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MENTERI PEKERJAAN UMUM

Diiringi dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah

swr,

saya menyambut baik atas

penerbitan naskah ilmiah yang berjudul STABILffAS PONDASI MENGAMBANG SABODAM.
Melalui naskah ini dapat diperoleh informasi mengenai pondasi bangunan sabo, yang
bermanfaat untuk memperkaya keilmuan khususnya teknologi Pondasi.
Volume endapan sedimen hasil erupsi Gunungapi Merapi tahun 2010 mencapai kurang lebih
3

140 juta m • Sebagian besar endapan material vulkanik tersebut telah terangkut ke hilir melalui
sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunungapi Merapi mengakibatkan endapan sedimen
pada palung sungai semakin tebal. Endapan material vulkanik baik pada lereng maupun pada
palung sungai tersebut berpotensi menjadi banjir lahar saat musim hujan sehingga menyimpan
potensi bahaya yang sangat besar. Dengan adanya ancaman banjir lahar maka perlu dilakukan
kajian terhadap struktur pondasi mengambang sebagaimana diuraikan dalam naskah ilmiah ini.
Salah satu tugas Kementerian Pekerjaan Umum adalah mengendalikan daya rusak air akibat
banjir lahar dan aliran debris lainnya. Dengan demikian, naskah ilmiah ini menjadi salah satu
solusi yang perlu diapresiasi.
Mudah-mudahan naskah ilmiah ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak
terkait dalam melaksanakan pembangunan, sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut
berperan dalam usaha-usaha pengamanan lingkungan daerah aliran sungai untuk mendukung
peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jakarta,
Desember 2014
Menteri Pekerjaan Umum,

Dr. lr. Mochamad Basuki Hadimuljono, M. Sc ..
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SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan struktur topografi yang berbukit-bukit,
serta berada pada garis lingkar api dunia, dan memiliki kurang lebih 130 gunungapi aktif yang
sering memuntahkan bahan vulkanik, Indonesia menjadi kawasan yang rawan terhadap bahaya
longsor dan aliran lahar/debris.
Salah satu bangunan sabo yang diterapkan untuk mengendalikan bahaya longsoran dan
terutama aliran lahar di daerah gunungapi adalah bangunan sabodam.
Meskipun endapan material vulkanik pada alur sungai di daerah gunungapi pada umumnya
sangat tebal, bangunan sabodam tetaplah harus didesain aman terhadap penggeseran,
penggulingan maupun daya dukung tanah.
Untuk itulah naskah ilmiah Stabilitas Pondasi Mengambang Sabodam ini menjadi jawaban yang
harus terus dikembangkan.
Mudah-mudahan

Naskah

llmiah ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran

dalam

mengendalikan salah satu daya rusak air di Indonesia serta dapat dimanfaatkan semua pihak
yang memerlukan.

Jakarta, Desember 2014
Kepala Badan Litbang ~ekerjaan Umum,

lr. Waskito Pandu. M.Sc.
NIP. 19560113 198503 1 001
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KATA PENGANTAR
Laporan ini merupakan output dari kegiatan penelitian Balai Sabo, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sumber Oaya Air tahun 2014 dengan Judul "Kajian Konsep Pondasi
Mengambang pada Bangunan Sabo" yang bertujuan untuk menyempurnakan penerapan
konsep pondasi mengambang pada bangunan sabodam dengan melakukan kajian pada
bangunan sabodam yang telah terbangun di sungai-sungai yang berhulu di Gunungapi Merapi
dan mengalami kerusakan pada kejadian banjir lahar pasca letusan Gunungapi Merapi tahun
2010.
Lingkup kegiatan meliputi, Kajian Lingkungan, Kajian Struktur dan Kajian Hidraulika. Kajian
lingkungan untuk mengetahui pengaruh edapan vulkanik hasil letusan Gunungapi Merapi 2010
yang jumlahnya tujuh kali lebih besar dari kemampuan kapasitas tampung seluruh bangunan
sabodam yang ada di daerah Gunungapi Merapi, terhadap kerusakan bangunan sabodam.
Kajian struktur untuk mengetahui penyebab kerusakan bangunan sabodam yang paling banyak
terjadi pada kejadian banjir lahar pasca letusan Gunungapi Merapi 2010. Serta kajian hidraulika
untuk mengetahui kedalaman gerusan lokal di hilir bangunan sabodam yang dilakukan melalui
uji model hidraulik.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Balai Sabo, Narasumber, para
Evaluator, dan khususnya kepada para penyusun yang telah menyelesaikan naskah ilmiah ini
dengan baik.
Mudah-mudahan naskah ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Bandung,
Desember 2014
Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air,
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RINGKASAN

Bangunan Sabo merupakan bangunan pengendali aliran debris atau lahar yang dibangun
melintang alur sungai. Prinsip kerja Bangunan Sabo adalah mengendalikan sedimen dengan
cara menahan, menampung dan mengalirkan material I pasir yang terbawa oleh aliran dan
meloloskan air ke hilir. Pada tubuh bangunan sabo dibuat lubang -lubang drainase (drip hole)
sehingga air tidak tertahan di hulu.
·
Untuk daerah vulkanik yang letak batuan kerasnya (bedrock) berada pada lapisan yang cukup
dalam, maka sabodam dibangun dengan pondasi mengambang (floating foundation). Artinya
bangunan ini dibangun di dasar sungai tanpa pondasi yang mengikat ke dalam lapisan tanah
keras dengan asumsi bahwa material dasar sungai daerah vulkanik yang didominasi pasir
memiliki stabilitas dan daya dukung yang cukup baik.
Banjir lahar pasca erupsi Merapi tahun 2010, mengakibatkan 77 unit sabodam yang ada di
sungai - sungai lahar Merapi mengalami kerusakan atau bahkan hanyut terbawa aliran lahar
(Balai Besar Wilayah Sungai Serayu- Opak, 2011). Salah satu penyebab keruntuhan sabodam
diduga karena sabodam didesain dengan konsep pondasi mengambang, sehingga tidak cukup
mampu mengikat bangunan untuk tetap pada posisi semula (tidak mengguling ataupun
bergeser).
Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait konsep pondasi mengambang untuk
memahami kelemahan dalam implementasinya, mekanisme kegagalan serta penyesuaian lebih
lanjut untuk perbaikan pengelolaan.
Dari hasil pengamatan dan identifikasi kerusakan sabodam akibat banjir lahar pasca letusan
Gunungapi Merapi 2010, diperoleh penyebab dominan kerusakan sabodam pada sungai-sungai
yang berhulu di Gunungapi Merapi adalah lokal scouring, yang diawali oleh aliran yang
melimpas pada bagian bangunan yang lemah dan tidak diperuntukkan dilewati aliran.
Untuk meningkatkan stabilitas sabodam kedepan disarankan pondasi
subdam untuk
diperdalam sekitar 2 m dari kedalaman yang ada sekarang dan dibuat seri kecil (steps dam)
yaitu jarak antara sabodam sangat dekat, sebagai bangunan pengunci kestabilan kelompok
sabodam yang ada di hulunya.
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DAFTAR ISTILAH

ABRASI
Berkurangnya permukaan sabodam akibat pengikisan, pergesekan dan benturan oleh aliran
banjir yang membawa sedimen.
AGRADASI
Kenaikan dasar sungai
ANGKUTAN SEDIMEN
Adalah pergerakan material batuan dan tanah yang berasal atau berada di lembah, tebing, dan
dasar sungai oleh aliran air.
DEBRIS
Adalah campuran pekat sedimen dan air pada suatu aliran banjir yang biasanya terjadi pada
sungai di bagian hulu.
DEGRADASI DASAR SUNGAI
Penurunan dasar sungai yang terjadi akibat terangkutnya material pembentuk dasar sungai
oleh aliran air.
DESAIN
Adalah rangkaian proses pemikiran dalam hal penentuan lokasi, tipe dan ukuran bangunan
dengan segala kelengkapannya yang diperlukan, sehingga dapat dibangun, dioperasikan,
dipelihara dan dipantau agar dapat berfungsi dengan baik sesuai persyaratan yang
dikehendaki, sehingga bangunan aman, kuat dan stabil terhadap segala faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap bangunan tersebut.
DESAIN STRUKTUR
Adalah tahapan kegiatan desain berupa tinjauan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan dan
tanah pondasi, untuk mendapatkan tata letak, bentuk, dan dimensi bangunan beserta
kelengkapannya sehingga aman dan stabil.
LUBANG ALIR (drip hole /drain hole)
Adalah lubang drainase yang dibuat pada tubuh bangunan sabodam untuk mengaliran air ke
hilir agar tekanan hidrostatis terhadap bangunan berkurang.
GERUSAN LOKAL
Gerusan (scouring) setempat yang terjadi di bagian hilir bangunan sabodam, akibat energi
loncat aliran air banjir.
PONDASI MENGAMBANG
Adalah pondasi bangunan sabodam yang diletakkan pada endapan dasar sungai karena letak
batuan dasar (bed rocks) sangat dalam.
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SABO
lstilah yang berasal dari bahasa Jepang yang terdiri dari dua suku kata SA yang berarti PASIR
(sand) dan 80 yang berarti PENANGGULANGAN (prevention). Jadi kata Sabo mempunyai arti :
Penanggulangan bencana yang diakibatkan oleh pergerakan sedimen yang dibawa oleh aliran
air.
SABODAM
Bangunan melintang sungai yang berfungsi untuk menahan, menampung dan mengendalikan
sedimen.
SUN GAl
Adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari sumber air
sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan
yaitu garis luar pengaman (PP No. 35/1991, Permen PU No. 63/PRT/M/1993, UU SDA No.
7/2004).
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bangunan Sabodam merupakan bangunan pengendali aliran debris atau lahar yang dibangun
melintang alur sungai. Prinsip kerja Bangunan Sabodam adalah mengendalikan sedimen
dengan cara menahan, menampung dan mengalirkan material I pasir yang terbawa oleh aliran
dan meloloskan air ke hilir. Pada tubuh bangunan sabodam dapat dibuat lubang- lubang alir
(drip hole I drain hole) sehingga air tidak tertahan di hulu.
Untuk daerah vulkanik yang letak batuan kerasnya (bedrock) berada pada lapisan yang cukup
dalam, maka sabodam dibangun dengan pondasi mengambang (floating foundation). Artinya
bangunan ini dibangun di dasar sungai tanpa pondasi yang mengikat ke dalam lapisan tanah
keras dengan asumsi bahwa material dasar sungai khususnya di daerah vulkanik yang
didominasi pasir memiliki stabilitas dan daya dukung yang cukup baik.
Banjir lahar pasca erupsi Merapi tahun 2010, mengakibatkan 77 unit sabodam yang ada di
sungai - sungai lahar Merapi mengalami kerusakan atau bahkan hanyut terbawa aliran lahar
(Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak, 2011). Salah satu upaya untuk mencegah
terjadinya kegagalan bangunan sabodam adalah selain menerapkan konsep sabo jangkar
(Chandra H, et al, 2013) juga dengan menyempurnakan konsep pondasi mengambang.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait konsep pondasi mengambang untuk
memahami kelemahan dalam implementasinya, mekanisme kegagalan serta penyesuaian lebih
lanjut untuk perbaikan pengelolaan.
Kegiatan ini merupakan kegiatan baru diakhir renstra 2010-2014 yang masuk ke dalam
kelompok kegiatan pengelolaan bencana yang terkait dengan air, dengan mengambil daerah
Gunungapi Merapi sebagai lokasi studi kasus.
1.2 Rumusan Masalah
Sesuai skala prioritas dan ketersediaan sumber daya, maka dalam kegiatan ini masalah yang
akan diselesaikan dibatasi sebagai berikut :
• Perilaku hidraulik aliran lahar yang cukup komplek dan belum semua dimasukkan dalam
kriteria desain.
• Teknologi konstruksi sabodam yang terkait dengan pondasi mengambang belum pernah
dikaji ulang.
1.3 Tujuan
Tujuan dari Kegiatan Kajian Konsep Pondasi Mengambang pada Bangunan Sabo adalah : untuk
mengkaji kelemahan penerapan konsep pondasi mengambang pada bangunan sabodam agar
tidak lagi terjadi kegagalan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Bangunan Sabodam
Data yang diperlukan untuk perencanaan sabodam menurut Standar Nasional Indonesia (SNI)
03-2851-2004 tentang tata cara perencanaan teknis bendung penahan sedimen, terdiri dari :
peta topografi, peta geologi, data hidrologi, data geoteknik dan peta zona kegempaan, data
geometri sungai, data morfologi sungai (Iebar sungai, kemiringan dasar sungai, lokasi bangunan
yang akan direncanakan}.
Tinggi efektif sabodam ditentukan berdasarkan kapasitas tampung rencana, dan tinggi jagaan
ditentukan berdasarkan besarnya debit banjir dengan kisaran tinggi jagaan w = 0,6 ~ 1,5 m.
Sabodam harus stabil terhadap penggulingan, penggeseran dan tanah dasar mampu memikul
beban berat sendiri sabodam serta aman dari bahaya rembesan.
Pengamanan Bangunan Sabodam dari Gerusan Lokal
Menurut pedoman teknik pengamanan bangunan sabo dari gerusan lokal No. Pd T-17-2004,
disebutkan bahwa bangunan sabodam aman dari degradasi dasar sungai jika titik temu antara
garis kemiringan dasar sungai rencana (lp) dengan subdam pada sabodam di hulunya berada di
atas dasar pondasi subdam. Dan bangunan sabodam aman dari gerusan lokal jika kedalaman
gerusan lokal maksimum di hilir subdam lebih dangkal dari dalamnya pondasi subdam.
Pondasi mengambang Sabodam
Menurut buku perencanaan bangunan pengendali sedimen (Volcanic Sabo Technical Centre
kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency, 1985}, secara umum pondasi
sabodam disarankan untuk diletakkan pada batuan dasar. Namun, untuk daerah gunungapi
yang letak batuan dasarnya berada pada lapisan yang cukup dalam, maka pondasi sabodam
tidak memungkinkan untuk diletakkan pada lapisan tanah dasar, sehingga pondasi sabodam
diletakkan di dalam lapisan tanah endapan hasil erupsi pembentuk alur sungai yang telah
terakumulasi dan terkonsolidasi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini yang kemudian dikenal
sebagai pondasi mengambang atau terapung (floating foundation}.
Sabodam dibuat dengan tujuan untuk menahan, menampung dan mengontrol sedimen.
Dengan ketiga fungsi tersebut menjadikan sabodam (check dam} merupakan bangunan paling
dominan dalam sistem pengendalian sedimen dibandingkan bangunan lainnya (groundsill,
tanggul, dll}.
Dalam memilih lokasi bangunan sabodam, lebih mengutamakan pertimbangan optimalisasi
fungsi bangunan dari pada pemilihan landasan batuan keras yang letaknya sangat dalam.
Sebagai konsekuensinya, pondasi sabodam akan terletak pada lapisan pasir yang memberikan
kesan bangunan seolah mengambang, tidak bertumpu pada lapisan batuan atau tanah keras.
Oleh karena itu, tata letak bangunan sabodam dalam satu sistem pengendalian sedimen
dilakukan dengan prinsip untuk sa ling mendukung antara bangunan satu dengan lainnya.
Gambar 2.1 menggambarkan skema tata letak bangunan sabo pada alur sungai dan Gambar 2.2
menunjukkan konstruksi pondasi mengambang pada bangunan sabodam.
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Gambar 2.1: Skema tata letak bangunan sabo pada alur sungai

·0

0
.. o .. 0.
0

· · .9

.o

Pasir, kerikil
dan batu

0

0· . . ·0· .

0
0
0
. . . . o .. o . . . . . o.. . . .
o ·o·o· 0 . o. 0 ..o . . . . ~. o. o
. . . . . o·. 0 . . o . . . . ·O
0

Tanah Keras I

·o.
...... .

0. . . . . . . .

. 0..

o

. 0· ·o· .0

Bed Rock

Sumber: Yachiyo, 1998
Gambar 2.2 : Konstruksi pondasi mengambang bangunan sabodam

Jika tata letak sabodam yang dibangun secara seri artinya bangunan yang satu mendukung
bangunan lainnya, dengan jarak tertentu yang disyaratkan agar sabodam stabil dan aman dari
gerusan lokal.
Rembesan dan Erosi buluh
Untuk mengetahui terjadinya rembesan {seepage) yang membawa partikel tanah sebagai erosi
buluh {piping) di bawah bangunan sabodam pada tanah dasar pasir dan krikil yang akan
mempengaruhi stabilitas sabodam, kecepatan kritik dapat dihitung dengan Rumus "critical
velocity" Darcy (1856) sebagai berikut :
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debit air rembesan (cm /det)
koefisien permeabilitas (cm/det)
2
luas penampang (cm )
hydraulic gradient= h/1
kecepatan aliran dari Hukum Darcy (cm/det)
kecepatan aliran diantara partikel pasir (cm/det)
2
luas pori diantara penampang A (cm )
porositas.

Kecepatan aliran rembesan diantara partikel tanah di bawah sabodam yang terjadi
(V5 ) dibandingkan terhadap kecepatan kritik (Vc), jika V5 > Vc maka partik~l tanah
mulai bergerak mengapung dan akan terbawa oleh aliran rembesan.
Kecepatan kritik (Vd secara teoritis telah diselidiki oleh Justin yang besarnya
ditunjukkan pada Tabel1.
Tabel1: Kecepatan kritik (Vd
Diameter butiran (mm)
Kecepatan kritik (cm/det)
5,00
22,86
3,00
17,71
1,00
10,22
0,80
9,14
7,23
0,50
0,30
5,60
0,10
3,23
2,87
0,08
2,29
0,05
1,77
0,03
0,01
1,02
Sumber: Justin dalam Buku Perencanaan bangunan pengendali sedimen VSTC-JICA, 1985

Dan bisa juga digunakan Metode Bligh atau Lane.
Rumus Bligh :

Cc <
-

Dengan:

Cc
I
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koefisien rayapan (creep coeficient)
panjang rayapan (m)
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2.d

=

h

=

~h

bertambahnya panjang garis seepage dengan adanya
turap atau koperan.
beda tinggi air (m)
hl-h2.

Rumus Lane:

Metode Flow Net

Rembesan di bawah sabodam dapat terjadi ketika tanah dasar bangunan jenuh dengan air.
Penyebab rembesan dapat dikatogerikan dalam dua hal, yakni rembesan karena aliran air
tanah dangkal dan rembesan karena aliran banjir. Rembesan karena aliran air tanah dangkal
terjadi saat tanah di bawah bangunan sabodam jenuh air dari air tanah. Sedangkan, rembesan
karena aliran banjir terjadi saat tanah jenuh air akibat resapan aliran banjir yang melintas di
sungai.
Oleh karena sifat dasar bangunan sabodam yang diletakkan pada tanah yang masih memiliki
tingkat kelolosan air, maka rembesan pada dasar bangunan sabodam tidak dapat dihindari.
Bangunan sabodam tidak memiliki turap atau tembok yang tidak lolos air, yang biasanya
digunakan untuk memperkecil debit rembesan. Bangunan sabodam juga tidak memiliki pondasi
khusus yang berupa lapisan kedap air seperti lapisan lempung atau batuan keras. Alhasil,
desain bangunan sabodam harus memperhitungkan kemungkinan terjadinya rembesan.
Rembesan di bawah sabodam harus masih dalam batas-batas keamanan yang diperkenankan,
maka analisis rembesan di bawah bangunan sabodam dilakukan dengan menggunakan teori
flownet. Melalui analisa tersebut, dapat dihitung dan diperkirakan besaran debit rembesan
pada bangunan sabo yang dijadikan contoh, yakni sabodam PU-Dl, di Kali Putih, Kabupaten
Mage lang.
Teori flownet memiliki tiga parameter utama, yakni permeabilitas tanah, garis eqipotensial,
garis aliran, dan satu variabel beda tinggi gradien aliran air. Permeabilitas tanah atau yang
sering disebut tingkat kelolosan air merupakan parameter yang nilainya dapat diukur dengan
percobaan laboratorium maupun uji geolistrik. Garis eqipotensial adalah garis yang
menggambarkan kontur aliran yang memiliki potensial tekanan yang sama. Garis aliran adalah
garis yang menunjukkan alur aliran rembesan yang diharapkan memiliki lintasan yang sama
panjang.
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Gam bar 2.3 : Flownet di bawah sabodam
Dari gambar rehab-rekon sabodam PU-01 Mranggen (Gambar 2.4) dapat diketahui beda tinggi
antara peluap maindam dan peluap subdam H m. Sedangkan besarnya koefisien rembesan
(k) didapat dari hasil percobaan constant head permeability test. Serta besarnya garis aliran
(Nf) dan garis eqipotensial (Nd) diambil secara grafis.
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Gambar 2.4 : Gambar Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sabodam PU-01 Mranggen
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Dari data tersebut dapat dihitung besarnya debit satuan rembesan (q) = k. H. Nf/Nd
Dengan:
h
=
Nf
=
Nd

beda tinggi muka air hulu dan hilir sabodam (m)
garis aliran
garis eqipotensial

Disamping itu apabila besarnya tekanan rembesan ke atas yang terjadi dalam tanah sama
dengan besarnya kemiringan hidraulik kritis (icr), maka tanah akan pada kondisi mengapung.
Kemiringan hidraulik kritis (icr) didefinisikan sebagai gradien hidrolik minimum yang akan
menyebabkan kondisi mengapung pada tanah tertentu. Keadaan semacam ini dapat berakibat
terangkutnya butir-butir tanah halus, sehingga terjadi pipa-pipa di dalam tanah yang disebut
piping. Akibat terjadinya pipa-pipa yang berbentuk rongga, dapat mengakibatkan pondasi
bangunan sabodam mengalami penurunan, hingga mengganggu stabilitas bangunan sabodam.
Untuk mengetahui tekanan rembesan yang terjadi telah mengubah keseimbangan tanah dan
membawa partikel butir-butir tanah, maka menurut teori kondisi mengapung (quick condition)
dapat diketahui melalui perhitungan nilai kemiringan hidraulik kritis (critical exit gradient)
dengan rumus sebagai berikut:

Gs- 1

icr =

1

+

e

Dengan:
I Cr
Gs

=

critical exit gradient
berat jenis tanah
angka pori (voids ratio)

=

e

Sedangkan besarnya nilai kemiringan hidraulik hitungan dapat dihitung rumus :
.
leal

H

L

=

Dengan:
leal

H
L

=
=

=

kemiringan hidraulik hitungan
beda tinggi muka air di hulu dan di hilir bangunan sabodam (m)
panjang lintasan rembesan (m)

Harza {1935) memberikan faktor keamanan bangunan air terhadap bahaya piping sebagai
berikut:

SF =

icr
icar

> 3 atau 4

Stabilitas terhadap daya dukung

Daya dukung (bearing capacity) adalah kemampuan tanah dalam mendukung beban pondasi
struktur yang terletak di atasnya. Daya dukung menyatakan tahanan geser tanah untuk
melawan penurunan (settlement) akibat pembebanan, yaitu tahanan geser yang dapat
dikerahkan oleh tanah disepanjang bidang gesernya. Penurunan terjadi apabila tanah dasar
tidak mampu mendukung bangunan yang terletak di atasnya.
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rv {1 ± hz
6. EJ
= b;

0"1,2

Dengan,
o 1, 2
'i..V
=
b2
=
E

tegangan tanah vertikal pada pondasi (ton/m
jumlah gaya-gaya vertikal yang bekerja (ton)
Iebar dasar pondasi (m)
eksentrisitas (m)

2

)

Faktor aman baik untuk geser maupun guling diambil sekurang-kurangnya dua dengan
pertimbangan bahwa impact force aliran lahar pada umumnya sangat tinggi, gradasi butiran
sedimen dapat mencapai diameter yang sangat besar (diameter batu pada banjir lahar pasca
erupsi Gunungapi Merapi 2010 dapat mencapai > 5 m).
Disamping itu bangunan Sabodam harus direncanakan sedemikian rupa sehingga aman dan
terhindar dari hal-hal yang dapat mengakibatkan berkurangnya kekuatan yaitu :
a. Peluap Sabodam harus mampu melewatkan debit banjir rencana.
b. Peluap Sabodam harus aman terhadap abrasi dan benturan.
c. Bangunan Sabodam harus aman terhadap gerusan lokal, rembesan dan erosi buluh.
d. Sayap Sabodam harus aman terhadap benturan dan gerusan.
e. Lantai lindung (appron) harus aman terhadap terjunan dan benturan.
f. Tembok tepi (side wall) harus terhindar dari terjunan.
Analisa stabilitas sabodam dapat dihitung berdasarkan gaya-gaya yang bekerja sebagaimana
Tabel2.

Tabel 2 : Gaya-gaya yang diperhitungkan dalam ana lisa stabilitas sabodam

Tinggi
Sa bod am

---H

- Berat sendiri dam
- Tekanan hidrostatis

-

-

-

s 15m

H >15m

-

Berat sendiri dam
Tekanan hidrostatis
Tekanan tanah
Tekanan air ke atas
(uplift)
- Tekanan air dinamik
(getaran/gempa)

Pusat Litbang Sumber Oaya Air

Pada keadaan banjir
laharI debris

Pada keadaan Banjir
biasa

Pada keadaan Normal

Berat sendiri dam
Tekanan hidro;tatis
Tekanan tanah'
Tekanan air ke atas
(uplift)

Berat sendiri dam
Tekanan hidrostatis
Tekanan tanah
Tekanan debris
(impact force)

Berat sendiri dam
Tekanan hidrostatis
Tekanan tanah
Tekanan air ke atas
(uplift)
- Tekanan debris
(impact force)
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BAB Ill
KONSEP PONDASI MENGAMBANG SABODAM

3.1

Dasar-dasar Pemikiran

Pada prinsipnya pondasi bangunan melintang sungai (bendungan, bendung irigasi dll) selalu
diletakkan pada batuan dasar (bed rocks), akan tetapi untuk daerah gunungapi letak lapisan
tanah kerasnya berada pada lapisan yang cukup dalam, sehingga untuk meletakkan pondasi
pada lapisan batuan dasar tidak dimungkinkan dari segi efektif dan efisien.
Komposisi material dasar sungai untuk sungai-sungai gunungapi biasanya didominasi pasir,
kerikil, dan batu yang memiliki daya dukung yang cukup baik.
Dilihat dari fungsi, maka sabodam berfungsi untuk menahan, menampung dan mengendalikan
sedimen yang ada di hulunya, dan bukan untuk menampung air, sehingga air diperbolehkan
lolos ke hilir.
3.2

Kelebihan dan Kelemahan Pondasi Mengambang

Sabodam pondasi mengambang mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:
a)

Kelebihan Pondasi Mengambang
1) Pondasi tidak terlalu dalam, yang berarti lebih efisien.
2) Metode pelaksanaan konstruksi tidak kompleks.
3) Perhitungan desain cukup sederhana.

b)

Kelemahan Pondasi Mengambang
1) Material dasar sungai penumpu pondasi sabodam yang berupa pasir, kerikil, dan batu
memiliki sifat lepas dan lolos air, sehingga mudah tergerus aliran (mudah ter-erosi) di
bagian hilir kaki subdam.
2) Di bagian bawah sabodam bisa ditembus oleh aliran rembesan, karena material dasar
sungai yang bersifat granulair.
3) Sabodam pondasi mengambang lemah apabila hanya hanya didesain sebagai
bangunan tunggal (single structure).

3.3

Penerapan Pondasi Mengambang

Struktur sabodam dengan pondasi mengambang cocok diterapkan pada sungai-sungai daerah
gunungapi maupun nongunungapi yang letak batuan dasarnya sangat dalam, dengan jenis
material dasar sungai yang banyak mengandung pasir, kerikil, dan batu. Jika letak batuan dasar
(bed rocks) tidak terlalu dalam, maka pondasi sabodam disarankan untuk tetap diletakkan pada
batuan dasar.
Untuk meningkatkan stabilitas, tata letak bangunan sabodam diterapkan dengan sistem seri I
deret (step dams) yang merupakan serangkaian bangunan sabodam dalam satu sistem sungai
dari hulu sampai dengan hilir.
Perlu diperhatikan bahwa dalam perencanaan sabodam harus mempertimbangkan juga
kebutuhan suplai sedimen untuk pemeliharaan alur sungai di hilir bangunan sabodam.
Sehingga sedimen produksi dari daerah hulu tidak disarankan untuk ditampung seluruhnya di
hulu bangunan sabodam dan harus ada yang dilepas sebagian ke hilir dalam rangka
Pusat Litbang Sumber Daya Air
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pemeliharaan alur sungai termasuk menyediakan sebagian untuk aktifitas penambangan bahan
galian galangan C.
Untuk itu dalam merencanakan tinggi bangunan sabadam harus dilakukan secara praparsianal,
yang sesuai dengan kandisi Japangan, artinya tinggi sabadam ditentukan dengan
mempertimbangkan patensi suplai sedimen dari hulu, dan rencana sedimen yang akan
ditampung pada sabadam dan juga sedimen yang diijinkan untuk mengalir ke hilir.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerapkan teknalagi saba sejak
tahun 1970, diawali ketika banyak kejadian banjir lahar/sedimen pada sungai-sungai lahar di
daerah gunungapi, seperti daerah Gunungapi Merapi di Yagyakarta, Gunungapi Semeru di
Lumajang Jawa Timur, Gunungapi Kelud di Kediri Jawa Timur, Gunungapi Galunggung di
Tasikmalaya Jawa Barat, dan Gunungapi Agung di Bali.
Teknalagi saba juga diterapkan pada daerah nanvulkanik yang memiliki permasalahan
sedimen. Daerah yang telah menerapkan teknalagi saba dengan membangun bangunan
pengendali sedimen antara Jain : Daerah Pulau Jawa, Provinsi Bali, Pravinsi Nusa Tenggara
) Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, Pravinsi
Garontala, Pravinsi Sulawesi Tengah, Pravinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Lampung, Pravinsi
Sumatera Selatan, Pravinsi Sumatera Barat, dan Pravinsi Sumatera Utara. llustrasi tata letak
bangunan sabadam secara seri disajikan pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.2 : Sketsa notasi yang digunakan dalam desain sabodam

Sabodam 1
Volume

Sabodam 2
Scouring

Keterangan :
10
=
Kemiringan dasar sungai awal sebelum dibangun Sabodam
Is
= Kemiringan dasar sungai statis = 1/2 . lo
lct
=
Kemiringan dasar sungai dinamis = 2/3 . lo
H
=
Tinggi maindam

=

C

H )
Io- Is

= Jarak mendatar antara sisi hulu peluap sabodam sampai

dengan titik perpotongan 10 dengan Is.

=

C

H
)
Io- Id

=

Jarak mendatar antara sisi hulu peluap sabodam sampai

dengan titik perpotongan 10 dengan lct.

Gambar 3.3 :

Sketsa notasi 10 , 15 dan ld yang digunakan dalam perhitungan sedimen
tertampung di hulu sabodam
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Dengan memperhatikan keseimbangan sedimen hulu-hilir, maka implementasi di lapangan
harus dilakukan secara matang dan mengacu pada konsep dasar pengendalian lahar dalam satu
kesatuan sistem sungai dari hulu sampai dengan hilir.
Tata letak sistem pengendalian aliran lahar untuk daerah gunungapi (Gambar 2.1) dibagi dalam
tiga bagian sebagai berikut :

a)

Daerah produksl sedimen

Pada daerah produksi sedimen, umumnya jenis sedimen berupa batu-batu ukuran besar.
Jenis bangunan sabodam yang disarankan adalah bangunan penangkap batu-batu besar yang
berupa sabodam tipe terbuka (open type sabodam), sebagaimana Gam bar 3.4 dan Gambar 3.5.

Gambar 3.4 : Slit sabodam Kali Bedog BD-RDl

Gambar 3.5 : Checkdam kombinasi dengan jembatan
penyeberangan Kali Krasak KR-DS Tunggularum

Pus at Litbang Sumber Daya Air
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b)

Daerah transportasl sedlmen

Untuk daerah transportasi sedimen, ukuran butiran sedimen agak kecil dibanding dengan
daerah produksi sedimen yaitu batu ukuran sedang sampai kerikil, karena batu-batu besarnya
telah tertahan di hulu. Jenis bangunan sabo yang disarankan adalah sabodam dengan lubang
drainase atau sabodam tipe tertutup (closed type sabodam) sebagaimana Gambar 3.5 dan
Gambar3.6.

Gambar 3.6 : Sabodam Kali Gendol GE-DS

Gambar 3.7 : Sabodam Kali Krasak KR-c2

Pus at Litbang Sumber Daya Air
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c)

Daerah pengendapan sedlmen

Pada daerah pengendapan sedimen, jenis sedimen berupa material halus jenis kerikil,
pasir dan lanau.
Jenis bangunan sabodam yang disarankan adalah dam ambang dasar (bottom controller)
seperti groundsi/1 dan bed girdle.

Gam bar 3.8 : Groundsi/1 Kebon Agung Kali Progo PR-GSl

3.4 Keruntuhan Sabodam pasca erupsi Gunungapi Merapi 2010
Berdasarkan pengamatan dan identifikasi kerusakan sabodam pasca erupsi Gunungapi
Merapi 2010, maka ditemukan beberapa penyebab keruntuhan sabodam Kali Putih antara lain
1) Debit banjir lahar yang sangat besar. Dari penelitian Chandra Hassan et al. (2013) besarnya
3
3
debit aliran lahar sebesar ± 3.325 m /det tujuh kali lebih besar dari debit desain 478 m /det
dengan kala ulang 100 tahun.
2) Penambangan galian golongan C yang tidak terkendali.
3) Konsep pondasi mengambang yang belum sempurna.
4) Tata letak bangunan sabodam yang masih perlu diperbaiki.
5) Gerusan lokal.
Proses keruntuhan sabodam akibat gerusan lokal diperlihatkan pada Gambar 3.9.
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(A) Sebelum erupsi. (B) Aliran lahar pertama mengisi bagian tengah dan aliran lahar kedua
memgisi bagian tepi. (C) Aliran lahar ketiga menggerus dasar sungai di hilir subdam dan aliran
keempat melewati sayap sabodam dan. (D & E) Aliran lahar kelima menggerus tebing sungai,
dan (F) Saba rusak berat karena gerusan lokal.
Gambar 3.9 : Proses keruntuhan sabodam akibat gerusan lokal pasca erupsi G. Merapi 2010

3.5 Penyempumaan Konsep Pondasi Mengambang
Berdasarkan penyebab kerusakan sabodam akibat banjir lahar pasca letusan Gunungapi
Merapi 2010, maka untuk meningkatkan stabilitas sabodam ke depan perlu dilakukan
pembenahan desain antara lain sebagai berikut :
a)
b)

c)

d)

Memantapkan tata letak sabodam yang ada dengan mengevaluasi jarak antar bangunan
sabodam yang berurutan sesuai dengan jarak aman yang disyaratkan.
Mendorong implementasi sabodam tipe terbuka pada daerah hulu (daerah produksi
sedimen) untuk me nahan di hulu batu-batu besar dan meloloskan butir yang lebih kecil ke
hilir. Disatu sisi, sabodam tipe terbuka berfungsi sebagai pemperlambat waktu tiba banjir
dan menurunkan kecepatan serta energi aliran banjir, sehingga daya gerus pada alur dan
tebing sungai menurun. Dan di sisi lain, sabodam tipe terbuka lebih banyak menyalurkan
sedimen ke hilir yang sangat bermanfaat untuk menutup kembali dasar sungai yang
tererosi (pemeliharaan alur sungai).
Untuk meningkatkan stabilitas sabodam, maka perlu dibuat sabodam dengan seri kecil
artinya dibuat sabodam dengan jarak sangat dekat dengan sabodam di hulunya, sehingga
mirip dam bertingkat (steps dam) yang letaknya dipilih dua lokasi untuk daerah produksi
sedimen dan satu lokasi untuk daerah transportasi sedimen. Sabodam tambahan ini yang
disebut sabodam pengunci (jangkar) untuk satu kelompok sabodam yang ada di hulunya
(Chandra Hassan, et al, 2013).
Sayap maindam ke depan perlu didesain dengan mempertimbangkan kemungkinan
limpasan lahar di atas sayap maindam mengingat pasca letusan 2010 ada limpasan di atas
sayap maindam, dengan tetap dimiringkan ke tengah alur sungai.
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e)

f)

Dari analisis struktur dengan kasus PU-01 terhadap gerusan lokal menggunakan Rumus
Lacey diperoleh nilai kedalaman gerusan lokal 6,75 m. Dan menurut data hasil survai
kerusakan sabodam pasca erupsi Gunungapi Merapi 2010 kedalaman gerusan lokal yang
terjadi berkisar 1,4 "' 9 m, dan kedalaman pondasi subdam yang ada berkisar 3,5 "' 6 m,
sedangkan dari hasil uji model hidraulika tercatat kedalaman gerusan lokal maksimum
sebesar 11,18 m.
Untuk lebih meningkatkan stabilitas sabodam terhadap bahaya lokal scouring dan
degradasi dasar sungai, maka kedepan disarankan kedalaman pondasi subdam dibuat
berkisar 4,5 "' 8 m, dengan ketentuan batas minimum menunjukkan lokasi sabodam di
sungai bagian hilir, sedangkan batas maksimum menunjukkan sabodam yang berada di
bagian hulu.
Pondasi sabodam merupakan struktur yang cukup memegang peranan penting. Dalam hal
ini pondasi sabodam yang dimaksudkan dibatasi adalah pondasi subdam. Karena pondasi
subdam yang terkena dampak loncatan air dari maindam kemudian menggerus dasar
sungai tepat di hilir subdam. Meskipun jika dilihat dari jenis strukturnya maka subdam
dikategorikan sebagai bangunan pelindung dam utama (maindam).
Perencanaan sabodam secara detail sudah dituangkan dalam SNI 03-2851-2004 tentang
Tata Cara Perencanaan Teknik Bendung Penahan sedimen, dimana subdam letaknya
sudah diatur yaitu jarak antara maindam ke subdam (L) (1,5 "' 2) x (H 1+h 3 ) dan tinggi
subdam dari dasar lantai lindung (appron) juga diatur (H2) (1/3"" 1/4) H. (lihat Gambar:
3.2). Namun dalamnya pondasi subdam dari lantai lindung atau dari peluap subdam
belum ada ketentuannya.
Agar perencana lebih mudah dalam melakukan perencanaan maka perlu ada
ketentuannya. Misalnya untuk daerah hulu (daerah produksi sedimen dimana kemiringan
dasar sungai > 6 %) maka tinggi subdam paling sedikit 55% x tinggi maindam (H).
Kedua, untuk daerah produksi sedimen tipe sabodam disaran menggunakan tipe terbuka
(slit sabodam) dengan tujuan untuk memperlambat waktu konsentrasi, melepas sedimen
ke hilir untuk maintenance alur dan menyediakan sejumlah sedimen untuk aktivitas
penambangan, serta menahan batu-batu besar agar tidak mencapai daerah permukiman
yang ada di bagian hilir. Jarak atar slit jangan terlalu dekat agar tidak langsing dan tetap
kuat.

=
=

Sa bod am yang sudah
Sabodam Baru
Tambahan
Gambar 3.10 : Sketsa Sabodam pengunci Uangkar)
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BABIV
KESIMPULAN
4.1

Kesimpulan
Penyebab kerusakan sabodam pasca erupsi Gunungapi Merapi 2010 dominan akibat lokal
scouring dengan kedalaman berkisar 9 m. Sebagian keruntuhan dipicu oleh pelimpasan
banjir lahar di atas sayap maindam yang melongsorkan timbunan tembok tepi dan
subdam. Ketinggian subdam pada sabodam Kali Putih Gunung Merapi yang ada sebelum
erupsi 2010 berkisar 3,5 "' 6 m. Sistem seri yang ada belum sempurna karena masih ada
beberapa sabodam yang jarak antar sabodam berurutannya masih terlampau jauh.
lmplementasi bangunan slit sabodam pada daerah hulu untuk menahan batu-batu besar
belum secara konsisten diterapkan, sehingga masih ada dijumpai batu besar yang
terangkut sampai ke daerah hilir.

4.2

Saran
Untuk meningkatkan stabilitas bangunan sabodam, maka kedepan dalam perencanaan
sabodam perlu dipertimbangkan penambahan kedalaman pondasi sabodam sekurangkurangnya 2 m dan termasuk perlu dipertimbangkan peninggian sayap maindam. Sistem
seri yang ada perlu ditambah seri kecil sebagai pengunci kelompok sabodam yang ada di
hulunya.
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