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SAMBUTAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DANPERUMAHANRAKYAT
Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya
menyambut baik Naskah llmiah Blok Beton Terkunci sebagai hasil dari penelitian
yang dilakukan oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air pada tahun 2014.
Salah satu target Millennium Development Goals (MDGs) yang diemban
oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah target 7C, untuk mengurangi jumlah
penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada
2015. Masalah air ini juga tercantum dalam UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air yang telah mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap orang
untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi
kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.
Selain mempunyai manfaat yang tidak ternilai bagi kehidupan manusia,
air juga mempunyai daya rusak yang dapat mengurangi maupun menghilangkan
fungsi dari bangunan air, infrastruktur lain yang ada di ruas sungai. Kerusakan
bendung, jembatan yang ada di ruas sungai secara ekonomi dan sosial
mempunyai dampak yang sangat besar dan panjang terhadap masyarakat
sekitar bangunan tersebut maupun masyarakat lain yang secara geografis,
sosial, ekonomi berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan
keberadaan bangunan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, untuk menjaga
kondisi dan fungsi bangunan air utama diperlukan pengetahuan dan teknologi
yang cukup serta peralatan atau instrumentasi yang memadai.
Akhirnya, saya berharap bahwa keberadaan naskah ilmiah ini tidak
sebatas memperkaya khasanah pengetahuan kita, namun juga dapat menjadi
teknologi alternatif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, saya mengucapkan
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang
telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta kepada seluruh pihak yang telah
mendukung.

Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Republik Indonesia

Dr. lr. Basuki Hadimuljono, M.Sc

Pusat Litbang Sumber Daya Air
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SAM BUT AN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia Nya,
Pemerintah, dalam hal ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan
Umum, telah menghasilkan "Naskah llmiah Bangunan Penangkap Sedimen Cikamiri"
yang merupakan output dari kegiatan penelitian Revitalisasi Bangunan Air Utama.
Pembangunan bidang sumber daya air, merupakan salah satu bidang tugas
Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk di dalamnya pengelolaan dan pengembangan
sumber daya air sebagai salah satu komponen yang hakiki. Pembangunan bangunan air
utama yang merupakan salah satu bagian dari sistem pengelolaan sumber daya air,
sebaiknya dituangkan dalam suatu konsep program pengembangan wilayah yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Dalam rangka menunjang program pemerintah dalam bidang ilmu dan teknologi,
maka Pusat Litbang Sumber Daya Air, Balitbang PU, Kementerian Pekerjaan Umum
melalui Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan (BHGK). berpartisipasi dalam
salah satu kegiatan penelitian dengan judul utama: Revitalisasi Bangunan Air Utama.
Sebagai teknologi alternatif, diharapkan bangunan ini dapat menjadi salah satu
solusi untuk mengendalikan sedimen yang ada di sungai. Teknologi ini memiliki
kelebihan, antara lain biaya operasional dan pemeliharaan menjadi lebih murah karena
dibantu dengan pemberdayaan masyarakat.
Dengan adanya teknologi ini diharapkan akan lebih memudahkan para
pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatannya. Kami berharap, pihak terkait
dapat memanfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini
masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami
harapkan.

Bandung, Desember 2014
Kepala,
Badan Penelitian dan Pengembangan

Ir. Waskito Pandu M.Sc.
NIP.: 195601131985031001
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KAT A PENGANTAR

Pembangunan bidang sumber daya air baik itu bendungan, bendung, irigasi dan
sebagainya, merupakan salah satu bidang tugas Kementerian Pekerjaan Umum,
termasuk di dalamnya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air. Salah satu
tantangan yang dihadapi dengan adanya bangunan bendungan adalah masalah
sedimentasi. Sedimentasi yang terjadi dapat diakibatkan oleh adanya longsoranlongsoran di daerah tampungan bendungan, maupun akibat material yang terangkut
oleh sungai-sungai yang masuk ke dalam bendungan.
Dalam rangka menunjang program pemerintah dalam bidang ilmu dan teknologi,
maka Pusat Litbang Sumber Daya Air, Balitbang PU, Kementerian Pekerjaan Umum
melalui Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan (BHGK), berpartisipasi dalam
salah satu kegiatan penelitian dengan judul utama: Revitalisasi Bangunan Air Utama.
Output kegiatan penelitian berupa Naskah llmiah Bangunan Pengendali Sedimen
Cikamiri. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari penelitian tahun sebelumnya dengan
memanfaatkan teknologi bangunan pengendali sedimen di sungai Cikamiri. Buku ini
merupakan output dari kegiatan Revitalisasi Bangunan Air Utama yang disusun oleh Tim
Penyusun. Naskah llmiah ini diharapkan menjadi suatu referensi yang dapat digunakan
stakeholder dalam mengendalikan masalah sedimentasi di sungai.
Naskah llmiah ini disusun dalam rangka kegiatan DIPA tahun anggaran 2014
sebagai output dari kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya. Kritik, saran dan masukan
dari semua pihak terhadap isi laporan penelitian ini, sangat kami harapkan demi
kesempurnaan laporan dan kelancaran pelaksanaan penelitian selanjutnya. Atas segala
bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, diucapkan banyak terima kasih.

Bandung, Desember 2014
Kepala,
Pusat Litbang Sumber Daya Air

-n--=Dr. lr. Suprapto, M. Eng
NIP.: 195705071983011001
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RINGKASAN
Permasalahan sedimentasi adalah persoalan yang akan dihadapi oleh
Bendungan Jati Gede yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan konstruksi di alur
Sungai Cimanuk, Jawa Barat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi
laju sedimentasi adalah dengan menangkap potensi sedimen yang ada pada anak-anak
sungai di daerah hulu sebelum masuk ke daerah tampungan bendungan. Penangkapan
sedimen di daerah hulu ini memerlukan bangunan khusus yang dapat dibangun,
dioperasikan, dan dipelihara secara mudah. Pusat Litbang Sumber Daya Air pada tahun
2011 telah membangun Bangunan Pengendali Sedimen (BPS) di alur Sungai Cikamiri dan
Sungai Cibuah.
Potensi sedimen yang mengalir di sungai Cikamiri sepanjang tahun sebesar
28.228,16 m 3/th. Dari jumlah ini sekitar 16% nya atau 4504,02 m 3/th disadap oleh BPS
Cikamiri. BPS Cikamiri hanya dapat mengendapkan 17 % sedimen yang mengalir
melewati Bak penampung dengan besaran 754,74 m 3/th. Material sungai yang berhasil
tertangkap di BPS Cikamiri sebagian besar adalah pasir, lempung dan lanau, dimana
pasir merupakan material yang paling dominan (>70%). Hal ini dimanfaatkan masyarakat
sekitar dengan menjual pasir yang tertampung di bak penampung BPS Cikamiri.
Diharapkan dengan adanya bangunan prototipe ini akan menjadi bangunan
percontohan bagi para pengelola daerah aliran Sungai Cimanuk dalam membangun
bangunan penangkap sedimen yang mempunyai kinerja yang optimum.
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BASI
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang

Sungai merupakan salah satu sumber daya a lam yang mempunyai potensi sangat besar
untuk kehidupan manusia. Salah satu potensi yang ada adalah sebagai sumber air utama untuk
kebutuhan hidup manusia. Pemanfaatan sumber air sungai tersebut dapat dilakukan dengan
membuat bangunan tampungan berupa waduk. Keberadaan suatu waduk selalu diikuti dengan
permasalahan sedimen. Sedimentasi yang terjadi dapat diakibatkan oleh adanya longsoran di
daerah tampungan waduk, maupun akibat muatan sedimen yang terangkut oleh sungai dan anak
sungai yang masuk ke dalam waduk. Sifat sungai di Indonesia umumnya membawa sedimen, baik
sedimen dasar (bed load) maupun sedimen layang (suspended load).
Muatan sedimen yang terangkut oleh sungai umumnya berasal dari daerah tangkapan
masing-masing sungai dan akan mengendap di daerah tampungan waduk. Ancaman
permasalahan sedimentasi seperti diuraikan di atas juga akan dihadapi oleh Waduk Jatigede
yang sa at ini sedang dalam tahap pembangunan di alur sungai Cimanuk, Jawa Barat. Ali ran sungai
Cimanuk yang berhulu di Gunung Papandayan banyak membawCI material sedimen yang besar.
Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah berkenaan dengan masalah sedimentasi
dan pendangkalan Waduk Jatigede pada gilirannya akan menurunkan nilai funsi dan manfaat
dari waduk tersebut. Selain masalah tersebut di atas, keberadaan sungau Cimanuk hulu di
Kabupaten Garut akhir-akhir ini kondisinya semakin memprihatinkan. Tingginya tingkat
degradasi sungai akibat pengambilan material yang tidak mengikuti kaidah-kaidah kelestarian
lingkungan yang dilakukan pada lokasi yang memang tidak diijinkan telah mengancam
keberadaan bangunan dan prasarana yang berada di sepanjang sungai tersebut. Untuk
mengatasi masalah-masalah yang telah disebutkan di atas maka perlu kiranya dibangun suatu
bangunan melintang sungai yang berdungsi untuk menangkap material yang dibawa aliran
sungai Cimanuk, sehingga tidak terbawa ke hilir dan masuk ke waduk Jatigede.
Sedimen dari sungai harus dielakan sehingga tidak mencapai tampungan waduk.
Pengendapan sedimen di tampungan waduk akan mempersingkat umur layanan waduk karena
pendangkalan dan pengurangan kapasitas. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk
mengurangi laju sedimentasi di Waduk Jatigede adalah dengan menangkap potensi sedimen
pada sungai dan anak sungai di daerah hulu sebelum masuk ke dalam tampungan waduk.
Pengendalian sedimen di daerah hulu ini memerlukan suatu teknologi berupa bangunan khusus
yang dapat dibangun, dioperasikan, dan dipelihara secara mudah, praktis dan berbiaya rendah.
Bangunan ini difungsikan untuk mengendalikan dan menangkap muatan sedimen yang mengalir
pada alur sungai dan diberi nama Bangunan Penangkap Sedimen (BPS).
Dengan adanya penelitian mengenai Bangunan Penangkap Sedimen (BPS) ini
diharapkan bangunan ini akan menjadi prototipe bagi para pengelola di Daerah Aliran Sungai
Cimanuk dalam membuat bangunan pengendali sedimen yang efektif dan efisien. Adapun
rangkaian kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2010 melakukan perbaikan dan evaluasi kinerja model prototipe bangunan
pengendali sedimen di Sungai Cibuah serta pengukuran topografi, geoteknik dan
konsep desain bangunan pengendali sedimen di Sungai Cikamiri;
2. Tahun 2011 melakukan pembuatan model prototipe bangunan pengendali sedimen di
Sungai Cikamiri, serta lanjutan evaluasi kinerja model prototipe bangunan pengendali
sedimen di Sungai Cibuah;
Pusat Litbang Sumber Daya Air
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3. Tahun 2012 melakukan monitoring dan informasi terhadap bangunan pengendali
sedimen di Sungai Cikamiri dan Cibuah;
4. Tahun 2013 membuat konsep pedoman (R-0) Teknologi Bangunan Pengendali Sedimen.
5. Tahun 2014 membuat Naskah llmiah Teknologi Bangunan Pengendali Sedimen
Kegiatan penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mendukung terselenggaranya
sarana dan prasarana ke-PU-an terutama untuk mendukung rencana strategi BALITBANG dalam
meningkatkan produk litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai.

1.2

Rumusan Masalah
1. Sedimentasi diyakini menjadi salah satu penyebab berkurangnya umur layan dari suatu
bendungan dalam suatu daerah aliran sungai.
2. Meningkatnya laju sedimentasi akan diiringi dengan meningkatnya laju erosi lahan,
aliran permukaan dan debit aliran sungai.
3. Perubahan tata guna lahan di sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk memberikan dampak
terhadap proses erosi dan sedimentasi di sungai.
4. Perlunya keseriusan dalam menjaga daerah tangkapan anak-anak sungai Cimanuk yang
masuk ke bendungan dari upaya per.ggundulan lahan, untuk mengurangi laju erosi
lahan.
5. Perlunya suatu teknologi bangunan pengendali sedimen yang optimal di daerah hulu
pada anak-anak Sungai Cimanuk sebelum masuk ke dalam tampungan Waduk Jatigede.

1.3

Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah menghasilkan teknologi bangunan pengendali
sedimen yang optimum untuk mengatasi permasalahan sedimentasi di alur sungai yang dapat
dibangun, dioperasikan, dan dipelihara secara mudah, dan praktis.

Pus at Litbang Sumber Daya Air
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BAB II
LANDASAN TEORI
Sifat-Sifat Air dan Sedimen

2.1

Gaya-gaya utama yang umumnya mempengaruhi massa air adalah gravitasi, tekanan,
viskositas, tegangan permukaan, elastisitas dan inersia. Sifat air yang berkaitan dengan angkutan
sedimen dapat dilihat pada label 1 berikut ini :
labell. Sifat-Sifat Fisik Air
No. Sifat-sifat
1 Kerapatan
2 Kerapatan relatif
3 Berat spesifik
4 Dynamic v;scosity
5 Kinematic v;scosity
6 Tegangan geser
7 Kecepatan geser
8 Tegangan permukaan

Notasi
p

Dimensi
(kg/m 3 )

!\

-

s

-

p

kg/m.s
m2/s
kg/m/ 5
m/s
(kg/s 2 )

\)

:

U*
r;

Kerapatan air bervariasi tergantung suhu l, seperti terlihat pada label 2.

Variasi kerapatan air biasanya diabaikan dalam hampir semua perhitungan angkutan
sedimen. Secara umum pair tawar sebesar 1000 kg/m 3 dan pair laut 1026 kg/m 3 . Beberapa sifat
sedimen yang penting adalah ukuran, bentuk, kerapatan, kecepatan jatuh, dan porositas
(Overbeek, 1979). Klasifikasi ukuran sedimen yang diberikan oleh American Geophysical Union
(AGU) adalah batu besar (boulders), batu sedang (cobbles), krikil (gravel), pasir (sand), debu (silt),
dan liat (clay). Klasifikasi ukuran dapat dilihat pad a label 3.

Nama
Batu besar
Batu sedang
Kerikil
Pasir
Debu
Liat

label 3 Variasi Klasifikasi Ukuran Sedimen
Klasifikasi
Ukuran
Cara Pengukuran
boulder
>256 mm
Pengukuran langsung
cobbles
64-256 mm
Pengukuran langsung
gravel
2-256 mm
Pengukuran langsung
dan saringan
sand
62-2000 ~~m
saringan
silt
4-62 pm
pengendapan
<4 pm
clay
pengendapan dan
analists mikroskop

Umumnya, bentuk partikel angkutan sedimen tidak beraturan, karena itu ada beberapa
pengertian, yaitu :
1. Diameter saringan (sieve diameter), menunjukkan diameter saringan yang meloloskan
partikel.
2.

Diameter pengendapan (sedimentation diameter) menunjukkan diameter dari suatu
partikel yang mempunyai kerapatan dan kecepatan jatuh pada fluida dan suhu yang
sam a.

3.

Diameter triaksial (a, b dan c), di mana a sumbu terpanjang, b sumbu sedang dan c
sumbu terpendek.

Pus at Lit bang Sumber Daya Air
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Partikel dengan diameter SO- 400 mm diukur menggunakan VAT (Visual Accumulation Tube).
Selain diameter, bentuk dan tingkat kebulatan butir juga penting. Bentuk menjelaskan
penampakan partikel tanpa memperhatikan ketajaman (sharpness), sementara itu tingkat
kebulatan tergantung pada jari-jari kelengkungan tepi butiran. Sehubungan dengan bentuk, ada
beberapa pengertian, yaitu :
1. Kebulatan (sphericity), merupakan perbandingan luas permukaan bola yang bervolume
sama dengan partikelluas permukaan partikel.

2.

Roundness, merupakan perbandingan rata-rata jari-jari kelengkungan tepi terhadap
jari-jari lingkaran yang tertera di dalam proyeksi area maksimum partikel.

3.

Faktor bentuk (shape factor), nilainya = c/(a.b)0.3, dimana a sumbu terpanjang, b
sumbu sedang dan c sumbu terpendek. Untuk bentuk bola nilai S.F = 1, dan untuk pasir
S.F = 0.7.

2.2

Mekanisme Angkutan Sedimen di Sungai

Semua tanah yang tererosi dari tempatnya semula akan diendapkan di tempat lain.
Erosi yang terjadi di tempat yang lebih tinggi akan terangkut ke tempat yang lebih rendah,
kemudian masuk ke dalam jaringan sungai. Dengan demikian, proses awal sedimentasi
mencakup sebagian dari proses erosi. Selanjutnya, menurut Vanoni (1977) sedimen adalah
agregat-agregat partikel yang berkumpul di beberapa tempat yang telah dipindahkan pada jarak
tertentu baik lateral maupun vertikal. Proses sedimentasi adalah pelepasan, pengangkutan, dan
pengendapan tanah yang tererosi. Hampir semua kerusakan yang menyebabkan terjadinya
sedimentasi adalah hasil dari erosi yang dipercepat (Overbeek, 1979).
Strand dan Pemberton (1982) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
hasil sedimen dalam suatu daerah aliran sungai, terdiri dari jumlah dan intensitas curah hujan,
formasi geologi dan tipe tanah, tataguna tanah, topografi, erosi daerah hulu, karakteristik
sedimen (ukuran butir dan lain-lain), dan karakteristik hidrolika saluran. Menurut Breusers
(1979) dan Overbeek (1979), muatan material angkutan dasar (bed material transport) berasal
dari material saluran itu sendiri, dapat terdiri dari angkutan dasar (bed load) maupun dari
angkutan layang (suspended load), dan ditentukan oleh kondisi dasar aliran.
Muatan kikisan (wash load) merupakan material yang datang dari sumber di luar
saluran (erosi) dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kondisi setempat. Umumnya,
muatan kikisan sebagai angkutan melayang. Muatan kikisan adalah bagian dari muatan angkutan
melayang dengan diameter rata-rata < 60 mm, mengendap di waduk ataupun di !aut berupa
delta. Muatan kikisan tidak dihitung sebagai formula transport sedimen karena kecepatan
jatuhnya sangat kecil, sehingga partikel halus sedimen bergerak dianggap sama dengan
kecepatan aliran. Dengan demikian, muatan kikisan tidak penting dalam masalah pengggerusan
pada kebanyakan struktur hidraulik, kecuali menjadi penting pada pengendapan di reservoirreservoir. Menurut Breusers (1979) dan Overbeek (1979), bentuk angkutan sedimen yang be rasa!
dari material dasar sungai, diklasifikasikan sebagai angkutan suspensi (suspension) dan gerakan
angkutan dasar (bed-load movement). Overbeek (1979) menjelaskan bahwa muatan dasar
adalah partikel sedimen yang terangkut dengan cara bergeser, menggelinding atau melompatlompat, dan selalu berada dekat atau hampir mengendap pada dasar sungai. Muatan suspensi
adalah partikel sedimen yang berasal dari sebagian kecil material dasar sedimen, dimana gaya
gravitasi dalam keadaan seimbang dengan gaya angkat oleh gerakan turbulensi air, ditambah
sebagian besar muatan kikisan, yaitu partikel sedimen yangjarang sekali mengendap. Pembagian
yang jelas antara angkutan dasar dan angkutan melayang hampir tidak mungkin dilakukan,
karena kenyataannya mekanisme angkutan sedimen sa ling berkaitan. Dengan demikian, tidaklah
mengherankan bila sampai sekarang persamaan angkutan dasar mempunyai konstruksi yang
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hampir sama dengan persamaan muatan sedimen total (Overbeek, 1979). Secara umum, tinggi
maksimum angkutan dasar dari dasar saluran berada 2 atau 3 kali diameter rata-rata partikel.
Secara skematis mekanisme angkutan sedimen dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

Muatan !\L'lt t:msar

l\1uatan IlJSar

Mekanisme Sedimen

Sumber
SOOimen
Sedimm Terlarut

Muatan Layang

Gam bar 1. Variasi Kerapatan Air Tawar Menurut Suhu
Menurut Julien (1995), muatan sediment total dapat dibagi menjadi tiga persamaan yaitu :
1. Berdasarkan gerakan

Lr
2.

= Lb+ Ls

Berdasarkan metode pengukurannya

lr = Lm +Lu
3.

Berdasarkan sumber sedimen

Lr = Lw + Lbm
Dimana:
Lr = muatan sedimen total
Lb = muatan dasar yang didefinisikan sebagai partikel sedimen yang selalu bersentuhan dengan
dasar saluran
Ls = muatan laying yang didefinisikan sebagai sedimen laying yang melewati penampang lintang
saluran diatas lapisan dasar
Lm = sedimen yang terukur
Lum = sedimen tidak terukur yang merupakan penjumlahan antara muatan dasar dan sebagian
muatan laying dibawah elevasi pengukuran terendah
Lw = muatan kikisan (washed load) yang didefinisikan sebagai partikel hal us yang tidak ditemukan
pada material dasar (ds < d10) dan berasal dari tebing dan lereng diatasnya

Lbm = batas kapasitas muatan dasar

2.2.1 Pengukuran Angkutan Sedimen
Pengukuran angkutan sedimen dapat diukur secara langsung di lokasi. Pengukuran muatan
sedimen secara langsung merupakan metode untuk mengukur muatan sedimen dasar dengan
cara megnambil sampel sedimen secara langsung dari lokasi pengukuran dengan menggunakan
alat ukur muaran sedimen dasar (Soewarno, 1991). Metode pengukuran angkutan sedimen
dasar ini dilakukan dengan meletakkan alat ukur pada dasar sa luran dengan periode waktu yang
telah ditentukan. Ada pun nilai angkuran sedimen dasar dihitung dengan rumus:
Qb

=100.w
e.b.t

dimana:
qb = angkutan sedimen dasar (m 3/det/m)
w = berat sedimen dasar yang tertangkap alat ukur muatan sedimen dasar selama periode
tertentu t(g)
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b = Iebar mulut/lubang alat ukut muata sedimen dasar (m)
t =waktu/periode pengukuran (det)
e = efisiensi alat ukur muatan sedimen dasar (%)
Angkutan Sedimen Layang
Pengukuran angkutan sedimen laying dilakukan untuk mengukur konsentrasi sedimen di dalam
air. Angkutan sedimen laying ini dihitung dengan cara rumus berikut:
Qs = Q.C
Dimana:
Qs = debit angkutan sedimen (kg/det)
Q =debit aliran air (m 3/det)
C = konsentrasi sedimen laying (g/1)

2.2.2

Debit Sedimen Suspensi

Jika pada suatu pas duga air diketahui berat kansentrasi rata-rata C dan debit airnya ~
maka berat angkutan sedimen layang yang diukur dari pas duga air yang dikemukakan aleh
Overbeek (1979) adalah sebagai berikut :
Qsi =Qi Ci k
Dimana:
Qsi =debit sedimen (tan/hari)
Qi =debit air (m 3 /detik)
Ci = kansentrasi (mg/1)
k = kanversi satuan dimensi = 0,0864
Dari data debit harian yang bervariasi dari debit rendah sampai debit yang lebih besar,
maka dapat dibuat persamaan lengkung aliran sedimen yang menghubungkan debit aliran Qi
dan Qsi. Dengan menggunakan persamaan power regression, dapat dicari persamaan lengkung
aliran sedimen suspensi tersebut (Strand dan Pemberton, 1982) dengan persamaan umumnya :
Qs =a Qb
Dimana:
Qs = sedimen suspensi terangkut (tan/hari),
a = kaefisien
b = ekspanen
Lengkung aliran sedimen dapat dikambinasikan dengan data debit harian untuk
menentukan sedimen rata-rata tahunan. Makin panjang data debitnya, maka hasilnya akan
makin baik. Salah satu teknik dalam suatu pas duga air yang mempunyai pencatatan data yang
panjang adalah dengan membuat lengkung aliran durasi. Lengkung aliran durasi adalah
merupakan lengkung kumulatif frekuensi yang kantinyu dari suatu deret waktu yang terpala
dalam berbagai debit dan berbagai durasi.

2.2.3 Pengukuran aliran
Pengukuran aliran meliputi pengukuran penampang melintang aliran yang terdiri dari tinggi
muka air, Iebar, luas penampang basanya dan pengukuran kecepatan ali ran air. Data pengukuran
secara langsung merupakan dara primer yang digunakan dalam perhungan debit aliran dan
angkuta sedimen. Data debit diperaleh dari perkalian antara luas penampang basah dengan
kecepatan aliran hasil pengukuran dengan alat ukur arus yaitu Currentmeter. Pengukuran
kecepatan aliran dilakukan dengan menggunakan alat ukur arus melalui pembacaan putaran
kincir per detik. Kecepatan aliran rata-rata diperaleh dengan cara mengkalibrasi pembacaan
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putaran kincirnya. Berdasarkan hasil kalibrasi pada alat ukur tersebut dapat dibuat formulasi
kecepatan aliran sebagai berikut ini :
V = 0,1316 n + 0,00130 m/det, untuk n < 0,96
V = 0,1290 n + 0,00155 m/det, untuk 0,96 :S n < 3,25
V = 0,1286 n + 0,00168 m/det, untuk n ~ 3,25
dimana:
n = jumlah putaran kincir per detik
V = kecepatan arus (m/det)

2.2.4 Pengendapan Sedimen di Bak pengendap
Formulasi pengendapan sedimen pada bangunan penangkap sedimen dapat diturunkan dari
persamaan waktu pengendapan partikel sedimen untuk mencapai dasar antara arah vertical dan
horizontal. Pergeralan partikel sedimen tersebut dapat dibagi dalam dua arah yaitu arah H dan
arah L (vertical dan horizontal).

L
H
-=-

w

v

apabila

v = _g_

maka

LB

H.B

= g_w

dimana:
H = kedalaman aliran di bangunan (m)
w = kecepatan endap partikel sedimen (m/det)
L = panjang bangunan penangkap sedimen (m)
v = kecepatan aliran air (m/det)
Q =debit aliran (m 3/det)
B = Iebar bangunan penangkap sedimen (m)

A Ill> ~----..-----........

~s

Jc

~
~-------~
w

v

L

CH ""'"
B varia.. ,

Gambar 2. Skematik pengendapan sedimen di bak pengendap

2.2.5 Efisiensi Pengendapan Sedimen
Perhitungan efisiensi pengendapan sedimen dengan metode angkutan sedimen
merupakan metode perhitungan efisiensi secara langsung di lapangan. Hasil
perhitungan ini dapat digunakan untuk analisis formulasi empirik efisiensi
pengendapan

sedimen
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menggunakan grafik Shields. Metode ini untuk menentukan kecepatan
pengendapan sedimen yang berupa partikel-partikel individual (discrete
particles) dalam air tenang. Perhitungan efisiensi pengendapan sedimen dengan
menggunakan rumus Vetter dilakukan melalui persamaan sebagai berikut:
-wBL

Ep = 1,0 -e

Q

dimana:
Ep = Efisiensi pengendapan sedimen (%)
w = kecepatan pengendapan partikel sedimen (m/det)
BL = dimensi bangunan yang merupakan luas area pengendapan (m 2 )
Q =debit ali ran (m 3/det)
Perhitungan efisiensi pengendapan sedimen dengan cara menghitung langsung
endapan sedimen yang terjadi dengan rum us berikut :

Vp
Ep=-Qsi.t
dimana:
Ep = Efisiensi pengendapan sedimen (%)
Vp = (Osi-Oso) X t
Vp =volume pengendapan (m 3 )
Osi = angkutan sedimen masuk (m 3/det)
Oso = angkutan sedimen keluar (m 3/det)
t = periode waktu (det)

2.2.6

Model Numerik

Untuk menganalisa stabilitas morfologi sungai digunakan dua modul dari program MIKE
11, yaitu : Hidrodinamik dan Konservasi Massa Sedimen untuk material dasar sungai yang relatif
seragam atau Konservasi Massa Sedimen Bergradasi untuk material dasar sungai bergradasi.
Model Hidrodinamik menyelesaikan persamaan kontinuitas aliran air dan persamaan
momentum aliran air, sedangkan Modul Sedimen dan Sedimen Bergradasi menyelesaikan
persamaan kekekalan massa sedimen.
Persamaan untuk bagian hidrodinamik adalah :
Persamaan Kontinuitas Air:
•

aa

ah
-+b-=q
at
Ox
dengan:
Q =debit sungai
b = Iebar sungai
h = kedalaman air
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.1x = langkah jarak
L1t = langkah waktu
q =debit aliran per meter Iebar

•

[m]

[s l
[m 3/s/m'].

Persamaan Momentum :
rca

ret

t

+(-X

?h
[~a2l
A + gA~~x -- gASf

~0

dengan:
A = luas basah
8 = koefisien Bousinesq
Sf = kemiringan energi

[ m2

]

[-]
[-]

a[a]
K2
K = kapasitas pengaliran yang dihitung berdasarkan persamaan Manning

2
AR 3

n
[ m].

hidraulik radius

R

A

p
[ m ].
= keliling basah
[ m 113 js].
n = koefisien Manning
Abbott -lonescu dengan 6 titik
skematisasi
menggunakan
11
MIKE
Modul Hidrodinamik
Beda-Hingga secara lmplisit.
metoda
berdasarkan
untuk memecahkan persamaan defferensial
Persamaan kontinuitas sedimen:
•

P

(1- P) w az + aG
at Ox

=

o

dengan:
= porositas material dasar sungai dan danau [-].
p
= Iebar dasar sungai yang aktif mengalami degradasi dan
W
[ m ].
agradasi
[ m ].
= elevasi dasar sungai
z
[m/s].
= laju angkutan sedimen
G
Laju angkutan sedimen dapat diperkirakan berdasarkan enam alternatif persamaan
berikut:
Meyer-Peter dan Mueller,
•
Engelund-Hansen,
•
Ackers-White,
•
Engelund-Fredsoe,
•
van Rijn, dan
•
Smart-Jaeggi.
•
Di dalam persamaan-persamaan tersebut terdapat parameter-paremeter yang dapat
dikalibrasi, agar model menunjukan unjuk kerja sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk setiap
langkah waktu dari aliran tidak langgeng, Modul Hidrodinamik MIKE 11 menghitung kedalaman
aliran, debit dan kecepatan aliran pada setiap penampang di sepanjang sungai dan juga danau.
Pusat Lit bang Sumber Daya Air

9

Naskah 1/miah Bangunan Pengendali Sedimen

Selanjutnya Modul Konservasi Massa Sedimen menggunakan data kedalaman aliran, debit dan
kecepatan aliran serta kemiringan muka air pada setiap penampang bersama dengan informasi
ukuran butir pada dasar saluran untuk menghitung laju angkutan sedimen yang lewat tiap
penampang selama waktu tersebut. Pada setiap langkah waktu di antara penampang tersebut
diterapkan persamaan kontinuitas massa sedimen untuk menentukan perubahan elevasi dasar
pada tiap penampang melintang. Pada langkah waktu berikutnya, elevasi dasar sungai yang baru
ini digunakan oleh Modul Hidrodinamik untuk menghitung keadaan aliran. Pemodelan numerik
dilakukan dengan menggunakan Program MIKE 11 untuk kondisi aliran tidak langgeng dengan
skematisasi sebagai berikut :
1. Langkah jarak dan waktu
Langkah jarak diambil dengan mempertimbangkan data penampang melintang yang
tersedia. Pad a umumnya langkah jarak diambil antara 50,0 m sampai 100,0 m.
Langkah waktu diambil dengan mempertimbangkan kriteria konvergen dan stabilitas
numerik model. Hal ini dapat ditentukan dengan memperhatikan nilai bilangan Courant
yang menggambarkan laju ram bat gel om bang perubahan pada permukaan air dan pada
2.

dasar sungai.
Kondisi Batas
Kondisi batas yang akan dipakai dalam pemodelan numerik ini adalah sebagai berikut :
Kondisi batas luar yang dapat diterapkan antara lain:

a)

0

hubungan antara debit-waktu pada masing-masing sungai yang masuk (inlet)
dan sungai keluaran (outlet),

hubungan antara ketinggian muka air-waktu atau ketinggian muka air-debit
(lengkung debit) pada masing-masing inlet maupun outlet,
Kondisi batas dalam, dapat dinyatakan dalam bentuk bangunan air, reservoir,
percabangan atau penggabungan dari sungai yang masuk. Kondisi batas yang
digunakan dalam pemodelan adalah sebagai berikut:
0

b)

0

Pada tahap kalibrasi model, debit aliran yang didapat pada saat penyelidikan
lapangan diterapkan pada kondisi batas udik. Sedangkan semua pengamatan
muka air dijadikan sebagai kriteria pembanding yang digunakan untuk
mengevaluasi apakah model telah dapat mensimulasikan kondisi lapangan
atau belum.

0

Pad a tahap prediksi tinggi muka air, debit yang masuk ke sistem dari batas udik
ditentukan sesuai dengan masalah yang akan diprediksi.
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BAB Ill
TEKNOLOGI BANGUNAN PENANGKAP SEDIMEN
3.1 KONSEP BANGUNAN PENANGKAP SEDIMEN
Bangunan pengendali sedimen pad a umumnya berupa sabo dam, check dam, groundsil,
dill. Bangunan ini memiliki fungsi antara lain untuk menahan dan menampung sedimen,
mengendalikan laju angkutan sedimen, memperlandai kemiringan dasar sungai, mengurangi
kecepatan aliran, mencegah erosi vertikal dan lateral, dan sebagainya pada suatu alur sungai.
Banyak faktor yang berpengaruh terhadap pengendapan sedimen, tetapi intinya dipengaruhi
oleh kecepatan jatuh partikel sedimen dan kecepatan aliran air. Kecepatan endap tergantung
dari ukuran, bentuk, berat jenis partikel dan kekentalan cairan (Soekarno, 1998), sedangkan
kecepatan aliran tergantung dari penampang geometri (panjang, Iebar, kedalaman, bentuk) dan
kemiringan saluran. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengendapan sedimen antara
lain kecepatan endap dan karakteristik aliran (Takamatsu dan Naito, 1967), dan turbulensi
(Simon dan Senturk, 1992). Bentuk Sabo dam sangat bervariasi tergantung kondisi dan situasi
setempat, antara lain konfigurasi palung sungai dan jenis material sedimen serta fungsi
sampingannya. Bentuk tipikal sabo dam yang banyak dijumpai di Indonesia seperti pada Gam bar
3 dan 4. Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sabo
dam/check dam tersebut telah kehilangan fungsi utamanya sebagai penahan, penangkapdan
pengendali sedimen. Hal ini disebabkan tidak optimalnya fungsi dari kantong pasir sebagai
penangkapsedimen/pasir. Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa angkutan sedimen
yang terendap di bangunan sabo dam dan check dam akan penuh dalam waktu yang relatif
singkat. Kegiatan pengosongan sedimen menjadi sulit karena pengendapan terjadi di tengah alur
sungai (on stream) sehingga harus menggunakan alat berat, bisa juga menggunakan tenaga
manusia (man power) namun ada resiko yang cukup besar jika tiba-tiba terjadi banjir bandang.
Namun apabila tidak segera dilakukan pengosongan kantong pasir tersebut, maka fungsi
bangunan sebagai penahan sedimen akan hilang karena angkutan sedimen pada alur sungai
tersebut hanya akan melewati bangunan tanpa bisa dikendalikan .

Gambar 3. Bangunan Sabo Dam
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Gambar 4. Bangunan Check Dam
Beberapa kendala yang dihadapi oleh bangunan pengendali sedimen seperti Sabo Dam
dan Check Dam saat ini terutama menyangkut operasional dan pemeliharaan, antara lain:
1. Keterbatasan biaya, biasanya tergantung anggaran Dinas PU setempat sehingga bila dana
yang tersedia tidak mencukupi, maka operasi dan pemeliharaan bangunan menjadi terhenti.
2. Keterbatasan waktu, biasanya mengikuti progres turunnya anggaran. Sedangkan laju
angkutan sedimen berlangsung setiap saat.
3. Keterbatasan akses, ada kalanya bangunan terletak pada lokasi yang sulit untuk di akses,
curam dsb. Hal ini menyulitkan kegiatan operasi dan pemeliharaan terutama bila
menggunakan alat dan kendaraan besar.
4. Ketergantungan terhadap kondisi cuaca dan kondisi sungai. Bila kondisi hujan atau banjir,
kegiatan operasi dan pemeliharaan (pengosongan tampungan) biasanya berhenti.
5. Sulitnya mencari lahan sebagai tempat pembuangan sedimen. Biasanya hasil pengerukan
sedimen disimpan di sekitar bangunan, sehingga saat hujan, sedimen akan kembali masuk
ke dalam alur sungai.
6. Tingkat partisipasi masyarakat lokal yang rendah .
7. Adanya penambangan pasir liar menunjukkan bahwa material sedimen dapat bermanfaat
bagi masyarakat. Namun kenyataannya, masyarakat sekitar sangat sedikit memanfaatan
hasil sedimen yang terendap dalam bak penampung. Hal ini akhirnya berpengaruh terhadap
'awareness' masyarakat terhadap infrastruktur milik pemerintah yang seharusnya bisa
dijaga dan dipelihara bersama-sama.
Untuk memecahkan persoalan di atas, maka dikembangkanlah prototipe bangunan
pengendali sedimen yang mengintegrasikan konsep check dam dan sandtrap (penangkap pasir
pada saluran irigasi) yang dinamakan Bangunan Penangkap Sedimen (BPS). Bangunan didesain
untuk dapat dibangun, dioperasikan, dan dipelihara secara mudah dengan berbasis pada
pemberdayaan masyarakat lokal. Fungsi dari bangunan ini adalah untuk menahan, menampung
dan mengendalikan laju angkutan sedimen pada alur sungai. Bangunan Penangkap Sedimen
(BPS) ini terdiri dari komponen bendung sebagai penahan laju angkutan sedimen, saluran intake
untuk mengalirkan angkutan sedimen ke dalam bak penangkap dan bak penangkap untuk
mengendapkan sedimen. Keistimewaan dari Bangunan Penangkap Sedimen (BPS) ini adalah
adanya bak penangkap sedimen yang terletak di luar alur sungai sehingga memudahkan proses
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pemeliharaan dan pengambilan sedimen yang terendapkan. Konsep prototipe Bangunan
PenangkapSedimen (BPS) bisa dilihat pada Gambar 5 dan 6 dibawah ini.

Gambar 5. llustrasi Desain Bangunan Penangkap Sedimen (BPS)

Gam bar 6. Desain Struktur Bangunan Penangkap Sedimen (BPS)
Bangunan Penangkap Sedimen (BPS) dibuat untuk mengendalikan laju angkutan
sedimen pada suatu aliran sungai dan dirancang agar kecepatan aliran dapat berkurang dan
partikel sedimen dapat terendapkan selama periode waktu tertentu. Komponen utama BPS
Pusat Litbang Sumber Daya Air

13

Naskah 1/miah Bangunan Pengendali Sedimen

adalah tubuh bendung, pintu intake dan bak pengendap. Karakteristik aliran yang sesuai untuk
desain Bangunan Penangkap Sedimen (BPS) adalah bersifat aliran laminer dan berkecepatan
rendah, dengan pertimbangan bahwa kecepatan aliran harus rendah sehingga partikel sedimen
yang telah terendap tidak tersuspensi lagi. Selain itu juga kecepatan hendaknya terse bar me rata
ke seluruh bagian BPS sehingga sedimentasi dapat tersebar merata. Peralihan/transisi yang
menuju atau yang keluar dari BPS tidak menimbulkan turbulensi atau pusaran.
Kelebihan/keuntungan dari Bangunan Penangkap Sedimen ini secara umum sebagai berikut :
a) Mampu menjaga kelestarian dan konservasi lingkungan dengan melindungi morfologi
sungai dari bahaya erosi, mengurangi kecepatan aliran yang dapat mengakibatkan
penggerusan dasar sungai (agradasi dan degradasi) serta mengendalikan laju angkutan
sedimen.
b) Mampu melindungi infrastruktur bangunan air, jembatan dll di daerah hulu dari bahaya
erosi, penurunan stabilitas bangunan dll.
c) Mampu mengurangi sedimentasi waduk dengan cara yang lebih mudah (terutama
untuk operasi dan pemeliharaannya), lebih murah (biaya konstruksi + O&P rutin) serta
ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan upaya pengerukan/normalisasi
waduk yang sifatnya sementara.
d) Mampu mencegah eksploitasi penambangan pasir secara illegal oleh masyarakat
dengan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang hendak
memanfaatkan endapan sedimen/pasir yang berhasil ditangkap oleh bangunan ini.
Aspek operasional dan pemeliharaan dari Bangunan Penangkap Sedimen (BPS) ini juga
lebih baik karena dapat dikelola secara mandiri dengan tidak terlalu tergantung biaya OP dari
pemerintah. Saat ini masyarakat lokal sudah bisa secara mandiri untuk mengelola Bangunan
Penangkap Sedimen (BPS) yang ada di lingkungan mereka, seperti menjaga keamanan bangunan
dan pintu air, memelihara pintu air, melakukan pengambilan material sedimen secara berkala
dengan tidak tergantung pada bantuan/anggaran dari pemerintah. Selain itu, proses operasi dan
pemeliharaan yaitu kegiatan pengambilan sedimen/pasir pada bak penangkapsedimen dapat
dilakukan setiap sa at oleh masyarakat sekitar tanpa terkendala oleh waktu baik pagi, siang atau
malam karena lokasi pengambilan sedimen berada di luar alur sungai dan menempati lokasi
tersendiri sehingga lebih aman dan menguntungkan secara ekonomi. Pemberdayaan dan
pelibatan masyarakat lokal sejak awal telah menumbuhkan rasa kepedulian, kesadaran dan
tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara Bangunan Penangkap Sedimen (BPS) yang ada
di lingkungan mereka.

3.2
3.2.1

PENERAPAN BANGUNAN PENANGKAP SEDIMEN (BPS)
Gambaran lokasi Penelitian

Lokasi kegiatan ada di di Sungai Cikamiri, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.
Kabupaten Garut adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia seperti terlihat
pada Gambar 7. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di utara, Kabupaten
Tasikmalaya di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten
Bandung di barat. Kabupaten Garut terdiri atas 42 kecamatan, yang dibagi lagi atas 420 desa dan
19 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Garut. Sebagian besar wilayah kabupaten ini
adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Di
antara gunung-gunung di Garut adalah Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur
(2.249 m), keduanya terletak di perbatasan dengan Kabupaten Bandung, serta Gunung Cikuray
(2.821 m) di selatan kota Garut. Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Tenggara
pada koordinat 6QS6'49- 7Q4S'OO Lintang Selatan dan 107Q25'8- 108Q7'30 Bujur Timur.

Pus at Litbang Sumber Daya Air
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Gambar 7. Lokasi Penelitian Bangunan Penangkap Sedimen (BPS)

DAS CIKAMIRI

......
Gam bar 8. Peta DAS Cikamiri

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikatagorikan sebagai daerah
beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi
iklim Koppen. Berdasarkan studi data sekunder, iklim dan cuaca di daerah Kabupaten Garut
dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu : pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation
pattern), topografi regional yang bergunung-gunung di bagian tengah Jawa Barat; dan elevasi
topografi di Bandung. Curah hujan rata-rata tahunan di sekitar Garut berkisar antara 2.589 mm
dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah
pegunungan mencapai 3500-4000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24 ·c- 27 ·c.
Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah
dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering
bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara. Bahan tambang yang
potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Garut adalah bahan galian golongan C dan
Pusat Litbang Sumber Daya Air
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beberapa bahan lain, yaitu perlit, obsidian, batu setengah permata, kaolin, batu templek, pasir,
sirtu, tras, tanah urug, lempung, batu belah, batu apung, belerang, toseki, dan batu silika.
Kontribusi barang tambang dalam perekonomian Kabupaten Garut kurang lebih sebesar 0,20%
(Pemkab. Garut, 2009). Potensi ekonomi di Kabupaten Garut bagian selatan terdiri dari
pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan. Penyumbang terbesar
perekonomian Kabupaten Garut dari tahun ke tahun adalah dari sektor pertanian, khususnya
tanaman pangan. Dengan komposisi ini, Garut dapat dikatakan sebagai Kabupaten yang berbasis
pertanian. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan ekonomi Garut harus memberikan
perhatian khusus kepada pengembangan ekonomi rakyat, terutama di daerah pedesaan, untuk
meningkatkan kesejahteraan petani. Sektor pertanian ini dijadikan andalan Kabupatan Garut
agar mendapat peluang mendorong roda ekonomi Garut pada khususnya dan juga bisa turut
andil dalam perkonomian Jawa Barat. Pilihan komoditas unggulan didasarkan atas penempatan
tempat dan penempatan pasar, sampai bisa diharapkan menjamin kesinambungan produksi
karena pemanfaatan unggulan komparatif daerah sebagai basis pemekaran (spesifik atau
unggulan lokal) juga bisa meminta pusat-pusat (sentra) komoditas spesifik setempat yang
mendorong antara wilayah secara dinamis juga menciptakan interaksi sektor produksi juga pasar
yang dinamis. Komoditas unggulan tersebut di antaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang
tanah, kentang, kubis, cabe besar, tomat, wortel, jeruk, alpukat, pisang, dan pepaya. Jika dilihat
dari data daerah prospektif penghasil tambang di Kab. Garut seperti terlihat pada Tabel 6
dibawah ini. Sungai Cikamiri yang ada di kecamatan Samawang memang merupakan salah satu
penghasil pasir yang sangat berpotensi. (pemerintah Kabupaten Garut, 2009).
Tabel 6. Daerah Prospektif Penghasil Tambang di Kab. Garut

Cisewu, Caringin, banjarwangi,
Cikajang, Peundeuy, Singajaya,
Cibalong, Cisompet, Bungbulang,
Mekarmukti, Wanaraja,
Karangpawitan

Ciarinem, Cijahe,
Cijaringao, Sukul, Pasirgaru

Pasir besi

Cibalong, Pamengpeuk, Cikelet,
Pakenjeng, Caringin, Mekarmukti

Cimerak, Sayang heulang,
Cibera, Citanggeuleuk,
Cijayana, Ranca buaya

Bijih besi

Cibalong, Cikelet, Bungbulang,
Caringin

Banyuasih, Ciawitali,
Cileuleuy, Cikabunan

Cisurupan, Wanaraja

Papandayan, Talaga bodas

Singajaya, Cibalong

Girimukti, Oahu

Batu
Templek

Cisewu, Caringin

Loa, Sukarame

Kaolin

Malangbong

Karaha, Citeras

Pasirwangi

G.Kiamis

Tarogong kaler, Samarang, Leles

G.Guntur, Cikatomas,
Haruman
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Cisewu, Cikajang, Pakenjeng
Tanah liat

Bayongbong

Batu
Gam ping

Caringin

Cikabunan

Batu ~
permata

Caringin, Cisewu, Bungbulang,
Cisompet, Pamengpeuk, Pakenjeng

G.Kencana, Cilubang,
Cipicung, Sinarjaya,
Kiarapayung, Tj.Jaya

Gran it

Bungbulang

Gunamekar

Mangan

Cibalong, Cisompet

Ciduri, Jatisari

Sumber: Pemerintah Kabupaten Garut, 2013.

3.2.2

Rancangan/Desain Bangunan Penangkap Sedimen (BPS) Cikamiri

Norma dan standar merupakan prinsip dasar serta persyaratan yang harus dipenuhi
yang menyangkut mengenai fungsi keamanan hidraulik dan keamanan struktur serta ketentuanketentuan dasar tentang persyaratan membuat suatu perencanaan. Norma dan standar yang
digunakan dalam perencanaan Bangunan Penangkap Sedimen (BPS) ini antara lain :
1. SNI 03 - 1724 Tata Cara Analisa Hidrologi Dan Hidraulik Untuk Desain Bangunan Di
Sungai
2.

SNI 03- 2401 Tata Cara Perencanaan Umum Bendung

3.

SNI 03- 2415 Tata Cara perhitungan Debit Banjir

4.

SNI 03- 2851 Tata Cara Perencanaan Teknik Bendung Penahan Sedimen

Berikut adalah desain struktur dari Bangunan Penangkap Sedimen (BPS) Cikamiri.
1) Bendung (Sumber: Laporan Akhir Pengembangan Teknologi Bangunan Penangkap Sedimen
dan Lahan Basah Buatan, 2011)
=10m
a. Lebar bendung
= 23,3 m
b. Panjang
= tipe bulat dua radius
c. Bentuk mercu
= beton mutu K225
d. Lapisan aus
+96,20
e. Elevasi mercu
+95,30
f. Elevasi lantai udik
+94,10
g. Elevasi lantai hilir
+94,60
h. Elevasi endsill
+98,25
i. Elevasi tembok tepi
+93,30
j. Elevasi dasar pondasi tembok tepi
+98,25
k. Elevasi sayap udik
+97,035
I. Elevasi sayap hilir
+92,50
m. Elevasi dasar pondasi bendung
2) Bak Penangkap Sedimen
=14m
a. Panjang
=3,3 m
b. Lebar
+97,095
c. Elevasi puncak bak
+95,135
d. Elevasi dasar bak
ambang
Elevasi
+95,740
e.
=90,55 m 3
f. Volume total
g. Volume efektif
= 27,95 m 3
Pusat Litbang Sumber Daya Air
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3) Pintu Intake

a.
b.
c.
d.

= 1,50 m
= 1,25 m
=Smm
+95,50

Panjang
Lebar
Tebal Plat
Elevasi pintu intake
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Gam bar 9. Tampak Atas Desain Bangunan Penangkap Sedimen (BPS)
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Gambar 10. Potongan Melintang Desain Bangunan Penangkap Sedimen (BPS)
3
Desain Bangunan Penangkap Sedimen (BPS) ini Debit banjir rencana sebesar 50 m /s dengan
3
debit base flow sebesar 3 m /s. Hasil penyempurnaan desain Bangunan Penangkap Sedimen di
Sungai Cikamiri termasuk di dalamnya optimasi dimensi dan tata letak, serta analisis struktur
bangunan telah memenuhi keamanan stabilitas terhadap gaya geser, guling dan daya dukung.
Fkgeser = 1,39 >1,2 (aman) dan Fkguling =4,88 > 1,5 (aman).
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3.2.3

Proses Pembangunan

Dalam tahap pembangunan dan pengawasan konstruksi ini dilakukan secara swakelola
sehingga semua proses pembuatan BPS Cikamiri mulai dari tahap desain sampai finishing dapat
terkontrol dan memiliki mutu struktur bangunan yang baik. Pemilihan bahan bangunan yang
digunakan, metoda kerja dan tahapan pelaksanaan pembangunan serta penggunakan tenaga
kerja diupayakan mengikuti SNI dan pedoman terkait. Proses pembangunan Bangunan
Penangkap Sedimen di Sungai Cikamiri dilaksanakan pada Tahun 2011. Dokumentasi proses
pembangunan bisa dilihat pada di bawah ini.

Gambar 11. Kondisi awal sungai sebelum pembangunan

Gambar 12. Tahap pembersihan Ia han
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Gambar 13. Tahap pekerjaan galian tanah

Gambar 14. Tahap pekerjaan pasangan pondasi BPS
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Gam bar 15. Tahap pekerjaan pasangan tembok BPS

Gambar 16. Bangunan Penangkap Sedimen Cikamiri paska konstruksi
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Gambar 17. Kegiatan Pembersihan Bak Penampung Oleh Masyarakat Sekitar

Gam bar 18. Kegiatan Pengambilan Pasir Oleh Masyarakat Sekitar
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Gambar 19. Hasil Sedimen Yang Tertampung di Bak Penampung BPS Cikamiri

3.2.4

Pengukuran Debit dan Analisis Volume Tangkapan Sedimen

Pengukuran ·debit, kecepatan aliran dan pengambilan sampel sedimen untuk
memperoleh konsentrasi sedimen direncanakan dilakukan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam
setahun. Pada tahun 2014 ini telah dilaksanakan 3 kali pengukutan debit dan pengambilan
sampel sedimen pada bulan Februari, April, dan Agustus 2014. Data hasil pengukuran dapat
dilihat pada Tabel 7 di bawah ini. Pengukuran debit dan angkutan sedimen yang dilaksanakan
pada tahun 2014 ini dilaksanakan untuk melengkapi data debit dan angkutan sedimen yang telah
dilaksanakan sejak tahun 2012. Dokumentasi kegiatan pengukuran debit dan kecepatan sungai
yang sudah dilakukan dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini.
Tabel 7. Hasil Pengukuran Debit di hulu BPS Sungai Cikamiri Periode Tahun 2012- 2014

,..,...

lGbsl

24/4/2012

20/6/2012

19/7/2012

I

Q

h(m)

L(m)

A(ml)

V(m/s)

0.68

3.15

2.142

0.405

0.62

2.1

1.302

0.527

Ill

0.57

3.15

1.796

0.328

0.589

I

0.84

3.075

2.583

0.246

0.635

0.68

2.05

1.394

0.234

Ill

0.38

3.075

1.169

0.163

0.190

I

0.7

2.775

1.943

0.059

0.115

0.8

1.85

1.480

0.033

Ill

0.27

2.775

0.749

0.026

0.019

I

0.26

1.125

0.293

0.357

0.104

0.26

0.75

0.195

0.183

0.04

1.125

0.045

0.434

I

19/3/2012

Hulu(udlk

TMA

r.llschal

II

II

II

II

30.8

12.3

26.3

15.3

Ill
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Q kum
(m1/ s)

0.868
0.00040

0.00050

0.00030

0.00170

0.686

0.326

0.049

0.036

2.143

1.152

0.183

0.160

0.020
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0.7

3

2.100

0.952

0.6

2

1.200

0.968

Ill

0.7

3

2.100

0.621

1.304

I

0.72

3

2.160

0.843

1.821

0.76

2

2.280

0.804

Ill

0.64

2

1.920

0.666

1.279

I

0.69

3.025

2.087

0.634

1.323

0.71

2.025

1.438

0.643

Ill

0.61

3.025

1.845

0.47

0.867

I

0.7

3.3

2.310

1.019

2.354

0.74

2.2

1.628

0.856

Ill

0.5

2.6

1.300

0.643

0.836

I

0.78

2.75

2.145

0.28

0.601

0.5

2.5

1.250

0.286

Ill

0.5

2.75

1.375

0.234

0.322

I

0.5

2.75

1.375

1.399

1.924

0.58

2.5

1.450

1.036

Ill

0.78

2.75

2.145

0.935

2.006

I

0.42

2.75

1.155

1.399

1.616

0.44

2.5

1.100

1.036

0.5

2.75

1.375

0.935

I

28/12/2012

7/2/2013

27/2/2013

20/3/2013

12/2/2014

24/4/2014

28/8/2014

II

II

II

II

II

II

II

28.3

31.5

21.8

29.3

31.8

48.3

48.3

Ill

1.999
0.00230

0.00429

0.00317

0.00381

0.00065

0.00500

0.00095

1.162

1.833

0.924

1.394

0.358

1.502

1.140

4.465

4.933

3.115

4.583

1.280

5.431

4.041

1.286

Gambar 20. Kegiatan pengukuran debit, kecepatan aliran dan pengambilan sedimen di hulu
BPS Sungai Cikamiri
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Gambar 21. Kegiatan pengukuran debit, kecepatan ali ran dan pengambilan sedimen di hilir BPS
Sungai Cikamiri

Gambar 22. Kegiatan pengukuran debit, kecepatan aliran dan pengambilan sedimen di bak
penampung sedimen BPS Sungai Cikamiri
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Pengukuran kecepatan aliran dilaksanakan untuk mendapatkan debit aliran sedangkan
pengambilan sampel sedimen untuk mengetahui konsentrasi sedimen dasar dan layang yang
diambil alur sungai sebelah udik BPS di Cikamiri. Perbandingan hasil analisa laboratorium gradasi
butiran sedimen di alur sungai BPS Cikamiri dari beberapa kali pengambilan sampel sedimen
dapat dilihat pada Gambar 23. Material sungai yang berhasil tertangkap sebagian besar adalah
kerikil dan pasir. Komposisi butiran sedimen di BPS Cikamiri tersebut memiliki nilai ekonomis
yang tinggi karena mengandung butiran lanau dan lempung yang kecil (<10%).

Hasil Analisa Gradasi Butiran Sedimen di BPS Cikamiri
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~
c

......
Ill

:I

..

.a
VI

90

• 19/3/2012

80

• 24/4/2012

70

• 20/6/2012

60

• 19/7/2012

50
40

• 28/12/2012

VI

30

• 7/2/2013

Gl
A.

20

• 27/2/2013

Ill

c

Gl

...

10

• 20/3/2013

0
(%)

(%)

(%)

(%)

Gravel

Sand

Silt

Clay

• 12/2/2014
24/4/2014
• 28/8/2014

Jenis Butiran Sedimen
Gambar 23. Hasil Analisa Butiran Sedimen di BPS Cikamiri

3.3

Analisis Angkutan Sedimen Cikamiri

Analisa angkutan sedimen di Sungai Cikamiri dilakukan berdasarkan hasil pengukuran
selama periode 2012 - 2014. Selama periode 2012 hingga 2014 telah dilaksanakan pengukuran
debit dan angkutan sedimen sebanyak 11 kali. Data pengukuran debit dan angkutan sedimen ini
digunakan untuk memperkirakan trend angkutan sedimen yang terjadi di Sungai Cikamiri. Hasil
rekapitulasi potensi angkutan sedimen yang terjadi di Sungai Cikamiri dapat dilihat pada Tabel 8
dibawah ini.
Tabel 8. Rekapitulasi Potensi Angkutan Sedimen Di Sungai Cikamiri

Tanual

Q(m3/s)

laju Sedlmen
Layang (gr/s)

laju Sedlmen
Dasar (gr/s)

Total Laju
Sedlmen (gr/s)

19/3/2012

2.143

213.7940574

1.678

215.472

24/4/2012

1.152

4705.761226

0.032

4705.794

20/6/2012

0.183

3.8470269

0.008

3.855
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Q(m1/sl
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:.

laju sectlmen

oasar Carls)

TotaiLaJu
Sedlmen (lr/s)

1.::

~.:::

19/7/2012

0.160

122.396949

0.270

122.667

28/12/2012

4.465

556.90755

0.216

557.124

7/2/2013

4.933

2483.412

183.070

2666.482

27/2/2013

3.115

947.559

32.886

980.445

20/3/2013

4.583

2221.028

14.897

2235.925

12/2/2014

1.280

89.783

0.030

89.812

24/4/2014

5.431

3133.005

302.547

3435.552

Selanjutnya dilakukan analisa korelasi debit dengan tinggi muka air dan laju
sedimentasinya. Grafik hubungan debit dengan laju angkutan sedimen serta t inggi muka air
dapat dilihat pada Gambar 24.
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Gambar 24. Grafik Angkutan Sedimen Di Sungai Cikamiri
Analisa dilaksanakan dengan menghitung potensi angkutan sedimen yang mengalir ke
sungai Cikamiri selama satu tahun. Sebagian dari debit sungai Cikamiri mengalir melewati
Bangunan Penangkap Sedimen dan mengendap pada bak penampung yang ada. Jumlah sedimen
yang tertangkap dan terendapkan di bak penampung merupakan parameter terukur yang dapat
dijadikan aeuan untuk mengetahui efektifitas bangunan pengendali sedimen yang ada di Sungai
Cikam iri. Data tinggi muka air dikumpulkan berdasarkan hasil peneatatan dan pengamatan
harian petugas di lapangan. Rekapitulasi hasil pengamatan tinggi muka air di sungai Cikamiri dan
bak BPS Cikamiri periode tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 25 dan Gam bar 26. Tinggi muka
air tertinggi yang pernah terjadi di Sungai Cikamiri adalah 70 em (7 Maret 2013), dan tinggi muka
air rata-rata selama periode Januari- Juni 2013 adalah sebesar 26,1 em.

Pusat Litbang Sumber Daya Air

27

Naskah 1/miah Bangunan Pengendali Sedimen

Gambar 25. TMA Normal di Sungai Cikamiri (TMA 26.1 em)
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Gambar 26. Grafik Tinggi Muka Air Rerata Di Sungai Cikamiri dan Bak BPS Cikamiri Periode
Tahun 2013
Data muka air di Sungai Cikamiri dalam periode 1 tahun yang berhasil dikumpulkan
selanjutnya dikonversikan menjadi data debit rerata bulanan. Tujuannya untuk dapat
dikorelasikan dengan data angkutan sedimen yang terjadi. Data debit rerata selama tahun 2013
dapat dilihat pada Gam bar 27 dan Gam bar 28.
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Debit Sungai Cikamiri 2013
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Gambar 27. Grafik Debit Sungai Cikamiri Periode Tahun 2013
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Gambar 28. Grafik Debit Di Bak BPS Cikamiri Periode Tahun 2013
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Data debit rerata bulanan selama tahun 2013 menunjukkan bahwa debit puncak terjadi
pada puncak musim hujan di bulan April . Selanjutnya data debit ini dianalisa beserta data hasil
pengujian sampel sedimen di Laboratorium Mekanika Tanah milik Balai Bangunan Hidraulik dan
Geoteknik Keairan (BHGK) untuk mendapatkan korelasi data debit dan angkutan sedimen yang
terjadi. Analisa dilaksanakan untuk memperkirakan laju angkutan sedimen layang dan sedimen
dasar yang terjadi pada debit terukur. Grafik angkutan sedimen BPS Cikamiri dapat dilihat pada
Gam bar 29 dan Gam bar 30.
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Gambar 29. Grafik Debit vs Tinggi Muka Air Sungai Cikamiri
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Gam bar 30. Grafik Angkutan Sedimen Layang dan Dasar Di Bak BPS Cikamiri
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Gam bar 31. Grafik Angkutan Sedimen Total Di Bak BPS Cikamiri
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Gambar 32. Grafik Debit vs Tinggi Muka Air Bak BPS Cikamiri
Berdasarkan hasil analisa sedimentasi terlihat bahwa potensi sedimentasi yang terjadi
di sungai Cikamiri adalah sebesar 28.228,16 m 3/tahun, dari potensi total Sungai Cikamiri ini
sebagian potensi sedimentasi masuk ke dalam saluran bak Bangunan Pengendali Sedimen (BPS)
Cikamiri sebesar 4.504,02 m 3/tahun . Dengan kata lain ± 16% dari sedimen yang mengalir di
sungai Cikamiri disadap oleh bangunan masuk kedalam saluran bak Bangunan Pengendali
Sedimen (BPS). Sedangkan volume sedimentasi yang terendapkan di bak Bangunan Pengendali
Sedimen (BPS) Cikamiri adalah sebesar 754,740 m 3/tahun atau ± 17% dari angkutan sedimen
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yang lewat di saluran bak Bangunan Pengendali Sedimen (BPS) Cikamiri. Rekapitulasi Potensi
Sedimentasi Sungai Cikamiri dan BPS Cikamiri Periode tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Rekapitulasi Potensi Sedimentasi Sungai Cikamiri dan BPS Cikamiri Periode tahun 2013

Bulan

Potensl Angkutan
Sedlmen Sungal
Cikamiri per bulan
(gr/bln)

Potensl Angkutan
Sedlmen Bak BPS
Cikamiri per bulan
(gr/bln)

Volume terendap di bak
BPS Clkamlrl (m3/bln)

Januari

7.754.931.428

1.695.645.241

84.782.262,03

Februari

6.791.885.590

1.179.544.032

176.931.604,8

Maret

7. 754.871.808

956.899.784,5

382.759.913,8

April

21.102.982.048

4.157. 790.141

41.577.901,41

Mei

9.469.134.244

1.579.947.142

315.989.428,3

Juni

5.292.97 4.506

787.755.557,4

315.102.223

Juli

2.189.496.555

633.297.742,4

284.983.984,1

Agustus

6.933. 70.416,1

33.945.836,07

28.853.960,66

September

996.787.651,2

22.412.834,12

21.292.192,42

Oktober

1.285.632.000

12.046.215,13

11.443.904,38

November

1.620.959.971

11.158.028,14

10.600.126,73

Desember

8.440.203.031

640.019.953,5

288.008.979,1

Total (gr/bln)

73.393.229.248

11.710.462.506

1.962.326.481

Total (m 3/thn)

28.228,16

4.504,02

754,740

3.4

Analisis dan Evaluasi Dampak Pembangunan

Dengan menggunakan pemodelan sungai Software, dampak paska konstruksi terhadap
kondisi sekitar di lokasi Bangunan Penangkap Sedimen berada apakah berpotensi menyebabkan
banjir atau tidak. Untuk itu dilakukan beberapa skenario dengan kondisi pemodelan :
1. Pemodelan numerik pada awalnya akan dilakukan dengan skenario seperti pada
kondisi lapangan yang ada (existing conditions).
2.

Pemodelan numerik dengan kondisi sudah ada Bangunan Penangkap Sedimen
(BPS).

Setelah dilakukan survai lapangan dan pengukuran topografi pada lokasi rencana, maka
maka telah ditentukannya lokasi rencana pembangunan dan elevasi mercu bendung untuk
pengambilan air di Sungai Cikamiri sesuai dengan kondisi geometri sungai. Oleh karena itu dalam
pemodelan numerik hidrodinamik dan transportasi sedimen yang dibantu oleh piranti lunak
(software) ini dengan kondisi batas udik berupa debit dan batas hilir berupa lengkung debit.
Berdasarkan hasil pemodelan, diketahui bahwa kapasitas Sungai Cikamiri di udik bangunan
penangkap sedimen sepanjang 1 km dan di hilar bangunan 0,5 km dapat menampung debit
maksimum sebesar 25 m 3/s. Secara visual dapat dilihat pada Gambar 33. Bila debit yang terjadi
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adalah 50 m3/s (di atas 25 m3/s), tidak menaikkan tinggi muka air di Sungai Cikamiri, sehingga
daerah udik Sungai Cikamiri tidak akan mengalami banjir. Secara visual dapat dilihat pada
Gambar34.
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Gambar 33. Skematisasi muka air banjir Q 25 m /s
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Simulasi pemodelan numerik selanjutnya adalah pemodelan pola sedimentasi yang
terjadi di ruas sungai Cikamiri akibat adanya pengambilan pasir. Berdasarkan hasil simulasi
angkutan sedimen seperti yang terlihat pada Gambar 35, diketahui bahwa pada hilir ruas sungai
cikamiri terdapat penurunan dasar sungai/degradasi sebesar ± 1 meter. Hal ini juga didukung
oleh data hasil pengukuran topografi lapangan di ruas sungai Cikamiri. Pengukuran topografi
dilaksanakan untuk monitoring sungai Cikamiri sejauh 2 kilometer terhadap kemungkinan
degradasi yang terjadi akibat dari penambangan pasir yang dilakukan masyarakat sekitar.
Berdasarkan perbandingan data topografi tahun 2010 dan tahun 2014 terlihat adanya
penurunan sebesar 1 meter pada lokasi yang sama seperti terlihat pada Gambar 36.
Dokumentasi kegiatan pemantauan dapat dilihat pada Gambar 37 dan Gambar 38.

Gambar 35. Hasil simulasi sedimentasi yang terjadi akibat adanya Bangunan Penangkap
Sedimen {BPS)
Pengukuran topografi Sungai Cikamiri Tahun 2010 dan 2014
103

101

..
••

300

700

900

1100

1>10

ISOO

J•rak (m)

Gambar 36. Grafik Hasil Pengukuran Topografi Sungai Cikamiri Tahun 2010 dan 2014
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Penurunan dasar sungai/degradasi ini terjadi karena banyaknya titik-titik lokasi
pengambilan pasir secara liar dan tidak terkontrol.

Gambar 37. Pengukuran Di Jembatan Sungai Cikamiri

Gambar 38. Pengukuran Topografi di Hilir Sungai Cikamiri
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Kegiatan penelitian ini juga sudah disosialisasikan kepada para stakeholder terkait
seperti BBWS dan dinas PSDA setempat melalui workshop, sosialisasi dan lain-lain. Hal ini
dilakukan untuk menyebarluaskan teknologi bangunan pengendali sedimen sehingga dapat
dimanfaatkan secara luas. Bukti pemanfaatan BPS Cikamiri ini dapat dilihat pada surat
keterangan pada Gambar 39 dan Gambar 40.

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK - CISANGGARUNG
Jln. Pemuda No. 40 Telp (0231) 205876 Fax. (0231) 205875 Cirebon

SURAT KETERANGAN

Bersama ini kami menyatakan telah

memanfaatkan

produk hasil

penelitian dan

pengembangan Puslitbang Sumber Daya Air sebagai berikut :

Nama produk
Lokasi penerapan produk
lnstansi pengguna

: Bangunan Pengendali Sedimen
: Sungai Cikamiri, Desa Simasari, Kecamatan Samarang,
Kabupaten Garut, Jawa Barat
: Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung

Produk tersebut telah kami manfaatkan dan telah terbukti memberikan nilai tambah dalam
pengelolaan sedimentasi di sungai. Demikian sural pemyataan ini kami buat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Gambar 39. Surat Keterangan Outcome dari BBWS Cimanuk Cisanggarung
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PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN
.1. Raya Samarang No. 113, Telepon 0262-541850 Garut

SURAT KETERANGAN

Bersama ini kami menyatakan telah memanfaalkan produk hasil peoelitlan dan
pengembangan Puslitbang Sumber Daya AX sebagai befikut :
Nama produk

: Bangunan Pengendali Sedlmen

Lokasl penerapan produk

: Sungal Clkamiri, Desa Simasarl, Kecamatan Samarang, dan
Sungai Cibuah, Desa Situsari, Kecamatan Cisurupan, Garut.

Pengguna

: Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut

Produk tersebut telah kami rnanfaatkan dan telah tetbukli memberikan nilai tambah dalam
pengelolaan sedimentasi Slllgai Demikian slr.lt pemyataan ini kami buat untuk digunakan
sebagainana mestinya.

Gam bar 40. Surat Keterangan Outcome dari Dinas PSDAP Kab.Garut
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BAB IV
PROSEDUR OPERASI DAN/ ATAU PEMELIHARAAN
4.1

Pelaksanaan Pengoperasian

Volume endapan sedimen masuk ke saluran intake dan tertampung di bak penampung
yang terletak di bagian hilir saluran intake. Pembukaan dan penutupan pintu intake yang
terkoordinir akan dapat mengalirkan debit air dan sedimen sesuai dengan kebutuhan. Prosedur
pengoperasian Bangunan Penangkap Sedimen (BPS) adalah sebagai berikut:
i. Tinggi muka air di hulu bendung tidak boleh melampaui puncak tanggul banjir atau
elevasi yang telah ditetapkan;
ii. Endapan di bak penampung harus rutin di bersihkan/dikosongkan;
iii. Elevasi muka air di hulu bendung dicatat dua kali sehari atau tiap jam di musim banjir;
iv. Debit air yang masuk ke sa luran dicatat setiap kali terjadi perubahan;
v. Jika pintu pengambilan lebih dari satu buah maka selama operasi berlangsung tinggi
bukaan pintu harus sama besar, kecuali ada salah satu pintu yang sedang diperbaiki;
vi. Jika di depan pintu pengambilan di pasang saringan sampah, pembersihan sampah
dilakukan setelah pintu pengambilan ditutup.

4.2

Pelaksanaan Pemeliharaan
Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan meliputi :

4.2.1

Pengamanan dan Pencegahan

Pengamanan dan pencegahan adalah usaha dan pengamanan untuk menjaga kondisi
dan atau fungsi bangunan. Kegiatan pengamanan dan pencegahan, meliputi :
• lnspeksi rutin minimal satu kali dalam 2 (dua) minggu;
• Pada lokasi-lokasi yang penting dan berbahaya harus dipasang tanda-tanda atau
rambu-rambu peringatan.

4.2.2

Kegiatan Perawatan

Perawatan adalah usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi bangunan,
tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti meliputi :
1. Perawatan Rutin
Perawatan rutin adalah usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi bangunan,
tanpa ada bagian konstruksi yang diu bah atau diganti. Dan dilaksanakan setiap waktu. Perawatan
rutin terhadap bangunan bendung meliputi :
a. Pertumbuhan rumput di bangunan yang akan mengganggu fungsi harus dipotong
atau dibersihkan;
b. Sampah-sampah atau timbunan pengganggu (ganggang, eceng gondok plastik, dan
lain-lain) yang mengganggu kapasitas debit saluran harus dibersihkan;
c. Lubang-lubang pad a tanggul dan longsoran-longsoran kecil pad a tebing sa luran jika
akan menimbulkan bocoran/mengganggu aliran harus segera diperbaiki;
d. Bagian-bagian yang bekerja pada bak kontrol harus dapat bergerak bebas, harus
dilumasi dengan gemuk dan dibersihkan dari kotoran;
e. Bagian yang mudah berkarat dan keropos harus di cat.
Kegiatan perawatan rutin dilaksanakan secara swakelola.
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2. Perawatan Berkala
Perawatan berkala adalah usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi bangunan,
tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti. Dan dilaksanakan secara berkala.
Perawatan berkala untuk bangunan bendung dilakukan sebagai berikut:
a. Endapan lumpur di sepanjang saluran atau bangunan harus diangkat dan
normalisasi profil saluran setiap tahun pada saat pengeringan;
b. Pintu air atau papan petunjuk operasional dan papan duga setiap 2 (dua) tahun
sekali harus di cat kembali;
c. Memperbaiki pintu yang macet dan bangunan yang rusak ringan;
d. Tanaman air, pepohonan dan semak-semak liar yang besar-besar harus dibongkar
atau dibersihkan.
Kegiatan perawatan berkala dilaksanakan secara swakelola dan atau diborongkan.

4.2.3

Kegiatan Perbaikan

Perbaikan adalah usaha-usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi bangunan.
Kegiatan perbaikan, meliputi :
1. Perbaikan Darurat
Perbaikan darurat adalah usaha-usaha perbaikan dengan maksud agar bangunan dapat
segera berfungsi. Perbaikan darurat meliputi kegiatan perbaikan yang sifatnya rusak di
mana kerusakan diakibatkan oleh bencana alam dan kelalaian manusia; misal : tanggul
jebol, pintu air macet.
2. Perbaikan Permanen
Perbaikan permanen adalah usaha-usaha perbaikan untuk mengembalikan kondisi dan
fungsi bangunan yang sifatnya merupakan peningkatan perbaikan darurat maupun
memperbaiki kerusakan akibat bencana alam atau kelalaian manusia dengan dibuat
desain yang baru sehingga hasil perbaikannya bersifat permanen. Kegiatan permanen
meliputi:
a. tanggullongsor cukup berat;
b. tanggul bocor cukup berat;
c. sayap bangunan patah cukup berat;
d. koperan bangunan patah;
e. pintu air rusak berat;
f.
pelindung talud runtuh;
Kegiatan perbaikan dilaksanakan dengan cara diborongkan, sehingga perlu didukung dengan
desain baru.

4.2.4

Kegiatan Penggantian
Penggantian adalah usaha-usaha pemeliharaan untuk mengganti seluruh/sebagian
komponen prasarana fisik, fasilitas dan peralatan bendung yang secara ekonomis,
fungsi dan kondisinya tidak layak dipakai lagi. Kegiatan penggantian, meliputi :
a. Penggantian pintu-pintu air yang sudah rusak berat;
b. Alat ukur yang tidak berfungsi diganti dengan alat ukur yang baru;
c. Penggantian blok beton terkunci apabila ada yang rusak berat/patah/hanyut.

4.2.5

Petugas
Petugas pemeliharaan merangkap sebagai petugas operasi bendung. Jumlah personel
petugas disesuaikan dengan tingkat urgensi dan besarnya bangunan. Petugas
pemeliharaan diharuskan :
a. Cakap dan terampil dalam pemeliharaan bendung;
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b.

c.
d.

Memahami fungsi bendung;
Memahami komponen bangunan bendung;
Mampu melakukan perbaikan ringan atas kerusakan bendung.
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BABV

PENUTUP
Berdasarkan hasil monitoring terhadap potensi sedimen yang mengalir di sungai
Cikamiri sepanjang tahun sebesar 28.228,16 m 3/th. BPS Cikamiri dapat menyadap sekitar
16% nya atau sebesar 4504,02 m3/th dengan rata-rata volume sedimen yang terendapkan
sebesar 754,74 m 3/th. Hal ini menunjukkan bahwa BPS Cikamiri cukup berhasil untuk
mengurangi laju sedimentasi sungai Cikamiri, walaupun belum signifikan jika dibandingkan
total sedimentasi di Sungai Clkamiri. Namun sudah ada pengurangan dan pengelolaan
sedimentasi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Material sungai yang berhasil
tertangkap di BPS Cikamiri sebagian besar adalah pasir, lempung dan lanau. Pasir merupakan
material yang paling dominan (>70%) dari sedimen yang didapat. Hal ini dimanfaatkan
masyarakat sekitar dengan menjual pasir yang tertampung di bak penampung BPS Cikamiri.
Di sisi lain dengan aktivitas pengambilan pasir dari dalam bak penampung BPS oleh
masyarakat dapat membantu pembersihan bak penampung secara rutin. Jika hal ini dikelola
dengan baik maka efek pemberdayaan masyarakat akan lebih terlihat. Namun aktivitas
pengambilan pasir tersebut harus tetap harus dipantau dan dikendalikan agar tidak
mengganggu suplai sedimen ke hilir.
Berdasarkan hasil pemantauan topografi ruas sungai Cikamiri pada tahun 2014,
telah terjadi penurunan dasar sungai sebesar 1 meter sejak 2010. Hal tersebut terjadi karena
masih banyak terjadi penambangan pasir liar di sepanjang ruas sungai Cikamiri oleh
masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat batasan volume pengambilan dan regulasi untuk
memantau pengambilan pasir yang terjadi di sungai Cikamiri.
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