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SAMBUTAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM

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
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SAMBUTAN
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 Blok Beton Terkunci sebagai
Bangunan Pengendali Dasar Sungai" 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, pemanfaatan blok beton terkunci sebagai material
pengendali dasar sungai (river armour) belum terlalu banyak diaplikasikan di
lapangan. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya kajian akan penerapan blok beton
terkunci sebagai material di bidang sungai. Teknologi ini memiliki beberapa
kelebihan, antara lain fleksibel, modular, konstruksi dapat dilakukan tanpa saluran
pengelak, gaya angkat yang kecil, serta menerapkan aspek eco-hydraulic.
Dengan adanya naskah ilmiah ini diharapkan akan lebih memudahkan para
pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatannya. Kami berharap, pihak
terkait dapat memanfaatkan naskah ilmiah ini sebaik-baiknya. Kami menyadari
bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik
sangat kami harapkan.
Desember2014
Kepala,
Badan Penelitian dan Pengembangan
Bandung,

lr. Waskito Pandu. M. Sc
NIP.: 195601131985031001
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KATA PENGANTAR

Pembangunan bidang sumber daya air, merupakan salah satu bidang tugas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 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-PR, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 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 Berupa Blok Beton Terkunci
sebagai Bangunan Pengendali Dasar Sungai. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari
penelitian tahun sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi yang telah
dikembangkan sebagai material penyusun bangunan pengendali dasar sungai I
bendung.
Buku ini merupakan output dari kegiatan Revitalisasi Bangunan Air Utama
yang disusun oleh Tim Penyusun Output Revitalisasi Bangunan Air Utama. Naskah
llmiah ini diharapkan menjadi suatu teknologi alternatif yang berbiaya murah, mudah
dilaksanakan, cepat dalam pelaksanaan serta dapat diterapkan secara luas.
Naskah llmiah ini disusun dalam rangka kegiatan DIP A tahun anggaran 2014
sebagai output dari kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya. Semoga buku output
ini dapat bermanfaat dan atas segala bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak,
diucapkan banyak terima kasih.
Desember2014
Kepala,
Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik
Keairan
Bandung,

Dr. lr. Suprapto. M. Eng
NIP.: 195705071983011001
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RINGKASAN

Saat ini bendung yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat banyak yang terbuat
dari beronjong. Tetapi bendung yang terbuat dari beronjong memiliki kelemahan,
yaitu apabila kawat pengikatnya putus, maka bendung tersebut akan hancur secara
keseluruhan. Oleh karena itu kami membuat blok beton terkunci tipe balok kaki 8 dan
6 sebagai alternatif bahan pembuat bendung. Salah satu kelebihan yang menonjol
dibandingkan dengan bendung beronjong yaitu apabila terdapat blok beton yang
rusak atau hanyut, maka tidak akan merusak bendung secara keseluruhan sehingga
yang perlu dilakukan hanya mengganti blok beton yang rusak/hanyut saja.
Sebagai teknologi alternatif, pemanfaatan blok beton terkunci (BBT) sebagai
bangunan bendung belum terlalu banyak diaplikasikan di lapangan. Hal ini
diakibatkan oleh kurangnya kajian akan penerapan blok beton terkunci sebagai
bangunan bendung. Sebagai teknologi alternatif, aplikasi blok beton terkunci sebagai
bangunan bendung mempunyai lebih banyak batasan dibandingkan dengan material
beton maupun pasangan batu. Salah satu yang paling krusial adalah kemampuan
dari blok beton terkunci untuk menahan aliran air sehingga terjadi perbedaan
ketinggian muka air di udik dan hilir bangunan, serta kemampuan susunan dan
kuncian blok beton terkunci terhadap stabilitas bangunan yang ada.
Dalam perencanaan bendung blok beton terkunci, dilakukan pengukuran debit dan
angkutan sedimen, penyelidikan parameter tanah, perhitungan parameter hidraulik
dan geoteknik, serta anal isis stabilitas bendung dan bangunan pelengkapnya. Desain
bendung mengacu kepada SNI yang ada.
Pelaksanaan pembangunan bendung dilakukan dengan melibatkan masyarakat
setempat dan menggunakan peralatan yang sederhana. Blok beton terkunci tipe
balok kaki 8 dan kaki 6 dibuat secara pracetak, kemudian disusun sesuai dengan
gambar desain sehingga membentuk bendung. Salah satu keuntungan dari cara ini
yaitu untuk sungai dengan debit yang tidak terlalu besar, tidak diperlukan saluran
pengelak pada saat pembangunannya karena proses penyusunan blok beton dapat
dilakukan dalam keadaan basah. Namun, tetap diperlukan cofferdam pada saat
pembangunan sayap bendung
Secara umum, operasi dan pemeliharaan bendung dengan bahan blok beton terkunci
ini sama dengan bendung beton, namun ada beberapa hal yang berbeda. Pada
bendung ini, pengaturan debit air yang masuk ke saluran irigasi diatur oleh bak
kontrol yang berada di bagian hilir saluran intake. Untuk pemeliharaan tubuh
bendung dan peredam energi yang terdiri dari blok beton terkunci perlu dilakukan
inspeksi minimum 4 (empat) kali dalam satu tahun, yaitu pada saat awal musim
hujan, puncak musim hujan, awal musim kemarau, dan puncak musim kemarau.
Apabila terdapat blok beton yang hilang atau rusak, maka diganti oleh blok beton
yang baru.
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Bab 1 Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
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,
bendungan, 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.
Sebagai teknologi alternatif, pemanfaatan blok beton terkunci (BBT) sebagai
bangunan pengendali dasar sungai I bendung belum terlalu banyak diaplikasikan di
lapangan. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya kajian akan penerapan blok beton
terkunci sebagai bangunan pengendali dasar sungai I bendung. Parameter parameter batas yang menyebabkan bangunan pengendali dasar sungai I bendung
dengan material blok beton terkunci mengalami kerusakan di lapangan belum banyak
diselidiki. Sebagai teknologi alternatif, aplikasi blok beton terkunci sebagai bangunan
pengendali dasar sungai I bendung mempunyai lebih banyak batasan dibandingkan
dengan material beton maupun pasangan batu. Salah satu yang paling krusial adalah
kemampuan dari blok beton terkunci untuk menahan aliran air sehingga terjadi
perbedaan ketinggian muka air di udik dan hilir bangunan, serta kemampuan
susunan dan kuncian blok beton terkunci terhadap stabilitas bangunan yang ada.
1.2. Rumusan masalah
Kendala yang dihadapi dalam penerapan Blok Beton Terkunci sebagai alternatif
penanggulangan permasalahan di sungai antara lain :
i. Pemanfaatan blok beton terkunci dalam bidang sumber daya air memerlukan
adanya sebuah panduan I aturan dengan pendekatan praktis-empiris dapat
bermanfaat bagi para perancang dan pelaksana lapangan dalam
mengaplikasikan blok beton terkunci.
Sebagai teknologi alternatif, pemanfaatan blok beton terkunci sebagai bangunan
pengendali dasar sungai I bendung belum terlalu banyak diaplikasikan di
lapangan. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya kajian akan penerapan blok beton
terkunci sebagai bangunan pengendali dasar sungai I bendung. Parameter parameter batas yang menyebabkan bangunan pengendali dasar sungai I
bendung dengan material blok beton terkunci mengalami kerusakan di lapangan
belum banyak diselidiki. Sebagai teknologi alternatif, aplikasi blok beton terkunci
sebagai bangunan pengendali dasar sungai I bendung mempunyai lebih banyak
batasan dibandingkan dengan material beton maupun pasangan batu. Salah
satu yang paling krusial adalah kemampuan dari blok beton terkunci untuk
menahan aliran air sehingga terjadi perbedaan ketinggian muka air di udik dan
hilir bangunan, serta kemampuan susunan dan kuncian blok beton terkunci
terhadap stabilitas bangunan yang ada.
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Bangunan air yang kondisi dan fungsinya kurang baik, seringkali kurang disadari
oleh para pengelola bangunan air (BBWS atau BWS) dan belum diketahui
penanggulangan apa yang harus dilakukan. Para pengelola bangunan air lebih
terbiasa dengan sistem pengoperasian dan pemeliharaan bangunan yang telah
mempunyai pedoman atau sistem prosedur operasionalnya. Kondisi-kondisi
yang di luar kebiasaan sering kali tidak tersentuh dan baru diperhatikan setelah
menemui permasalahan yang berarti.
iii. Kurang optimalnya fungsi dari bangunan air utama (bendung atau bendungan)
dapat menyebabkan banyak kerugian, baik secara finansial ataupun sosial.
iv. Degradasi yang terjadi di hilir bangunan air (bendung, groundsill) mengakibatkan
stabilitas bangunan air menjadi menurun.
v. Gerusan lokal yang terjadi di hilir bangunan air utama dapat mengakibatkan
menurunnya kekuatan struktur bangunan air yang ada sehingga pada akhirnya
dapat menghancurkan bangunan air utama yang ada.
vi. Gerusan lokal dan degradasi yang terjadi di hilir bangunan blok beton terkunci
mengakibatkan hilangnya kuncian blok beton terkunci yang ada.
vii. Kurangnya kajian tentang fungsi dan keamanan bangunan air utama.
viii. Rusaknya bangunan air utama dalam hal struktur maupun fungsinya yang
memerlukan penanggulangan secara cepat.
ii.

1.3. Tujuan
Mendapatkan suatu pengembangan teknologi untuk memperbaiki, memperpanjang
umur layan, meningkatkan kekuatan struktur dan mengolah data lapangan hingga
menjadi informatif dan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan.
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Bab 2 Landasan teori
2.1. Pendekatan transport sedimen
Rumus pendekatan dalam merepresentasikan pergerakan material dasar sungai
terbagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut,
Pendekatan gaya geser, rumus pendekatan DuBoys', Shields',
Kalinske's serta Chang, Simons dan Richardson's
Pendekatan garis energi, rumus pendekatan Meyer-Peter's, MeyerPeter dan Muller's
Pendekatan debit, rumus pendekatan Schoklitsch
Pendekatan kecepatan aliran, rumus pendekatan Duboys
Pendekatan bentuk dasar saluran,
Pendekatan probabilistic, rumus pendekatan Einstein's, EinsteinBrown
Pendekatan stochastic,
Pendekatan regresi, rumus pendekatan Rattner's
Pendekatan persamaan pergerakan, rumus pendekatan Parker's
Rumus pendekatan yang ada digunakan untuk material dasar sungai yang
mempunyai dimensi butiran tidak terlalu besar, hal ini kurang cocok untuk
perhitungan material dasar pada BBT karena dimensi BBT yang besar serta
mempunyai dimensi yang tidak berbentuk bola.
2.2. Tipe- tipe kesebangunan hidraulika
Kesebangunan yang dipakai untuk mengembangkan parameter tidak
berdimensi pada hubungan model - prototipe terdiri dari kesebangunan geometris,
kinematis dan dinamis dengan mempertimbangkan dimensi.
1).

Kesebangunan geometris
Kesebangunan geometris antara model dan prototipe tercapai jika semua
dimensi (ukuran panjang) yang bersesuaian antara model dan prototipe adalah
sama, dan ini merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh skala
model. Perbandingan ini dinamakan skala geometris. Yang termasuk dalam
kelompok kesebangunan geometris adalah :

2).

Panjang, Iebar
Tinggi, kedalaman
Luas
Volume, isi
Kesebangunan kinematis
Kesebangunan kinematis antara model dan prototipe terpenuhi jika garis
alirannya serupa secara geometris dan semua besaran yang bergantung
waktu mempunyai perbandingan yang konstan. Perbandingan ini biasa disebut
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skala waktu. Yang termasuk dalam kelompok kesebangunan kinematis adalah

3).

Waktu
Frekuensi
Kecepatan
Percepatan
Gravitasi
Debit
Debit persatuan Iebar
Kesebangunan dinamis
Kesebangunan dinamis antara model dan prototipe terpenuhi jika gaya - gaya
yang bekerja pada titik - titik yang bersesuaian antara model dan prototipe
mempunyai perbandingan yang konstan. Perbandingan ini disebut skala gaya.
Kesebangunan dinamis selalu tercapai dan memasuki kesebangunan
kinematis dan dinamis. Sehingga kunci yang diperlukan adalah menjamin
bahwa semua gaya yang bekerja pada model dapat direproduksi dengan
perbandingan konstan terhadap prototipe. Yang termasuk dalam kelompok
kesebangunan dinamis adalah :

Massa
lmpuls
Viskositas dinamis
Rapat massa
Gay a
Kerja
Momen
Energi
Tegangan permukaan
Tekanan
Berat spesifik
Tenaga
Berdasarkan gaya yang dominan, model ini dapat dibedakan menjadi
beberapa kelompok yaitu :
Model Froude
1).
Model Reynolds
2).
Model Newton
3).
Model Euler
4).
Model Weber, dan sebagainya.
5).
Dari ke 5 kelompok tersebut di atas, kelompok yang pemakaiannya paling
luas adalah Model Froude, yaitu model yang dikembangkan dari gaya gravitasi.
Berdasarkan jenis dasarnya, model dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu :

Pusat Litbang Sumber Daya Air

9

Naskah 1/miah 8/ok Beton Terkunci

1).
2).

Model dasar tetap (Fixed bed model).
Model dasar berubah atau bergerak (Moveable bed model)

2.3. Skala Model
Prinsip pembuatan skala model adalah membentuk kembali masalah yang
ada di prototip dengan suatu angka pembanding, sehingga kejadian yang ada di
model sebangun dengan kondisi di prototipe.
Ada dua jenis skala yang dapat digunakan dalam uji model test hidraulika,
yaitu:
1).

Skala model sama (undistorted model)
Skala model sama adalah skala model
yang dibuat dengan
perbandingan antara skala horisontal dan vertikal sama.

2).

Skala model tidak sama (distorted model)
Skala model tidak sama adalah skala yang dibuat dengan
perbandingan antara skala horisontal dan vertikal tidak sama.

2.4. Model Froude (Gaya gravitasi) -Skala Model Sarna.
Jika gaya gravitasi dominan dalam suatu sistem, maka skala model yang
dipakai berdasarkan bilangan Froude. Bilangan Froude harus sama antara model
dan prototipe.
(Fr)m = (Fr)p

2-1

Dimana subskrip m dan p menunjukkan model dan prototipe. Dengan
menganggap bahwa percepaan gravitasi adalah konstan diseluruh muka bumi, maka
I

~: =( ~J

2-2

Dalam hal ini Lr = Lm/Lp dinamakan skala geometri.
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Gambar. 2.1.

Kesebangunan Hidraulika

Dengan demikian maka persamaan (2 - 2) dapat dinyatakan dalam 2 bentuk
yaitu untuk menentukan kecepatan aliran dimana model harus dioperasikan dan
untuk menentukan kecepatan aliran di prototipe berdasarkan kecepatan aliran yang
diukur dari model.
Vm

=Vp . Lr< 112>

2-3

Vp = Vm . Lr 112>

2-4

Skala lain dapat diturunkan dengan mentransformasikan persyaratan Froude
kedalam bentuk yang lain sebagai berikut :

Om

=Qp . Lr(512)

Tm = T P .

2-5
2-6

Lr(112l

Sedangkan untuk skala Koefisen Chezy dan Manning dapat diturunkan
sebagai berikut:
Rumus Chezy mempunyai bentuk :

V= C

Jhi

2-7

Dalam bentuk skala :
n = prototipe I model, maka persamaan di atas menjadi :
nV

=nC nl 112 nl 112

2-8

h
, maka :
L

Mengingat : I = -

nLI/2

nl 112

=nC nL 112 nLI/2
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nC =

[:LLl

1

2

2-10

=1

Rumus manning mempunyai bentuk •
2-11

R =A= bh
p b+2h

2-12

dengan •
R

jari-jari hidraulik (m)

P

keliling basah (m)

b

Iebar saluran (m)

dalam bentuk skala :
nv = -

I

nR2'3 nl1'2

2-13

nn
I

nLI; 2

nL112 = -nR213 _ _

nL

nn

l/2

2-14

jari-jari hidraulis mempunyai satuan panjang sehingga skalanya sama dengan skala
panjang,
nR = nl

nR ?_'..._,

nL-..., _,....

n- - - - - - - n L 1 ' 6
n-

nLI

2 -

nLI

2 -

2-15

Selanjutnya skala model untuk berbagai rumus yang diturunkan dari hukum Froude
dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Skala model tidak terdistrosi berdasarkan hukum Froude
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BE SARAN
- Panjang , tinggi
- Kecepatan aliran
- Deb i t
- Waktu aliran
- Kekasaran
- Diameter butir
- Koefisien Chezy
- Koefisien Manning
- Volume

LAMBANG NOTASI
L, h
v
Q

T
K
D

c
n

v

SKALA BESARAN
nL = nh
nv= nhY2
no = nh512
nt= nhY2
nk = nh
nd= nh
nc= 1
nn = nh116
nv= nh3

2.5. Model Froude- Skala Model T1dak Sarna.
Dalam beberapa kasus diperlukan pembuatan model yang tidak sebangun benar
dengan prototipenya . Khususnya untuk model yang cakupan arealnya sangat luas,
misalnya sungai yang sangat Iebar, estuari, pelabuhan , proses pantai , maka model
tidak dapat dibuat sebesar yang seharusnya .

Dari segi biaya dan ruang lebih diinginkan pembuatan model yang lebih kecil , namun
ini akan menyebabkan kedalaman aliran hanya beberapa milimeter, demikian juga
kekasaran permukaan, sehingga kondisi turbulen tidak dapat tercapai. Oleh karena
itu diperlukan jalan keluar untuk memenuhi kedua persyaratan tersebut sekaligus
pertimbangan biaya dan ruang . Jalan keluar yang dapat ditempuh adalah pembuatan
model terdistorsi , yaitu suatu model dimana skala dimensi horisontal tidak sama
dengan skala dimensi vertikal (distorted model) , model jenis ini disebut model tak
sebangun .
Pada model tak sebangun skala tegak biasanya diperbesar dalam hubungannya
dengan skala mendatar. Alasan utama untuk pembuatan model tak sebangun adalah
berhubungan dengan tersedianya ruangan, pengoperasian yang mudah dan hasil
model yang memuaskan . Ada beberapa alasan lain yang dapat dikemukakan ,
mengapa kita perlu memakai model tak sebangun , yaitu :
1). Mengurangi biaya
2) . Memperkecil ruang
3) . Mempercepat kecepatan aliran
4). Memperpendek waktu pengujian model
5). Meningkatkan bilangan Reynolds dalam model
6). Memperbaiki secara relatif tingkat akurasi pengukuran
7) . Mengurangi kehilangan air dalam model
Model tak sebangun vertikal adalah suatu metode untuk mencapai sedekat mungkin
kesebangunan atau kesetaraan terhadap proses alamiah dengan memperhatikan
parameter karakteristik tertentu yang dominan. Model ini selalu dipakai ketika
kesebangunan geometri model sebangun (undistorted model) secara teknis tidak
dapat dibuat.
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Disamping alasan pemilihan model terdistorsi tersebut di atas, ada beberapa
keterbatasan dalam membuat model terdistorsi , yaitu :
1).

Ketersediaan ruang dalam laboratorium membatasi ukuran maksimum model
yang akan dibuat (scale-limit space) .
2) .
Toleransi maksimum yang diperkenankan dalam membuat model juga
membatasi batas maksimum skala model yang mungkin dibuat.
3).
Untuk menghindari kekasaran model yang berlebihan , kekasaran model Km
tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali dari kekasaran prototipe Kp . ( Km <=
10 Kp) atau (Ks <= 10). Ketentuan ini juga berperan ikut menentukan skala
model. Ks = Km!Kp.
4 ).
Jika material granular tidak kohesif (non-cohesive) dipakai untuk model dasar
tidak tetap (moveble bed) , ukuran partikel harus cukup besar untuk mencegah
terjadinya transportasi partikel tersebut oleh aliran (smoothness limit) .
5) .
Kapasitas debit maksimum pada laboratorium juga mung kin menjadi penentu
skala model yang dibuat (discharge limit) .
Dalam model terdistorsi dikenal apa yang disebut faktor distorsi atau laju distorsi " n
" yang menyatakan hubungan antara skala horisontal terhadap skala vertikal , n =
LHILv> 1 untuk model terdistorsi vertikal , dan n = LH/Lv = 1 untuk model tidak
terdistorsi .
Perbandingan kuantitas fisik untuk model terdistrosi dan tidak terdistrosi berdasarkan
hukum model Froude dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Perbandingan skala model antara model terdistorsi dan tidak terdistrosi
No
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Quatitas Fisik
Panjang
Lebar
Tinggi , kedalaman
Luas
Volume
Waktu
Frekuensi
Kecepatan
Percepatan
Debit
Gay a
Tekanan
Berat spesifik
Bilangan Reynolds

Satuan
M
M
M
M
M
dt
1/dt
m/dt
m/dt2
m3/dt
n
n/m2
n/m3
-

Tak
Terdistorsi
Lr
Lr
Lr
Lr2
Lr3
Lr1/2
Lr·1/2
Lr1/2
Lr0
L?S
Lr3
Lr
Lr0
Lr1 .5

Terdistorsi
LH
LH
Lv
LH.Lv atau LH2
LH 2.Lv
(LH. n) 05 =(LH21lv) 05
(LH.n)"0 5=(LH 21lv)"0 5
(LH.n)=Lv
1/n = LviLH
(LH25fn1 .s)= LH . Lv1 .5
-

LH/n = Lv
1/n= LviLH
(LH/n)1 .5 = Lv1 5

2.6. Pemilihan Skala Model
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Pemilihan skala geometris model yang cocok tergantung pada tipe sistem
fluida yang akan distudi, dan bergantung pada ruang yang tersedia untuk membuat
model, namun demikian persyaratan kesetaraan dinamis dapat dipakai juga untuk
menentukan skala model, sebagai contoh skala debit, memungkinkan untuk
menentukan kisaran aliran dalam model yang harus dipakai untuk mensimulasi
kisaran debit yang ada pada prototipe.
Apabila hubungan antar skala dan kesebangunan telah dipenuhi, maka tingkat
ketelitian
perlu diperhatikan sehubungan dengan besarnya nilai skala yang
Pemilihan skala model umumnya didasarkan pada beberapa
digunakan.
pertimbangan sebagai berikut :
1).
2).
3).
4).

Tujuan dari pengujian
Ketelitian yang diharapkan
Fasilitas yang tersedia di laboratorium
Waktu dan biaya yang tersedia.
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Bab 3 Blok Beton Terkunci
Untuk mengetahui karakteristik hidraulik Blok Beton Terkunci yang dikembangkan ,
uji model fisik dua dimensi dilaksanakan dengan berbagai skenario pengujian . Hasil
penelitian tahun 2012 dijadikan masukan untuk pemilihan tipe Blok Beton Terkunci
(BBT), hasil penelitian disajikan dalam beberapa bagian berikut ini.
3.1 Blok Beton Terkunci
Jenis dan dimensi Blok Beton Terkunci yang diuji model fisik di laboratorium dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel. 3.1.

Rekapitulasi Kerusakan Blok Beton Lapangan

;z..-
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Hubungan Momen lnersia dengan
Kecepatan
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• Kakl6
• Balok Kakl8

eRerata

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Momen lnersla

Gambar. 3.1.

Hubungan Momen lnersia BBTdengan Kecepatan Aliran untuk
Menggerakkannya

Analisa kecepatan aliran menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara
momen inersia dengan pergerakan BBT, hal ini terlihat dari grafik di atas. Grafik
diatas menunjukkan performa dari tiap - tiap tipe BBT yang diuji, dengan
membandingkan antara semua tipe BBT yang diuji dengan kecepatan aliran yang
dibutuhkan untuk menggerakkan BBT tersebut. Tanda bulatan hitam merupakan nilai
rerata dari rentang kecepatan yang dapat menggerakkan BBT yang diuji.
3.2 Evaluasi Lapangan
Beberapa penerapan Blok Beton Terkunci di lapangan antara lain :
Penerapan BBT yang ada di hilir Bendung Gerak Pamarayan Baru , tipe BBT
yang ada dilapangan adalah tipe Kubus Kaki Enam. Pengamatan lapangan yang
dilakukan pada saat peninjauan lapangan kondisi terkini BBT yang ada terlihat
secara visual masih dalam kondisi baik serta dapat berfungsi dengan baik.
Secara visual kondisi struktur BBT yang ada masih dalam kondisi baik, tidak
terjadi kerusakan selimut beton maupun patah lengan blok beton yang ada.
Lokasi penerapan BBT dilapangan berada cukup jauh dari lokasi bendung yang
ada, hal ini menyebabkan kecepatan aliran yang melewati blok beton sudah
tereduksi dengan baik oleh peredam energi bendung.
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Gambar. 3.2.
Kondisi BBT di hilir
Bendung Gerak Pamarayan Baru

Gambar. 3.3.
Kondisi aliran di hilir
Bendung Gerak Pamarayan Baru

Penerapan BBT yang ada di hilir Bendung Karet Jatimlerek, tipe BBT yang
diterapkan di hilir bendung adalah tipe Kubus Kaki Enam yang dikombinasikan
dengan Tetrapod. Pengamatan lapangan menunjukkan terjadinya kerusakan
BBT yang ada di lapangan, dalam hal ini kerusakan yang terjadi berupa
terkelupasnya beton pada BBT yang ada serta patahnya kaki kubus yang ada
pada beberapa BBT. Kerusakan serupa tidak ditemukan pada BBT jenis
Tetrapod yang ada dilapangan. Berdasarkan atas indikasi awal ini maka dapat
ditarik kesimpulan awal bahwa bentuk BBT Kubus Kaki Enam yang relatif kurang
aerodinamis dibandingkan dengan Tetrapod menyebabkan benturan antar BBT
yang ada menimbulkan gaya dan momentum yang lebih tinggi sehingga
beberapa BBT yang ada mengalami kerusakan .

Gambar. 3.4.
Kondisi aliran di hilir
Bendung Karet Jatimlerek

Gambar. 3.5.
Kondisi BBT di hilir
Bendung Karet Jatimlerek

Penerapan BBT sebagai bottom panel di Jembatan Cibadak, tipe BBT yang
diterapkan berupa Blok Beton Terkunci Kaki Enam. Pengamatan di lapangan
menunjukkan tidak terjadinya kerusakan pada susunan yang ada, sedangkan
material beton penyusun BBT yang digunakan menunjukkan sedikit
terkelupasnya lapisan beton yang ada. Kerusakan ini secara teknis tidak
mengurangi kekuatan sistem susunan blok beton yang ada dilapangan.
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Keberadaan sampah dan sedimen di udik bottom panel yang ada menunjukkan
struktur yang ada telah bekerja dengan baik sehingga dapat menahan sedimen
yang terangkut sungai. Kinerja bangunan bottom panel yang ada secara teknis
di dukung oleh adanya ambang alam yang ada di hilir bangunan bottom panel
yang ada.

Kondisi BBT di hilir
Gambar. 3.6.
Jembatan Cibadak

Kondisi aliran di hilir
Gambar. 3.7.
Jembatan Cibadak

Penerapan BBT sebagai bottom panel di Jembatan Cibarusah , tipe BBT yang
diterapkan berupa Blok Beton Terkunci Kaki Enam. Susunan dan BBT yang ada
di lapangan telah mengalami kerusakan yang cukup parah, dimana pada lokasi
penempatan BBT yang pernah dipasang tidak terdapat adanya BBT yang masih
tersusun secara baik.

Kondisi BBT di hilir
Gambar. 3.8.
Jembatan Cibarusah yang sudah rusak

Kondisi aliran di hilir
Gambar. 3.9.
Jembatan Cibarusah

Penerapan BBT sebagai bottom panel di Sungai Ciliwung di daerah Kebun Raya
Bogar, tipe BBT yang diterapkan berupa Blok Beton Terkunci Kaki Enam.
Susunan dan BBT yang ada di lapangan telah mengalami kerusakan yang
cukup parah, dimana pada lokasi penempatan BBT yang pernah dipasang telah
mengalami kerusakan secara susunan dan BBT yang ada berada jauh dari
lokasi yang pernah diterapkan.
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Gambar. 3.1 0. Kondisi BBT di Kebun
Raya Bogar pada bagian kiri Sungai
Ciliwung
4

Gambar. 3.11 .

Kondisi aliran Sungai
Ciliwung

Penerapan BBT sebagai rip-rap di hilir peredam energi Bendung Sampeyan
Baru , tipe BBT yang diterapkan berupa Blok Beton Terkunci Kaki Enam.
Susunan BBT yang ada di lapangan telah mengalami kerusakan, dimana pada
lokasi penempatan BBT yang pernah dipasang telah mengalami kerusakan
secara susunan sehingga BBT tidak berada pada tempatnya semula. Konstruksi
BBT yang ada secara desain mengalami kesalahan perletakan, hal ini terlihat
dari susunan BBT yang tidak sesuai dengan susunan ideal di lapangan.

Gambar. 3.12. Kondisi BBT di hiir
peredam energi Bendung Sampeyan
Baru

Gambar. 3.13. Kondisi BBT yang
mengalami kerusakan

3.3 Analisa Kerusakan BBT yang pernah diterapkan
Kerusakan BBT lapangan dapat dikelompokkan menjadi kerusakan material
penyusun (kerusakan tipe 1) dan kerusakan susunan BBT lapangan (kerusakan tipe
2) Kerusakan BBT tipe 1 dapat diakibatkan oleh berbagai macam hal, diantaranya
material penyusun BBT yang kurang kuat, benturan antar BBT ketika debit banjir
yang besar terjadi, maupun kerusakan akibat dari pelaksanaan.
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Kerusakan BBT tipe 2 dapat diakibatkan oleh gerusan lokal yang terjadi di hilir
susunan BBT lapangan menyebabkan turunnya susunan BBT sehingga BBT yang
ada terlepas dan membuat seluruh sistem BBT yang ada mengalami kerusakan .
Masalah no 1 ditemukan pada lokasi penerapan BBT di hilir bendung karet
Jatimlerek. Sedangkan masalah no 2 ditemukan di lokasi penerapan BBT yang
menggunakan jenis BBT Blok Beton Terkunci Kaki Enam yang ada di lokasi ;
Jembatan Cibarusah, sungai Ciliwung di Kebun Raya Bogor.
Tabel. 3.2.
No

1
2

3
4
5
6

Rekapitulasi Kerusakan Blok Beton Lapangan

Lokasi Penerapan

Hilir
Bendung
Gerak
Pamarayan Baru
Ben dung
Karet
Hilir
Jatimlerek
Jembatan Cibadak
Jembatan Cibarusah
Kebun Raya Bogor, Sungai
Ciliwung
Hilir Bendung Sampey an
Baru
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Jenis
Kerusakan

Keterangan

-

Tidak terjadi kerusakan

1

Kerusakan material

1 dan 2
1 dan 2

Tidak terjadi kerusakan
Material dan susunan
Material dan susunan

2

Kerusakan susunan
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Bab 4 Pengembangan Blok Beton
Skematisasi Blok Beton Terkunci yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut
ini
Tabel 4.1. Blok Beton Terkunci Eksisting dan Pengembangan
Blok Beton Eksisting
Pengembangan
No.
Adaptasi
Blok Beton Kaki
1
En am
2
Balok Kaki Delapan
Balok Kaki Enam
Dolos
Kubus Kaki Enam
V.1
Kubus Kaki Enam
3
Kubus Kaki Enam
Core-Loc
V.2
Kubus Kaki Enam
V.3
Hasil pengujian BBT secara terkunci disajikan dalam beberapa bagian berikut ini.
4.1. Kubus Kaki Enam

Hubungan Kecepatan Aliran dengan
Variasi Susunan BBT
1.4
1.2
1
E
c: 0.8
J!
Ill
0.6
1:1.
Cll
0.4
Cll
:.0:
0.2
0

.,
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'

•
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•
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9

Jumlah Baris

Gambar 4.1. Hubungan antara Kecepatan Ali ran dengan Variasi Baris yang dapat
Menggerakkan Kubus Kaki Enam secara Tersusun
Grafik diatas menunjukkan perbandingan antara variasi lapisan dan baris Kubus Kaki
Enam dengan kecepatan aliran yang mulai dapat menggerakkannya. Susunan
lapisan Kubus Kaki Enam disusun maksimal hingga tiga lapis secara acak.
Kecepatan minimal untuk menggerakkan Kubus Kaki Enam berkisar antara 0,7 m/s
hingga 1,23 m/s.
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Hubungan Susunan BBT dengan
Froude Number
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Gambar 4 .2. Hubungan antara Angka Froude dengan Variasi Baris yang dapat
Menggerakkan Kubus Kaki Enam secara Tersusun.
Selain hubungan antara kecepatan aliran dengan variasi susunan BBT, hubungan
antara antara angka Froude dengan variasi susunan BBT ditelaah secara lebih lanjut.

4.2. Kubus Kaki Enam V.1

1.4
iii
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.§.
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s::

Ill
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Hubungan Kecepatan Aliran dengan
Variasi Susunan BBT
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Gambar 4.3. Hubungan antara Kecepatan Ali ran dengan Variasi Baris yang dapat
Menggerakkan Kubus Kaki Enam V.1 secara Tersusun
Grafik diatas menunjukkan perbandingan antara variasi lapisan dan baris susunan
Kubus Kaki Enam V.1 dengan Kecepatan aliran yang mulai dapat menggerakkannya.
Susunan lapisan Kubus Kaki Enam V.1 disusun maksimal hingga tiga lapis secara
acak. Kecepatan minimal untuk menggerakkan Kubus Kaki Enam berkisar antara
0,55 m/s hingga 1,2 m/s.
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Hubungan Susunan BBT dengan
Angka Froude
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Gambar 4.4. Hubungan antara Angka Froude dengan Variasi Baris yang dapat
Menggerakkan Kubus Kaki Enam V.1 secara Tersusun.
Selain hubungan antara kecepatan aliran dengan variasi susunan BBT, , hubungan
antara antara angka Froude dengan variasi susunan BBT ditelaah secara lebih lanjut.
Pergerakan awal Kubus Kaki Enam V.1 berada pada rentang angka Froude 0.012
hingga 0.036.

4.3. Blok Beton Terkunci Kaki Enam

Hubungan Kecepatan Ali ran dengan
Variasi Susunan BBT
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Gambar 4.5. Hubungan antara Kecepatan Aliran dan Jumlah Baris yang dapat
Menggerakkan Blok Beton Terkunci Kaki Enam secara Tersusun
Grafik diatas menunjukkan perbandingan antara susunan Blok Beton Terkunci Kaki
Enam dengan Kecepatan aliran untuk dapat menggerakkannya. Susunan lapisan
Blok Beton Terkunci Kaki Enam disusun maksimal hingga tiga lapis. Kecepatan
minimal untuk menggerakkan Blok Beton Terkunci Kaki Enam berkisar antara 8,3
m/s hingga 13,2 m/s.
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Hubungan Susunan BBT dengan
Froude Number
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Gambar 4.6. Hubungan antara Angka Froude dan Jumlah Baris yang dapat
Menggerakkan Blok Beton Terkunci Kaki Enam secara Tersusun.
Selain hubungan antara kecepatan aliran dengan variasi susunan BBT, grafik di atas
ini menunjukkan hubungan antara angka Froude dengan variasi susunan BBT.
Pergerakan awal Blok Beton Terkunci Kaki Enam berada pada rentang angka Froude
4,3 hingga 13,8.
4.4. Balok Kaki Delapan dan Balok Kaki Enam

Hubungan Kecepatan Aliran Air
dengan Variasi Susunan BBT
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Gambar 4.7. Hubungan antara Kecepatan Aliran dan Jumlah Baris yang dapat
Menggerakkan Balok Kaki Delapan secara Tersusun
Grafik diatas menunjukkan perbandingan antara susunan Balok Kaki Delapan
dengan Kecepatan aliran untuk dapat menggerakkannya. Susunan lapisan Blok
Beton Terkunci Balok Kaki Delapan disusun maksimal hingga tiga lapis. Kecepatan
minimal untuk menggerakkan Blok Beton Terkunci Balok Kaki Delapan berkisar
antara 6,4 m/s hingga 12 m/s.
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Hubungan Susunan BBT dengan
Angka Froude
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Gambar 4.8. Hubungan antara Angka Froude dan Jumlah Baris yang dapat
Menggerakkan Blok Beton Terkunci Kaki Enam secara Tersusun .
Selain hubungan antara kecepatan aliran dengan variasi susunan BBT, grafik di atas
ini menunjukkan hubungan antara angka Froude dengan . variasi susunan BBT.
Pergerakan awal Blok Beton Terkunci Balok Kaki Delapan berada pada rentang
angka Froude 2,7 hingga 8.

Tabel 4.1 Hasil Uji Model Fisik Dua Dimensi
Satuan
Rentang
Rerata Angka
Jenis BBT
Kecepat
(m/s)
Froude
an (m/s)
Blok Beton
5,72Terkunci Kaki
3,6-4,4
6,32
7,52
En am
Balok Kaki
6,477,33
3,2-4,9
8,11
De Iapan
Balok Kaki
5,352,756,15
En am
7,78
4,98
0,12,Kubus Kaki
0,551,3
En am
3,43
0,45
Kubus Kaki
0,018 0,662,07
Enam V.1
4,42
0,76

Tersusun
Rentang
Kecepat
an (m/s)

Rerata
(m/s)

Angka
Froude

8,3 13,2

10,23

4,3- 13,8

6,4- 12

9,01

2,7-8

0,7-1,23

1

0,551,2

1

0,020,05
0,0120,036

Rentang kecepatan aliran yang dapat menggerakkan BBT secara tersusun berkisar
antara 0,55 untuk Kubus Kaki Enam V.1 hingga 13,2 m/s untuk Blok Beton Terkunci
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Kaki Enam. Mekanisme pergerakan awal BBT memiliki karakteristik yang berbeda beda antara masing- masing tipe BBT. Kubus Kaki Enam dan Kubus Kaki Enam V.1
mengalami pergerakan awal pada bagian paling hilirnya sehingga mengakibatkan
susunan BBT yang ada terbawa arus. Untuk menanggulangi hal ini maka perlu
adanya perkuatan khusus di bagian paling hilir Kubus Kaki Enam dan Kubus Kaki
Enam V.1 yang diterapkan.
Blok Beton Terkunci Kaki Enam mengalami pergerakan awal pada susunan paling
depan BBT yang ada. Pergerakan awal Blok Beton Terkunci Kaki Enam
menunjukkan kurang kuatnya kuncian antar BBT serta kuncian antar lapisan BBT
yang ada. Untuk menanggulangi kelemahan ini maka diperlukan perkuatan pada
bagian paling depan BBT yang diterapkan di lapangan.
Balok Kaki Delapan I Enam mengalami pergerakan awal dengan bergeraknya
seluruh susunan BBT yang ada. Pergerakan ini menunjukkan kinerja yang lebih baik
dari kuncian antar BBT dibandingkan dengan Blok Beton Terkunci Kaki Enam. Untuk
memperkuat kuncian antar BBT maka diperlukan perkuatan pada bagian paling
pinggir yang berhubungan langsung dengan tebing sungai.

Pusat Litbang Sumber Daya Air

27

Naskah 1/miah 8/ok Beton Terkunci

Bab 5 Penerapan Blok Beton Terkunci
5.1.
Penentuan Parameter Hidraulik
Pereneanaan bangunan bendung di lokasi eksisting terkendala oleh keberadaan data
lapangan yang ada, sehingga dalam hal ini dilakukan pendekatan empiris. Untuk
mengetahui daerah tangkapan air yang masuk ke lokasi rencana bendung maka
dilakukan perhitungan luas DAS lokasi sungai. Data untuk menghitung luas DAS
menggunakan data DEM dari ASTER DEM. Perhitungan DAS dilakukan dengan
menggunakan software AreGIS. Hasil permbuatan DAS Sungai Cipicung
memperlihatkan luasan DAS Sungai Cipicung sebesar 370,17 Ha dengan bentuk
DAS dapat dilihat pada gambar 4.8 di bawah . Berdasarkan atas analisa kemiringan
lereng sepanjang aliran Sungai Cipieung mengindikasikan kemiringan Sungai
Cipieung sebesar 6,9 %. Data ini menunjukkan bahwa Sungai Cipicung merupakan
sungai terjal dengan bentuk DAS yang memanjang.
Sebagai pendukung data luas DAS hasil perhitungan maka dilakukan perhitungan
analisa kapasitas aliran sungai dengan metode kapasitas alur penuh . Perhitungan
mengaeu kepada data hasil pengukuran topografi tahun 2012. Penampang melintang
dan kemiringan sungai di daerah rencana digunakan sebagai aeuan untuk
memperhitungkan kapasitas alur dengan tiap kenaikan 50 em. Hasil perhitungan
kapasitas alur penuh ini digunakan untuk mendesain bendung. Penampang
melintang yang digunakan dan kenaikan muka air tiap 50 em yang digunakan dapat
dilihat pada gambar berikut ini.
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Penampang Melintang yang Digunakan Dalam Perhitungan
Kapasitas Alur.

Perhitungan dilakukan untuk tiap kenaikan muka air 50 em berdasarkan atas
penampang melintang di atas. Rekapitulasi hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel
4.4 di bawah ini. Pehitungan kapasitas alur penuh menunjukkan debit yang mengalir
sebesar 28,25 m3/s.
Tabel 5.1. Perhitungan Kapasitas Alur Sungai Cipicung
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No.

Luas (m 2 )

Elevasi

Rh

v (m/s)

Q (m 3/s)

q (m 3/s/m)

1
2

1.4042
4.4997

599.385
599.885

0.272427
0.604994

1.497686
2.549299

2.103051
11.47108

0.262881
1.433885

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

12.6254
17.4282
23.0718
29.1666
36.3433
44.9532
56.632
69.1971
82.2537
96.2575

600.885
601 .385
601 .885
602.385
602.885
603.385
603.885
604.385
604.885
605.385

1.225446
1.449548
1.65754
1.931652
2.09666
1.800454
2.020154
2.344258
2.653183
2.789199

4.081155
4 .564662
4.991484
5.527639
5.838111
5.274424
5.695214
6.28913
6.830174
7.061658

51.52621
79.55384
115.1625
161 .2224
212.1762
237.1022
322.5314
435.1896
561.8071
679.7376

6.440776
9.944231
14.39532
20.1528
26.52203
29.63778
40.31642
54.3987
70.22588
84.9672
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DAS CIPICUNG

Legend a
•

e
____________,_______-+

-

Rumah
Lokasi Bendung

Sungai Cipicung

c:::J Batas DAS Cipicung
OEM Clplcung
Elevasl (m)
1065

533

Gambar5.2.

DAS Cipicung

Perhitungan desain bendung I bangunan pengendali dasar sungai mengacu kepada
desain bangunan bendung sesuai SNI 03-2401-1991 tentang Tata cara perencanaan
umum bendung.
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Secara umum bangunan bendung yang direncanakan merupakan rekonstruksi
bangunan bendung sederhana swadaya masyarakat yang ada dilapangan.
5.2.
Pemilihan skala dan pembuatan BBT
Pengujian model bendung Bantarujeg direncanakan dilaksanakan di saluran kaca
dengan beberapa variasi kemiringan saluran. Variasi kemiringan saluran ini
dimodelkan untuk mengetahui kekuatan kuncian BBT pada kemiringan tertentu .
Skala model ditentukan sebesar 1:12 untuk Blok Beton Terkunci tipe Balok Kaki 8.
Dokumentasi model BBT yang dibuat dapat dilihat dalam beberapa seri foto berikut
ini.

Gambar 5.5.
Susunan Balok Kaki
Gambar 5.6.
Susunan Balok Kaki
Delapan Dilihat dari Hilir
Delapan
Model BBT yang dibuat kemudian digunakan untuk meneliti perilaku hidraulik
bendung dengan bahan BBT yang direncanakan akan digunakan untuk
merevitalisasi bangunan bendung sederhana masyarakat.
5.3.
Uji model fisik BBT (model Bendung Cikarag dengan teknologi BBT)
Uji model fisik dua dimensi dilaksanakan di saluran kaca dengan melakukan
pengamatan muka air di udik bendung, mercu bendung , dan di hilir peredam energi
yang ada. Pelaksanaan uji model fisik dilaksanakan dengan menggunakan dua jenis
BBT yang ada sesuai dengan skala terpilih . Skematisasi pelaksanaan pemodelan
dapat dilihat pada tabel berikut ini,
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Tabel4.5. Skematisasi Uji Model Fisik Dua Dimensi
No

Jenis Blok Beton

1

BBT Kaki Enam

Ser
i
0

1
2

Balok
Delapan

Kaki

0

Kemiringan

Keterangan

0% {datar)
2,3%
0% (datar)

Tanpa endsill
TanJ:>a endsill
Tanpa endsill

Tanpa endsill
2,3%
1
0% (datar) Dengan endsill
2
Dengan endsill
2,3%
3
Penyebutan sen dan Jenls BBT yang digunakan dalam laporan ini mengacu kepada
tabel 4.5. di atas.

Pengujian Model
Gambar 5.9.
Bendung (Balok Kaki Delapan seri 2)

Pengujian Model
Gambar 5.10.
Bendung (Balok Kaki Delapan seri 3)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa bangunan bendung I bangunan pengendali
dasar sungai dengan menggunakan bahan BBT mempunyai beberapa karakteristik
unik dibandingkan dengan bendung tetap. Salah satu yang paling menguntungkan
adalah karakteristik pelimpahan mercu. Mereu bendung menggunakan bahan BBT
mulai mengalami pelimpahan di atas mercu yang ada pada saat debit yang mengalir
sudah lebih besar dari 0,538 m3/s/m. Debit pelimpahan yang terjadi di bawah 0,538
m3/s/m mengalir di antara rongga - rongga BBT yang disusun. Karakteristik
pelimpahan mercu ini menyebabkan efek pembendungan dari bangunan bendung
dengan bahan BBT lebih rendah dari pada bendung mercu tetap. Sehingga efek
banjir akibat dari pembendungan dengan bahan BBT menjadi lebih kecil
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dibandingkan mercu bendung tetap. Dengan efek pembendungan yang lebih rendah
maka kebutuhan tanggul di sekitar bendung menjadi lebih rendah daripada bendung
dengan mercu tetap.
Hasil pengujian di saluran kaca menunjukkan desain bendung tanpa endsill tidak
dapat menghasilkan loncatan hidraulik di lokasi peredam energi yang ada ketika debit
besar terjadi. Namun demikian kuncian antar BBT yang terbentuk dapat menahan
aliran yang terjadi. Penambahan endsill pada bagian hilir menunjukkan terbentuknya
loncatan hidraulik yang lebih baik. Loncatan hidraulik ini dapat terjadi ketika debit
kecil hingga debit besar. Perhitungan angka Froude yang terjadi ketika pengujian
dilaksanakan menunjukkan efek peredaman energi bendung dengan Balok Kaki
Delapan seri 0 kurang dapat meredam energi dan kecepatan aliran yang terjadi.
Kecepatan antara udik bendung dengan di hilir peredam energi tidak mengalami
perubahan secara signifikan. Angka Froude yang terjadi berkisar di aliran kritis
dengan sedikit terjadi aliran super kritis ketika debit besar. Kecepatan aliran yang
terjadi berkisar antara 0,4 m/s hingga 1,5 m/s. Kecepatan aliran yang terjadi jauh
dibawah kecepatan aliran yang dapat menggerakkan Balok Kaki Delapan. Berikut
adalah karakteristik aliran yang melewati mercu bendung dengan bahan BBT.
Hubungan Antara Bacaan Model dengan Debit
599.50

599.00

598.50
~

598.00

§.

~

- - MT Udik 1
......... MT Udik 2

!-

597.50

- - MT Hilir
-

597.00

Mereu

596.50

596.00

0

5

10

15

20

25

30

Debit, Q (m 3/s)

Gambar5.1.

Hubungan antara Bacaan Model dengan Debit Pengaliran (Balok
Kaki Delapan Seri 0)

Grafik diatas merupakan hasil pengujian model fisik dua dimensi yang telah
dilaksanakan. Pelimpahan aliran melewati mercu bendung terjadi setelah debit aliran
melebihi debet yang diperlukan untuk mengisi rongga - rongga antar Blok Beton
Terkunci yang ada. Hal ini sesuai dengan pembacaan pada MT Udik 1 yang terletak
di hulu bendung dengan bahan Blok Beton Terkunci. Permulaan pelimpahan aliran
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melewati mercu bendung dapat dilihat pada bacaan MT Udik 2 yang terletak tepat di
mercu bendung.
Bacaan muka air tersebut digunakan untuk menganalisa kecepatan aliran yang
terjadi ketika debit pengaliran terjadi. Selain kecepatan aliran, angka froude yang
terjadi dinalalisa untuk mengetahui jenis dan kharakteristik aliran yang terjadi ketika
debit pengujian dilaksanakan. Hasil analisa kecepatan aliran dan angka froude yang
terjadi dapat dilihat pada grafik berikut.
Hubungan Antara Angka Froude, Kecepatan dengan Debit
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Gambar 5.2. Hubungan antara Angka Froude, Kecepatan dan Debit Pengaliran
(Balok Kaki Delapan Seri 0)
Revitalisasi bangunan bendung dengan teknologi BBT
5.4.
Hasil pemodelan fisik dua dimensi digunakan sebagai acuan bentuk bendung yang
akan direvitalisasi menggunakan bahan BBT. Teknologi bendung dengan
menggunakan bahan BBT merupakan teknologi baru yang sedang dalam tahap
pengembangan. Kelebihan dan kekurangan BBT perlu disempurnakan dengan baik
sehingga resiko kegagalan struktur akibat dari kekurang solidnya bangunan bendung
dapat dihindari.
Pelaksanaan revitalisasi bangunan bendung sederhana dengan bahan BBT
dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut.
Pengangkutan material dari deposit area ke lokasi bendung .
i.
Konstruksi bangunan fondasi sayap udik dan hilir.
ii.
Konstruksi bangunan sayap udik dan hilir.
iii.
Pembuatan cetakan Blok Beton Terkunci.
iv.
Pembuatan rangka (tulangan) Blok Beton Terkunci.
v.
Pencetakan dan pembongkaran Blok Beton Terkunci.
vi.
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vii.

Pengangkutan dan penyusunan Blok Beton Terkunci sesuai dengan desain
yang direncanakan.
Penyelidikan lapangan dilaksanakan untuk mengetahui parameter hidraulik dan
geoteknik lokasi penelitian dengan melaksanakan penyelidikan debit dan angkutan
sedimen pada saat puncak musim hujan serta penyelidikan parameter tanah dengan
penyelidikan sondir dan pengeboran. Hasil pemboran tanah dilokasi diuji di
laboratorium untuk dapat diketahui parameter tanahnya. Desain revitalisasi bendung
yang direncanakan menggunakan debit banjir sebesar 28,25 m3/s dengan luas DAS
Cipicung sebesar 370,17 Ha. Hasil pengukuran debit dan angkutan sedimen dapat
dilihat selengkapnya dalam Iampi ran. Parameter hidraulik ini digunakan sebagai input
untuk merekonstruksi bangunan bendung yang ada di lokasi rencana. Gambar
desain bendung revitalisasi bangunan bendung sederhana swadaya masyarakat
dapat dilihat pada gambar berikut.

6.08

Gambar5.3.

Desain Revitalisasi Bendung

Gambar 5.4.
Perspektif Bendung
Kondisi aliran sungai yang masih belum banyak mengalami kejadian hujan
menyebabkan aliran sungai hanya melewati rongga - rongga antar Blok Beton
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Terkunci. Namun demikian, muka air sungai dapat dibendung dan mengalir ke
bangunan pengambilan yang ada di sisi kiri bendung . Berdasarkan atas informasi
masyarakat sekitar yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi bangunan bendung
dengan bahan Blok Beton Terkunci, rongga- rongga antar blok beton merupakan
habitat yang bag us untuk biota sungai. Hal ini terlihat dengan banyaknya biota sungai
yang hidup di bendung.

Gambar 5.9. Blok Beton Terkunci
yang Telah Tercetak
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Gam bar 5.1 0. Penyusunan Blok
Beton Terkunci Sesuai dengan
Gambar Desain

Gambar 5.13. Bangunan Bendung
Dilihat dari Samping Kiri
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Setelah Revitalisasi Dilihat dari Hilir
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Bab 6 Penutup
6.1
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

Kesimpulan
Berdasarkan atas hasil evaluasi BBT lapangan dan uji model fisik dua dimensi
didapatkan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi bergeraknya BBT di
lapangan adalah besarnya kecepatan aliran yang terjadi. lndikasi ini terlihatjelas
pada kondisi BBT di hilir bendung Pamarayan yang masih terlihat dalam kondisi
baik walaupun debit yang tercatat pernah terjadi hingga 1110 m3/det dan sungai
Ciliwung yang mengalami kerusakan parah meskipun hanya tercatat debit
sebesar 507 m3/det di bendung Katulampa.
Kuncian antar lapisan Blok Beton Terkunci Kaki Enam merupakan bagian
terlemah, hal ini menyebabkan performa Blok Beton Terkunci Kaki Enam 1 Lapis
menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 2 Lapis dan 3 Lapis.
Blok Beton Terkunci Kaki Enam mulai mengalami pergerakan pada saat
kecepatan aliran berkisar antara 5,7- 7,5 m/s secara satuan dan meningkat
menjadi 8,3-13,2 rnls secara tersusun.
Angka Froude yang terjadi ketika Blok Beton Terkunci Kaki Enam mengalami
pergerakan berkisar antara 3,6 - 4,4 secara satuan dan meningkat menjadi 4,3
- 13,8 secara tersusun.
Jenis loncatan hidraulik yang terjadi dengan Angka Froude tersebut berada pada
kisaran loncatan stabil hingga loncatan kuat.
Balok Kaki Delapan mulai mengalami pergerakan pada saat kecepatan aliran
berkisar antara 6,47- 8,11 rn/s secara satuan sedangkan Balok Kaki Enam pada
saat kecepatan aliran berkisar antara 5,35- 7,78 dan meningkat menjadi 6,412 rn/s secara tersusun. Susunan BBT jenis ini merupakan kombinasi antara
Balok Kaki Delapan dan Balok Kaki Enam.
Angka Froude yang terjadi ketika Balok Kaki Delapan mengalami pergerakan
berkisar antara 3,2 - 4,9 secara satuan sedangkan Balok Kaki Enam pada saat
angka Froude berkisar antara 2,75 -4,98 dan meningkat menjadi 2,7- 8 secara
tersusun.
Kenaikan jumlah barisan dari 1,5 baris hingga 6 baris dalam susunan Balok Kaki
Delapan I Enam dapat menaikkan kecepatan aliran yang dibutuhkan untuk
menggerakkan susunan Balok Kaki 8 ± 2 m/s.
Jenis loncatan hidraulik yang terjadi dengan Angka Froude tersebut berada pada
kisaran loncatan berombak hingga loncatan stabil.
Mekanisme pergerakan Blok Beton Terkunci Kaki 6 menunjukkan kurang
solidnya kuncian antar BBT.
Kelemahan susunan Blok Beton Terkunci Kaki Enam terletak pada susunan
paling depan, serta kuncian antar lapisannya.
Mekanisme pergerakan Balok Kaki Delapan secara kesatuan menunjukkan lebih
baiknya kinerja antar BBT.
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6.2

Kubus Kaki Enam mulai mengalami pergerakan pada saat kecepatan aliran
berkisar antara 0,55- 3,43 mls secara satuan dan meningkat menjadi 0,7- 1,23
mls secara sistem.
Angka Froude yang terjadi ketika Kubus Kaki Enam mengalami pergerakan
berkisar antara 0,12-0,45 secara satuan namun menurun menjadi 0,02- 0,05
secara sistem.
Kubus Kaki Enam V.1 mulai mengalami pergerakan pada saat kecepatan aliran
berkisar antara 0,66 - 4,42 m/s secara satuan namun menurun menjadi 0,55 1,2 m/s secara sistem.
Angka Froude yang terjadi ketika Kubus Kaki Enam V.1 mengalami pergerakan
berkisar antara 0,018- 0,76 secara satuan namun menurun menjadi 0,012 0,036 secara sistem.
Penurunan kecepatan aliran yang dapat menggerakkan Kubus Kaki Enam dan
Kubus Kaki Enam V.1 ini akibat dari efek pembendungan di udik susunan Kubus
Kaki Enam dan Kubus Kaki Enam V.1.
Kelemahan sistem kuncian antar BBT Kubus Kaki Enam dan Kubus Kaki Enam
V.1 terletak pada susunan BBT paling hilirnya.
Hasil perhitungan luas DAS Cipicung mempunyai luas 370,17 Ha dengan
kemiringan sungai mencapai 6,9%. Perhitungan kapasitas alur sungai
menunjukkan debit alur penuh sungai Cipicung sebesar 28,25 m31s. Rekonstruksi
desain bendung sederhana swadaya masyarakat mempunyai tinggi 1,8 m,
panjang peredam energi 3,95 m dan kemiringan tubuh bendung 1:0,8764.
Penyelidikan model fisik pada bangunan bendung dengan bahan BBT dengan
endsi/1 menunjukkan loncatan hidraulik dapat terbentuk pada saat debit kecil
hingga besar.
Salak Kaki Delapan menunjukkan performa kuncian yang baik dengan dapat
menahan kecepatan aliran ketika debit besar terjadi.
Debit pelimpahan yang terjadi di bawah 0,538 m 31slm mengalir di antara rongga
- rongga BBT yang disusun.
Angka Froude yang terjadi berkisar di aliran kritis dengan sedikit terjadi aliran
super kritis ketika debit besar. Kecepatan aliran yang terjadi berkisar antara 0,4
mls hingga 1,5 m/s, sedangkan kecepatan ali ran yang dapat menggerakkan
Salak Kaki Delapan berkisar dari 6,4 m/s hingga 12 mls.
Karakteristik Bendung Blok Beton Terkunci

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan
beberapa hal yang menjadi kharakteristik dari pemanfaatan Blok Beton Terkunci
sebagai material penyusun Bendung I Bangunan Pengendali Dasar Sungai.
kharakteristik Bendung I Bangunan Pengendali Dasar Sungai dengan material
penyusun Blok Beton Terkunci adalah sebagai berikut;
Fleksibel, bangunan bendung I bangunan pengendali dasar sungai yang ada
dapat beradaptasi dengan perubahan dasar sungai.
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Modular, kerusakan yang terjadi pada bangunan bendung I bangunan
pengendali dasar sungai dapat diganti sesuai dengan bagian - bagian yang
mengalami depresiasi.
Konstruksi dapat dilaksanakan tanpa saluran pengelak.
Rongga- rongga yang ada menyebabkan perlunya debit air yang tinggi untuk
melimpasi mercu bendung , sehingga butuh waktu lebih lama untuk sedimen
mengisi bendung. Suplai sedimen ke arah hilir tidak terhenti sehingga morfologi
sungai dapat terjaga stabilitasnya, hal ini terlihat dengan pola aliran bendung I
bangunan pengendali dasar sungai yang melewati rongga - rongga antar Blok
Beton Terkunci ketika debit kecil terjadi . Kharakteristik ini menyebabkan
bangunan air dan jembatan lebih aman dari bahaya degradasi karena suplai
sedimen kearah hilir.
Bendung terbagi- bagi menjadi beberapa segmen sehingga gaya angkat yang
terjadi sangat kecil, namun demikian kesatuan antara bendung dengan
bangunan sayap lebih rendah daripada bendung I bangunan pengendali dasar
sungai biasa sehigga memerlukan perkuatan lateral.
Menerapkan aspek eco-hydraulic, hal ini terjadi akibat adanya rongga- rongga
diantara Blok Beton Terkunci yang dijadikan habitat oleh biota sungai.
Menerapkan aspek eco-hydraulic dengan jatuhnya air ke level Blok Beton
Terkunci dibawah sehingga meningkatkan aerasi .

Pus at Litbang Sumber Daya Air

40

Naskah 1/miah 8/ok Beton Terkunci

DAFTAR PUSTAKA

Anonim., 1991. SNI 03-2414-1991 Metode Pengukuran Debit Sungai dan Saluran
Terbuka.
Anonim., 1992. SNI 03-2819-1992 Metode Pengukuran Debit Sungai dan Saluran
Terbuka dengan Alat Ukur Arus Tipe Baling - Baling.
Anonim., 1992. SNI 03-2820-1992 Metode Pengukuran Debit Sungai dan Saluran
Terbuka dengan Pelampung Permukaan.
Anonim., 1995. SNI 03-3961-1995 Metode Pengujian Kadar Sedimen Layang Secara
Gravimetri dengan Pengendapan.
Anonim., 1995. SNI 03-3962-1995 Metode Pengujian Distribusi Butir Sedimen
Layang Secara Gravimetri dengan Ayakan.
Anonim., 1996. SNI 03-4145-1996 Metode Pengujian Be rat Jenis Sedimen Layang
dengan Piknometer.
Anonim., 2008. SNI 2827-2008 Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan Alat Sondir.
Anonim., 2008. SNI 3414-2008 Tata Cara Pengambilan Contoh Muatan Sedimen
Melayang di Sungai dengan Cara lntegrasi Kedalaman Berdasarkan
Pembagian Debit.
Chow, V.T., 1959. Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill, New York.
Pusat Litbang Sumber Daya Air., 2003. Penelitian Karakteristik Blok Beton Berkaki
dan Uji Model Bangunan untuk Pengendalian Gerusan Lokal.
Pusat Litbang Sumber Daya Air., 2003. Hydraulic Model Test with Two Dimensional
Model on Emergency Measures for Rehabilitation of Jatimlerek Rubber Dam
in The Brantas River.
Pusat Litbang Sumber Daya Air., 2004. Hydraulic Model Test on Permanent
Measures for Rehabilitation of Jatimlerek Rubber Dam on The Brantas River.
Yang, C.T., 1996.Sediment Transport Theory and Practice. McGraw-Hill.

Pusat Litbang Sumber Daya Air

41

I I I

