometri
hoiisontal); dalam dua dimensi atau tiga dimensi;

4) jenis model matematik, meliputi:
(1) model sungai sebelum dan sesudah ada bendung dan kelengkapannya
(model satu dimensi);
(2) model dua dimensi aliran melalui bawah bendung;
5) uji model hidraulik harus dilakukan oleh satu tim teknik hidraulik yang ahli dan
berpengalaman baik dalam bidang uji model maupun lapangan (survei, investigasi, desain, operasi dan pengamanan bailguhan air di sungai dan sebagainya).
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4.5

Desain Hidraulik
Desain hidraulik mencakup :
l) pemantapan tipe dan ukuran hidraulik, dijelaskan sebagai berikut:
(1) desain hidraulik suatu rencana bendung disarankan merupakan hasil
penyempumaao pra desain hidraulik yang dilakukan dengan bantuan uji
model fisik terutama untuk bendung-bendung yang dianggap penting ditinjau dari besamya bangunan dan atau sulitnya masalah hidraulik yang
dihadapi;
(2) berdasarkan gambar desain hidraulik, penyelidikan geoteknik terinci agar
dilakukan untuk meounjang perhitungan . kestabilan struktur bendung dan
bagian-bagiannya termasuk struktur pelengkap bendung, antara lain pen-.
cegah bahaya erosi buluh dan rembesan, dan jenis tanggul penutup;
(3) kesesuaian persyaratan hidraulik d:in geoteknik agar dipenuhi dalam pembuatan desain akhir; apa!>ila persayaratan geoteknik tidak dapat dipenuhi,
maka desain hidraulik yang telah mantap harus ditinjau kembali;
2) hubungan antara desain, operasi dan pemeliharaan bendung dan kelengkapannya ; dengan penjelasan :
(1) pembuatan dan pemantapan desain hidraulik harus menyangkut pemikiran
atau rencana cara operasi dan pemeliharaan, dan pengamanan bendung dan
kelengkapannya terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi;
(2) cara operasi dan pemeliharaan · beberapa kelengkapan bendung seperti
bangunan bilas, bangunan pengambil, penangkap sedimen dan sistem pembilasnya dan tingkat efektivitas peredam energi sebaiknya didasarkan dari uji
model hidraulik;
(3) rencana cara operasi dan pemeliharaan disarankan untuk dituangkan dalam
nota penjelasan desain hidraulik; rincian cara operasi dan pemeliharaan
harus dituangkan dalam standar tersendiri.

4.6

Desain Struktur
Perhitungan desain struktur dibedakan dua bagian, yaitu perhitungan desain struktur
bawah dan perhitungan desain struktur atas.

4.6. I Desain Struktur Bawah
Ikhwal yang berkaitan dengan perhitungan desain struktur bawah adalah sebagai
berikut:
1) desain struktur bawah dihitung dengan menggunakan data geoteknik (geologi
dan mekanika tanah dan batuan);
2) desain struktur bawah· meliputi desain fondasi, desain struktur yang berdekatan
dengan tanah dasar, desain konstruksi pencegah bahaya tekanan rembesan, erosi
buluh di bawah tubuh bendung dan tahggul penutup serta desain filter drain.ase;
3) desain struktur bawah harus diperhitungkan terhadap gejala likuifaksi apabila
diperlukan.
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4.6.2 Desain Struktur Atas
Ikhwal yang berkaitan dengan perhitungan desain struktur atas adalah sebagai
berikut:
1) desain struktur alas dihitung dengan menggunakan data beban yang akan
bekerja pada struktur, terdiri dari :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

beban tanah dan air statik;
beban hidup;
getaran-getaran termasuk gempa;
beban mati atau berat sendiri;
gaya-gaya hidrodinamik;

2) desain struktur alas antara lain terdiri atas :
(1) tubuh bendung;
(2) peredam energi dan lantai udik;
(3) tembok pangkal bendung;
(4) tembok sayap udik dan hilir bendung;
(5) pilar-pilar bangunan pembilas dan jembatan;
(6) bangunan pengambilan dan bagian-bagiannya;
(7) dinding penahan banjir;
(8) pelat pembilas bawah;
(9) jembatan pelayanan pintu;
(10) pintu-pintu dan pengangkatnya;
(11) atap rumah pintu;
(12) jembatan lalu lintas;
(13) tanggul banjir dan tanggul penutup.
4. 7

Desaln Akhlr
Desain akhir merupakan tahapan akhir desain yang mencakup gambar-gambar
desain dan nota desain.

4.8

Desaln Mesln dan Peralatan
Mesin-mesin dan peralatan penunjang biasanya diperlukan untuk mengoperasikan
bendung. Spesifikasi teknik mesin dan peralatan terse but agar digunakan dalam perhitungan, baik tahap pra desain maupun desain .
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BABV
LUARAN DESAIN

5.1

Garnbar • Garnbar

IkbwaI yang berkaitan dengan gambar-gambar :
1) gambar-gambar desain adalah gambar detil yang mencakup informasi umum,
dan data dasar; gambar teknis meliputi gambar pra desain dan desain akbir;
2) skala gambar, format, notasi dan sebagainya barus mengikuti standar yang berlaku.
5.2

Nota Desain
Nota desain mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut :
1) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
2) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
3) nota penjelasan yang berisi konsep desain, pertimbangan desain, pengambilan
parameter desain dan rangkuman basil penyelidikan, cara pemecaban masalab
untuk desain dan rangkuman atau garis besar program konstruksi, serta perkiraan pembiayaan;
4) nota perbitungan berisi perbitungan desain yang mencakup parameter desain,

metode analisis dan anggapannya, dan basil perbitungan; perbitungan desain
mencakup beberapa aspek penting, yaitu :
(1)
(2)
(3)
(4)

perbitungan
perbitungan
perbitungan
perbitungan

geometri;
debit;
bidraulik;
struktur; perbitungan geoteknik;

5) nota yang berkaitan dengan operasi, pemelibaraan, pengamanan dan pe-

mantauan;
6) noia analisis pengarub timbal balik antara pembangunan bendung baru dengan
perubaban yang mungkin terjadi pada perubahan morfologi sungai;
7) dokumen tender, minimal mencakup perhitungan volume, rencana .anggaran
biaya dan spesifikasi te.knik pekerjaan; ikbwal yang barus ada dalam dokumen
tender dapat dilibat dalam peraturan yang terkait.
5.3

Lapora n
Laporan dari basil semua jenis penyeli0ikan yang telah dikerjakan berisi antara lain
program dan tata cara penyelidikan, metode penyelidikan dan pengujian, analisis
dan evalua5i data, serta masalab teknik yang mungkin terjadi.
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BAB VI
LAIN-LAIN
6.1

Kordlnasl dan Tanggung Jawab
Seluruh pekerjaanperencanaan harusdilaksanakandibawah koordinasi dan tanggung
jawab seorang ahli teknik sipil yang dibantu oleh tim ahli terpadu yang karena
latihan dan pengalamannya berpengetahuan luas dan ahli dalam pekerjaan yang berkaitan dengan desain bendung.

6.2

Pengelolaan Dokumen Desain
lkhwal yang bcrkaitan dengan pengelolaan dokumen dijelaskan sebagai bcrikut:
I) pemilik pekerjaan bertanggungjawab atas penyimpanan dokumen desain. mcngingat pentingnya bendung dan sistem sungai rlapat saling mempengaruhi sccara
timbal halik;
2) pemilik pekerjaan harus memberikan salinan laporan akhir desain dan nota
arahan kepada bagian atau badan lain yang bertangungjawab atas operasi dan
pemeliharaan bcndung;
3) penanggungjawab lama harus membuat dan menyerahkan satu berkas laporan
akhir desain, laporan akhir pelaksanaan konstruksi. laporan desain operasi,
pcmeliharaan dan pcmantauan serta laporan hasil pemantauan kepada penanggungjawab opcrasi dan pemeliharaan yang baru, apabila diperlukan
pemindahari tanggungjawab.
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agradasi

: agradalion adalah penaikan dasar sungai

ahli teknik sipil

: Smior civil enginur

am bang

: Sill

AMDAL

: Analisa Mengenai Dampak Ungkungan

angkutan muatan dasar

: bed load transportalion

angkutan muatan layang

: suspended load transportalion

arus aliran balik

: back water

bangunan atas

: upper structure

bangunan·bawah

: bottom "'11C1Ure

bangunan bilas bawah
bangunan pe1impas banjir

: flood way

bangunan pengambil

: intake

bangunan sadap bebas

: free intake structure

batucandi

: blok batu keras yang dibentuk dengan ukuran tertentu,
untuk melindungl bangunan dari bahaya ldkisan dan abrasi

bendung

: weir

bcDdung gerak

berjalin

: braiding

bangunan pengendali dan
pelindung cbsar sungai

: bottom controller

debit banjir rencana

: design flood

debit desain

design discharge

debitpenuh alur

bankfull discharge
: degradalion adalah penunman dasar sungai
: perencanaan teknilt
: menentukan tata letak, bentuk (tipe, ukuran) bangunan dan
atau bagian bangunan yang terkena aliran
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desain kelcngkapan

: dcsain yang bcrkaitan dcngan kclcngkapan bcndung agar
bcndung dapat bcrfungsi optimal, dcsain mcliputi opcrasi
bcndung dan pcrlcngkapannya.

dcsain struktur

dcsain yang bcrkaitan dcngan stabilitas, kckuatan dan
susunan komponcn bangunan

dinding halang

: cut off adalab bagian fondasi yang dimasukkan lcbih dalam
dari pada bagian lainnya untuk mcnghalang rcmbesan

dinding pcngarah

: guidewaU

dinding tirai

: cutoffwaU

crosi buluh

: piping adal•h gcjala haliyutnya material tanah akibat
rembcsan di bawah atau di samping bangunan

gcomctri

: bcntuk, ukuran dcngan pllnllDctcr clcvasi, panjang, lebar,
dalam dan tinggi

gcrusan lokal

local scouring

hidraulik

sifat-sifat yang bcrhubungan dcngan aliran

jagaan

: freeboard (waking)

kala ulang

: retum

kavitasi

: gcjala mcngclupasnya pcrmukaan bangunan ala"bat tcrscdot
olch tckanan ncgatif aliran yang mclampaui batas kckuatan
material bangunan

kclayakan

:

lurus

: straight

luaran

: output

liquifaksi

: liquifadion

model tanpa distorsi

: wulistorted motkl

pcluapan (pclimpahan)

: overtopping

pcmantauan

: monitoring

pcmcliharaan

:. maintenance

pcnangkap dan kantong
scdimcn

: sandtrap

pcngcndapan sctcmpat

: shoaling

pcnggcrowongan tcbing

: bank caving : undermined

period

fe~~bility

study
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peredam energi (ruang
olakan)

: energy dissipator : ltilling
basin

peredam energi berganda

: doubk stilling basin

peredam energi bertangga

: cascade stilling basin

peredam energi permeabel

: permeabk stilling basin

peredam energi c:ekung

masif

: upturned buclcet stilling basin

perencanaan

: planning

saluran bilas bawah

: undersluice adalah saluran di dasar bangunan untuk
mcnycdot atau mcmisahkim angkutan sedimcn dasar dari

saringan batu

: boulder rac/c

saringan sampah

: trash rac/c

&ifat fisik tanah

: physiad soil properties

aliran air

&ifat teknik tanah

: enginuring soil properties

sifat struktur tanah

; structural soil properties

studi rekonesan

: reconnaissana study

sungai berjalin

: braided river

sungai berliku

; meandering river

sungai influen

: river influence adalah sungai dimana keadaan muka air tanah
di kanan-kiri tebingnya lebih tinggi dari muka air lllllpi,
schingga air tanah bisa ~crembes masuk Ice 1ungai
: rivereffluena adalahsuqgaidimanakeadaan mukaair tanah
di kanan-kiri tebingnya lcbih rendah dari muka air iungai;

sungai efluen

scbingga air IWigai bisa mcrem~.kcluat dari alumya
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tataletak

: layout

lc:1111>0k pangkal bendung

: abutment

tembok sayap hilir

: downstream wingwall

tcmbok sayap udik
tekanan Ice atas

: upstream wingwall
: uplift pres.sure

tekanan statis

: stalic pre.s.s.ure

uji model fisik

; . physiad model te.sl

uji model hidraulik

: hydraulics model tut
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Prakata

Tata cara perencanaan teknik bendung penahan sedimen ini termasuk dalam Gugus Kerja
Bidang lrigasi, Sabo, Rawa dan Pantai, Danau dan Sungai pada Sub Panitia Teknik Sumber
Daya Air yang berada di bawah Panitia Teknik Konstruksi dan Bangunan Sipil, Departemen
Pekerjaan Umum.
Penulisan pedoman ini mengacu pada Pedoman BSN No. 8 Tahun 2000 dan ketentuan
terkait lainnya yang berlaku serta telah mendapat masukan dan koreksi dari ahli bahasa.
Perumusan pedoman ini dilakukan melalui proses pembahasan pada Gugus Kerja,
Prakonsensus dan Konsensus yang melibatkan para narasumber dan pakar dari berbagai
instansi terkait sesuai dengan Pedoman BSN No.9 Tahun 2000. Konsensus tata cara ini
dilaksanakan oleh Panitia Teknik Konstruksi dan Bangunar:i Sipil, Departemen Pekerjaan
Umum pada tanggal 24 Agustus 2004 di Puslitbang Sumber Daya Air.
Revisi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tata cara perencanaan teknik bendung penahan
sedimen (BPS) yang merupakan revisi SNI 03- 2851-1991 : Tata cara perencanaan teknik
bendung penahan sedimen dengan beberapa penambahan dan penyempumaan antara lain
penambahan gambar-gambar, perbaikan rumus-rumus, penjelasan notasi, penambahan
istilah dan definisi, penambahan fungsi komponen BPS, dan lain-lain. Selain itu penyusunan
tata cara ini mengacu pada beberapa buku SNI dan buku pedoman lain yang berkaitan
dengan _tata cara ini serta perencanaan teknik bendung penahan sedimen pada proyek
gunungapi dan proyek pengendalian banjir.
Tata cara ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dan pegangan para praktisi
di lapangan dan perencana dalam pembuatan perencanaan teknik bendung penahan
sedimen untuk mengendalikan aliran lahar, aliran debris dan aliran sedimen berlebih lainnya.
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Pendahuluan

Bendung Penahan Sedimen (BPS) adalah salah satu bangunan pengendali sedimen yang
berfungsi untuk menampung dan mengendalikan aliran sedimen di sungai serta menahan
endapan sedimen yang telah mengendap di hulu bendung. Selain itu BPS mengendalikan
kecepatan aliran dan mengendalikan debit sedimen agar tidak menimbulkan kerusakan
sungai dan prasarana, kerugian harta benda dan korban jiwa akibat aliran sedimen berlebih
seperti aliran lahar dan aliran debris. BPS juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain asal
tidak mengganggu fungsi utamanya, antara lain jembatan, penyeberangan, pengambilan air
dan lain-lain,
Ditinjau dari fungsi utamanya, BPS memerlukan spesifikasi khusus karena BPS dilewati oleh
aliran lahar, debris atau aliran dengan konsentrasi sedimen tinggi. Selain itu BPS harus
mampu menahan gaya..gaya yang bekerja, antara lain berat sendiri, tekanan air, tekanan
sedimen, benturan akibat aliran lahar atau debris, gaya angkat (uplift). gaya gempa dan lainlain.
Agar BPS yang dibuat dapat dipertanggu.ngjawabkan keamanaannya dan memudahkan para
perencana untuk membuat perencanaan teknis BPS serta memberikan rasa aman kepada
masyarakat di sekitamya terhadap aliran lahar, debris dan aliran sedimen berlebih lainnya
maka diperlukan standar tata cara perencanaan teknik BPS yang memuat persyaratan,
ketentuan-ketentuan teknis serta perhitungan stabilitasnya.
Tata cara ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dan pegangan para praktisi
di lapangan dan perencana dalam pembuatan perencanaan teknik bendung penahan
sedimen untuk mengendalikan aliran lahar, aliran debris dan aliran sedimen berlebih lainnya.
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Tata cara perencanaan teknik bendung penahan sedimen

1

Ruang lingkup

Standar ini menentukan pnns1p umum serta persyaratan mengenai fungsi, keamanan
hidraulik dan struktur, ketentuan-ketentuan dasar tentang persyaratan untuk membuat
perencanaan teknik bendung penahan sedimen, dan perencanaan teknik bendung penahan
sedimen tipe gravitasi.

2

3

Acuan normatif
SNI 03-1724-1989

Tata cara perencanaan hidrologi dan hidraulik untuk bangunan
di sungai.

SNI 03-2401-1991

Tata cara perencanaan bendung.

SNI 03-2415-1991

Metode perhitungan debit banjir.

RSNI M-02-2002

Metode analisis dan cara pengendalian rembesan air untuk
bendungan tipe urugan

lstilah dan definisi

lstilah dan definisi yang digunakan dalam tata cara ini adalah sebagai berikut.
3.1

Ali ran adalah gerakan air yang dinyatakan dengan ·gejala dan parameter.

3.2 Angkutan sedimen adalah pergerakan material batuan dan tanah yang berasal atau
berada di lembah, tebing dan dasar sungai oleh aliran air.
3.3 Bendung penahan sedimen adalah bangunan air yang berfungsi sebagai penahan
air, jenis urugan atau jenis lainnya, yang dapat menampung air baik secara alamiah maupun
buatan, termasuk fondasi, ebatmen, bangunan pelengkap dan peralatannya yang mercunya
tidak dilimpasi aliran air. Bangunan di sungai berbentuk bendung dengan kelengkapannya,
yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan, debit dan arah aliran sedimen di palung
sungai.
3.4 Desaln adalah rangkaian proses pemikiran dalam hal penentuan lokasi, tipe dan
ukuran bangunan dengan segala kelengkapannya yang diperlukan, sehingga dapat
dibangun: dioperasikan, dipelihara dan dipantau agar dapat berfungsi dengan baik sesuai
persyaratan yang dikehendaki sehingga bangunan aman, kuat dan stabil terhadap segala
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bangunan tersebut.
3.5 Desain hidraulik adalah tahapan kegiatan desain berupa tinjauan hidraulik terhadap
rencana tata letak, bentuk, dan dimensi bendung penahan beserta kelengkapannya serta
lapisan tanah pondasi untuk mendapatkan bendung penahan beserta kelengkapannya yang
stabil.
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3.6 Desain struktur adalah tahapan kegiatan desain berupa tinjauan gaya-gaya yang
bekerja pada bangunan dan tanah pondasi. untuk mendapatkan tata letak, bentuk, dan
dimensi bangunan beserta kelengkapannya sehingga aman dan stabil.
Sungal adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai
dari sumber air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya
oleh garis sempadan yaitu garis luar pengaman {PP 35/1991, Per.Men. PU 63/PRT/1993,
UU SDA No. 712004).

3.7

Struktur tanah adalah keadaan susunan · butiran tanah yang menghasilkan suatu
bentuk ikatan tertentu secara alamiah.

3.8

Sifat fisik tanah adalah keadaan susunan butiran tanah yang ditentukan oleh
gabungan antara keadaan gradasi dan struktur tanah, antara lain sifat infiltrasi, perkolasi,
dan erodibilitas yang ditentukan berdasarkan pengujian laboratorium danlatau di lapangan
dan juga diklasifikasikan denganlatau tanpa dianaiisis.

3.9

4

Data dan informasi

Data dan informasi yang dipertukan untuk membuat tata cara perencanaan teknis bendung
penahan sedimen meliputi:
Peta

4.1

Untuk perencanaan bendung penahan sedimen diperlukan:
a)

Peta topografi 1:100.000 atau lebih detail dan peta situasi sungai dengan skala
1:10.000; 1:5.000; 1:2.000 dan 1:1.000. Peta topografi dlgunakan untuk menentukan
stasiun-stasiun penakar hujan yang
Daerah Aiiran Sungai {DAS) danmencari
bersangkutan dalam peta. Peta den·gan skala lebih besar digunakan untuk pembuatan
desain rinci;

b)

Peta geologi atau peta daerah longsoran (skala 1:25.000 atau lebih detail) untuk
mengetahui daerah-daerah sumber deposit sedimen.

4.2

Data hidrologi

Data hidrologi untuk menentukan ·debit desain periode ulang untuk pelimpah 100 tahun
(0100), dalam perencanaan bendung penahan sedimen dibagi menjadi dua macam
(penjelasan secara rinci dapat dilihat pada SNI 03-2401-1991: Tatacara Perencanaan Umum
Bendung) yaitu:
a) dengan menggunakan data aliran langsung;
b) dengan menggunakan data hujan.
4.2.1

Data aliran langsung

Data ini adalah data aliran sungai hasil survei dan penyeiidikan hidrometri dengan
melakukan pengukuran kecepatan aliran di lapangan dan atau hasil perhitungan hidraulik
sungai dengan menggunakan rumus-rumus atau persamaan hidraulik sungai.
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4.2.2 Data hujan
Data hujan dipergunakan 2pabila data aliran langsung yang tersedia tidak cukup panjang,
tetapi data hujan yang tersedia cukup panjang maka berdasarkan data hujan yang ada
terlebih dahulu dihitung hujan rencana dengan menggunakan cara-cara statistik. Kemudian
debit desain dihitung dengan menggunakan metode-metode atau pedoman yang berlaku.

4.3

Data geoteknlk dan peta zona kegempaan

Data geoteknik yang diperlukan untuk desain bendung penahan sedimen diantaranya :
a) Sifat fisik tanah dan batuan di sekitar calon lokasi bendung penahan meliputi : berat jenis,
berat isi, kadar air, konsistensi dan kepadatan, serta gradasi butiran,;
b) Sifat teknik tanah dan batuan meliputi : pemadatan, kekuatan geser, modulus elasitsitas,
·
kelulusan air dan daya dukung;
c) Profil pelapisan yang akan memberikan inforrnasi mengenai lapisan tanah/batuan;
d) Parameter desain (y0 , Yut.

+. c, +". c', modulus kompresibilitas, k (angka kelolosan air));

e) Peta zona kegempaan untuk menentukan besamya koefisien seismik.

4.4

Data geometri sungai

Data geometri sungai yang diperlukan untuk desain bendung penahan sedimen
di antaranya : bentuk dan ukuran dasar sungai terdalam, alur, palung dan lembah sungai
secara vertikal dan horisontal (penampang melintang dan memanjang sungai), mencakup
parameter : panfang, lebar, kemiringan, ketinggian dan kekasaran.

4.5

Data bangunan

Data bangunan sungai di hulu dan di hilimya yang akan berpengaruh terhadap bangunan
bendung penahan sedimen yang akan didesain.

4.6

Data morfologl sungai

Data dan informasi morfologi sungai yang diperlukan antara lain dengan memperhatikan
faktor-faktor sebagi berikut :
a) Bentuk dan ukuran alur, palung, lembah;
b) Kemiringan dasar sungai : sungai terjal dan iandai;
c) Lokasi daerah aliran: hulu, tengah, hilir, pegunungan dan dataran;
d) Jenis, sifat lapisan dan material dasar sungai, tebing dan iembah;
e) Perubahan geometri sungai ke arah vertikal : sungai beragradasi, sungai berdegradasi,
stabil dinamik;

f)

Perubahan geometri sungai ke arah horisontal : sungai berliku, iurus, berjalin;

g) Degradasi atau penurunan dasar alur dan atau palung sungai dengan parameter :
panjang, lebar dan dalam;
h) Agradasi/sedimentasi atau peninggian dasar alur dan atau palung sungai dengan
parameter : panjang, lebar dan dalam.
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4.7

Data bahan bangunan

Pemilihan bahan yang akan digunakan untuk bangunan bendung penahan sedimen dan
kelengkapannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Sumber dan jumlah yang tersedia;
b) Jenis dan ketahanan umur;
c) Sifat fisik dan teknik bahan bangunan yang terdiri dari : berat jenis, berat volume, gradasi
butiran, keausan dan kekasaran, sifat pemadatan, kekuatan geser, persyaratan kualitas,
kemudahan pengerjaan dan nilai ekonomis.

5

Fungsi dan persyaratali

5.1

Fungsl bendung penahan aedlmen

Bendung penahan sedimen yang direncanakan harus dapat berfungsi :
a)

mengendalikan laju angkutan sedif!len

b)

mengendalikan stabilitas morfologi sungai

c)

dapat memperkecil kemiringan dasar sungai di hulu;

d)

dapat mengarahkan aliran di hilir;

e)

dapat menampung sedimen secara tetap dan sementara;

f)

bila dimanfaatkan untuk kepentingan lain, tidak akan mengubah dan menggganggu
fungsi utamanya.

5.2

5.2.1

Fungsl kelengkapan bendung penahan sedlmen
Tubuh bendung

Tubuh . bendung berfungsi untuk mengendalikan jumlah laju dan gradasi sedimen yang
ditahari dari yang diloloskan sesuai dengan rencana.
5.2.2

Peluap

Peluap bendung penahan sedimen berfungsi untuk melewatkan debit desain,

5.2.3 Sayap
Tembok sayap berfungsi sebagai ·pengarah arus, pencegah aliran · samping dan sebagai
penahan tanah atau pengaman terhadap longsoran tebing.
5.2.4

Tembok tepi

Tembok tepi. berfungsi sebagai penahan tanah, pencegah aliran" rembes ke samping,
pengarah arus atau aliran sungai pada kolam olak.

5.2.5 Lantai kolam olak
Lantai kolam olak berfungsi untuk menjaga keamanan tubuh bendung penahan sedimen
terhadap gerusan yang diakibatkan oleh terjunan dan benturan.
5.2.6

Lubang drainasi

Lubang drainasi berfungsi sebagai saluran untuk meloloskan air agar tidak ikut tertahan oleh
tubuh bendung.
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5.3

Syarat keamanan dan stabllitas

Desain bendung penahan harus menghasilkan bangunan
sebagai berikut :
a)

y~ng

memenuhi persyaratan

bendung penahan dan kelengkapannya harus manipu menahan gaya-gaya yang
bekerja:
1) bangunan tidak boleh mengguling (FKg..,g = 2 s/d 3);
2) bangunan tidak boleh menggeser (F~ = 3);
3) tekanan pada tanah fondasi akibat berat sendiri bangunan, air dan sedimen tidak
boleh lebih besar dari pada daya dukung tanah hasil penyelidikan laboratorium;
4) tidak boleh terjadi tegangan tarik pada tanah dan pada tubuh bendung (pada kondisi
tanpa gempa).

b)

peluap bendung penahan sedimen harus mampu melewatkan debit desain;

c)

mercu dan tubuh bendung penahan sedimen harus aman terhadap abrasi dan benturan;

d)

sayap bendung penahan harus aman terhadap benturan dan gerusan;

e)

lantai kolam olak harus aman terhadap terjunan dan benturan;

f)

bendung penahan harus aman terhadap gerusan lokal, rembesan, dan erosi buluh;

g)

tembok tepi harus terhindar dari terjunan.

6

Ketentuan-ketentuan

6.1

Tata letak

Tata letak bendung pe.nahan harus memenuhi ketentuan-keterituan, sebagai berikut :
a)

lokasi ditetapkan agar dapat menghasilkan bangunan bendung dengan kondisi geologi
yang baik;

b)

sumbu bendung penahan harus tegak lurus arah aliran di bagian hilimya;

c)

apabila lokasi. bendung penahan pada tikungan sungai, harus dilakukan tinjauan
hidraulik terhadap kemungkinan limpasan dan gerusan pada tebing luar tikungan baik di
hulu maupun di hilir bangunan:

d)

letak bendung penahan sedimen ditentukan pada daerah dengan volume tampung
besar yang daerah genangannya tidak terdapat perkampungan dan lahan pertanian;

e)

harus saling terkonsolidasi dan melindungi dari bahaya degradasi sungai.

6.2

Bentuk dan dimensl

Bentuk dan dimensi bendung utama beserta kelengkapannya harus memenuhi ketentuanketentuan, sebagai berikut :
a)

panjang bendung penahan seluruhnya :
1)

bentuk bendung penahan ke arah lebar sungai disesuaikan dengan bentuk
penampang melintang sungai dan sifat tanah dasamya;

2)

panjang bendung penahan harus dapat menutup seluruh lebar sungai dengan baik;

3)

bagian pangkal bendung penahan harus didesain agar bangunaan aman terhadap
bahaya gerusan dan erosi buluh.
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b)

bendung utama:
1) peluap:
(a) peluap harus dibuat berbentuk trapesium tunggal;
(b) lebar peluap harus lebih kecil daripada lebar sungai;
(c) tinggi peluap ditentukan berdasarkan debit desain dan tinggi jagaan;
(d) tinggi jagaan harus ditentukan sesuai dengan Tabel C.1;
(e) perbandingan antara lebar dan tinggi peluap ditentukan agar dapat terbentuk
alur aliran yang stabil dan tekendali, dan harus dipertimbangkan pula gerusan
lokal pada waktu debit desain.
2) mercu peluap :
(a) Mercu harus berbentuk ambang lebar, dan sudutnya tidak dibulatkan;
(b) Lebar mercu ditentukan sesuai dengan Tabel C.2.
3) sayap:
(a) kemiringan sayap ke arah tebing minimum sama dengan kemiringan dasar
sungai di hulu bendung penahan dan maksimum 10 %;
(b) panjang sayap sebelah kiri dan kanan boleh tidak sama dan ditentukan
berdasarkan letak sumbu aliran;
(c) lebar sayap bagian atas harus sama mulai dari pangkal sampai ujungnya;
(d) sisi hulu sayap harus dibuat tegak;
(e) sisi hilir sayap boleh tegak atau miring, dan dibuat sama dengan kemiringan sisi
hilir main dam;
(f) lebar sayap bagian atas maksimum sama dengan lebar mercu, minimum
ditentukan berdasarkan gaya-gaya akibat benturan.

4) tubuh:
(a) kemiringan bagian hilir ditentukan agar aliran tidak menyusur permukaan
bagian hilimya, perbandingan tegak dan datar 1:0.2 maksimum 1:0.0 (tegak);
(b) kemiririgan bagian hulu dari bendung utama harus ditentukan berdasarkan
syarat stabilitas bangunan dan untuk itu dapat digunakan persamaan (3) atau
(4);
(c) tinggi bendung penahan:
(1) tinggi efektif bendung penahan ditentukkan agar pengendapan di bagian
hulu tidak mengganggu bangunan lain di hulu sungai;
(2) tinggi efektif itu ditentukan juga berdasarkan pada kapasitas tampung
renca.na;
(3) tinggi total bendung penahan ditentukan dengan memperhatikan kondisi
lokasi bendung penahan;
(4) dengan memperhitungkan tinggi sayap pada tebing sungai, tinggi bendung
penahan harus dibuat agar bagian alas sayap lebih rendah dari tebing
sungai.
(d) Lebar dasar bendung utama harus ditentukan berdasarkan pada analisa dan
perhitungan stabilitas, serta daya dukung tanah dasar.
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c)

sub bendung :
1)

bentuk mercu dan kemiringan hilir sub bendung sama dengan bentuk bendung
utama;

2)

dimensi sub bendung disesuaikan dengan gaya-gaya yang bekerja;

3)

tinggi sub bendung ditentukan berdasarkan persamaan empiris :

h2

=Gs/d±)xh .............................. :············ . ·················· .........

(1)

dengan pengertian :
h2 adalah tinggi sub bendung;
h adalah tinggi total bendung utama.
(Lihat contoh Gambar C.6 Lampiran C)
d)

e)

kolam olak :
1)

bentuk kolam olak harus dibuat berdasarkan gaya-gaya yang diakibatkan oleh
terjunan (lihat contoh Gambar B.1 dan B.2 pada Lampiran B);

2)

lebar kolam olak ditentukan sesuai dengan lebar, tinggi, dan kemiringan dinding
peluap (lihat contoh Gambar B.11 pada Lampiran B);

3)

panjang kolam olak ditentukan menurut rumus (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), dan (24);

4)

tebal lantai kolam olak ditentukan sesuai dengan rumus (25) atau (26).

bangunan pelengkap:
1)

tembok tepi harus didesain :
(a) berdasarkan gaya-gaya yang bekerja;
(b) cukup kuat terhadap gaya-gaya akibat aliran air qan sedimen.
Lihat Gambar B.14 Lampiran B.

2)

lubang drainasi :
(a) bentuk dan penampang lintang lubang drainasi dapat berbentuk lingkaran atau
segi empat;
(b) jumlah dan ukuran lubang drainasi ditentukan berdasarkan debit dominan.

6.3

Gaya-gaya 'yang bekerja

Gaya-gaya yang bekerja pada bendung penahan meliputi sebagai berikut :
a)

tekanan air statik dan dimanik;

b)

berat sendiri bendung penahan;

c)

tekanan tanah/sedimen;

d)

tekanan angkat (uplift);

e)

gaya inersia akibat gempa.

Gaya-gaya yang bekerja untuk berbagai kondisi bendung penahan selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel C.3.

7 dari 42

59

Revlsl SNI 03-2851-1991

7

Perencanaan teknik bendung penahan sedimen

7.1

Rumus dan persamaan

Rumus dan persamaan yang digunakan untuk perencanaan teknik bendung penahan sebagi
berikul:
7.1.1

Rumus untuk menentukan dimensi peluap

Q = Y,5 • C · .j2.i ·[3 · b 1 + 2 · bJ h/~ ............................................ (2)
dengan pengertian :

a

adalah debit desain (m 3/detik);
C adalah koefisien peluapan (0,60 - 0,66);
g adalah percepatan gravitasi (m/detik2 - 9,8);
b1 adalah lebar peluap pada mercu bendung penahan (m);
~ adalah lebar muka air tertinggi (m);
h 3 adalah linggi air peluapan (m).
(Lihal contoh Gambar 8.4 pada Lampiran 8)

7.1.2
a)

Persamaan untuk menentukan kemiringan tubuh bendung utama

Kemiringan bagian hulu (untuk tinggi bendung penahan < 15 m):

(1 + a)m 2 + [2(n +P) + n(4a +y)+ 2 ·a ·P]m(1+3 ·a)+ a· p(4n + p) +y(3n ·P +P 2 + n 2 ) = 0 ............................. (3)
dengan pengertian :
m
n
a
13

adalah kemiringan tubuh bendung \llama bagian hulu;
adalah kemiringan tubuh bendung utama bagian hilir;
adalah rasio tinggi peluapan dan tinggi bendung penahan (h3'H);
adalah rasio panjang dasar peluap dan tinggi total bendung penahan (b 1/H);
y adalah rasio Ye dan Yo (ye! Yo);
Ye adalah berat isi bendung penahan;
y0 adalah berat isi aliran (besamya kira-kira 1,0 - 1,2 ton /m 3).
(Lihat contoh Gambar 8.5 pada Lampiran 8)
b)

Kemiringan bagian hulu (untuk tinggi bendung penahan ~ 15 m):

kl+a-ID)(l-µ)+ll(2e 2 -e 3 )jin 2 +[2(n+p)
p+lle 2 -µ(l+a-ID)-ID}+n(4a+y)+2a·P]m
-(1+3·a)-µ(l+a-ro)(n+P) 2 -ll C,e 2 +ap
(4n+P)+y(3nP+P 2 +n 2 )-ro(p+n) 2

= 0 .............................. (4)

dengan pengertian :
IS adalah rasio dari Ys dan Yw (y.f Yw);
y, adalah berat isi sedimen dalam air (1,2 - 1,5 ton/m 3);
Yw adalah berat isi air (1,0 ton/m 3 );
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µ adalah koefisien uplift (0,3 - 1,0);
adalah rasio dari h, dan h (h.lh);
w adalah rasio dari h2 dan h (h2'h);
C, adalah koefisien tanah endapan, besamya antara 0,3 - 0,6 sesuai dengan sudut
geser dalam.

E

(Lihat contoh Gambar 8.5 pada Lampiran 8)
7.1.3
a)

Rumus untuk menghltung stabilitas

rumus penggulingan:

LMvA
.
FKgulmg = LMHA ............................................................. (5)
dengan pengertian :
adalah titik penggulingan depan;
adalah jumlah momen penahan;
adalah jumlah momen pengguling;
FKguling adalah angka keamanan terhadap guling (2 s.d. 3).

A
IMvA
IMHA

(Lihat contoh Gambar 8.7, 8.8 dan 8.9 pada Lampiran 8)
b)

rumus untuk menentukan tekanan dinamik air pada saat gempa (rumus Zanglar) :
Px = Cd . Yw . K . ho

Pd =T(·

........................................ (6)

C2m ·yw ·K·h 0 2 ·sec0

.................................................. (8)
.......................................... (9)

dengan pengertian :
X adalah titik tempat pennukaan sedimentasi Cm);
Px adalah tekanan air dinamik pada titik X (ton/m );
Pd adalah tekanan air dinamik seluruhnya dari muka air sampai kedalaman titik X
·
(ton/m 2/m);
Yw adalah berat isi air (ton/m 3);
K adalah koefisien seismik (peta zona gempa) dengan periode ulang 20 - 50 tahun;
h0 adalah kedalaman air dari pennukaan sampai fondasi (m);
hx adalah kedalaman air dari pennukaan sampai titik X (m);
Cm adalah koefisian yang dicari dari grafik pada Gambar 11 b Lampiran 8;
~ adalah jarak titik tangkap Pd ke titik X (m);
11.>. adalah koefisian yang dicari dari grafik pada Gambar 11 c Lampiran 8;
Cd adalah koefisien tekanan air dinamik.
(Lihat contoh Gambar 8.11 pada Lampiran 8)
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tekanan pada tanah fondasi :

012

6e] ...............................................................(10)
L.V[l±i;;
="b;

dengan pengertian :

a, adalah tekanan tanah normal maksimum (ton/m 2) s Otanahlondasi;
a 2 adalah tekanan tanah normal minimum (ton/m 2);
I.V adalah jumlah gaya vertikal yang bekerja (ton);
b2' adalah lebar dasar fondasi bendung utama (m);
e adalah eksentiisitas resultan gaya yang .bekerja (m), dimana -b2'6 < e < b2'6
(Lihat contoh Gambar 8.9 pada Lampiran 8)

l)

keamanan terhadap geser :

FKgeser=
i: 0

fLV +'t 0 • b 2 '

= c +a· tan ¢

LH

..................................................... (11)

..................................................... (11.a)

dengan pengertian :
FKgeser adalah angka keamanan terhadap geser yang ditentukan dengan Tabel
8.4;
adalah koefisien geser (f =tan l>, yang ditentukan dengan Tabel 8.5); .
f
I.V adalah jumlah gaya vertikal yang bekerja (ton);
I:H adalah jumlah gaya horizontal yang bekerja (ton);
to adalah tegangan geser bendung utama pada tanah dasar (ton/m 2/m);
bz' adalah lebar dasar fondasi bendung utama (m);
cr adalah tekanan tanah normal (ton/m2);
c adalah kohesi (ton/m2);
adalah sudut geser dalam (derajat).
cj>
(Lihat contoh Gambar 8.9 pada Lampiran 8)
e)

masalah rembesan dan erosi buluh :
Q

= k. A. i ................................................................................ (12)

dengan pengertian :

a

adalah debit rembesan (cm 3/detik);
adalah koefisien permeabilitas tanah (cm/detik);
adalah luas penampang tanah (cm 2);
adalah kemiringan hidraulik (llh/llL);
adalah selisih ketinggian muka air (m);
ill adalah panjang lintasan aliran air tanah (m).

k
A
i
llh

Nilai Q.,.. dan penjelasan secara rinci dapat diperiksa pada RSNI M-02-2002, Metode
analisis dan cara pengendalian rembesan air untuk bendungan tipe urugan.
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7.1.4

Rum us untuk menentukan panjang lintasan kritis

l+2·d
Cc=~·····················································-··················(13)
dengan pengertian :
adalah panjang lintasan arah horizontal (m);
d adalah panjang lintasan arah vertikal (m);
t.h adalah selisih ketinggian muka air (m);
C0 adalah koefisien rembesan yang disesuaikan dengan Tabel C.6.

l

l/3+2·d
... ;................................................... ........... (14)
tih

Cw=

dengan pengertian :

Cw

adalah koefisien rembesan yang disesuaikan dengan Tabel C.6.

7.1.5

Rumus untuk menentukan panjang kolam olak

a) persamaan hidraulik :

L

iw

=lw + x + b2

(15)

=vo[2<h, :Yihi>r ····················································

(16)

........................ ··········· .............................. (17)

x

= J.L hj

(18)

hj =

~1 [ ~1+8F1 2

h, =

~:

-1] ................................................... ...... (19)

............... ··················································· ······· (20)

l

v 1 =~2g(jl. 1 +h 3 )

...................................................... ............

(21)

(22)

h,' = hj - h2

.................................................. ................... (23)

dengan pengertian :

lw adalah panjang terjunan dari mercu bendung utama (m);
x adalah panjang olakan (m);
bi adalah lebar mercu sub bendung (m);
Qo adalah debit per meter pada peluap (m 3/det/m);
h3 adalah tinggi air di atas mercu bendung utama (m);
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ht adalah tinggi bendung utama dari lantai kolam olak (m);
h1'adalah tinggi ambang sub bendung (m);
~ adalah koefisien, besamya antara 4.5 - 5.0;
hj adalah tinggi loncatan hidraulik pada sub bendung (m);
ht adalah tinggi air pada titik jatuh terj1:1nan (m); ·
h2 adalah tinggi air di atas mercu sub bendung (m);
Qt adalah debit aliran tiap meter lebar pada titik jatuh terjunan (m 3/detik/m);
v, adalah kecepatan jatuh pada terjunan (m/det);
F, adalah angka Froude aliran pada titik terjunan.
(Lihat contoh Gambar 8.6 dan 8.11 pada Lampiran 8);
b) rumus empiris :
L

= ( 1,5 s/d 2,0 ) x ( ht + h3 )

(24)

..•••••••...•.•••••••...••••••••....•••••••.....•

dengan pengertian :
L adalah jarak 9endung utama dan sub bendung;
h1 adalah tinggi bendung utama dari lantai kolam olak.
(Lihat contoh Gambar 8.6 dan Gambar 8.1.1 pada Lampiran 8);

7.1.6
a)

Rumus untuk menentukan tebal lantai kolam olak

untuk kolam olak tanpa ambang :

t = 0,2 ( 0,6 h, + 3.h3 - 1,0 )

(25)

(Lihat contoh Gambar 8.12 pada Lampiran B);
b)

untuk bendling yang membentuk kolam olak :

t. = 0, 1 ( 0,6 h, + 3.h3 - 1,0 )

(26)

(Lihat contoh _Gambar 8.13 pada Lampiran 8);
dengan pengertian :
t adalah tebal lantai kolam o_lak (m);
h, adalah tinggi bendung penahan dari permukaan lantai kolam olak (m);
h3 adalah tinggi muka air di atas mercu (m).
7.2

Uji model hidraulik

Untuk lebih meningkatl<!ln keamanan, efektivitas, efisiensi dan keberhasilan tujuan
pembuatan bangunan, perlu dilaksanakan uji model hidraulik sebagai berikut :
a)

Uji model hidraulik disarankan untuk dilakukan terhadap pradesain guna :
1) mendapatkan bentuk dan ukuran hidraulik bangunan air yang mantap;

2) mempelajari hal-hal seperti berikut :
• pola aliran menuju, pada, dan meninggalkan bangunan;
• pengaruh muka air hilir terhadap kapasitas pelimpahan;
• pola gerusan dan pengendapan;
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•
•
b)

7.3

gejala dan parameter aliran di sungai yang sulit diperoleh dari lapangan, gejala
dan parameter aliran pada permukaan struktur,
perubahan gejala dan parameter aliran di sungai akibat adanya bangunan dan
sebaliknya.

Uji model hidraulik harus dilakukan oleh satu tim teknik hidraulik yang ahli dan
berpengalaman baik dalam bidang uji model hidraulik maupun interpretasi lapangan dan
operasi bangunan
Desaln hidraullk

Untuk desain hidraulik ini, kerjakan kegiatan dengan urutan sebagai berikut :
a)

rencanakan lokasi bendung penahan sesuai dengan ketentuan 6.1 butir a dan c;

b)

rencanakan sumbu bendung penahan sesuai dengan ketentuan 6.1 butir b;

c)

tentukan debit desain sesuai dengan SNI 03-2415-2005 tentang Tatacara Perhitungan
Debit Banjir;

d)

rencanakan panjang bendung penahan sesuai dengan ketentuan 6.2 butir a;

e)

rencanakan bentuk dan dimensi bendung utama meliputi:
1) peluap sesuai dengan ketentuan 6.2 butir b.1;
2) mercu peluap sesuai dengan ketentuan 6.2 butir b.2;
3) sayap sesuai dengan ketentuan 6.2 butir b.3;
4) tubuh sesuai dengan ketentuan 6.2 butir b.4;

f)

rencanakan sub bendung sesuai dengan ketentuan 6.2 butir c;

g)

rencanakan kolam olak sesuai dengan ketentuan 6.2 butir d;

h)

rencanakan tinggi bendung penahan sesuai dengan ketentuan 6.2 butir b.4.c.3;

i)

selidiki masalah rembesan dan erosi buluh sesuai dengan rumus (12), (13), dan (14);

j)

rencanakan bangunan pelengkapnya sesuai dengan ketentuan 6.2 butir e.

7.4

Desain struktur

Untuk desain struktur bendung penahan, kerjakan kegiatan dengan urutan sebagai berikut :
a)

rencanakan bentuk dan dimensi bendung penahan sedimen sesuai dengan ketentuan
6.2 butir 1, butir 2.3 dan 2.4;

b)

tentukan gaya-gaya yang bekerja sesuai dengan Tabel C.3;.

c)

selidiki stabilitas bendung· penahan sesuai dengan persyaratan 5.3 butir 1, rumus (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), dan Tabel C.2 s.d. Tabel C.9;

d)

selidiki bagian tembok tepinya berdasarkan gaya-gaya yang bekerja baik berupa
tekanan tanah aktif maupun gaya lainnya (lihat Gambar B.14).
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LampiranA
(normatif)

Diagram alir
Mulai
Rencanakan Lokasi Bendung Penahan Sedimen
(lihat sub pasal 6.1, butir a dan c)

Rencanakan Sumbu Bendung Penahan Sedimen
(sub pasal 6.1, butir b)

Tentukan Debit Desain
(lihat SNl-03-2415-2005)

Rencanakan Panjang Bandung Penahan Sedimen
(sub pasal 6.1, butir a)

Rencanakan Bentuk dan Desain Benduna Utama

tencanakan Peluap
(sub pasal 6.2,
butirb.1)

Rencanakan
Mercu Peluap
(sub pasal 6.2, butir b.2)

Rencanakan Sayap
(sub pasal 6.2,
butir b.3)

Rencanakan Tubuh
(sub pasal 6.2,
butir b.4)

Rencanakan Sub Bendung
(sub pasal 6.2, butir c)

Rencanakan Kolam Olak
(sub pasal 6.2, butir d)

Rencanakan nnggi Bandung Penahan Sedimen
(sub pasal 6.2, butir b.4c.3)

Selidiki masalah rembesan dan erosi buluh
(rumus 12, 13, dan 14)

Rencanakan Bangunan Pelengkap
(sub pasal 6.2, butir e)

Selesai

Gambar A.1 Diagram alir perencana teknik bendung penahan sedimen
(desain hldraulik)
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Keterangan gambar :
adalah panjang bendung penahan:
p
p-1 adalah panjang sayap bendung penahan kanan:
p-2 adalah panjang sayap bendung penahan kiri;
adalah lebar peluap;
Ip
Pm adalah panjang mercu bendung penahan:
adalah tinggi peluap (= tinggi peluapan ho+ tinggi jagaan sesuai Tabel 1).
t.,

Gambar 8.3 Potongan melintang bendung penahan sedimen

~k

)1

B2

SL

IhS
81

~

Keterangan gambar :

e,

B2
ho
1112

adalah lebar dasar peluap:
adalah lebar muka air di alas peluap;
adalah tinggi muka air di alas peluap;
adalah kemiringan sisi peluap.

Gambar 8.4 Bagian peluap bendung penahan sedimen
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Keterangan gambar :
utama;
h adalah tinggi total bendung
h, adalah tinggi air bagian hmr bendung
utama;
h> adalah tinggi air di alas petuap bendung
utama;
b, adalah lebar mercu bendung utama;
"2' adalah lebar dasar bendung utama;
h, adalah tinggi sedimen;
m adalah kemiringan bagian hulu;
n adalah kemiringan bagian hilir.

Gambar B.5 Notasi pada bendung utama

h

L

Keterangan
h adalah
h1 adalah
h2 adalah
h1 adalah
h," adalah
h2 adalah
h3 adalah
h; adalah
b, adalah
x .adalah
lw adalah
L adalah

1.

j

gambar :
tinggi total bendung utama;
tinggi efektif bendung utama;
tinggi sub bendung dari dasar Jantai kolam ofak;
tinggi ambang sub bendung;
tinggi air bagian hilir bendung utama;
tinggi air di alas peluap sub bendung;
tinggi air di alas peluap bendung utama;
tinggi loncatan hidraulik;
lebar mercu sub bendung;
panjang olakan;
panjang terjunan dari mercu bendung utama;
jarak bendung utama dan sub bendung.

Gambar 8.6 Notasi pada bendung utama, kolam olak dan bangunan pelengkap
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Mulai

Rencanakan Benb.lk dan Dimensi Bendung Penahan Sedimen
(lihat sub pasal 6.2, butir a, butir b.3 dan b.4)

Tenb.lkan Gaya-Gaya yang Bekerja
(sesuai Tabel C.3)

Selidiki Stabilitas Bendung Penahan Sedimen sesuai :
sub pasal 5.3 butir 1
rumus 5 s.d 11
tabel C.2. s.d C.9

Tidak

Selesai

Gambar A.2 Diagram allr perencana teknlk bendung penahan sedimen
(desain struktur)
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Lampiran 8
(normatif)

Gambar-gambar
.-,, ________ _

-- ,_

---,>/

Gambar 8.1 Gambar stereometrik dan istilah-istilah pada bendung penahan sedimen

I
H

Keterangan gambar :

Im adalah lebar mercu;
~

adalah tinggi jagaan;

t,. adalah tinggi peluap rencana;
t adalah tebal lantai kolam olak;
H adalah tinggi total bendung utama;
h, adalah tinggi sedimen dari dasar bendung utama.

Gambar 8.2 Potongan melintang bendung penahan sedimen
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Keterangan gambar :
W adalah gaya akibat berat sendiri;
I
adalah gaya ineniia akibat gempa;
U
adalah gaya ke,atas (uplift);
P, adalah tekanan air statik arah vertikal;
P" adalah tekanan air statik arah horizontal:
P., adalah tekanan air dinamik arah vertikal;
P.., adalah tekanan air dinamik arah horizontal;
P., adalah tekanan tanah/sedimen arah vertikal;
P.., adalah tekanan tanah/sedimen arah horizontal.

Gambar B.7 Gaya-gaya yang bekerja pada bendung pada debit normal
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Keterangan gambar :
W adalah gaya akibat berat sendiri;
U
adalah gaya ke alas (upliff);
Pv adalah tekanan air statik arah vertikal;
P. adalah tekanan air statik arah horizontal;
P.. adalah tekanan !anah/sedimen arah vertikal;
P.., adalah tekanan tanah/sedimen arah horizontal.

Gambar 8.8 Gaya-gaya yang bekerja pada bendung pada debit banjir
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*ke *
~(

k 1/3b2

l/2b2

rn[ __

~

l/3b2 ~

--12

1/3b2
1:>_2

Keterangan gambar :
r.v adalah jumlah gaya vertikal yaig bekerja;
r.H adalah jumlah gaya horizontal yang bekerja;
b:i adalah lebar dasar fondasi bendung utama;
adalah eksenlrisitas resultan gaya yang bekerja;
e
o 1 adalah tekanan tanah nonnal maksimum;
adalah tekanan tanah normal minimum.
02

Gambar B.9 Tekanan pada tanah dasar

..
,.,

•

:'.Jbendufg,aama ,.!

.

:

~.I

~-'

:
~.I

..,.,.

.

~.I

lebar

panjang

Gambar B.10 Panjang dan lebar kolam olak
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Gambar 11b
Grafik 9 dan Cm

-Gambar 11a
Penampang dan notasi
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Gambar 11c
Grafik hubungan A, 11 dan hx/ho
Keterangan gambar :
adalah tinggi total bendung utama;
h
P, adalah tekanan air dinamik pada tilik X;
h0 adalah kedalaman air dari permukaan sampai fondasi;
h, adalah kedalaman air dari permukaan sampal titik X;
h• adalah titik pusat tekanan air dinamik dari dasar endapan sedimen;
adalah sudut kemiringan hulu bendung utama.
9

Gambar B.11 Grafik dan gambar untuk menentukan tekanan dinamis
pada waktu gempa

74

22 dari 42

0.7

Revlsl SNI 03-2851-1991

Keterangan gambar :
h, adalah linggl efektlf bendung utama;
h, adalah linggi air di alas peluap;
L adalah jarak bendung utama dan sub bendung.

Gambar B.12 Bandung penahan sedimen tanpa ambang

Keterangan gambar :
h1 adalah Unggi efektif bendung utama;
h3 adalah tinggi air di alas peluap;
L adalah jarak bendung utama dan sub bendung.

Gambar B.13 Bendung penahan sedimen dengan ambang
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Keterangan gambar :
h
adalah tinggi tembok tepi;
P. adalah tekanan tanah aktif;
G
adalah gaya berat tembok;
DC adalah lebar bagian atas tembok tepi;
DB adalah lebar dasar tembok tepi;
lw adalah jarak horisontal titik kerja gaya berat tertiadap titik O;

l.
hw

adalahjarak horisontal titik kerja tekanan tanah aktifterhadap titik O;
adalah jarak vertikal titik kerja gaya berat terhadap titik O;
h. adalah jarak vertikal titik kerja gaya berat tertiadap titik O;
1:n adalah kemiringan sisi luar tembok tepi;
1:m adalah kemiringan sisi dalam tembok tepi;
0
adalah sudut kemiringan tembok tepi.

Gambar 8.14 Gaya-gaya yang bekerja pada tembok tepi
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Lampiran C
(normatif)
Tabet

Tabet C.1 Tinggijagaan pada peluap
Debit Desain
(m 3/detik)
Tinggi Jagaan
(ml

50

50 - 100

100 - 200

200-500

500-2000

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

Tabel C.2 Penentuan lebar mercu
Sedimen
pasir dan kerikil atau kerikil dan
batu-batu kecil
batu batu besar

Sifat hidraulik aliran
gerakan mandiri (lepas)

Lebar mercu, b (ml
1,5-2
3-4

aerakan massa (debris flow)

Tabet C.3 Gaya-gaya yang bekerja pada bendung penahan
Tinggi bendung
< 15 meter
~

15 meter

Pada debit normal

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

berat sendiri;
tekanan air statik;
tekanan tanah sedirnen;
tekanan air ke atas;
tekanan air dinamik;
aava inersia gemoa.

Pada debit baniir
1. berat sendiri;
2. tekanan air statik;
1. · berat sendiri;
2. tekanan air statik;
3. tekanan tanah (sedimen);
4. tekanan air ke atas;

Tabel C.4 Angka keamanan terhadap geser yang disarankan
Jenis tanah dasar
Batuan cukup kompak
Pondasiapung
Pondasiapuna

Anoka keamanan, Sf

4
1,2
15

Tinaai benduna

-

< 15m

> 15m

Tabet C.5 Beberapa nilal koefisien geser tanah dasar (sebagal acuan)
Jenis tanah dasar (fondasi)
Keras denaan sedikit retakan
Batuan (base rock)
Keras denaan banvak retakan
Lunak atau "mudstone•
Padat dan kompak
Lapisan kerikil (gravel layer)
Kurang padat I tidak kompak
Padat dan kompak
Lapisan berpasir (sandy
layer)
Kurana oadat I komoak
Lapisan lempung (caly layer) Sangat keras
Keras
CATATAN :

Koefisien aeser, tan 5
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,45

-

Untuk penentuan koefisien geser tanah dasar yang lebih akurat seba1knya d1lakukan pengujlan

di ternpal

25 dari 42

77

Revisi SNI 03-2851-1991
Tabel C.6 Nilai Cc dan

C.. untuk menentukan panjang lintasan krltik

Material tanah dasar
Lumpur atau pasir sangat halus
Pasirhalus
Pasir
Pasirkasar
, Kerikil halus
'Kerikil
Campuran pasir dan kerikil
Kerikil kasar tercampur kerakal
Kerakal dan batu-batu besar

Cw

Cr
18,0
15,0

8,5
7,0
6,0
5,0
4,0
3,5

9,0

12,0

-

4,0-6,0

3,0
2,5

-

Tabel C.7 Contoh gaya-gaya yang bekerja pada bendung penahan tinggi < 15 meter
(keadaan nonnal dan banjir)
Beban
Berat sendiri

Tekanan air
statik

Notasi

Gava

v

W1
W2
W3

%:y0 .m.h2
y•. b1.h
%.Ye.n.h2

+
+
+

%.yw.m.h2
Yw·m.h3.h
Yw·b1.h3
%.yw.h 2
Yw·h •. h

+
+
+

w

p
p"'
P112

pv3
ph1
Ph2

H

Lena an

Momen

%.m.h
mh + b1 + liSnH

+
+
+

%.m.h
%.m.h
mh +%.b1

+
+
+

mh+~1

+
+

~h·

%h

-

Keterangan :
Y•
m
h
b,
n
Yw
~

h3

berat volume tubuh bendung penahan;
kemiringan bagian hulu bendung utarna;
tinggi bendung utama;
lebar mercu bendung utama;
kemlringan bagian hilir bendung utarna;
berat volume air;
adalah lebar dasar bendung utama;
adalah tinggi muka air di atas mercu.

adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah

CATATAN : lengan momen diperhitungkan terhadap titik penggulingan depan (titik A pada Gambar
A.5, A.6 dan A.9 Lampiran A).
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Tabel C.8 Contoh gaya-gaya.yang bekerja pada bendung penahan tinggi
(keadaan normal)
Beban
Berat sendiri

Tekanan air
statik
Tekanan tanah I
sedimen
Gaya ke ata_s

Gaya inersia
karena gempa

Tekanan air
dinamik

Notasi

Gava

v

W1
W2
W3

Y..y0 .m.h2
Yc-b1.h
Y..y0 .n.h2

+
+
+

Y..yw.m.h 2
Y..yw.h2

+

Y..y1 .m.h.2
Y..C •. y1 .h.2

+

w

p
Pv
Ph
P,
Psv
Psh

u
u,

U2
I

Y..yw.µ.b2'.(h-h1)
Yw.bi'.h1

12
l3

Y..K. Yc·m.h 2
K. Yc·bi'.h
Yz.K. v•. n.h 2

pd
pdv
pdh

Y..l'J.Cm.K. Yw·m.h 2
Yz.1'1.Cm.K. Yw.h 2

1,

H

~

15 meter

Lena an

Morn en

%.m.h
mH+%b1
mH + b1 +
%nh

+
+
+

Y:..m.h
Y:.h

+

+

Y:..m.h,
Y:.h.

+

+

-

Y:.b2'
Y.b2'

+
+
+

Y:.h
Y.h
Y:.h

+

A.m.h
Ah

+

-

-

-

+

-

Keterangan :
Y•
m
h
b,
n
Yw
b,"

h1
h,
hs
y,
C,
K
µ
A, ~
Cm

adalah berat volume tubuh bendung penahan;
adalah kemiringan bagian hulu bendung utama;
adalah tinggi bendung utama;
adalah lebar mercu bendung utama;
adalah kemiringan bagian hilir bendung utama;
adalah berat volume air;
adalah lebar dasar bendung utama;
adalah tlnggi muka air di hilir bendung utama;
adalah tlnggi muka air di etas rnercu;
adalah tinggi endapan;
adalah berat volume sedimen;
adalah koefisien tanah endapan, besamya antara 0,3 - 0,6 sesuai dengan sudut geser dalam;
adalah koefisien seismik (dapat dilihat pads RSNI Peta Zona Kegempaan);
adalah koefisien tekanan air ke alas besamya 0,3 - 1,0 (dalam praktek diambil 0,33);
adalah koefisien tekanan air dinamik
adalah koefisien tekanan air dinamik pada saat gempa bumi, besamya ditentukan dengan grafik pada
Gambar 11 a dan 11 b Lampiran A.
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label C.9 Contoh gaya-gaya yang bekelja pada bendung penahan tlnggl i!: 15 meter
(keadaan banjlr)
I

Beban
Berat sendiri

Tekanan air
statik

Tekanan tanah I
sedimen
Gaya ke atas

Notasi

Gava

v

W1
W2
W3

%:y0 .m.h2
y•. b1.h
%.y•. nhh2

p
Pv1
pv2
Pv3
ph1
ph2

w

Lenaan

Momen

+
+
+

%.m.h
mh+%b1
mh + b1 +
Y.nh

+
+
+

%.yw.m.h2
Yw·m.h3.h
Yw·b1.h3
%.yw.h 2
Yw.h3.h

+
+
+

+
+
+

+
+

Y..m.h
%.m.h
mH +%.b1
Y.h
%h

%.y,.m.h,2
%.C•. Y•. h.2

+

Y..m.h,
Yoh,

+

+

H

P,
Psv
P1111

u
u,

%.yw.IJ-~.(h+hrh1)

U2

Yw.b.'.h1

-

y.~·

~·

Keterangan :
Yw
Ye

y,
m
h
b1

b:t'
n
h1

ho
hs
µ
C,

80

adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah

-

-

berat volume air;
berat volume tubuh bendung penahan;
beral volume sedimen;
kemiringan bagian hulu bendung utama;
linggi bendung utama;
lebar mercu bendung utama;
lebar dasar bendung utama;
kamiringan bagian hiHr bendung utama;
Unggi muka air di hilir bendung utama;
linggl muka air di ates marcu;
tinggi andapan;
koelislen tekanan air ka ates besarnya 0,3 - 1,0 (dalam praklek diambil 0,33);
koefisien tanah endapan, besamya antara 0,3 - 0,6 sesuai dengan sudut gesar dalam;
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Lampiran D
(normatif)
Contoh perhitungan
Sebuah bendung penahan sedimen akan dibangun pada alur sungai untuk menahan aliran
sedimen konsentrasi tinggi. Dengan data-data sebagai berikut:
Luas DAS, A
= 200 km 2
Kemiringan dasar sungai, I
= 0,03
Lebar sungai, b
= 100 m
Lebar peluap, b,
= 70 m
Tinggi bendung utama, h
= 17 m
Tinggi endapan, h,
6,80 m
Debit banjir, Op
350 m3/det
Konsentrasi sedimen, a
0,02
8erat isi beton, Ye
2,3 ton/m 3
8erat isi sedimen, y,
1,5 ton/m 3
8erat isi air, Yw
= 1,0 ton/m 3
Debit desain dihitung berdasarkan rumus berikut:

Qd =(l+a)xQP =(l+0,02)x350=357,00 m 3/det
1.

Perhitungan dimensi peluap
Dengan menggunakan rumus (2):

Qd = 7{5 ·C·
bila C

.J2-'i ·(3· b

1

+2· bi)·h/1

=0,60 dan m2 =0,50, maka:

Qd =(0,7l·h 3 +l,77·bJh/1
357,00=[0,7l·h3 +l,77·70].h/~
357,00 = 0,71·h/I+123,90 · h/~
nilai h3 dapat diperoleh dengan cara trial and error.
Misalkan h3 2,01,

=

Qd =0,71·2,0lx +123,90·2,0lx
Qd = 357,14"' 357,00

=

maka diambil h3 2,01 m.
Tinggi jagaan diambil, F = 1,20 m (Tabel 8.1)
n ...

•t.:
...

k
2.

70.00

Perhitungan lebar mercu peluap
Untuk menentukan lebar mercu peluap bendung penahan sedimen diambil dari Tabel
8.2 dengan mempertimbangkan jenis sedimen dan sifat hidraulik alirannya.
Untuk kondisi sedimen berupa batu-batu besar dan alirannya merupakan gerakan
massa (debris flow) maka lebar mercu diambil, b, = 3,50 m.
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3.

Perhitungan kemiringan tubuh bendung utama
Kemiringan bagian hulu (untuk tinggi bendung penahan
·
menggunakan persamaan (4):

~15

m) dihitung dengan

Kl+a-ro)(l-µ)+li(2e 2 -e3 ))m 2 +_(2(n+P)

p+lie

2

-µ(l + a-ro)-ro}+ n(4a+y) + 2a ·P]m

-(1+3 ·a)-µ(l+a-ro)(n+P) 2 -Ii C,e 2 +ap
(4n+P)+y(3nP+P 2 +n 2 )-ro(P+n) 2 =0
Dimana:
n = 0,2 (supaya aliran tidak menyusur permukaan bendung bagian hilir/aman terhadap
benturan batuan yang jatuh)
a = (h3+f)/h = 0, 189
p = b,/h = 0,206
co = hi/h = 0.170

µ = 0,33
Ii =1Jrw

=1,5

"( =1J7w= 2,3
E

=h,.fh =0,4

c. =0,30

sehingga persamaan menjadi:

k1+0,189-0,170)(1-0,33)+1,5(2. 0,4 2 -0,4 3 )}m 2 +(2(0,2 + 0,206)
p+ 1,5. 0,4 2 -0,33(1+0,189-0,170)-0,170}+0,2(4 ·0,189+ 2,3) + 2·0,189 · 0,206]m
-(1+3. 0,189)-0,33(1+0,189-0,170)(0,2+0,206) 2 -1,5. 0,30 ·0,4 2 +0,189·0,206
(4· 0,2 + 0,206) + 2,3(3. 0,2. 0;206 + 0,206 2 + 0,2 2 )-0,170(0,206+ 0,2) 2 = 0
1,066m 2 + 1,284m - 1,209
m =0,62
Ambilm=1
4.

=O

Perhitungan dimensi kolam olak
Panjang lantai kolam olak (L) dihitung berdasarkan persamaan hidraulik. dengan rumus
(15) sampai (23):
L=lw+x+~

x

= p. hj
hj =

i [~1+8F1

2

-1

J

h = .9.!_ = 357,00/72,01 = 2 47 m
I
h3
2,01
'

vi

F1 = r::--L:"
vg · h 1

v1 =~-2g_(h_1 _+_h3 ) =~2-9,8(2,47+2,0l) =9,37m/det
F1 =

9,37
~9,8·2,47

1,91

hj= 2 •247 [~1+8·1,91 2 -1]=5,53m
x = 4,50 . 5,53 = 24,87 m

82
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,w =v [2<h1 :rih1>r
0

0 _ 357,00/70,00 _ 2 54 mid
Vo_-q-,
et
h3
2,01

Tebal lantai kolam olak (t) dan tinggi efektif bendung (H1) dihitung
menggunakan rumus (26):
t = 0, 1 ( 0,6 h1 + 3.h3 - 1,0 )
sedangkan h, = h - t, maka:
t = 0, 1 ( 0,6 (h - t) + 3.h3 - 1,0 )
0,1 ( 0,6 (17 - t) + 3.2,01 -1,0}
t
t = 1,523 - 0,06.t
1,44 m "' 1,50 m
t
h1 17-1,50 15,50 m

=
=
=

·=

I =254[2(15,50+Yi·2,01)]
w
'
9,8
Ambil b2 = 3,00 m

=
=(
=
=

Yi

=466m
'

=

L 4,66 + 24,87 + 3,00 32,53 m .. 33,00 m
Dengan rumus empiris (24):
L
1,5 s/d 2,0 ) x ( h1 + h3 )
L
1,75x( 15,50+2,01)
L
30,64 m .. 31,00 m
Diambil panjang kolam olak, L = 33,00 m.
5.

Perhitungan dimensi tubuh sub bendung
Tinggi sub bendung dihitung dengan rumus empiris (1):
1
1

h 2 =(-s/d-)xh
3
4
1
1
h 2 =-xh=-x17=5,67m
3
3
1
I
h 2 =-xh=-xl7=4,25m

4

4

Ambil h2 = 4,50
Tinggi ambang sub bendung:
h,' hz - t
h,' = 4,50- 1,50
h,' = 3,00 m

=

6.

Perhitungan stabilitas bendung (keadaan normal)
Dari perhitungan sebelumnya:

m =1

n =0,2
bz' mh + nh + b1
b2 ' 1.17 + 0,2.17 + 3,50
bz' = 17 + 3,40 + 3,50
bz' = 23,90 m

=
=

Gaya-gaya yang bekerja:
Bera! sendiri:

1
2

2

1
2

2

W =-·y ·rn·h =-·23·1·17 =33235ton/rn
I

'

'

'
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W2 =Ye· b 1 • h = 2,3·3,50·17=136,85 ton/m

1
2

1
2

2

2

W3 =-·re ·n·h =-·2,3·0,2·17 =66,47ton/m
Tekanan air statik:

1
2
1

2

1
2

2

Pv = -·"fw ·m·h =-·10·1·17
= 144' 50 ton/m
'
2

1

2

Ph =-·rw ·h =-·l,0·17 =144,50ton/m

2

2

Tekanan tanah/sedimen:

Psv =.!._,,,Is ·m·h s 2 =.!._·15·1·680
t
' 2 =21675ton/m
2
2 '
2 =1040ton/m
P"' =.!...c s .,,Is ·h .t 2 =.!._·.030·15·680
2 '
'
'
'
2

Gaya ke atas (uplift):

U I =.!._.,,I w ·µ·b 2 '·{h-h I )=.!._·10·033·2390·{17-247)=5731
2 '
'
'
'
' ton/m
2
U 2 = y w · b 2 '·h 1 = 1,0 · 23,90 · 2,47 = 58,93 ton/m
Gaya inersia karena gempa:
2 =16618ton/m
I I =.!._·K·vle ·m·h 2 =.!.__025·23·2·17
•
•
2
2 •

I 2 = K · y, · b 2 '·h = 0,25 · 2,3·40,90·17 = 399,80 ton/m

! 3 = ~- K ·y, · n · h 2 = ~- 0,25 · 2,3·0,2·17 2 =16,62 ton/m
Tekanan air dinamik:
Dari Gambar A.11 b untuk m 1 ~ 0 45° maka Cm 0,425.
Dari Gambar A.11 c untuk hx/ho )H-h.)~ (17-6,8)/17 0,6 maka 11

=

Pdv

=

=

=

=

=~·T]·C., ·K·yw ·m·h 2 =~·0,66·0,425·0,25·1,0·1·17 2

=0,66.

=10,13ton/m

Pdh = ~ · T] · C., · K ·y w · h 2 = ~ ·0,66 · 0,425·0,25·1,0·17 2 = 10,13 ton/m
Panjang lengan dari gaya-gaya yang bekerja terhadap titik A:
Berat sendiri:

Lw 1 = Xmh = X·I · 17 = 11,33 m
Lwi =mh+ }'jb 1 =1·17+Yi·3,50=18,75 m

Lw3 = mh + b 1 +Yi nh = I· 17 + 3,50 +Yi· 0,2 · 17 = 21,63 m
Tekanan air statik:

Lrv =

Yi mh = Yi· 1·17 = 5,67 m

Lph =Yih=Yi·17=5,67m
Tekanan tanah/sedimen:

Lsv =

Yi mh,

= Yi · 1 · 6,80 = 2,27 m

Lsh = Yih, =Yi ·6,80 = 2,27 m
Gaya ke atas (uplift):

Lu 1 = Yib 2 '=Yi· 23,90 = 7,97 m
Lu2

84

=Yi b 2 '=Yi· 23,90 = 11,95 m
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Gaya inersia karena gempa:

L 11 =Xh=Yi"l7=5,67m
L 12 =Yih=Yi·l7=8,50m
L 0 =Xh=.J1>·17=5,67m
Tekanan air dinamik:
Dari Gambar A.11 c unti.Jk hx/ho

= 0,6 maka A. = 0,382.

LPdv = A.mh = 0,382 · l · 17 = 6,49 m
L...., =Ah= 0,382·17 = 6,49 m
p erh1tunQan momen untukkea daan norma :
Beban
Berat sendiri

Tekanan air
statik

Notasi

Gaya
Vertikal
(ton/m)

w
w,

332,35

W2
W3

Gaya inersia
karena gempa

Tekanan air
dinamik

136,85

18,75

2565,94

66,47

21,63

1437,97

144,50

5,67

818,83

Momen
Penguling
(ton.m/m)

p
Pv

144,50

-818,83

5,67

P,
Psv

2,27

216,75
10.40

.491,30

2,27

-23,58

u
u,

-57,31

7,97

-456,59

U2

-58,95

11,95

-704,44

I

1,

83,09

5,67

-470,83

12

233,62

8,50

-1985,79

l3

16,62

-94,17

5,67'

pd
Pc1v

6,49

10,13
10,13

Pc111
~

Mom en
Penahan
(ton.m/m)

3766,63

psh
Gaya ke atas

Lengan
(m)

11,33

Ph
Tekanan tanah
I sedimen

Gaya
Horizontal
(ton/m)

790,79

498,36
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a.

Stabilitas terhadap penggulingan
Dengan menggunakan rumus (5)

FKgulin = LMvA = 9146•48 =198>15 (OK)
'
g LMHA 4620,04 '
b.

Stabilitas terhadap geser
Dengan menggunakan rumus (11):

FK
geser=

+'to ·b2'
n::v:EH

Dari Tabel 8.5, diambil f

= 0,7.

'to = c +a· tan ¢
Kohesi untuk tanah pasir, c =O.
Sudut geser tanah, = 35°
Tekanan tanah efektif yang bekerja pada tubuh bendung:

+

cr=r,.(h-h,)+(y, -r .. )·h,
a= l,0(17-6,8)+(1,5-l,0}-6,8
a= 13,60 ton/m 2
't 0

=0+13,60·tan35°

'to = 9,52 ton/m 2
FKgeser =0,7·790,79+9,52·23,90
498,36
c.

1,57 > 1,5 (OK)

Stabilitas terhadap daya dukung tanah fondasi
Dengan menggunakan rumus (10):
Tekanan tanah normal maksimum:

a=
I

:EV[l+~]
b2'
b2'

Tekanan tanah normal minimum:

a

2

=:EV[1-~]
b2'
b2
I

Eksentrisitas resultan gaya:

b'

e=-L-X
2
X=:EM
l: v
X= 9146,48-4620,04 = 5 ?2m
'
790,79

e = 23 •90 -5,72 = 6,23 m
2
Tekanan tanah normal maksimum:

a = 790,79[1+ 6·6,23]=8480ton/m2 <100ton/m2 (OK)
I

86

23,90

23,90

'
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Tekanan tanah nomial minimum:
02

7.

= 790•79 [1- 6 "6 •23 ]=1863ton/m 2 <100ton/m 2 (OK)
23,90
23,90
•

Perhitungan stabilitas bendung (keadaan banjir)
Gaya-gaya yang bekerja:
Berat sendiri:

W1 = 332,35 ton/m

w2 = 136,85 ton/m
wl = 66,47 ton/m
Tekanan air statik:
2 =14450ton/m
Pvi =.!.·y w ·m·h 2 =.!.·1·0·1·17
'
2
2 ,

P.2 = y w • m · h 3 ·h=1,0 · l · 2,01·l7 = 34,17 ton/m
P.3 =Yw ·b 1 ·h 3 =l,0·3,50·2,01=7,04ton/m
2
2 =14450ton/m
phi =.!.·y
2 w ·h =.!.·10·17
2 •
,

Ph 2 = y w • h 3 • h = 1,0 · 2,01·l7 = 34,17 ton/m
Tekanan tanah/sedimen:

P,. = 216,75 ton/m

Psh = 10,40 ton/m
Gaya ke alas (uplift):

ul = 57,31 ton/m
U 2 = 58,95 ton/m
Panjang lengan dari gaya-gaya yang bekerja terhadap titik A:
Berat sendiri:

Lw 1 =11,33 m
Lw2 =18,75 m
Lw3 = 21,63 m
Tekanan air statik:
Lpy 1 = }S'mh = >S' · l · 17 = 5,67 m

LM

=Yi mh = Yi· I· 17 = 8,50 m

LM =mh+,Yib 1 =1·17+,Yi·3,50=18,75m
Lp11 1 = >S' h = >S' · 17 = 5,67 m
Lp112 =,Yih=,Yi·l7=8,50m
Tekanan tanah/sedimen:

L 5• = 2,27 m
L 5h = 2,27 m
Gaya ke atas (uplift): .

Lui= 7,97 m
L 02 =11,95 m
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Perhitungan momen untuk keadaan baniir:
Ga ya
Ga ya
Beban
Notasi Vertikal Horizontal
(ton/m)
(ton/m)

Leng an
(m)

Morn en
Penahan
(ton.rnlm)

w

Berat sendiri

Tekanan air
statik

W1

332,35

11,33

3766,63

W2

136,85

18,75

2565,94

W3

66,47

21,63

1437,97

Pv1

144,50

5,67

818,83

pv2

34,17

8,50

290,45

pv3

7,04

18,75

131,91

p

Tekanantanah
I sedimen

Ph1

144,50

5,67

-818,83

Ph2

34,17

8,50

-290,45

10,40

2,27

P,
Psv

216,75

2,27

Psh
Gaya ke alas

491,30
.-23,58

u
u,

-57,31

7,97

-456,59

U2

-58,95

11,95

-704,44

821,86

I

189,07

9503,02

a. Stabilitas terhadap penggulingan
Dengan menggunakan rumus (5)

FK
gu

Jin = LMvA = 95 03,02 =414>15 (OK)
g LMHA 2293,90
'
'

b. Stabilitas terhadap geser
Dengan menggunakan rumus (11 ):

FK geser =

O::V +1: 0 · b 2 '

-----''--=--

L: H

Tekanan tanah efektif yang bekerja pada tubuh bendung:

cr=yJh+h 3 -h.)+{y, -yw}-h,
cr= 1,0(17 + 2,01-6,8)+{1,5-l,O)· 6,8
cr = 15,61 ton/rn 2

FKgeser

88

Morn en
Penguling
(ton.m/m)

1:0

= 0+15,61·tan35°

i: 0

=10,93 ton/rn 2

0,7·821,96+10,93 · 23,90 = 4 ,42 > l, 5 (OK)
189,07
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c. Stabilitas terhadap daya dukung tanah fondasi
Dengan menggunakan rumus (10):
X = 9503,02- 2293,906 8 77 m
'
821,8

e = 23 •90 -8,77 = 3,18 m
2
Tekanan tanah normal maksimum:

= 821 •86 [1+ 6 · 3•18 ] = 6183 ton/m 2 < 100 ton/m 2 (OK)
,
23,90
23,90
Tekanan tanah normal minimum:
01

0 2

8.

· 3,18]
6·
821,86
- - =6 95 ton/m 2 < lOO ton/m 2 (OK)
- - [ 1- =
'
23,90
23,90

Perhitungan panjang lintasan kritis
Dengan menggunakan rumus (13):
Cc= t+2·d

Aft

Dari Tabel B.6 nilai batasan untuk C0 dengan karakter material campuran pasir dan
kerikil adalah 9.
Panjang lintasan kritis arah ·horisontal, t = 54,60 m .
Panjang lintasan kritis arah vertikal, d = 30,65 m.
Selisih tinggi muka air, t..h = h + h 3 -h 1 = 17 + 2,01- 2,47=16,54 Jll.
Sehingga diperoleh:
Cc= 54,60 + 2·30,65 = 4 25 < 9 (OK)
'
16,54

9.

Perhitungan stabilitas tembok tepi
Tinggi tembok tepi, h = t + h1+ F = 1,50 + 5,53 + 1,20
4i = 35° (pasir)
Ii 2!34i 213.352 23,33°
DC =0,50m
a= 20°
m=0,2
n = 0,25
DB = DC + n.h - m.h
DB = 0,5 + 0,25.8,50 - 0,2.B,50
DB= 0,86 m"' 1,00 m

=

=

=8,23 m = 8,50 m

=

Gaya-gaya yang bekerja:
Berat sendiri: ..

WG

=~(DC+DB)·y,

WG

=

2

8•50 (0,50+1,00)·2,3

2

Wa = 14,19 ton/m

89
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Berat tanah:
2 ·""S
WS =.!..·m·h
I
2

Ws = .!._ · 0 2 · 8 50 2 ·I 50

2

'

'

'

Ws = 10,84 ton/m
Tekanan tanah aktif:
2
PI =.!__K
2 I ·""IS ·h

=

K
1

cos 2 {¢-9)
cos 2 9 . cos (e + u•) .

{i +

sin¢+1i ·sin¢-a }
cos{9 + li)·cos{e-a)

K =
•

2

cos 2 {35-(-ll,31))
cos2(-11,31)·cos{-ll,31+23,33)·{1+

sin 35+23,33 ·sin 35-20
cos(-11,31+23,33) · cos{-11,31- 20)

K, = 0,222
P,
P,

I

=2 ·0,222 · 1,5 · 8,50 2
=12,03 ton/m

P,v = P, · sinli
P,v = 12,03 · sin23,33 = 4,76 ton/m

P111

= P, ·cosli

PIll = 12,03·cos23,333=11,05 ton/m
Panjang lengan gaya-gaya yang bekerja terhadap titik 0:
Berat sendiri:

L ={DB 2 +DB·DC+DC 2}+ n·h{DB+2·DC}
w
3(DB+DC)
3
DB+DC
L
w

Lw

= {l,00 2 + 1,00 · 0,50 + 0,50 2 } + 0,25 · 8,50 {1,00 + 2 · 0,50}
3(1,00 + 0,50)
3
1,00 + 0,50
=

1,33 m

Berat tanah:

Ls=~
L _8,50/
s-

/3

Ls =·2,83 m
Tekanan tanah aktif:

h. = J{ ·h
h. = J{ ·8,50 = 2,83 m

L. = DB+ J{ · m.h
L. =1,00 + J{ · 0,2 · 8,50 = 1,57 m

90
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p e rh"1tunoan momen:
Gaya
Vertikal
(ton/m)

Gaya
Horizontal
(ton/m)

Lengan
(m)

Momen
Penahan
(ton.m/m)

Beban

Notasi

Berat sendiri

Wa
Ws

14,19

2,18

18,92

Berat tanah

10,84

2,83

30,71

Tekanan
tanah aktif

P.

12,03

Pav

4 76

1 57

7,46

PaH

11,05

41,82

I:

-31,30

2,83

11,05

Mo men
Penguling
(ton.m/m)

57,09

-31,30

a. Stabilitas terhadap penggulingan
Dengan mengguhakan rumus (5)

.
57 09
FKgulmg = - '- = 1,82 > 1,5 (OK)
31,30
b. Stabilitas terhadap geser
Dengan menggunakan rumus (11 ):

FK

geser =

n::v L:H
+• ·DB
0

Tekanan tanah efektifyang bekerja pada tubuh bendung:

cr={r, -rw)·h

.

cr = (1,5 -1,0 )· 8,50
cr = 4,25 ton/m 2
T0

= 0 + 4,25 ·tan 35°

•0

= 2,98 ton/m 2

sehingga:

FKgeser = 0, 7. 41,82 + 2,98 · l,00 = 2 92 > 1 5 (OK)
11,05
'
'
c.

Stabilitas terhadap daya dukung tanah fondasi
Eksentrisitas. resultan gaya:

X = 57,09-31,30 = 0 62 m
41,82
'
e = l,OO -0,62 = -0,12 m
2
Tekanan tanah normal maksimum:

cr, = 41 •82 [1+ 6 · 0 •12 ]=71,12ton/m 2 <100ton/m 2 (OK)
1,00
1,00
Tekanan tanah normal minimum:

cr 2 =41,82[1
- - -6·0,12]
- - = 1252
, ton/m i < 100 to n/m i (OK)
1,00
1,00
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3ambar Bendung Penahan Sedimen dari hasil perhitungan:

...
....

----,/,=
....

..

,

3ambar tembok tepi hasil perhitungan:

e.:;o
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BAB I
DE S KR I P S 1

1.1

Makeud dan Tu.iuan

1. 1. 1

Makeud
Tata Cara Penetapan Ban.iir "Desain Untuk Bendunl(an dan
Kapaaitaa Peliapah diaaksudkan eeba11:ai acuan dan ~el(anl(an
di dal- aenetapkan ban.iir deeain, tampun11:an ban.iir pada
bendunl(an, dan aenetapkan kapasitas pelimpah yanl( diperlukan.

1.1. 2

Tu.iuan
Tu.iuan tats earl\ ini untuk menetapka:l rleb't ban.iir de8ain
suatu bP.ndU!ll(an unt.uk men.iamin keamanan bendungan, tcpi
waduk. nan banl(unan lai.nnys terhade.p ban.ii r.

1.2

Ruan!( Ling)cup
Tata cara ini

11 Berlaku untuk
(11 bendungan denl(an batasan sesuai SNI No. 1731-189-F,
Tata
Cara Pedoman Keamanan Bendungan, Bab
I
pasal 2.
(21 bendungan yang tidak berfungsi sebagai pengendali
ban.iir, atau . tidak berfungsi sel:iagai penam!Ju:-tit
iimbah ~alia~ dan indus~ri;
(31 bendungan yang akan dibanl(un maupun bendunl(an
sudah ada, yang ditetapkan oleh Komisi.
21 Terkait den11:an SNI No. 1731-1989-F, "Tata Car~
Kea111anan Bendunl(an", terutama pasal 13 ayat 3.

Dil•.--c

_,.r.c.,........,.,.

Mb•&la•

................. Id• ...h .. ..n

yang

Pedoman
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1.3

Pen~ertian

Beberapa penl(ertian yanl( berkaitan denl(an tata cara ini
·ll ko•isi adalah orl(anisasi yanl( diberi tanggunl( .iawab
untuk penl(awasan umum menl(enai kellll'lanan desain, pelaksanaan konstruksi, eksploitasi dan pemeliharaan, serta
penl(hapusan bendunl(an dan waduk;
2)

waduk
hari)

ban.Hr desain adalah aliran ban.iir yanl( 11asuk ke
dalam .ianl(ka waktu terbatas (bebero.pa ,ism atau
yanl( diP,akai dalam desain bendunKan;

3) debit ban.iir des.sin adalah aliran puncak ban.iir desain;
4) debit banjir •aksi•ua boleh jadi (disinl(kat BMB) adalah
debit ban.iir terbesar yanl( munl(kin ter,iadi denl(an
menl(andaikan semua faktor secara kebetulan aenl(hasilkan
curah hu.ian dan li11pasan terbesar dan tidak akan terlampaui;
5) auka air wo.duk aaksi•u• adalah elevasi muka air yang
dii.iinkan dalam waduk yang di tentukan terhadap tingd
.iagaan minimal yang telah disepakati;
6) muka air waduk normal adalah elevasi muka air
dalam waduk pads kondisi eksploitasi normal;

mo.ksimum

7) l'enelusuran bnn.iir
adalah proses pelacakan ban.i ir
untuk menentukan waktu ke.iudian, muka air di do.lam
wadul;, . dan debit inasuk waduk maupun . keluar melalui
pelimpah secara berurutan;
Bl taapunl(an ban.iir adalah ruang di dalam waduk untuk
menampunl( ban.Hr, yanl( besarnya s&Jla denl(ari selisih
antara muka air maksimum pads waktu ban.iir dan muka air
normal.

IHl.,._I _«&....... ••

_.•1'-•
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BAB II

PERSYARATAN-PERSYARATAN

2.1

Konaekuenai Daerah Hilir
Beberapa Q&l harua diperti•bangka n tent&n.11( k9naekuensi
daerah hilir bendungan aeperti berikut ini
1)

di

Konaekuenai daerah hilir yang kcmungkinan dapat terkena
banjir apabila bendungan runtuh, dibagi dalaa dua
kelas, yaitu :
( 1) konsekuensi besar, bila terdapat kel"ompok pemuki•an

penduduk (contoh: desa, kecaaatan, kota), dan atau
daerah usaha •aupun industri baik yang
sudah
berkeabang aaupun yang akan dibangun;
(2) konsekuenai kecil, bila tidak terdapat atau terdapat sediki t rumah ~endud•1k, dan atau dacrat. usaha
maupu11 indust.ri.

2) Apabila di daerah hilir terdapat cagar budaya dan
c9.11:ar alam
konaekuenai
·terkait.

2.2

ata~

yanl( dapat. terkena ban.Hr, maka
kelaa
harua ditentukan bersama oleh pihak-pihak

Jenia, dan Kelas Bendungan
Bendungan dib&11:i dalaa dua jenis utama, yaitu :

1) Bendungan urul(an, termasuk komposit, terbagi dalam tiga
kelas : ·

( 1 ) bendunl(an
40,00 ...

rendah,

(2) bendungan aedang,
aampai 80,00 m.

yang

tingginya

kurang

yang tingginya antara

40,00

(3) bendungan tinggi, yang tingl(inya lebih besar
80,00 ••
2) Bendungan beton, yang karena sifat1,ya tahan
pcluapan, tidak dibagi dalam beberapa kelas.

Olll--c

3

m
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terhadap
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BAB III

KETENTUAN-KETENTUAN

3.1.

Metode PerhitunJl(an Ba.n.iir
Ihwal yanii:. harus diperhatikan dalam metode perhitunJl(11n
debit ban.iir adalah bahwa analisis ban.iir desain pada
bendunii:an harus 11enJl(Jl(unakan salah satu atau lebih di
antara beberapa cara berikut ini :
1) Metode empiris, contoh : hidroJl(raf satuan, "Soil
servation Service - USA".
2) Metode statistik, contoh
WallinJl(ford (IOH), GAMA I.

Insitute

of

Con-

Hydroloii:y

31 Model matematik.

3.2

Kapasitas Pelimpah d.llll Taapu_nJl(an Ban.Hr
Ihwal yang harus diperhatikan dalam menentukan kapasitas
pelimpah dan tampunJl(an ban.iir seperti beri.kut ini
1) Ban.iir desain hanis dap~t dialirkan
dan ditampunJI( dalam waduk.

melalui

pelimpah

2 l Kapasi tas pelimpah dan tampunJl(an ban.iir pada bendunJl(an
uruJl(an ditetapkan denJl(an melakukan analisis penelusuran
ban.iir desain yanii: dimulai pada muka 11.ir waduk normal.
Besarnya ban.iir desain ditetapkan sesuai denJl(a.il ketentuan dalam tabel "Patokan Ban.iir Desain dan Kapasitas
Pelimpah untuk BendunJl(an".
TinJl(Jl(i muka air waduk maksimum yanJI( diperoleh dari
basil analisis tersebut ditetapkan dengan kendala
(1) adanya pemukiman, daerah usaha maupun industri,
c&.J(ar budaya dan alam di sekelilfnJI( tepi
waduk
yang tidak dapat dipindahkan;
(2) kondisi Jl(eologi yanJI( mempunyai potensi
yang dapat membahayakan bendunii:an;

longsoran

(3) tinggi .ingaan yang dii.iinkan, menurut standar
berlo.ku.

Dauwac

~......_-
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yanJI(
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3) Kapasitas pelimpah untuk bendungan beton ditetapkan
tan pa penelusuran ban.ii l", dan diaJ1bil sesuai ketentuan
di hi tunic
dalam tabel; eedanickan tampungan ban.i irnya
yani;c
denican rumus hidraulik limpahan eesuai standar
berlllku.
4) Debit melalui banicunan peniceluaran (contoh pembangkit
dan
listrik, atau sarana produksi lain},
tenaga
diperhitungkan
bangunan pengcluaran bawah tidak boleh
pelimpah,
dalam menentukan atau memeriksa kapasitas
dan tampunican ban.iir (SNI No.1731-1989-F).

5
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PATOKAN BANJIR DESAIN DAN KAPASITAS PELIMPAH UNTUI. BENDUNGAN
lonaeheni Buar

Jeni• du
lel11
BendHl&I

[,

lo11ehe11i lecil

lap11 i tu Pe li1p1b

Bujir Dulin

lap11it11 Peli1pab

BaaJir De11h

Beadaa«aa
UIOGAI

111

< CO a
(readaU

..
u
qlOOO du. BKB 11 dilentuha dea«aa
1aau1-aa1111
de11a1 tiaui
Ja1a11 1uuai
1taadar U bu-

21

pilib u. buar 11 ditntaha dea«aa penepenel11araa b11Jir 11tara 11mo
l11uaa baajir
du 0,5
1iainl l5J debit
ZI 1hi11l 151 debit pupancat BKB
cat baailr deuio

lah.
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11 ditentutaa de1111
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hnraa .banjir
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21 1i1i11l 251 debit
puncat IKB

13 I ) 80 •

11 ditentabn den«an

1da

Id A

peoeluuru baajir
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Bendn1aa

fl100
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1iniaal 1251 q100

0,5 11100

QIOOO • ba1Jlr dea«an kala alaa1 _!000 tahaa
J~di
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!I ditentehn den«•• pueZI 1hhal 351 debit paaeat baaJ ir de11h

paneit BIB

BITOI

1hi11l Z51 debit paneat banjir deuin

la1ur11 baaji r

21 1iai1al 351 debit

[[.

11 ditnll\11 den«an pene-

peneiulUUD baajir

1iaiaal UH x 0,5 q100

BAB IV
CARA PENETAPAN

Penetapan ban.Hr desain, dan kapasi tas pelimpah dilakukan
cara, sebagai berikut :

dengan

11

Hitunglah ban.iir desain menurut ketentuan pada Bab Ill
3.1.

2I

Tet&pkan .ienis. bendungan (urugan atau beton I, dan bila .ienis
urul(an tetapkan kelas bendunii:an (bendungan rendah, sedan!(,
dan tinggi) sesuai dengan persyaratan Bab II ayat 2.2.

3)

Tetapkan kelas konsekuensi daerah hilir bendungan (konsekuensi besar atau kecil) sesuai dengan persyaro.tan pada Bab II
ayat 2.1.

4)

Tetapkan patokan dan besaran ban.i ir desain berdo.sarkan hasil
kegiatan butir 1), 2), dan 3), dan menurut ketentuan tabel.

5)

Tentukan kapasi tas
berikut :

1;>ali1npah da.n

tampungan

ban.ii r

ayat

sebagai

(.1) Untuk bendungan urugan perlu dilakukan analisis penclusuran ban.iir desain sesuai denl(an ketentuan Bab III ayat
3.2 butir· 1), 2), dan 4), kemudian pilihlah yang besar
antara hii.sil penelusuran dan kapasitas minimal pelimpah
menurut ketentuan tabel, kapasitas pelimpah harus diambil
minimal sebesar :
(i)

untuk bendungan rendah : 15% BMB bila konsekuensi
besar, dan 15X
QlOOO atau 15% x O,fi BMB bila
konsekuensi kecil;

(ii)

untuk bendunl(an sedang : 25% BMB bila konsekuensi·
besar, dan 25%
Q1000 atau 25% x 0,5 BMB bila
konRekuensi kecil;

(iii) untuk b~ndungan tinggi : 35% BMB bila ·konsekuensi
besar, dan- 35%
Q1000 atau 35% x 0,5 BMB bila
konsekuensi kecil.
( 2) Untuk bendungan beton tidak perlu dilakuko.n analisis
penelusuran ban.Hr tetapi kapasi tas pelimpah
di tetapkan
1nenurut ketentuan Bab III ayat 3.2 butir
1), 3), dan
4) serta tabel, di mana kapasitas pelimpah
sekurangkurangnya harus didesain s<=besar 125% debit ban.i ir
desain.

o"....,,,• --a•dc.. _
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LAMPIRAN A
DAFTAR ISTILAll

peluapan

overtoppinl(

ban.iir maksimum. boleh .iadi

PMF (probable maximum flow}

penelusuran ban.iir

flood routinl(

patokan

criteria

banjir desain

desil(n flood

limpahan

overflow

banl(unan penl(eluaran

outlet structures

ban,;unan ;>enl(eluaran bawah

bottom outlet structure

tepi w3.duk

reservoir ri111

muka air waduk normal

normal reservoir water
surface

muka air waduk ~aksimum

maximum reservoir water
surface

tin,;d .ia,;aan

free board

limpasan

run off

Dil--c
•pel"'•
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LAMPIRAN

B

Contoh Penl(l(Unaan Tabel
"Patokan Banjir Deaain dan Kapasitas Peliapah untuk Bendungan"
Sebagai contoh penggunaan tabel, diuraikan berikut
menl(l(un.akan parameter deaain bendunl(an Kedunl(ombo :

ini

denl(an

Ban.i ir desain bendungan Kedungombo di hi tung dengan
hidrol(raf satuan, dan diperoleh puncak ban.iir sbb. :
Qiooo = 2860 m3/det
BMB 1 hari =.7800 mp3/det
Qioooo
3900 11 3 /det
BMB 15 hari = 8000 113/det

metode

Urutan Pelakaanaan :
1) Banjir Desain (Inflow Design Flood)

2) Kelas Konsekuensi :
Penetapan kelaa konsekuensi daerah hilir bendunl(an ditentukan
menurut Bab II ayat 2.1. Bendunl(an Kedunl(oabo termasuk mempunyai konaekuensi besar, karena bila bendunl(an runtuh, maka
daerah hilir yanl( kemunl(kinan dapat terkena banjir adalah
daerah pemukiaan yanl( padat penduduk serta sudah berkeabanl(
(beberapa kecamatan).
3) Jenia dan Kelas Bendunl(an
Bendunl(an Kedunl(ombo didesain sebal(ai bendunl(an urul(an denl(an
tinl(l(i 61,00 •• maka termasuk-dalam kelas bendunl(an sedan!(
yanl( tingginya antara 40,00 sampai 80,00 m (bah II ayat 2.2).
4) Berdasarkan kelas konsekuensi (butir 2
konsekuenai besar),
dan jenis dan kelas bendungan (butir 3
jenis urul(an denl(an
kelas bendunl(an sedan!(), aaka menurut tabel
debit banjir
yanl(
harus dipakai dalam desain
adalah Ban.Hr Maksi11u11
Boleh Jadi (BMB); menurut butir 1 aebesar 8.000 m3/det; .
5) Penentuan Kapasitas Peliapah dan Tampungan Banjir :
Menurut tabel kapasitas pelimpah bendungan Kedunl(ombo ditentukan den,can
analisis penelusuran banjir. Di Kedunl(o•bo
pelimpah terdiri atas pelimpah utama dan pelimpah darurat yanl(
harus maapu aelewatkan ban.iir sehinl(l(a tidak akan ter.iadi
pelimpahan. Hasil analisis penelusuran tersebut
(periksa
l(ambar) menun.iukkan debit yanl( melalui kedua pelimpah (outflow) sebesar 5.540 113/det = 5.540/8000 = 69% > 25%. Kedua
pelimpah tersebut harus didesain denl(an kapasitas sebesar
5.540 .a/det.
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Prak a ta

Standar Nasional Indonesia (SNI) Tata cara perencanaan teknik hidraulik tubuh bendung
tetap dengan peredam energl tipe MDL inl dirumuskan oleh Panitia Teknik 215 Konstruksi dan
Bangunan Sipil.
Penyusunan SNI ini dlmaksudkan agar para perencana dapat merencanakan bentuk dan
dimensi hidraulik tubuh bendung tetap dan kelengkapannya dengan lebih mudah.
SNI ini telah dibahas pada pertemuan pra konsesus dan konsensus bersama pihak terkait
yang terdiri dari lnstansi teknls termasuk dari perguruan tinggi negeri dan swasta pada
tanggal 18-19 Oktober 2001 di Bandung. Peserta pertemuan telah memberikan masukan
penyempumaan isl, susunan dan penggunaan bahasa Indonesia baku.
Penyusunan tata cara ini merujuk kepada tata cara perencanaan hidrologi dan hidraulik
urituk bangunan di sungal, SNI 03-1724-1989 dan tata cara perencanaan umum bendung SNI
03-2401-1991. Disamping itu bahan untuk penyusunan tata cara ini diperoleh dari hasil
penelitian percobaan pengaliran di laboratorium hidraulika DPMA (sekarang Puslitbang
Sumber Daya Air).
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Pendahuluan

Bangunan tubuh bendung dengan kelengkapannya sebagai bagian dari suatu jenis
bangunan air dibangun untuk t ujuan tertentu d an h arus b erfungsi s esuai dengan tujuan
pembangunannya. Salah satu kelengkapan bendung yaitu bangunan peredam energi
yang tipenya beragam dan diantaranya tipe MDL.
Peredam energi I ipe MDL I elah b anyak d iaplikasikan p ada b endung t etap terutama s ejak
tahun 1970-an. Pemanfaatan tipe ini terutama untuk menggantikan bendung tipe drop weir
yang banyak mengalami kerusakan dan kegagalan. Peredam energi tipe MDL secara
hidraulik lebih baik dibanding tipe drop weir karena dapat menjauhkan lokasl penggerusan
setempat dari kopei"an. Selain itu tubuh bendung dengan peredam energi tlpe MDL dapat
pula menghlndarkan benturan batu langsung pada permukaan tubuh bendung dan
peredam energlnya.
Petunjuk untuk mendesain tipe ini belum disiapkan dalam bentuk panduan sehingga
menimbulkan kesukaran dalam mendesainnya. Untuk memudr.hkan perencana mendesaln
tubuh bendung tetap dengan peredam energi tlpe MDL maka dipertukan suatu Standar
Nasional Indonesia (SNI) tata cara desain hidraulik tubuh bendung. Sehubungan dengan itu
maka dirumuskanlah SNI tata cara desain hidraullk ini.

Iii
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Tata cara desain hidraulik tubuh bendung tetap
dengan peredam energi tipe MDL

Ruang lingkup
1.1 Standar ini digunakan untuk menentukan bentuk dan dimensi hidraulik tubuh
bendung tetap dengan peredam energi tipe MDL dan kelengkapannya yang
merupakan bagian dari bangunan air.
12 Tipe ini digunakan terutama di sungai dengan angkutan sedimen batu gelundung
dan dapat pula digunakan di sungai atau saluran tanpa muatan sedimen batu
gelundung;

2

Acuan nonnatlf
SNI 03-1724-1989, Tata cara perencanaan hidrologi dan hidraulik untuk bangunan
disungai.
SNI 03-2401-1991, Tata cara perencanaan umum bendung.

3

lstilah dan deflnlsi

lstilah dan definisi berikut bertaku untuk pemakaian tata cara ini :

3.1
desain hldraulik
kegiatan menentukan tata letak, tipe/bentuk dan dimensi hidraulik bangunan air, kelengkapan
dan peralatannya, dituangkan kedalam gambar teknik, dilengkapi dengan nota penjelasan
des a in

3.2
bangunan air
prasarana fisik yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya air
3.3
tubuh bendung
merupakan bagian dari bangunan air, suatu struktur tembok penahan air dan tanah yang
dibangun melintang terhadap alur sungai atau saluran air yang di atas mercunya dapat
dilimpahi aliran air dengan kemungkinan fungsi untuk meninggikan muka air di udik tubuh
bendung dengan tinggi pembendungan tertentu diukur dari elevasi dasar sungai di hilir;
menahan atau mengurangi laju muatan sedimen yang bergerak dari udik; mempertahankan
dan atau meninggikan dasar sungai, mengendalikan kemiringan dasar sungai di udik tubuh
bendung
3.4
mercu tubuh bendung
bagian alas tubuh bendung dengan bentuk bulat dan ukuran terte'ntu

1darl17
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3,5
peredam energl bendung
adalah bagian tubuh bendung di sebelah hiliryang berfungsi untuk meredam energi air akibat
pembendungan agar aiiran air di hilimya· tidak menimbulkan penggerusan setempat yang
membahayakan dengan memperhitungkan juga kemungkinan bahaya degradasi dasar
st.ingai

3.6
peredam energl bendung tipe MDL
istilah dari modifikasi peredam energi beriantai iengkung ( upturned bucket) yang kriteria
desain hidrauliknya dlperoleh dari hasil penelitlan percobaan pengallran di laboratorium
hidrolika DPMA (sekarang Pusat Litbang SDA)

3.7
tembok pangkal bendung
tembok tegak yang dibangun di kanan kiri tubuh bendung dengan tinggl tertentu berfungsl
sebagai pembatas dan pengarah aliran sungal dari udik tidak keluar dari pelimpah bendung
dan dapat difungsikan sebagai pangkal jembatan

3.8
pelimpah bendung
ruang aliran yang dibatasi oleh mercu bendung dan tembok pangkal bendung

3.9
tembok sayap udlk
tembok·miring atau tegak sebagai konstruksi penerus ke udik dari tembok pangkal bendung
dengan fungsi pengarah aliran sungai dan perkuatan tebing sungai dari longsoran tanah

3.10
tembok sayap hilir
tembok miring atau tegak sebagai konstruksi perierus ke hiiir dari tembok pangkal bendung
dengan fungsi pengarah aliran sungai dan perkuatan tebing sungai dari bahaya penggerusan
setempat dan longsoran tebing

3.11
tembok pengarah arus
tembok sayap udik atau penerus dari tembok sayap udik bila diperiukan sebagai corong
untuk mengarahkan pipa arus sungai dari udik masuk ke bentang pelimpah bendung secara
frontal merata

3.12
ambang hilir
ambang atau tembok melintang di antara tembok sayap hillr yang dlpasang di ujung hiiir lantai
peredam energi, berfungsi sebagal penunjang peredaman energi, meratakan aliran dan
untuk memperoleh pusaran balik bawah dasar pencegah penggerusan setempat

3.13
rip rap
struktur lumpukan bongkah batu alam atau bualan yang dipasang di l'lilir ambang meiintang
peredam energi dan dikaki tembok sayap hilir, dengan tebal lapisan dan lebar tertentu,
berfungsi sebagai lapisan perisai dasar sungai lerhadap bahaya penggerusan

3.14
lapisan tahan aus
iapisan .yang mempunyai ketahanan terhadap abrasi, benturan batu dan atau benda padat
lainnya berfungsi sebagai pelindung struktur dari bahaya tersebut di alas
2 dari 17
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3.15
dlmensi hidraullk
dimensi geometri vertikal, horizontal, tata letak dan a!inyemen yang terkena aliran pennukaan
dan pipa arus aliran

3.16
penggerusan setempat
penggerusan pada dasar dan atau tebing sungai yang terjadi setempat di sekitar struktur
akibat peningkatan energi dan turbulensl allran karena gangguan struktur atau gangguan
ala mi

3.17
degradasl ~asar sungal
penurunan dasar fUngai di suatu ruas akibat tergerusnya dasar sungai karena suplai
angkutan sedlmen yang datang darl udlk jauh leblh kecil dari pada angkutan sedimen
yang hanyut ke hilir dan daya seret aliran melampaui daya tahan dasar sungai terhadap
penggerusan
3.18
agradasl dasarsungai
penaikan dasar sungai di suatu ruas akibat pasokan sedimen yang datang dari udik lebih
besar dari. sedimen yang hanyut ke hilir dan daya sere! aliran di ruas tersebut lebih kecil dari
daya tahan dasar sungai
4

5

Simbol
elevasi mercu bendung
jad-jari mercu bendung
kedalaman peredam energl MDL
jari-jari cekungan peredam energi
tinggi ambang hillr peredam ~nergl
lebar ambang hilir peredam energi
diameter riprap
berat riprap
panjang tembok pangkal bendung
kemiringan bidang udik tembok sayap udik
panjang tembok sayap udik
panjang tembok pengarah arus udik
panjang tembok sayap hilir
kemiringan biclang hilir tembok sayap hilir
tinggi jagaan

M
r

= 0.
R
a
b
D,
G,

L,;
u
L.,

L..

L.o
i

Fo

Ketentuan

5.1
Bendung harus dilengkapi dengan kelengkapannya dan harus berfungsi sesuai
dengan tujuan pembangunannya;
5.2 Tubuh bendung dan kelengkapannya harus diperhitungkan aman terhadap:
a) bahaya pelimpahan banjlr sesuai dengan debit banjir desain yang diitentukan;
b) bahaya penggerusan setempat dengan harus memperhitungkan kemungkinan
terjadinya degradasi dasar sungai di hilir bendung;
c) bahaya aliran di bawah dan di sampi,ng bangunan;
d) bahaya hidraulik perubahan perilaku sungai;
e) bahaya geoteklnik dan bahaya ketidak stabilan bangunan.
f) bahaya kavitasi
3 darl 17
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5.3 Tubuh bendung tetap dengan peredam energi tipe MDL dapat digunakan pada
jenis bangunan air seperti bangunan utama, bendung, pelimpah samping, .
pelimpah waduk, pelimpah kantong lahar, bangunan terjun dan jembatan
tenggelam.

Peredam energi tipe MDL yang membentuk pusaran aliran balik atas dan
bawah .dapat berubah sifat menjadi pelontar aliran bila terjadi degradasi dasar
sungai yang melampaui batas perhitungan.

5.4

6

Persyaratan

Untuk menggunakan tata cara ini per1u ditentukan ter1ebih dahulu nilai
6.1
parameter:
a)
tipe mercu bendung harus bentuk bulat dengan satu atau dua jari-jari;
permukaan tubuh bendung bagian hilir dibuat miring dengan perbandingan
b)
.
kemii1gan 1 : 1 ;
tubuh bendung dan peredam energi harus dilapisl dengan lapisan tahan ausi
c)
elevasi dasar sungai atau saluran di hilir tubuh bendung yang ditentukan,
d)
dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya degradasi dasar sungal;
elevasi muka air hilir bendung yang dlhitung, berdasarkan elevasi dasar
e)
sungai dengan kemungkinan perubahan geometri badan sungai.

6.2
a)
b)

c)

Krlteria desaln yang dlsyaratkan yaltu:
tinggi air udlk bendung dibatasi maksimum 4 meter;
tlnggi pembendungan (dlhitung dari elevasi mercu bendung sampa_i dengan
elevasi dasar sungai di hilir) maksimum 1O meter;
jika tinggi air di atas . mercu bendung lebih dari 4 meter dan tinggi
pembendungan lebih dari · 1O meter tata cara peredam energi tipe MDL ini
masih dapat digunakan asalkan dimensinya per1u diuji dengan model test.

7

Cara perencanaan teknik

7.1

Data awal

Data awal yang harus ditentukan ter1ebih dahulu:
debit d esain b anjir d engan kriteria memperhitungkan t ingkat k eamanan
a)
bangunan airterhadap bahaya banjir;
debit desain penggerusan, dapat diambil sama dengan debit alur penuh;
b)
lengkung debit sungai di hilir rencana bendung berdasarkan data geometrl c)
hidrometri - hidraulik morfologi sungai.

7.2

Grafik

Grafik-grafik yang dipakai dalam desain hidraulik bendung dengan kelengkapannya,
meliputi:
a) grafik pengaliran melalui mercu bendung dapat dilihat dalarn grafik MD0-1 pada
Lampiran A, Gambar A. 1;
b) grafik untuk mengetahui bahaya kavitasl di hilir mercu bendung dapat dilihat
dalam grafik MD0-1a pada Lampiran A, Gambar A.2;
c) grafik untuk menentukan dimensi peredam energl tipe MDL dapat dilihat dalam
grafik MDL-1 dan MDL- 2 pada Lampiran A, Gambar A.3 dan A.4.
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7.3

Rumus

Rumus rumus yang digunakan dalam desain hidraulik ini meliputi:
1) debit desain per satuan lebar pelimpah :
untuk bahaya banjir:
............................................. (01)
q., a..tB.
untuk bahaya penggerusan
........................................... (02)
q.,. a..tBo

=
=

2) dimensi radius mercu bendung (r):
1,00 meter~ r

~

3,00 meter........................ (03)

3) tinggi dan elevasi muka air di udik bendung:

1-\ii,da'l E6
1-\.i,dS'la..,
Eludo = M + H-. untuk penggerusan
Elu..
M + H...r. untuk banjir
H-dan H...r dihitung dengan grafik MD0-1

=

4) tinggi terjun bendung:
pada a.,,
adalah
Z.., = H...,.. ~
pada
adalah
Ii. - Iii.
H..,. dan H111 diperoleh dari grafik lengkung debit sungai.

°'*'

z. =

............................... (04)

.................................................(05)
................................................. (06)

5) parameter energi ( E) untuk menentukan dimensi hidraulik peredam energi tipe
MDL dihitung dengan :
...........................................'(07)
E.,0 q.. t (g x Zd.3)"2

=

6) kedalaman lantai peredam energi ( D.) dihitung dengan:
0. = (D,XOi.Oz)
............................... (08)
Ds/D2 dicari dengan grafik MDL - 1
7) jari-jari cekungan peredam energi ( R) dihitung dengan:
R = (D,)(RIO,)
............................ (09)
RID 2 dicari dengan grafik MDL - 2
8) tinggi ambang hilir dari dasar cekungan ditentukan :
a = 0,2-0,3D 2
............................ (10)
9) lebar ambang hilir : b
............................. ( 1 1 )
1,00m<b<2,00m
10) elevasi dekzerk tembok pangkal bendung ditentukan:

S...=M+"'°'+Fi,;
untuk tembok pangkal udik

.......................... (12)

S....=M+l-U+F.;
untuktembok pangkal hilir

.......................... (13)

11 ) ujung tembok pangkal bendung tegak (L,j) ditempatkan di ujung hilir ambang hilir
peredam energi:
.......................... (14)
i....=i...
12) panjang tembok sayap hilir (L.,) dihitung dari ujung hilir lantai peredam energi
diambil:
.............................. (15)
13) panjang tembok pangkal bendung di f>agian udik, (L... ) bagian yang tegak
dihitung dari sumbu mercu bendung
0,50 L.,.<L,.<1,00 L01
.............................. (16)
5 darl 17
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14) panjang tembok sayap udik (L..,) diambil:
0,50 L,.<Lsu<1,50 L,.
15) panjang tembok pengarah an.is (L00 ) diambil:
L00 = minimum 2
palung sungai

....................................... (17)

x Lou ; dan disesuaikan dengan lebar
....................................... (18)

Keterangan:
60
lebar pelimpah ,meter
Qdt
Qd;'B 0 (m 3/s/m')
q.,.
0.,.1 B,,
(m3/s/m')
radius mercu bendung diambil 1,00 metersampai dengan 3,00 meter
Huor
elevasi muka air di udik bendung di atas mercu pada debit desain banjlr, meter
Huoo
elevasl muka air di udik bendung di atas mercu pada debit desain
penggerusan, meter
D2
tinggi muka air sungai di hilir dasar sungai terdegradasi, meter
H10 0
elevasi muka air di hilir bendung pada debit desain penggerusan, meter
perbedaan tinggi muka air udik dan hilir pada debit desain banjlr, meter
z~.
perbedaan tinggi muka air udik dan hilir pada debit desaln penggerusan, meter
0..
elevasi dekzerk tembok pangkal bendung baglan udik, meter
o,,
elevasi dekzerk tembok pangkal bendung baglan hilir. meter
Fi,
tinggl jangaan diambil antara 1,00 meter s.d 1,50 meter
E
parameter tldak berdimensi:
Lo
jarak datar antara sumbu mercu bendung sampai potongan bidang miring dengan
. lantai dasar bendung, meter
L,,
panjang tembok pangkal bendung dari sumbu mercu bendung ke hilir, meter
Ls1
panjang tembok sayap hilir dari ujung hilir lantai peredam energi ke hillr, meter
Lou
panjang tembok pangkal udik bendung dari sumbu mercu bendung ke udik, meter
L,.
panjang tembok sayap udik, meter
L, 1
panjang tembok pengarah arus di udik tembok sayap udik, meter
g
percepatan/gravitasi

z.,

7.4

Perhitungan hldraulik

Lakukan perhitungan dan penentuan dimensi hidraulik tubuh bendung dan peredam
energinya dengan langkah seperti berikut:
a) hitung debit desain untuk bahaya banjir dan untuk bahaya penggerusan;
b) hitung lebar pelimpah bendung efektif;
c) hitung debit desain persatuan lebar pelimpah;
d) tentukan nilai jari-jari mercu bendung , r;
e) untuk nilai jari-jari mercu bendung tersebut periksa kavitasi di bidang hilir tubuh
bendung dengan bantuan grafik MOO 1a, jika tekanan berada di daerah positif
pemilihan jari-jari mercu bendung diijinkan;
f) jika tekanan berada di daerah negatif, tentukan nilai jari-jari mercu bendung
yang lebih besar dan ulangi pemeriksaan kavitasi sehingga tekanan berada di
·
daerah positif;
g) hitung elevasi muka air udik bendung dengan bantuan grafik _M00-1:
h) hitung tinggi terjun bendung, Z;
i) hitung parameter tidak berdimensi, E; ·
j) hitung kedalaman lantai peredam energi, Os;
k) hitung nilai jari-jari cekungan , R;
I) tetapkan tinggi ambang hilir dan lebarnya, a dan b;
m) tentukan tata letak, elevaSi puncak, panjang, kemiringan dan kedalaman tembok
pangkal bendung;

120
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n)

tentukan tata letak. elevasi puncak. panjang. kemiringan dan kedalaman tembok
sayap hillr;
a) tentukan tata letak, elevasi puncak, panjang, kemiringan dan kedalaman tembok sayap
udik;
·
p) tentukan tata letak, elevasi puncak, panjang, kemiringan dan kedalaman tembok.
pengarah arus;
q) lengkapi kaki-kaki tembok sayap hilir dan di hilir ambang hilir peredam energi dengan
rip rap.

7 dart 17

121

SNI 03-7043-2004

Lampiran A
Gambar ·

6,00

E

O,OO

0

2
~----"--::::::'.:;-OEB--t-T---q.._(_m_'_l_d.t_/_m_'I-----~-----~

Gambar A.1
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Grafik MOO - 1 Pengaliran melalui mercu bendung
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Tanpa pengaruh sedimen di udik bendung
a• Batas di mercu tidak ada tekanaq negatip
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I
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Gambar A.2 Graflk MDO - 1a Penentuan bahaya kavitasi di hilir merc;u bendung
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Grafik MDL-1 Penentuan kedalaman cekungan
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Gambar A.4 Grafik MDL- 2 Penentuan dimensl jarl-jari cekungan
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Lampiran B
Bagan alir
TIClcn~..,.hldrmA

bendung tet.p clenglil peredlln ..gi lpe

MDL
[Grd~ralil yang

hlNs ctpeltlalibn:

M00-1: MOO- ta; Lill· t: li«lt.·21

Cati,..., :
• 0..0..q.,ci.
• 0.
• Elevaslmen:u~
• lebat pelimpah
• Elavasi danr sungal di

~:

.
•

~ bedllnp dellpll blo1i

.._---.~~

ymnglliMlllinbl.l . . . ~llencblg
• TeMa1M unluk SUllgei 1Dnn1i11

~:

• MelalblMt
h~ir

• Tulll.ll bencUlg nipeWa dellgaft biW9
mifng hlr 1 : f
• E'-Si d.- ""'9ai dNling ~

bendung

• Ele¥11!illdalitl*dtllllnQl!'Allclen!iln

Hltung parameter hldraulik: Hu, Z, E
Hilung dimensip ere<Sam ~ 0, , R, a, b

Hltung dlmensi pedengkapan bendung

lpi, lsi, Lpu, lsu, Lpa, Ozu, Dzl

- ---------·- - - - - - -

Gambar B.1
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Bagan alir desain hidraulik tubuh bendung tetap dengan peredam energl
tipe MDL
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Lamplran C
Contoh perhltungan

Data dan lnformasl yang dlberlkan (sebagai ketentuan):
Gambar situasi dan potongan melintang geomebi badan sungai
Lokasi dan allnyemen tubuh bendung telah ditentukan
Debit desain banjlr; O..f 1240 m3/s ·
Debit desaln penggerusan I perubahan morfologi sungai; Qd 0 = 930 m 3/s
Lebar bersih pellmpah = 8 0 = 69 meter
Elevasi mercu pellmpah tubuh bendung = El + 30,50
Dasar sungal terdalam di hUlr lokasl bendung '= El + 21,50
Dari perhitungan telah dlperoleh ,lengkung debit sungai di hilir rencana
bangunan dengan ketlngglan muka air pada debit desain yaltu + 26,50
Degradasi dasar sungai diperhitungkan 2,00 meter

=

2
Perhltungan
1) qdr=Odr/8 0 = 1240/69= 17,97 (m 3/s/m')
2) ~.=ado IS.= 930 / 69 =13,48 (m3/s/m')
3)

Radius mercu tubuh bendung diambil, f = 3,00 m dan dengan l:jantuan grafik
MD0-1a diperiksa gejala kavltasi dllzinkan.

=

4) Qari grafik MOO -1 dengan q,,. = 13,48 (m3/s/m') dlperoleh t-t.... 3,5 m
maka El + H.... El + (30,50 + H..r,.) El + (30,50 + 3,50) m = El + 34,00 dan dengan
q,. = 17,97 (mS/s/m') diperoleh H..,,f = 4,01 m, maka
El + H..., El + (30,50 + H,.,,) ~ El + (30,50 + 4,01) El + 34,51

=

=

=

=

5)

Perhitungan tinggi terjun pads debit q,,. = 13,48 m 3/'i/m' dengan dasar sungai
di hilirterdegradasi:
Z.0 =(El+ HUdD) -(El+ H140 ) =(+34,00)- (+26,25) = 7,75 meter

6)

Perhitungan parameter tidak berdimensi
diperoleh:
Ea, =q./(g XZ.., ")VZ
13,48/(9,81x7,75 3 ) !'2 = 0,20
Ea,=0,207)

dengan

tinggi

terjun

yang

telah

=

7)

Penentuan dimensi kedalaman lantai peredam energi,
dan dengan grafik MDL-1 = 2,8
0.
= (Dz)(DA)
Dz
4, 75m, maka diperoleh

o. dengan E40 = 0,2 dan nilai Os/Dz

=

o.
diambil kedalaman lantai
8)

= 4,75 x 2,8 = 13,30 meter
o. = 13,00 meter atau elevasi cekungan pada + 17,50

Penentuan nilai jari-jari cekungan, R dengan E•• = 0,2 dan nilai RID, dan dengan
grafik MDL -2 = 2,50
R
= (Dz)(R/D,) , maka
R = 4,75x2,50 m = 11,87 m
diambil jari-jari cekungan;
R = 12,00 m
0
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9) Penentuan tinggi ambang hilir:
a = 0,2502 =0,25x4, 75= 1 , 1 8 m diambil
a = 1,00 meter

10) Penentuan lebar ambang hilir:
b = 2a = 2x1 ,OOm

= 2,00 meter

11) Penentuan panjang tembok pangkal bendung :
L 01 = Lo ; L 0 = 13,00 meter L 01 = 13,00 meter
12) Penentuan elevasi Dekzerk
di udik mercu:
El + Hu.,= 34,00 dan dengan F 0 = 1,00 m
maka El +Dzu El + (34,00 + 1,00) El + 35,00 m

=

=

di hilir mercu:
El + H1df= 26,25 dandengan F 0 = 1,00 m
maka El +D, 1 = El + (26,25 + 1,00) = El + 27 ,25 m
13)

Penentuan panjang tembok sayap hilir:
ls1 = L 0 , = 13.00 meter

14)

Penentuan panjang tembok pangkal udik:
Lou = 0,50 Lo1 = 6,50 meter

15)

Penentuan panjang tembok sayap udik
Lsu = L0 , = 13,00 meter
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Lampiran D
Contoh gambar

------·---------Gambar 0.1 Contoh gambar denah bendung tetap dan perlengkapannya

15dari17

129

SNI 03·7043·20o 4

::::;;;

"'B

~

<(

.z:
~

C>

:z

0
t-0

a..

Gambar D.2 Contoh gambar potongan memanjang tubuh bendung tetap
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