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I. PENDAHULUAN

,. ,. LAfAR BELAKANG

Berdasarkan kepustakaan mengenai sejarah kehidupan manusia, dapat
dikethaui bahwa hubungan antara manusia dengan sumber daya air sudah terjalin
sejak beradab-abad yang lalu.

Kerajaan-kerajaan besar yang sempat mencapai kejayaannya, baik di negara
kita maupun di belahan dunia yang lain, sebagian besar muncul dan berkembang
dari lembah dan tepi sungai (Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mesir, Mesopota-
mia, dU.)

Beberapa hal penting yang menyebabkan eratnya hubungan manusia dengan
sumber daya air, dapat disebutkan antara lain :

a. Kebutuhan manusia akan kebutuhan makanan nabati :

Untuk kelangsungan hidupnya, manusia membutuhkan juga makanan nabati.
Jenis makanan ini didapat manusia dari usahanya dalam mengolah tanah
dengan tumbuhan penghasil makanan. Untuk keperluan tumbuh dan
berkembangnya, tanaman tersebut memerlukan penanganan khusus, terutama
dalam pengaturan akan kebutuhan airnya. Manusia kemudian membuat
bangunan dan saluran yang berfungsi sebagai prasarana pengambil, pengatur
dan pembagi air sungai untuk pembasahan lahan pertaniannya. Bangunan
pengambil air tersebut berupa bangunan yang sederhana dan sementara
berupa tumpukan batu, kayu dan tanah, sampai dengan bangunan yang
permanen seperti bendung, waduk dan bangunan-bangunan lainnya.

b. Kebutuhan manusia akan kenyamanan dan keamanan hidupnya : Seperti
telah diketahui bersama, dalam keadaan biasa dan normal, sungai adalah
mitra yang baik bagi kehidupan manusia. Namun, dalam keadaan dan saat-
saat tertentu, sungaipun adalah musuh manusia yang akan merusak
kenyamanan dan keamanan hidupnya. Pada setiap kejadian dan kegiatan
yang ditimbulkan oleh sifat dan perilaku sungai, manusia kemudian berfikir
dan berupaya untuk sebanyak-banyaknya memanfaatkan sifat dan perilaku
sungai yang menguntungkan dan memperkecil atau bahkan berusaha
menghilangkan sifat yang merugikan kehidupannya. Manusia lalu
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membangun bangunan-bangunan air sepanjang sungai yang bertujuan untuk
memanfaatkan sumber daya air sungai, misalnya bendungan-bendungan,
pusat listrik tenaga air ataupun membuat bangunan yang diharapkan akan
dapat melindungi manusia terhadap beneana yang ditimbulkan oleh perilaku
sungai, misalnya waduk, krib, tanggul, penahan lereng, bronjong dan fasilitas
lainnya.

Kenyataan sejarahpun kemudian membuktikan, bahwa manusia yang tidak
bisa bersahabat dan melestarikan keberadaan sumber daya air yang ada, akan
surut dan runtuh kejayaannya. Kehaneuran tersebut tidak hanya semata-mata
karena disebabkan oleh beneana yang ditimbulkan oleh.perilaku sungai, namun
kebanyak merupakan proses akibat menurunnya fungsi sumber daya air sungai
sehingga mematikan beberapa sarana dan prasarana yang penting bagi kehidupan
manusia.

1.2. BEBERAPAPENGERTIAN

a. Daerah pengaliran : adalah daerah pada pengaliran sungai (DPS), dimana
apabila terjadi peristiwa-peristiwa alam dan perubahan hidro-klimatologi,
akan mempengaruhi kondisi pengaliran pada sungai tersebut.

b. Daerah irigasi atau daerah pengairan : adalah kesatuan wilayah ataudaerah
yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

e. Daerah potensial : adalah daerah yang mempunyai kemungkinan baik untuk
dikembangkan.

d. Daerah fungsional : adalah bagian dari daerah potensial yang telah memiliki
jaringan irigasi yang telah dikembangkan; luas daerah fungsional ini sama
atau lebih keeil dari daerah potensial.

e. Jaringan irigasi : adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan
dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan,
pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunannya.

f. Petak irigasi : adalah petak lahan yang memperoleh pemberian air irigasi
dari satu jaringan irigasi.

g. Penyediaan irigasi : adalah penentuanbanyaknya air yang dapat dipergunakan
untuk menunjang pertanian.
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h. Pembagian air irigasi : adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak
yang berwenang dalam ekspoitasi pada jaringan irigasi utama hingga ke
petak tersier.

1. Pemberian air irigasi : adalah penyaluran jatah air irigasi dari jaringan
utama ke petak tersier.

J. Penggunaan air irigasi : adalah pemanfaatan air irigasi di tingkat usaha tani.

1.3. TUJUANDAN MANFAAT

Tujuan pembuatan suatu bangunan air di sungai adalah sebagai upaya
manusia untuk meningkatkan faktor yang menguntungkan dan memperkecil
atau menghilangkan faktor yang merugikan dari suatu sumber daya air terhadap
kehidupan manusia.

Manfaat dari suatu bangunan air di sungai adalah untuk membantu manusia
dalam kelangsungan hidupnya, dalam upaya penyediaan makanan nabati dan
memperbesar rasa aman dan kenyamanan hidup manusia terutama yang hidup
di lembah dan di tepi sungai.

Tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya untuk penyediaan dan
pengaturan air untuk menunjang pertanian, dari sumber air ke daerah yang
memerlukan dan mendistribusikan secara teknis dan sistematis.

Adapun manfaat suatusistem irigasi adalah :

a. untuk membasahi tanah, yaitu membantu pembasahan tanah pada daerah
yang curah hujannya kurang atua tidak menentu.

b. untuk mengatur pembasahan tanah, yang dimaksudkan agar daerah pertanain
dapat di airi sepanajng waktu, baik pada musim kemarau mupun pada
musim penghujan.

c. untuk menyuburkan tanah, yaitu dengan mengalirkan air yang mengandung
lumpur pada daerah pertanian sehingga tanah dapat menerima unsur-unrur
penyubur.

d. untuk kolmatase, yaitu meninggikan tanah yang rendah (rawa) dengan
endapan lumpur yang dikandung oleh air irigasi.
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e. untuk penggelontoran air di kota, yaitu dengan menggunakan air irigasi,
kotoran/sampah di kota digelontor ke tempat yang telah disediakan dan
selanjutnya dibasmi secara alamiah.

f. pada daerah dingin, dengan mengalirkan air yang suhunya lebih tinggi
daripada tanah, dimungkinkan untuk mengadakan pertanianjuga pada musim
tersebut.
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TEKNIKIRIGASI

2.1. UMUM

Bangunan dan saluran irigasi sudah dikenal orang sejak zaman sebelum
Masehi. Hal ini dapat dibuktikan oleh peninggalan sejarah, baik sejarah nasional
maupun sejarah dunia. Keberadaan bangunan tersebut disebabkan oleh adanya
kenyataan bahwa sumber makanan nabati yang disediakan oleh alam sudah
tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Segi teknis dari persoalan
pertanian ini menimbulkan permasalahan dari yang paling sederhana sampai
yang paling sulit.

Air tunduk pada hukum gravitasi, sehingga air dapat mengalir melalui
saluran-saluran secara alamiah ke tempat yang lebih rendah. Untuk keperluan
air irigasi, dengan cara yang paling sederhanapun telah dapat dicapai hasil yang
cukup memadai.

Kemajuan ilmu dan teknologi senantiasa memperluas batas-batas yang dapat
dicapai dalam bidang keirigasian. Manusia mengembangkan ilmualam, ilmu
fisika dan juga hidrolika yang meliputi statika dan dinamika benda cairoSemua
ini membuat pengetahaun tentang irig~si bertambah lengkap.

2.2. KUALITASAIR IRIGASI

Tidak semua air cocok untuk dipergunakan bagi kebutuhan air irigasi. Air
yang dapat dinyatakan kurang baik untuk air irigasi biasanya mengandung :

a. bahan kimia yang beracun bagi tumbuhan atau orang yang makan tanaman
itu,

b. bahan kimia yang bereaksi dengan tanah yang kurang baik,
C. tingkat keasaman air (Ph),
d. tingkat kegaraman air,
e. bakteri yang membahayakan orang atau binatang yang makan tanaman yang

diairi dengan air tersebut.

Sebenarnya yang menentukan besarnya bahaya adalah konsentrasi senyawa
dalam larutan tanah. Dengan demikian, kriteria yang didasarkan pada kegaraman
air irigasi hanyalah merupakan suatu pendekatan saja. Pada awal pemakaian air
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yang kurang baik dalam jaringan irigasi, bahaya tersebut tidak akan terlihat.
Namun dengan bergulirnya waktu, konsentrasi garam di dalam tanah akan
meningkat. -

Sejumlah unsur dapat merupakan racun bagi tanaman atau binatang. Misalnya
kandungan boron sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, namun konsentrasi
lebih dari 0,05 mg/liter akan dapat menggangu sitrus, kacang-kacangan dan
buah musiman. Untuk kandungan boron yang lebih dari 4 mg/liter, semua tanaman
dianggap akan mendapatkan gangguan. Boron terkandung dalam sabun sehingga
dapat merupakan faktor yang kritis dalam penggunaan limah bagi irigasi.

Selenium, walaupun dalam konsentrasi rendah, sangat beracuri bagi ternak
dan harns dihindari. Garam-garamyang berupa kalsium, magnesium dan potasium
dapat juga berbahaya bagi air irigasi. Dalam jumlah yang berlebihan, garam-
garam ini akan mengurangi kegiatan osmotik tanaman, mencegah penyerapan
zat giri dari tanah. Di samping itu, garam-garam ini dapat mempunyai pengarnh
kirniawi tidak langsung terhadap metabolismetanaman dan mengurangi kelulusan
air dari tanah yang bersangkutan dan mencegah drainasi atau aerasi yang cukup.

Konsentrasi kritis di dalam air irigasi tergantung dari berbagai faktor, namun
jumlah yang melebihi 700 mg/liter akan berbahaya bagi beberapa jenis tanaman
dan konsentrasi yang melebihi 2000 mg/liter akan berbahaya bagi hampir seluruh
tanaman.

2.3. SISTEMIRIGASI DAN KLASIFIKASIJARINGAN IRIGASI

Dalam perkembangannya, irigasi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu :

a. Irigasi Sistem Gravitasi

Irigasi gravitasi merupakan sistem irigasi yang telah lama. dikenal dan
diterapkan dalam kegiatan usashatani. Dalam sistem irigasi ini, sumber air
diambil dari air yang ada di permukaan burni yaitu dari sungai, waduk dah
danau di dataran tinggi. Pengaturan dan pembagian air irigasi menuju ke
petak-petak yang membutuhkan, dilakukan secara gravitatif.

b. Irigasi Sistem Pompa

Sistem irigasi dengan pompa bisa dipertimbangkan,apabilapengambilan
secara gravitatif ternyata tidak layak dari segi ekonomi mauupn teknik.
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Cara ini membutuhkan modal kecil, namun memerlukan biaya ekspoitasi
yang besar.

Sumber air yang dapat dipompa untuk keperluan irigasi dapat diambil dari
sungai, misalnya Setasiun Pompa Gambarsari dan Pesangrahan (sebelum
ada Bendung Gerak Serayu), atau dari air tanah, seperti pompa air suplesi
di 01 simo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

c. Irigasi Pasang-surut

Yang dimaksud dengan sistem irigasi pasang-surut adalah suatu tipe irigasi
yang memanfaatkan pengempangan air sungai akibat peristiwa pasang-surut
air laut. Areal yang direncanakan untuk tipe irigasi ini adalah areal yang
mendapat pengaruh langsung dari peristiwa pasang-surut air laut. Untuk
daerah Kalimantan misalnya, daerah ini bisa mencapai panjang 30 - 50 km
memanjang pantai dan 10 - 15 km masuk ke darat. Air genangan yang
berupa air tawar dari sungai akan menekan dan mencuci kandungan tanah
sulfat masam dan akan dibuang pada saat air laut surut.

Adapun klasifikasi jaringa irigasi bila ditinjau dari cara pengaturan, cara
pengukuran aliran air dan fasilitasnya, dibedakan atas tiga tingkatan, yaitu :

a. Jaringan Irigasi Sederhana

Oi dalam jaringan irigasi sederhana, pembagian air tidak diukur atai diatur
sehingga air lebih akan mengalir ke saluran pembuang. Persediaan air
biasanya berlimpah dan kemiringan berkisar antara sedang dan curam. Oleh
karena itu hampir-hampir tidak diperlukan teknik yang sulit untuk pembagian
air (lihat gambar 2.1.).

Jarihgan irigasi ini walaupun mudah diorganisir namun memiliki kelemahan-
kelemahan serius yakni :

1. Ada pemborosan air dan karena pada umumnya jaringan ini terletak di
daerah yang tinggi, air yang terbuang tidak selalu dapat mencapai daerah
rendah yang subur.

2. Terdapat banyak pengendapan yang memerlukan lebih banyak biaya
dari penduduk karena tiap desa membuat jaringan dan pengambilan
sendiri-sendiri.

3. Karena bangunan penangkap air bukan bangunan tetap/permanen, maka
umumya pendek.
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b. Jaringan Irigasi Semi Teknis

Pada jaringan irigasi semi teknis, bangunan bendungnya terletak di sungai
lengkap dengan pintu pengambilan tanpa bangunan pengukur di bagian
hilirnya. Beberapa bangunan permanen biasanya juga sudah dibangun di.
jaringan saluran. Sistim pembagian air biasanya serupa dengan jaringan
sederhana (lihat gambar 2.2.). Bangunan pengambilan dipakai untuk
melayani/mengairi daerah yang lebih luas dari pada daerah layanan jaringan
sederhana.

c. Jaringan Irigasi Teknis

Salah satu prinsip pada jaringan irigasi teknis adalah pemisahan antara
saluran irigasi/pembawa dan saluran pembuanglpematus. Ini berarti bahwa
baik saluran pembawa maupun saluran pembuang bekerja sesuai dengan
fungsinya masing-masing. Saluran pembawa mengalirkan air irigasi ke
sawah-sawah dan saluran pembuang mengalirkan kelebihan air dari sawah-
sawah ke saluran pembuang. (Lihat gambar 2.3).

Petak tersier menduduki fungsi sentral dalam jaringan irigasi teknis. Sebuah
petak tersier terdiri dari sejumlah sawah dengan luas keseluruhan yang
umumnya berkisar antara 50 - 100 ha kadang-kadang sampai 150 ha.

Jaringan saluran tersier dan kuarter mengalirkan air ke sawah. Kelebihan
air ditampung didalam suatu jaringan saluran pembuang tersier dan kuarter
dan selanjutnya dialirkan ke jaringan pembuang sekunder dan kuarter.

Jaringan irigasi teknis yang didasarkan pada prinsip-prinsi di atas adalah
cara pembagian air yang paling efisien dengan mempertimbangkan waktu-
waktu merosotnya persediaan air serta kebutuhan petani. Jaringan irigasi
teknis memungkinkan dilakukannya pengukuran aliran, pembagian air irigasi
dan pembuangan air lebih secara efisien. Jika petak tersier hanya memperoleh
air apda satu tempat saja dari jaringan utama, hal ini akan memerlukan
jumlah bangunan yang lebih sedikit di saluran primer, ekspoitasi yang lebih
baik dan pemeliharaan yang lebihmurah. Kesalahan dalam pengelolaan air
di petak-petak tersier juga tidak akan mempengaruhi pembagian air di
jaringan utama.

.'': . "a singkat;k1asifikasijaringan irigasi dapat dilihat pada tabeI3.1. berikut
llll.
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Tabel 3.1.
Klasifikasi Jaringan Irigasi

,-

2.4. CARAPEMBERIANAIR IRIGASI

Untuk mengalirkan dan membagi air irigasi, dikenal 4 eara utama,
yaitu :

a. Pemberian air irigasi lewat permukaan tanah, yaitu pemberian air irigasi
melalui permukaan tanah.

b. Pemberian air irigasi melalui bawah permukaan tanah, yaitu pemberian air
irigasi yang menggunakan pipa dengan sambungan terbuka atau berlubang-
lubang, yang ditanam 30- 100 em di bawah permukaan tanah.

e. Pemberian air irigasi dengan panearan,. yaitu eara pemberian air iriga.si
dalam bentuk panearan dari suatu pipa berlubang yang tetap atau berputar
pada sumbu vertikal.
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Klasifikasi Jaringan

Teknis Semi Teknis Sederhana

l. Bangunan Dtama Bangunan Bangunan Pennanen Bangunan Sementara
Pennanen atau Semi Pennanen

2. Kemampuan bangunan
dalam mengukur dan Baik Sedang Jelek

mengatur debit

3. Jaringan Saluran Sal. irigasi Sal. irigasi dan Saluran irigasi dan
dan pembuang pembuang tidak se- pembuang jadi satu
terpisah penuhnya terpisah

4. Petak Tersier Dikembangkan Belum dikembangkan Belum ada jaringan
Sepenuhnya atau densitas ba- terpisah yang di

ngunan tersier jarang kembangkan

5. Efisiensi secara
keseluruhan 50- 60% 40 - 50% <40%

6. Ukuran Tak ada ba- Sampai 2000 ha < 500 ha
tasan



Air dialirkan ke dalam pipa dan areal diairi dengan eara panearan seperti
pemanearan pada waktu hujan. Alat panear ini kadang-kadang diletakkan di
atas kereta dan dapat dipindah-pindahkan sehingga dapat memberikan
penyiraman yang merata. Pemberian air dengan eara panearan untuk
keperluan irigasi semaeam ini, belum lazim digunakan di Indonesia.

d. Pemberian air dengan eara tetesan, yaitu pemberian air melalui pipa, di
mana pada tempat-tempat tertentu diberi perlengkapan untuk jalan
keluarnyaair aga menetes pada tanah. Cara pemberian air irigasi semaeam
inipun belum lazim di Indonesia.

Cara pemberian air irigasi ini
topografi, ketersediaan air, jenis
pertimbangan lain.

tergantung pada kondisi tanah, keadaan
tanaman, iklim, kebiasaan petani dan

Cara pemberian air irigasi yang termasuk dalam eara pemberian air lewat
permukaan, dapat disebut antara lain :

a. Wild flooding : air digenangkan pada suatu daerah yang luas pada waktu
banjir eukup tinggi sehingga daerah akan eukup sempurna dalam
pembasahannya; eara ini hanya eoeok apabila eadangan dan ketersediaan
air eukup banyak.

b. Free flooding: daerah yang akan diairi dibagi dalam beberapa bagian/
petak; air dialirkan dari bagian yang tinggi ke bagian yang rendah.

e. Check flooding : air dari tempat pengambilan (sumber air) dimasukkan ke
dalam selokan, untuk kemudian dialirkan pada petak-petak yang kecil;
keuntungan dari sistem ini adalah bahwa air tidak dialirkan pada daerah
yang sudah diairi.

d. Border strip method : daerah pengairan dibagi-bagi dalam luas yang keeil
dengan galengan berukuran lOx 100 m2 sampai 20 x 300 m2; air dialirkan
ke dalam tiap petak melalui pintu-pintu.

e. Zig-zig method: daerah pengairan dibagi dalam sejumlah petak berbentuk
jajaran atau persegi panjang; tiap petak dibagi lagi dengan bantuan galengan
dan air akan mengalir melingkar sebelum meneapai lubang pengeluaran.
Cara ini menjadi dasar dari pengenalan perkembangan teknik dan peralatan
irigasi.

f. Bazin method : eara ini biasa digunakan di perkebunan buah-buahan. Tiap
bazin dibangun mengelilingi tiap pohon dan air dimasukkan ke dalarnnya
melalui selokan lapangan seperti pada ehek flooding.
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g. Furrow method : cara ini digunakan pada perkebunan bawang dan kentang
serta buah-buahan lainnya. Tumbuhan tersebut ditanam pada tanah gundukan
yang paralel dan diairi melalui lembah di antara gundukan.
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KEBUTUHANAIR IRIGASI



3. ,. PENDAHULUAN

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan evapontranspirasi, kehilangan air, kebutuhan airuntuk
tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui
hujan dan kontribusi air tanah.

Kebutuhan air sawah untuk padi ditentukan oleh faktor-faktor berikut :
a. penyiapan lahan
b. penggunaan konsumtif
c. perkolasi dan rembesan
d. pergantian lapisan air
e. curah hujan efektif.

Kebutuhan air di sawah dinyatakan dalam mmlhari atau ltldt/ha. Kebutuhan
air belum termasuk efisiensi di jaringan tersier dan utama. Efisiensi dihitung
dalam kebutuhan pengambilan air irigasi.

3.2. FAKTOR-FAKTORYANG MEMPENGARUHIKEBUTUH-
AN AIR TANAMAN

1. Topografi

Keadaan topografi mempengaruhi kebutuhan air tanaman. Untuk lahan yang
miring membutuhkan air yang lebih banyak dari pada lahan yang datar,
karena air akan lebih cepat mengalir menjadi aliran permukaan dan hanya
sedikit yang mengalami infiltrasi, dengan kata lain kehilangan air di lahan
miring akan lebih besar.

2. Hidrologi

Jumlah contoh hujan mempengaruhi kebutuhan air makin banyak curah
hujannya, maka makin sedikit kebutuhan air tanaman, hal ini di karenakan
hujan efektif akan menjadi besar.
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3. Klimatologi

Keadaan cuaca adalah salah satu syarat yang penting untuk pengelolaan
pertanian.Tanamantidak dapat bertahan dalam keadaan cuaca buruk. Dengan
memperhatikan keadaan cuaca dan cara pemanfaatannya, maka dapat
dilaksanakan penanaman tanaman yang tepat untuk periode yang tepat dan
sesuai dengan keadaan tanah. Cuaca dapat digunakan untuk rasionalisasi
penentuan laju evaporasi dan evapotranspirasi, hal ini sangat bergantung
pada jumlah jam penyinaran mataharid an radiasi matahari.

Untuk penentuan tahun/periode dasar bagi rancangan irigasi harus
dikumpulkan data curah hujan dengan jangka waktu yang sepanjang
mungkin. Disamping data curah hujan diperlukan juga penyelidikan
evapotranspirasi, kecepatan angin, arah angin, suhu udara, jumlah jam
penyinaran matahari, kelembaban.

4. Tekstur taoab

Selain membutuhkan air, tanaman juga membutuhkan tempat untuk tumbuh,
yang dalam tehnik irigasi dinamakan tanah. Tanah yang baik untuk usaha
pertanian ialah tanah yang mudah dikerjakan dan bersifat produktif serta
subur. Tanah yang baik tersebut memberi kesempatan pada akar tanaman
untuk tumbuh de~gan mudah, menjamin sirkulasi air dan udara serta baik
pada zona perakaran dan secara relatif memiliki persediaan hara dan
kelembaban tanah yang cukup.

Tanaman membutuhkan air. Oleh karena itu, pada zone perakaran perlu
tersedia lengas tanah yang cukup. Tetapi walaupun kelembaban tanah perlu
dipelihara, air yang diberikan tidak boleh berlebih. Pemberian air harus sesuai
dengan kebutuhan dan sifat tanah serta tanaman.

3.3. KEBUTUHANAIR TANAMAN

Kebutuhan air tanaman dipengaruhi oleh faktor-faktor evaporasi, transpirasi
yang kemudian dihitung sebagai evapotranspirasi.

1. . Evaporasi

Evaporasi adalah suatu peristiwa perubahan air menjadi uap. Dalam proses
penguapan air berubah menjadi uang dengan adanya energi panas matahari.
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Laju evaporasi dipengaruhi oleh faktor lamanya penyinaran matahari, udara
yang bertiup (angin), kelembaban udara, dan lain-Ian.

Terdapatbeberapa metode untuk menghitung besamya evaporasi, diantaranya
adalah metode Penman. Rumus evaporasi dengan metode Penman adalah :

Eo =0,35 (Pa - Pu) (1 + Ui100)

dengan :

Eo = Penguapan dalam mm/hari
Pa = Tekanan uap jenuh pada suhu rata harian dalam mmHg
Pu = Tekanan uap sebenamya dalam mmHg
U2 = Kecepatan angin pada ketinggian 2 m dalam mile/hari, sehingga

bentuk U2dalammldt masih harus dikalikan dengan 24 x 60 x 60
x 1600.

Contoh Soal

Umpama suhu bola kering 30°C, suhu bola basah 26°C dan kecepatan angin
1 mldet maka evaporasinya :

Tekanan uap jenuh dilihat dari tabel 3.1. dengan suhu udara 300C didapat
Pa = 31,86 (mmIHg), kelembaban relatif = 68% (tabel 3.2.). Jadi tekanan
uap sebenamya adalah :

Pu = 31,86 mmIHg x 68%= 21,65 mmIHg. Kecepatan angin 1mldet
diubah menjadi 1mldet x 24 jam x 60 menit x 60 detik : 1600 ml/mile=
54 mile/hari.

E = 0,35 (31,86 - 21,65) (1 + 54/100)=5 mm/hari.

Tabel 3.1. : Tekanan Uap Jenuh

OoC P (mm/Hg)

20
30
40

17,55
31,86
55,40
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Tabel 3.2. : Kelembaban

2. Transpirasi

Transpirasi adalah suatu proses pada peristiwa uap air meninggalkan tubuh
tanaman dan memasuki atmosfir. Fakta iklim yang mempengaruhi laju
transpirasi adalah : intensitas penyinaran matahari, tekanan uap air di udara,
suhu, keeepatan aingin.

Transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari dapat melampaui evaporasi
dari permukaan. air atau permukaan tanah basah, tetapi sebaliknya pada
malam hari lebih keeil bahkan tidak ada transpirasi.

3. Evapotranspirasi

Evapotranspirasi sering disebut sebagai kebutuhan konsumtif tanaman yang
merupakan jumlah air untuk evaporasi dari permukaan areal tanaman dengan
air untuk transpirasi dari tubuh tanaman.

3.4. EFISIENSIIRIGASI

Air yang diambil dari sumber air atau sungai yang di alirkan ke areal irigasi
tidak semuanya dimanfaatkan oleh tanaman. Dalam praktek irigasi terjadi
kehilangan air. Kehilangan air tersebut dapat berupa penguapan di saluran irigasi,
rembesan dari saluran atau untuk keperluan lain (rumahtangga).

1. Efisiensi pengaliran

Jumlah air yang dilepaskan dari bangunan sadap ke areal irigasi mengalami
kehilangan air selama pengalirannya.Kehilanganair ini menentukanbesarnya
efisiensi pengaliran.
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Pembacaan selisih antara thermometer bola kering dan basah
thermometer 0.0 0.5 1.0 1.5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

Derajat Centigrde °C Persentasi %

25 100 95 90 86 82 78 74 71 67 64 61 58 56 53 50
26 100 95 91 86 82 78 75 71 68 65 62 59 52 54 51
27 100 95 91 87 83 79 75 72 68 65 62 59 57 54 52



EPNG = (AsaJAdb) x 100%

dengan :
EPNG =
Asa =
Adb =

Efisiensi pengairan
Air yang sampai di irigasi
Air yang diambil dari bangunan sadap

2. Etisiensi pemakaian.

Efisiensi pemakaian adalah perbandingan antara air yang dapat ditahan
pada zone perakaran dalam periode pemberian air, dengan air yang diberikan
pada areal irigasi.

EPMK = (Adzp/ Asa) x 100%

dengan :
EPMK =
Adzp =
Asa =

Efisiensi pemakai
Air yang dapat ditahan pada zoae perakaran
Air yang diberikan (sampai) diareal irigasi.

3. Etisiensi Penyimpanan

Apabila keadaan sangat kekurangan jumlah air yang dibutuhkan untuk
mengisi lengas tanah pada zone perakaran adalah Asp (air tersimpan penuh)
dan air yang diberikan adalah Adk maka efisiensi penyimpanan adalah :

EPNY = (Adk/Asp) x 100%

dengan :
EPNY =
Asp
Adk

Efisiensi penyimpanan
= Air yang tersimpan
= Air yang diberikan

Sesungguhnya jenis efisiensi tidak terbatas seperti tertulis diatas karena
nilai efisiensi dapat pula terjadi pada saluran primer, bangunan bagi, saluran
sekunder dan sebagainya.

Secara prinsip nilai efisiensi adalah :

AF = [(Adbk -Ahl)/Adbk] x 100%
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dengan
EF
Adbk
Ahl

= Efisiensi
= Air yang diberikan
= Air yang hHang

3.5. POLA TATATANAM DAN 51STEM GOLONGAN

1. Pola Tanam

Untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman, penentuan pola tanam
merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Tabel dibawab ini merupakan
contoh pola tanam yang dapat dipakai.

Tabel Pola Tanam

2. Sistem golongan

Untuk memperoleh tanaman dengan pertumbuhan yang optimal guna
meneapai produktifitas yang tinggi, maka penanaman harns memperhatikan
pembagian air secara merata ke semua petak terisier dalam jaringan irigasi.

Sumber air tidak selalu dapat menyediakan air irigasi yang dibutuhkan,
sehingga harns dibuat reneana pembagian air yang baik, agar air yang tersedia
dapat digunakan secara merata dan seadH-adilnya. Kebutuhan air yang
tertinggi untuk suatu petak terisier adalab Qmax, yang didapat sewaktu
mereneanakan seluruh sistim irigasi. Besarnya debit Q yang tersedia tidak
tetap, bergantung pada sumber dan luas tanaman yang harns diairi.

Pada saat-saat dimana air tidak eukup untuk memenuhi kebutuhan air
tanaman dengan pengaliranmenerus, maka pemberian air tanaman dilakukans
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Ketersediaan air untuk jaringan irigasi Pola Tanam Dalam Satu Tabun.

1. Tersedia air eukup banyak Padi - Padi - Palawija

2. Tersedia air dalam jumlah eukup Padi - Pad - Bera
Padi - Palawija - Palawija

3. Daerah yang eenderung Padi - Palawija - Bera
kekurangan air Palawijaya Padi- Bara



ecara bergilir. Dalam musim kemarau dimana keadaan air mengalami kritis,
maka pemberian air tanaman akan diberikan/diprioritaskan kepada tanaman
yang telah direncanakan.

Dalam sistem pemberian air secara bergilir ini, permulaan tanam tidaks
erentak, tetapi bergiliran menurut jadwal yang ditentukan, dengan maksud
penggunaan air lebih efisien. Sawah dibagi menjadi golongan-golongan dan
saat permulaan perkerjaan sawah bergiliran menurut --golongan masing-
masing.

Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem giliran
adalah :

berkurangnya kebutuhan pengambilan puncak
kebutuhan pengambilan bertambah secara berangsur-angsur pada awal
waktu pemberian air irigasi (pada periode penyiapan lahan).

Sedangkan hal-hal yang tidak menguntungkan adalah :
timbulnya komplikasi sosial
eksploitasi lebih rumit
kehilangan air akibat e~spoitasi sedikit lebih tinggi
jangka waktu irigasi untuk tanaman pertama lebih lama, akibatnya lebih
sedikit waktu tersedia untuk tanaman kedua
daurlsiklus gangguan serangga, pemakaian insektisida

Contoh Soal

Petak tersier sel~as 135,65 ha terdiri dari 3 petak sub tersier dengan masing-
masing luas
= sub tersier a-Iuas 53,10 ha dengan kebutuhan air 2,84 It/detlha
= sub tersier b luas 47,55 ha dengan kebutuhan air 2,95 It/detlha
= sub tersier c luas 35,00 ha dengan kebutuhan air 3,26 It/detlha.

A. Perhitungan debit rencana

Pemberian air secara terus menerus dapat dilakukan selama Q > 65% Q
maks. Bila Q < 65% Q maks..makapemberian air dilakukan secara bergiliran.

Pemberian air bila Q= 100% Q maks.
Petak a luas 53,10 ha dapat air = 53,10 x 2,84 It/det =
Petak b luas 47,55 ha dapat air=47,55 x 2,95 It/det=
Petak c luas 35,00 ha dapat air = 35,00 x 3,26 It/det =

Jumlah Q max =

150,80 It/det
140,27 It/det
114,10 It/det.

405,17 It/det
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Pemberian air bila Q= 65% Q = 65/100 x 405,17= 263,36 ltldet.max

Perhitungan berdasarkan pada pemberian air giliran sub tersier I

Periode I : Sub tersier a dan b diairi.
luas a + b = 100,65 ha
sub tersier a= 53,10/100,65x 263,36ltldet= 138,94ltldet
sub tersier c= 35,00/100,65 x 263,36 ltldet= 124,42ltlde

Periode II : sub tersier a dan c diairi.
luas a + c = 88,10 ha
sub tersier a= 53,10/88,10x 263,36ltldet = 158,73ltldet
sub tersier c= 35,00/88,10 x 263,36 ltldet= 104,63 Itldet

Periode III : sub tersier b dan c diairi.
luas b + c = 82,55 ha
sub tersier b = 47,55/82,55 x 263,36 Itldet= 151,70 Itldet
sub tersier c= 35,00/82,55x 263,36 Itldet= 111,66 Itldet

Pemberian air bila Q=30% Q =0,35 x 405,17= 121,55Itldet.max

Air sebanyak 121,55 Itldet tidak dapat diberikan secara proporsional dalam
waktu bersamaan dan dipakai hanya untuk mengairi satu petak sawah tersier
secara bergiliran. Lamanya giliran berdasarkan rotasi sub tersier II.

Hasil hitungan di atas dihimpun dalam tabel sebagai berikut :

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa debit yang terbesar tidak
selalu terdapat dari Q=Qmax, sehingga debit rencana tidak dapat begitu
saja ditentukan dari pembagian debit pada 100% Qmax.
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Petak Sub Luas Q (It/dt) Q
Tersier (ha) 100% 65% 30% Rencana

a 53,10 150,80 158,73 121,55 158,73
b 47,55 140,27 151,70 121,55 151,70
c 35,00 1140,10 111,66 121,55 121,55

Jumlah 135,65 405,17 263,36 121,55



B. Perhitungan jam rotsi

Rotasi I
Semua petak mendapat air secara terus menerus

Rotasi II

2 golongan dibuka 1 golongan di tutup

A + B =(53,10+ 47,55)/(53,10+ 47,55+ 35) x 336/2=124jam=5 hari 5 jam
B + C =(47,55+ 35,(0)/(53,10+ 47,55+ 35) x 336/2= 102jam = 4 hari 6 jam
A + C = (53,10+ 35,(0)/(53,10+ 47,55+ 35) x 336/2= 109jam = 4 hari 13jam

Rotasi III

1 golongan dibuka dan 2 golongan ditutup

A =53,10/(53,10 + 47,55 + 35) x 168/1 = 65 jam = 2 hari 18 jam
B = 47,55/(53,10 + 47,55 + 35) x 168/1=58 jam =2 hari 11 jam
C =35,00/(53,10 + 47,55 + 35) x 168/1 = 43 jam = 1 hari 19 jam
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Pemberian air Rotasi I Rotasi II
terus menerus
Q =65 - 100% Q =30 - 65% Q =< 35%

Jam Petak yang Jam Petak yang Jam Petak yang
di airi di airi di airi

Senin 6:00 6:00 6:00
Selasa . B
Rabu A+B 17:00
Kamis . B
Jum'at 12:00
Sabtu 11:00 . A

Minggu A+B+C +
Senin B+C 6:00
Selasa . B
Rabu 17:00 17:00
Kamis . C
Jum'at A+C 12:00
Sabtu . A
Minggu +

Senin 6:00 6:00 6:00



3.6. KEBUTUHANAIR

,. PENYIAPANLAHAN

Kebutuhan air untuk penyiapan lahan umumnya menentukan kebutuhan air
irigasi pada suatu proyek irigasi. Faktor-faktorpenting yang menentukanbesarnya
kebutuhan air untuk penyiapan lahan adalah :
a. lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan penyiapan

lahan.

b. jumlah air yang diperlukan untuk penyiapan lahan

Faktor-faktor penting yang menentukan lamanya jangka waktu penyiapan
lahan adalah :

tersedianya tenaga kerja dan temak penghela atau traktor untuk menggarap
tanah
perlu memperpendek jangka waktu tersebut agar tersedia cukup waktu untuk
menanam padi sawah atau padi ladang kedua.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan, kondisi sosial, budaya yang ada
didaerah penanaman padi akan mempengaruhi lamanya waktu yang diperlukan
untuk penyiapan lahan. Untuk daerah irigasi baru, jangka waktu penyiapan
lahan akan ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku didaerah-daerah
didekatnya. Sebagai pedoman diambil jangka waktu 1,5 bulan untuk
menyelesaikan penyiapan lahan diseluruh petak tersier.

Bilamana untuk penyiapan lahan diperkirakan akan dipakai peralatan mesin
secara luas, maka jangka waktu penyiapan lahan akan diambil 1 bulan.

Perlu diingat bahwa transplantasi (perpindahan bibit ke sawah) mungkin
sudah dimulai setelah 3 sampai 4 minggu di beberapa bagian petak tersier
dimana pengolahan sudah selesai.

KEBUTUHANAIR UNTUKPENYIAPANLAHAN

Pada umumnya jumlah air yang dibutuhkan untuk penyiapan lahan dapat
ditentukan berdasarkan kedalaman serta porositas tanah disawah. Rumus berikut
dipakai untuk memperkirakan kebutuhan air untuk lahan :
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(Sa - Sb) N.d
PWR = + Pd + Fl

1000

dengan :
PWR =
Sa =
Sb =
N =

Kebutuhan air untuk penyiapan lahan (mm)
Derajat kejenuhan tanah setelah penyiapan lahan dimulai (%)
Derajat kejenuhan tanah sebelum penyiapan lahan dimulai (%)
Porositas tanah dalam (%) pada harga rata-rata untuk kedalaman
tanah
Asumsi kedalaman tanah setelah pekerjaan penyiapan lahan
(mm)
Kedalaman genangan setelah pekerjaan penyiapan lahan (mm)
Kehilangan air disawah selama 1 hari (mm)

Untuk tanah berteksturberat tanpa retak-retak,kebutuhan air untuk penyiapan
lahan diambil 200 mm, ini termasuk air untuk penjenuhan dan pengolahan
tanah.

KEBUTUHANAIR SELAMA PENYIAPAN LAHAN

Untuk perhitungan kebutuhan irigasi selama penyiapan lahan, digunakan
metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan Zijlstra (1968). Metode
tersebut didasarkan pada laju air ~onstan dalam ItJdt selama periode penyiapan
lahan dan menghasilkan rumus sebagai berikut :

IR =Mek/(ek- 1)

dengan :
IR = Kebutuhan air irigasi ditingkat persawahan (mmlhari)
M = Kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi

dan perkolasi di sawah yang sudah dijenuhkan M=Eo + P(mmI
hari)

Eo = Evaporasi air terbuka yang dianibill,1 Eto selama penyiapan lahan
(mmlhari)

P = Perkolasi

k = MTIS
T = Jangka waktu penyiapan lahan (hari)
S = Kebutuhan air, untuk penjenuhan di tambah dengan lapisan air 50
mm, yakni 200 + 50=250 mm seperti yang sudah diterangkan diatas.
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d =

Pd =
FL =



2. PENGGUNAANKONSUMT/F.

Penggunaan konsumtif adalah jumlah air yang dipakai oleh tanaman untuk
proses fotosintesis dari tanaman tersebut.
Penggunaan konsumtif dihitung dengan rumus berikut :

dengan :
Ere = evapotranspirasi tanaman (mmlhari)
Era = evapotranspirasi tanaman acuan (mmlhari)
K = Koefisien tanamane

3. PERKOLAS/

Laju perkolasi sangat tergantungkepada sifat-sifat tanah. Pada tanah lempung
berat dengan karakteristik pengolahan yangbaik, laju perkolasi dapat mencapai
I - 3 mmlhari. Pada tanah-tanah yang lebih ringan, lalu perkolasi bisa lebih
tinggi. Dari hasil-hasil penyelidikan tanah pertanian dan penyelidikan kelulusan,
besarnya laju perkolasi serta tingkat kecocokan tanah untuk pengolahan tanah
dapat ditetapkan dan dianjurkan pemakaiannya. Guna menentukan laju perkolasi,
tinggi muka air tanah juga harns diperhitungkan. Perembesan terjadi akibat
meresapnya air melalui tanggul sawah.

4. PENGGANT/AN LAP/SANA/R.

Penggantian lapisan air dilakukan setelah pemupukan. Penggantian lapisan
air dilakukan menurut kebutuhan. Jika tidak ada penjadwalan semacam itu,
lakukan penggantian sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm (atau 3,3 mmlhari
selama 1/2 bulan) selama sebulan dan dua bulan setelah transplantasi.

5. CURAH HUJAN EFEKT/F.

Untuk irigasi padi, curah hujan efektif bulanan diambH 70% dari curah
hujan minimum tengah bulanan dengan periode ulang 5 tahun.

Re = 0,7x 1/2 Rs (setengah bulanan dengan T=5 tahun).
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Re =
Rs =

curah hujan efektif (mmlhari)
curah hujan minimum dengan periode ulang 5 tahun (mm)

6. KEBUTUHANAIR DISAWAHUNTUKPETAKTERSIER.

Kebutuhan air untuk tanaman tergantung pada macam tanaman dan masa
pertumbuhannya sampai di panen sehingga memberikan produksi yang opti-
mum. Perkiraan banyaknya air untuk irigasi didasarkan pada faktor-faktor jenis
tanaman, jenis tanah, cara pemberian air, cara pengelolaan tanah, banyaknya
turnn hujan, waktu penanaman, iklim, pemeliharaan saluran/bangunan dan
eksploitasi. Banyaknya air untuk irigasi pada petak sawah dapat dirumuskan
sebagai berikut : .

Ir =S + Et + P - Re

dengan :
Ir = Kebutuhan air untuk irigasi
S = Kebutuhan air untuk pengolahan tanah atau penggenangan
Et = Evapotranspirasi: Crop Consumptive Use
Re = Curah hujan efektif.

A. PADI

Perhitungan kebutuhan air dapat dilakukan dengan menggunakan tabel.
Perhitungan dilakukan sebagai berikut :

a. Dengan rotasi (alamiah) didalam petak tersier kegiatan-kegiatan penyiapan
lahan diseluruh petak dapat diselesaikan secara berangsur-angsur. Rotasi
alamiah digambarkan dengan pengaturan kegaitan-kegiatan setiap jangka
waktu 1/2bulan secara bertahap.

b. Transplantasi akan dimulai pada pertengahan bulan kedua dan akan selesai
dalam waktu 11/2bulan sesudah selesainya penyiapan lahan.

c. Harga-harga evapotranspirasi tanaman acuan Eto, laju perkolasi P dan curah
hujan efektif Re adalah harga-harga asumsi.

d. Kedua penggantian lapisan air (WLR) diasumsikan. Masing-masing WLR
dibuat bertahap.

32



B. TANAMANLADANGDAN TEBU

,. PENYIAPANLAHAN

Masa prairigasi diperlukan guna menggarap lahan untuk ditanarni dan untuk
menciptakan kondisi lembab yang memadai untuk persemaian yang bam tumbuh.
Banyak air yang dibutuhkan bergantung kepad akondisi tanah dan pola tanam
yang diterapkan. Jumlah air 50 sampai 100mm dianjurkan untuk tanaman ladang
dan 100 sampai 200 mm untuk tebu, kecuali jika terdapat kondisi-kondisi khusus
(misalnya ada tanaman lain yang ditanam segera sesudah padi).

2. PENGGUNAAN KONSUMTIF

Seperti halnya untuk padi, dianjurkan bahwa untuk indeks evapotranspirasi
dipakai rumus evapotranspirasi Penman yang dimodifikasi, sedangkan cara
perhitungannya bisa menurut cara FAG atau cara NedecolProsida.

Dalam penjabaran harga-harga koefisien ini untuk dipakai secara umum di
Indonesia, asumsi harga-harga berikut :
a. Evapotranspirasi harian 5 mm
b. Kecepatan angin antara 0 dan 5 rnIdt
c. Kelembaban relatif minimum 70%
d. Frekwensi irigasi/curah hujan per 7 hari.

Apabila harga-harga kisaran tersebut dirasa terlalu penyimpang atau tidak
sesuai dengan keadaan daerah lapangan, maka dianjurkan agar harga-harga
koefisien dijabarkan langsung dari FAG Guideline.

Jika harga-harga jangka waktu pertumbuhan berbeda dari harga-harga yang
ditunjukkan, maka dianjurkan agar harga-harga koefisien dihitung dari histo-
gram-histogram tersebut dengan skala waktu yang dikonversi.

3. PERKOLASI

Pada tanaman ladang, perkolasi air ke dalam lapisan tanah bawah hanya
akan terjadi setelah pemberian air irigasi. Dalam mempertimbangkan efisiensi
irigasi, perkolasi hendaknya diperhitungkan.
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Curah hujan efektif dapat dihitung dengan menggunakan metode yang
diperkenalkan oleh USD Soil Conservation Service. Perlu dicatat bahwa metode
ini tidak berlaku untuk tanaman padi yang digenangi, laju infiltrasi tanah dan
intensitas curah hujan. Jika laju infiltrasi rendah serta intensitas curah hujan
tinggi, maka kehilangan air karena melimpas mungkin sangat besar sedangkan
hal ini tidak diperhitungkan dalam metode diatas.

Contoh perhitungan kebutuhan air
Evapotranspirasi pada bulan Oktober
Curah hujan rencana
Pola tanam . Padi Dalam- Padi Ganjah
Awal Tanam adalah bulan September
Koefisien pada bulan kedua
Perkolasi pada bulan kedua
Pengolahan tanah

Curah hujan efekti=0,7 x 187,14

Pemakaian konsumtif= 1,2 x 153,45

4. CURAH HUJAN EFEKTIF

Kebutuhan air untuk tanaman= 171,86 + 155

Kebutuhan air disawah=326,86 + 170- 131

Kebutuhan air disawah=
365,86 x 1 ha x (10000 x 31 x 24 x 3600)/1000

= 153,45 mm
= 187,14 mm

= 1,2
= 155mm
= 170mm
= 131mm

= 171,86

= 326,86mm

= 365,86mm

= 1,37It/dt.ha

Latihan Soal

1. Diketahui suhu bola kering 400C, suhu bola basah 280C dan kecepatan
angin 1 mldet.
Hitung evaporasinya

2. Suatu sawah dengan luas petak tersier 140 Ha, di bagi menjadi 3
golongan dengan luas masing-masing adalah sebagai berikut :

sub tersier A = 64 Ha dengan kebutuhan air 3,62 It/det/ha,
sub tersier B ~ 57 Ha dengan kebutuhan air 3,75 It/det/ha,
sub tersier C = 48 Ha dengan kebutuhan air 3,15 It/det/ha.

Diminta :

a. Buat tabel pembagian waktu untuk sistim pemberian air dengan
cara bergilir.
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b. Buktikan bahwa debit yang terbesar tidak selalu sarna dengan
debit maksimum.

3. Hitung berapa Itldet/ha kebutuhan air di sawah jika diketahui data-data
pada bulan September sebagai berikut :

Evapotranspirasi = 144,6mm
Hujan efektif = 147,6 mm
Pola tanam = padi - padi -' palawijay
Koefisien tanarnan = 0,91 mm
Perkolasi = 180 mm
Kebutuhan air bulan pertarna = 70 mm.
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180 KRITERIAPERENCANAAN- JARINGAN IRIGASI

Glzmbar3.1. Kebutuhan pengembilan (3, 4 dan 5 golongan; jangka waktu
penyiapan lahan 1 bulan)

fL-, I. golonc;cn

~ 5 golo"..="

lan;olehen lane,",
1,5 bulen

Gambar 3.2. Kebutuhan pengembilan (4 dan 5 golongan; jangka waktu
penyiapan lahan1,5 bulan)
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Tabel 3.2. Tabel kelembaban-

kecepatan angin (kecepatan maksimum sesaat) adalah kira-kira 1,50 kali harga
rata-rata selama 10 menit tersebut diatas.

Jika tidak ada anemometer, maka perkiraan kecepatan angin dapat diperoleh
dari tabel gradasi kecepatan angin Beaufort yang tercantum dalam tabel 2.6.

Tekana udara satuan adalah tekanan gaya 1.000 dyne pada bidang seluas 1
cm2 dan percepatan gaya tarik bumi adalah 980,665 cmldet2, maka:
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Pembacaan thermo- Selisih antara thermometer bola kering dan bola basah
meter bola basah 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

Derajat Persentasi (%)
centigrade (0C)

0 100 90 80 71 63 56 49 43 37 32 28 23 20 16 13
1 100 90 81 72 65 58 51 45 40 35 30 26 22 19 16
2 100 90 82 74 66 59 53 47 42 37 33 29 25 22 19
3 100 91 82 75 67 61 55 49 44 39 35 31 27 24 21
4 100 91 83 75 69 62 56 51 46 41 37 33 30 26 24
5 100 91 84 76 70 64 58 53 48 43 39 35 32 29 26
6 100 92 84 77 71 65 59 54 49 45 41 37 34 31 28
7 100 92 85 78 72 66 61 56 51 47 43 39 36 33 30
8 100 92 85 79 73 67 62 57 53 48 44 41 37 34 32
9 100 93 86 79 74 48 63 58 54 50 46 42 39 36 33

10 100 93 86 80 75 69 64 59 55 51 47 44 41 38 35
11 100 93 87 81 75 70 65 60 56 52 49 45 42 39 36
12 100 93 87 81 76 71 66 61 57 54 50 47 43 41 38
13 100 94 88 82 76 71 67 63 58 55 51 48 45 42 39
14 100 94 88 82 77 72 68 63 59 56 52 49 46 43 40
15 _ 100 94 88 83 78 73 68 64 60 57 53 50 47 44 42
16 100 94 88 83 78 74 69 65 61 58 54 51 48 45 43
17 100 94 89 83 79 74 70 66 62 59 55 52 49 46 44
18 100 94 89 84 79 75 70 67 63 59 55 53 50 47 45
19 100 94 89 84 80 75 71 67 63 60 56 54 51 48 46
20 100 95 89 85 80 76 72 68 64 61 57 55 52 49 47
21 100 95 90 85 80 76 73 68 65 62 58 55 53 50 47
22 100 95 90 85 81 77 73 69 66 62 58 56 53 51 48
23 100 95 90 86 81 77 73 70 66 63 59 57 54 51 49
24 100 95 90 86 82 78 74 70 67 63 60 58 55 52 50
25 100 95 90 86 82 78 74 71 67 64 61 58 56 53 50
26 100 95 91 86 82 78 75 71 68 65 62 59 56 54 51
27 100 95 91 87 83 79 75 72 68 65 62 59 57 54 52
28 100 95 91 87 83 79 75 72 69 66 63 60 57 55 52
29 100 95 91 87 83 79 76 72 69 66 63 60 58 55 53
30 100 96 91 87 83 80 76 73 70 67 64 61 58 56 53
31 100 96 91 87 83 80 76 73 70 67 64 61 59 56 54
32 100 96 91 88 84 80 77 73 70 67 65 62 59 57 54
33 100 96 92 88 84 80 77 74 71 68 65 62 60 57 55
34 100 96 92 88 84 81 77 74 71 68 65 -63 60 58 55
35 100 96 92. 88 84 81 78 74 71 68 66 63 61 58 56



Tabel 3.4. Kebutuhan pengambilan tanpa rotasi teknis

I) T

2) NFR

3) DR

= periode penyiapan lahan
= kebutuhanbersih air di sawah
= kebutuhan pengambilan
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T satu bulan1) T 1,5 bulan

Bulan NFR2) DR3) NFR DR
mmlhari l/dt.ha mmlhari l/dt.ha

Nov. 1 - - - -

2 - - - -

Des. 1 10,1 1,80 7,0 1,25
2 10,1 1,80 7,0 1,25

Jan.
.

4,9 0,37 7,0 1,251
2 4,8 0,85 5,3 0,94

Feb. 1 4,5 0,80 5,1 0,91
2 4,3 0,77 3,8 0,68

Mar. 1 0 0 1,3 0,23
2 0 0 0 0

Apr. 1 7,0 1,25 0 0
2 7,0 1,25 4,3 0,77

Mei 1 2,8 0,50 4,3 0,77
2 2,7 0,48 4,3 0,77

Jun. 1 3,3 0,59 3,9 0,69
2 3,1 0,55 3,9 0,69

Jul. 1 0 0 4,3 0,77
2 0 0 2,9 0,52

Agt. 1 0 0
2 0 0

Sep. 1
2

Okt. 1
2



Tabel 3.5 Kebutuhan pengambilan dengan3 golongan dan jangka waktu penyiapan
lahan satu bulan

1) NFR Gl

2) NFR G2

. 3) MFRG
4) DR

kebutuhan bersihlnetto air di sawah, seperti pada Tabel A.2.3

sama, tapi mulai per2 Des.
rata-rata Gl, G2, G3.

Kebutuhan pengambilan dengan efisiensi irigasi65 persen (5) dibagi
dengan 8.64 x 0,65
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NFR

Bulan GIl) G22) G3 G3) DR4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nov. I -

2 -

Des. I 10,1 3,7 0,60
2 10,1 10,1 6,7 1,20

Jan. 1 4,9 10,1 10,1 8,4 1,49
2 4,8 4,9 10,1 6,6 1,18

Feb. 1 4,5 4,7 4,8 4,7 0,83
2 4,3 4,5 4,7 4,5 0,80

Mar. 1 0 3,5 3,7 2,4 0,43
2 0 0 3,5 1,2 0,21

Apr. 1 7,0 0 0 2,3 0,42
2 7,0 6,9 0 4,6 0,83

Mei 1 2,8 6,9 6,7 5,5 0,97
2 2,7 2,8 6,7 4,4 0,72

Jun. 1 3,3 3,5 3,5 3,4 0,61
2 3,1 3,5 3,4 3,3 0,59

Jul. 1 0 4,8 5,0 3,3 0,58
2 0 0 4,8 1,6 0,28

Agt. 1 0 0,4 0,1 0,02
2 0 0 0

Sep. 1
2

Okt. 1
2



Tabel3.6 Kebutuhan pengambilan dengan4 golongan dan jangka waktu penyiapan
lahan satu bulan.

I) NFR Gl

2) NFR G2

3) MFR G

4) DR

kebutuhan bersihlnetto air di sawah, seperti pada Tabel A.2.3
sama, tapi mulai per2 Des.
rata-rata Gl, G2, G3.

Kebutuhan pengambilan dengan efisiensi irigasi65 persen (6) dibagi
dengan 8.64 x 0,65
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NFR

Bulan GII) G22) G3 G4 GJ) DR4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nov. 1 - -
2 - -

Des. 1 10,1 2,5 0,45
2 10,1 10,1 5,1 1,12

Jan. 1 4,9 10,1 10,1 6,3 1,12
2 4,8 4,9 10,1 10,1 7,5 1,33

Feb. 1 4,5 4,7 4,8 10,1 6,0 1,07
2 4,3 4,5 4,7 4,8 4,6 0,81

Mar. I 0 3,5 3,7 3,9 2,8 0,49
2 0 0 3,5 3,7 1,8 0,32

Apr. I 7,0 0 0 2,9 2,5 0,44
2 7,0 6,9 0 0 3,5 0,62

Mei 1 2,8 6,9 6,7 0 3,7 0,66
2 2,7 2,8 6,7 7,2 4,9 0,68

Jun. 1 3,3 3,5 3,5 7,2 4,4 0,78
2 3,1 3,5 3,4 3,5 3,4 0,60

Jut. I 0 4,8 ' 5,0 5,1 3,7 0,66
2 0 0 4,8 5,0 2,5 0,44

Agt. I 0 0,4 6,7 1,8 0,32
2 0 4,1 1,0 0,18

Sep. I 0 0 0
2

Okt. 1
2



Tabel3.7. Kebutuhan pengambilan dengan5 golongan dan jangka waktu penyiapan
lahan satu bulan.

I) NFR GI

2) NFR G2

3) MFR G

4) DR

kebutuhan bersih/netto air di sawah, seperti pada Tabel A.2.3
sarna, tapi mulai per Nov. 2
rata-rata GI, G2, G3, G4

Kebutuhan pengambilan dengan efisiensi irigasi65 persen (5)
dibagi'dengan 8.64 x 0,65
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NFR

Bulan GIll G22) G3 G4 G5 GJI DR4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Nov. I
2 11,3 2,3 0,40

Des. I 11,3 10,1 4,3 0,76
2 4,8 10,1 10,1 5,0 08,9

Jan. 1 4,9 4,9 10,1 10,1 6,0 1,07
2 4,6 4,8 4,9 10,1 10,1 6,9 1,23

Feb. 1 4,3 4,5 4,7 4,8 10,1 5,7 1,01
2 0 4,3 4,5 4,7 4,8 3,7 0,65

Mar. 1 0 0 3,5 3,7 3,9 3,4 0,40
2 7,3 0 0 3,5 3,7 2,9 0,52

Apr. 1 7,3 7,0 0 0 2,9 3,4 0,40
2 3,4 7,0 6,9 0 0 3,5 0,62

Mei 1 2,7 2,8 6,9 6,7 0 3,8 0,68
2 2,6 2,7 2,8 6,7 7,2 4,4 0,78

Jun. 1 3,1 3,3 3,5 3,5 7,2 4,1 0,73
2 0 3,1 3,5 3,4 3,5 2,7 0,48

Jul. 1 0 0 4,8 5,0 5,1 3,0 0,53
2 0 0 4,8 5,0 2,0 0,35

Agt. 1 0 0,4 6,7 1,4 0,25
2 0 4,1 0,8 0,15

Sep. 1 0 0 0
2

Okt. 1
2



Tabel 3.8 Kebutuhan pengambilan dengan4 golongan dan jangka waktu penyiapan
lahan satu bulan.

I) NFR G2
2) NFR G12 :

3) MFR G
4) DR

kebutuhan bersih/netto air di sawah, seperti pada Tabel A.2.4
sarna, tapi mulai per Dec. 2
rata-rata Gl, G2, G3, G4

Kebutuhan penfJambilan dengan efisiensi irigasi65 persen (6)
dibagi dengan 8.64 x 0,65
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NFR

Bulan GF) G22) G3 G4 G3) DR4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nov. I
2

Des. 1 70 1,8 0,31
2 7,0 7,0 3,5 0,62

Jan. 1 7,0 7,0 6,9 5,2 0,93
2 5,3 7,0 6,9 6,9 6,5 1,16

Feb. 1 51, 5,2 6,9 6,9 6,0 1,07
2 3,8 5,1 5,2 6,9 5,3 0,93

Mar. 1 1,4 3,0 4,3 4,4 3,3 0,58
2 0 1,3 3,0 4,3 2,2 0,38

Apr. 1 0 0 0,8 2,4 0,8 0,14
2 4,3 0 0 0,8 1,23

Mei 1 4,3 4,4 0 0 2,2 0,39
2 4,3 4,4 4,6 0 3,3 0,59

Jun. 1 3,9 4,4 4,6 5,5 4,6 0,82
2 3,9 3,9 4,6 5,5 4,5 0,80

Ju!. 1 4,3 5,6 5,6 5,5 5,3 0,93
2 2,9 4,3 5,6 5,6 4,6 0,82

Agt. 1 0 4,5 6,2 7,6 4,6 0,81
2 0 0 4,5 6,2 2,7 0,48

Sep. 1 0 0,8 5,9 1,7 0,30
2 0 3,9 1,0 0,17

Okt. 1
2



Tabel 3.9. Kebutuhan pengambilan dengan5 golongan dan jangka waktu penyiapan
lahan 1,5 bulan.

1) NFR G2

2) NFR GI

3) MFR G

4) DR

kebutuhan bersih/netto air di sawah, seperti pada Tabel A.2.3
sama, tapi mulai per Nov. 2
rata-rata GI, G2, G3, G4

Kebutuhan pengambilan dengan efisiensi irigasi65 persefr (7)
dibagi dengan 8.64 x 0,65
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NFR

Bulan GII) G2Z) G3 G4 G5 GJ) DR4)

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Nov. 1 -
2 7,7 1,5 0,27

Des. 1 7,7 7,0 2,9 0,52
2 7,7 7,0 7,0 4,3 0,77

Jan. 1 5,3 7,0 7,0 6,9 5,2 0,93
2 5,2 5,3 7,0 6,9 6,9 6,3 1,11

Feb. 1 3,8 5,1 5,2 6,9 6,9 5,6 0,99
2 2,2 3,8 5,1 5,2 6,9 4,6 0,83

Mar. 1 0 1,4 3,0 4,3 4,4 2,6 0,47
2 0 0 1,3 3,0 4,3 1,7 0,31

Apr. 1 4,4 ° ° 0,8 2,4 1,5 0,27
2 4,4 4,3 ° ° 0,8 1,9 0,34

Mei 1 4,4 4,3 4,4 ° 0 2,6 0,47
2 3,3 4,3 4,4 4,6 ° 3,3 0,59

Jun. 1 3,9 3,9 4,4 4,6 5,5 4,5 0,79
2 2,6 3,9 3,9 4,6 5,5 4,1 0,73

Jul. 1 2,9 4,3 5,6 5,6 5,5 4,8 0,85
2 ° 2,9 4,3 5,6 5,6 3,7 0,66

Agt. 1 ° ° 4,5 6,2 7,6 3,7 0,65
2 ° 0 4,5 6,2 2,1 0,38

Sep. 1 ° 0,8 6,9 1,3 0,24
2 ° 3,0 0,8 0,14

Okt. 1 ° ° °
. 2



b. KoefIsientanaman

Harga-harga koefisien tanaman padi yang diberikan pada Tabe1 akan
dipakai.

Tabel 3.10 Harga-harga koefisienl) tanaman padi

Sumber : Dirjen Pengairan, Bina Program PSA 010, 1985

1) Harga-harga koefisien ini akan dipakai dengan rumus evapotranspirasi Penman
yang sudah dimodifikasi, dengan menggunakan metode yang diperkenalkan oleh
NedecolProsida atau FAO.

2) Varietas padi biasa adalah varietas. padi yang masa tumbuhnya lama.
3) Varietas unggul adalah varietas padi yang jangka waktu tumbuhnya pendek.
4) Selama setengah bulan terakhir pemberian air irigasi ke sawah dihentikan; kemudian

koefisien tanaman diambil "nol" dan padi akan menjadi masak dengan air yang
tersedia.
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NedecolProsida FAO
Bulan

Varietas2) Varietas 3) Varietas Varietas
biasa unggu1 biasa unggul

0,5 1,20 1,20 1,10 1,10

1 1,20 1,27 1,10 1,10

1,5 1,32 1,33 1,10 1,05

2 1,40 1,30 1,10 1,05

2,5 1,35 1,30 1,10 0,95

3 1,24 0 1,05 0

3,5 1,12 0,95

4 04) 0



Catatan 1. Diambil dari FAO Guideline for Crop Water Requirements
(Ref. FAO, 1977);

2. Untuk diterapkan dengan metode ET Prosida, kalikan harga-harga
koefisien tanaman itu dengan 1,15.
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TabeI3.11. Harga-harga koefisien untuk diterapkan dengan metode perhitungan
evapotranspirasi FAO

Jangka 1/2
Bulan tumbuh/ bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

hari No.

Kedelai 85 0.5 0.75 1,0 1,0 0,82 0,45*

Jagung 80 0,5 0,59 0,96 1,05 1,02 0,95*

Kacangtanah 130 0,3 0,51 0,66 0,85 0,95 0,95 0,95 0,55 0,55*

Bawang 70 0,5 0.51 0,69 0,90 0,95*

Buncis 75 0,5 0,64 0,89 0,95 0,88

Kapas 195 0,5 0,5 0,58 0,75 0,911,04 1,05 1,05 1,05 0,78 0,65 0,65 0,65

* Untuk sisanya kurang dari //2 bulan.



TabeI3.12. Harga-haga koefisien tanaman tebu yang cocok untuk diterapkan dengan
rumus evapotranspirasi FAO.

Catatan 1. Sumber: Ref (FAO, 1977):

2. Untuk diterapkandenganmetodeET Prosida,kalikan masing-masing
harga koefisien dengan 1,15.

*) rimbun * full conopy, maksudnya pada saat tanaman telah mencapai
tahap berdaun rimbun, sehingga bila dilihat dari atas tanah
di sela-selanya tidak tampak.
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Umur Tanaman FH . <70% RH . <20%mm mm

Bulan 24 bulan TahapPertumbuhan anginkeeil angin anginkeeil angin
sampaisedang kencang sampaisedang kencang

-1 0- 2,5 saattanamsampai0,25rimbun*) ,55 ,6 ,4 ,45

1 - 2 2,5- 3,5 0,25- 0,5 rimbun ,8 ,85 ,75 ,8

2 - 2,5 3,5- 4,5 0,5 - 0,75rimbun ,9 ,95 ,95 1,0

2,5 - 4 4,5- 6 0,75sampairimbun 1,0 1,1 1,1 1,2

4 -10 6 - 17 penggunaanair puncak 1,05 1,15 1,25 1,3

10 -11 17 - 22 awalberbunga ,8 ,85 ,95 1,05

11 - 12 22 - 24 menjadimasak ,6 ,65 ,7 ,75



Tabel3.13 Curah hujan efektif rata-rata bulanan dikaitkan dengan ET tanaman
rata-rata bulanan dan curah hujan mean bulanan (mean monthly rainfall)
(USD (SCS), 1969)

CONTOH :

Diketahui :

Curah hujan mean bulanan - 100 mm; Et tanaman - 150 mm;
tampungan efektif - 175 mm

Pemecahan :

Faktor koreksi untuk tampungan efektif
Curah hujan efektif 1.07 x 74

Sumber : Ref. (FAO, 1977)

1.07
79 mm
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Curah hujan mean 12,5 25 37,S 50 62,S 75 87,S 100 112,5 125 137,5 150 162,5 175 187,5 200
bulalan mm

ET tanaman 25 8 16 24 Curah hujan efektif rata-rata bulananlmm
rata-rata 50 8 17 25 32 39 46

bulanan/mm 75 9 18 27 34 43 48 56 62 69

100 9 19 28 35 43 52 59 66 73 80 87 94 100

125 10 20 30 37 46 54 62 70 76 85 92 98 107 116 120

150 10 21 33 39 49 57 66 74 81 89 93 104 112 119 127 133

175 11 23 32 42 52 6] 69 78 86 95 103 III 118 126 134 143

200 11 24 33 44 54 64 73 82 91 100 109 117 125 134 142 150

225 12 25 15 47 57 68 78 82 96 106 115 124 132 143 150 159

250 13 25 38 50 61 72 84 92 102 112 121 132 140 150 ]58 167

Apabila kedalaman bersih air yang dapat di tampung dalam tanab pada waktu irigasi lebih besar atau lebih kecil dari
75 mm. harga-harga faktor koreksi yang akan dipakai adalab :

Tampungan efektif 20 25 37.5 50 62.5 75 100 125 150 ]75 200
Faktor tampungan ,73 ,77 ,86 ,93 ,97 1,00 1,02 ],04 1,06 1,07 ],08



Tabel3.14 Air tanah yang tersedia bagi tanaman-tanaman ladang untuk berbagai
jenis tanah.

Catatan: 1. Sumber: Ref (FAO, 1977)

2. Harga-harga ini cocok dengan jenis-jenis tanah jika harga ET tanaman
5 sampai 6 mmlhari.
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Dalamnya Fraksi air Air tanah tersedia yang siap-pakai
Tanaman akar yang dalam mm

m tersedia
halus sedang kasar

Kedelai 0,6 - 1,3 0,5 100 75 35
Jagung 1,0 - 1,7 0,6 120 80 40
Kacang tanah 0,5 - 1,0 0,4- 80 55 25
Bawang 0,3 - 0,5 0,25 50 35 15
Buncis 0,5 - 0,7 0,45 90 65 30
Kapas 1,0 - 1,7 0,65 130 90 40
Tebu 1,2- 2,0 0,65 130 90 40

,



SISTEMJARINGAN IRIGASI



4.1. UMUM

Dalam suatu jaringan irigasi dapat dibedakan adanya empat unsur fungsional
pokok yakni :

Bangunan-bangunan utama (head works) dimana air diambil dari sumbemya,
umumnya sungai atau waduk.

Jaringan pembawa berupa saluran yang mengalirkan air ke petak-petak
tersier.

Petak-petak tersier dengan sistim pembagian air dan sistim pembuangan
kolektif; air irigasi dibagi-bagi dan dialirkan ke sawah-sawah dan kelebihan
air ditampung di dalam suatu sistim pembuangan dalam petak tersier.

Sistim pembuangan yang ada diluar daerah irigasi untuk membuang
kelebihan air ke sungai atau saluran-saluran alamo

4.2. PETAKIRIGASI

Untuk menghubungkan bagian-bagian dari suatu jaringan irigasi dibuat suatu
peta yang biasanya disebut peta petak. Peta petak ini dibuat berdasarkan peta
topografi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur dengan skala 1 : 2500.

Peta petak tersebut memperlihatkan :
Bangunan-bangunan utama
Jaringan dan trase saluran irigasi
Jaringan dan trase saluran pembuang
Petak-petak primer, sekunder dan tersier
Lokasi bangunan
Batas-batas daerah irigasi
Jaringan dan trase jalan
Daerah-daerah yang tidak diairi (misal : desa-desa)
Daerah-daerah yang tidak dapat diairi (tanah jelek, terlalu tinggi dst.)

Umumnya petak irigasi dibagi atas tiga bagian yaitu :

a. Petak Primer

Petak primer dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil aimya
langsung dari sumber air, biasanya sungai.
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Petak primer terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil air
langsung dari saluran primer. Oaerha-daerah irigasi tertentu mempunyai
dua saluran primer, ini menghasilkan dua petak primer.

b. Petak Sekunder

Biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di
saluran primer atau sekunder. Petak sekunder terdiri dari beberapa petak
tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.

Batas-batas petak sekunder pada umumnya berupa tanda-tanda topografi
yang jelas, misal saluran pembuang. Luas petak sekunder bisa berbeda-
beda tergantung pada situasi daerah.

c. Petak Tersier

Petak ini menerima air irigasi yang dialirkan dan diukur pada bangunan
sadap (off take) tersier.

Petak tersier harns terletak langsung berbatasan langsung dengan saluran
sekunder atau saluran primer, kecuali apabila petak-petas tersier tidak secara
langsung terletak disepanjang jaringan saluran irigasi utama.

Petak tersier mempunyai batas-batas yang jelas misalnya : parit, jalan, batas
desa dan sesar medan.

Untuk menentukan layout, aspek-aspek berikut akan dipertimbangkan :
a. Luas petak persier
b. Batas-batas petak tersier
c. Bentuk petak tersier yang optimal
d. Kondisi medan

,. PETAKTERSIERYANG IDEAL

Dikatakan ideal jika masing-masing pemilikan sawah memiliki pengambilan
sendiri dan dapat membuang kelebihan air langsung ke jaringan pembuang.
Juga para petani dapat mengangkut hasil pertanian dan peralatan mesin atau
temak mereka ke dan dari sawah melalui jalan petani yang ada. Untuk mencapai
pola pemilikan sawah yang ideal di dalam petak tersier, para petani harns
diyakinkan agar membentuk kembali petak-petak sawah mereka dengan cara
saling menukar bagian-bagian tertentu dari sawah mereka atau dengan cara-cara
lain (lihat gambar 4.1.) .
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2. UKURANDAN BENTUKPETAKTERSIERDAN KUARTER

Ukuran petak tersier bergantung pada besarnya biaya pelaksanaan jaringan
irigasi dan pembuang (utama dan tersier) serta biaya eksploitasi dan pemeliharaan
jaringan.

Ukuran optimum suatu petak tersier adalah antara 50 - 100 ha. Ukurannya
dapat ditambah sampai maksimum 150 ha jika keadaan topografi memaksa
demikian.

Dipetak tersier yang berukuran kedl, efisiensi irigasi akan menjadi lebih
tinggi karena :

Diperlukan lebih sedikit titik-titik pembagian air.
Saluran-saluran yang lebih pendek menyebabkan kehilangan air yang lebih
sedikit.

Lebih sedikit petani yang terlibat, jadi kerja sarna lebih baik.
Pengaturan (air) yang lebih baik sesuai dengan kondisi tanaman.
Perencanaan lebih fleksibel sehubungan dengan batas-batas desa.

Bentuk optimal suatu petak tersier bergantung pada biaya minimum
pembuatan saluran, jalan dan box bagi. Apabila semua saluran kuarter diberi air
dari satu saluran tersier, maka panjang total jalan dan saluran menjadi mini-
mum. Dengan dua saluran tersier untuk areal yang sarna, maka panjang total
jalan dan saluran akan bertambah~

Bentuk optimal petak tersier adalah bujur sangkar, karena pembagian air
menjadi sulit pada petak tersier berbentuk memanjang (lihat gambar 4.2.).

Ukuran petak kuarter bergantung kepada ukuran sawah, keadaan topografi,
tingkat teknologi yang dipakai, kebiasaan bercocok tanam, biaya pelaksanaan,
sistem pembagian air dan efisiensi.

Ukuran optimum suatu petak kuarter adalah 8 - 15 ha. Lebar petak akan
bergantung pada cara pembagianair, yakni apakah air dibagi dari satu sisi atau
kedua sisi saluran kuarter.

Di daerah-daerah datar atau bergelombang, petak kuarter dapat membagi
air ke dua sisi. Dalam hal ini lebar maksimum petak akan dibatasi sampai 400
m (2 x 200 m). Pada tanah terjal, dimana saluran kuarter mengalirkan air ke satu
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sisi saja, lebar maksimum diambil 300 m. Panjang maksimum petak ditentukan
oleh panjang saluran kuarter yang diisinkan (500 m).

Kriteria untuk pengembangan petak tersier :
Okuranpetak tersier , 50 - 100 ha
Ukuran petak kuarter 8 - 15 ha
Panjang saluran tersier < 1500 m
Panjang saluran kuarter < 500 m
Jarak antar saluran & pembuang < 300 m

[J ~

1 saluran tersier c I ~ t 1
I I 1
liE,

0
1

1

1 c 1 ~ '<;f" 1

~ ___ ___ ___ ___1_ __ ___ ___ __,_ __L
1 1

I

1 .. 1 ~ E 1
1 saluran kuarter 1 0 "

1

'<;f" 1
I .. I . I

~ ___ ___ ___ ___1_ __ ___ ___ __L __L
I 1 I
I c 1 ~ I
I 100m I 100m I
I c 1 ~ I

~ ___ ___ ___ ___1- __ ___ ___ ___ __L
I I I
I c 1 ~ I
I 1 I
I .. 1 . I

1- ___ ___ ___ ___1- __ ___ ___ ___ _-.l-
I 1 I
I c I ~ I
I pembuang kuarter I jalan petani

.. 1I c. I
1-- ___ ___ ___ ___1- __ ___ ___ ___ _-.l-
I 1 I
I .. I ~ I.1.1 .. 1 ~

1 Y IJ

1
y

I
y

Gambar 4.1. Petak Tersier yang ideal
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Gambar 4.2. Bentuk optimal petak tersier

3. BATASPETAK

Batas-batas petak tersier didasarkan pada kondisi topografi. Daerah ini
hendaknya diatur sebaik mungkin, sedemikian rupa sehingga satu petak tersier
terletak dalam satu daerah administrasi desa agar E & P jaringan lebih baik. Jika
ada dua desa di petak tersier yang sangat luas, maka dianjurkan untuk membagi
petak tersier tersebut menjadi dua petak sub-tersier yang berdampingan sesuai
dengan daerah masing-masing.
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. Batas-batas petak kuarter biasanya akan berupa saluran irigasi dan pembuang
kuarter yang memotong kemiringan medan dan saluran irigasi tersier serta
pembuang tersier atau primer yang mengikuti kemiringan medan. Jika mungkin
batas-batas ini bertepatan dengan batas-batas hak milik tanah.

Jika batas-batas ini belum tetap, dan jaringan masih harns dikembangkan,
dipakai kriteria umum.

4. KONDISI MEDAN

Tipe-tipe medan dapat diklasifikasikan sbb. :

a. Layout pada Medan Terjal.

Medan terjal dimana tanah hanya sedikit mengandung lempung, sangat
rawan terhadap bahaya erosi oleh aliran air yang tiqak terkendali. Erosi
terjadi jika kecepatan air pada saluran tanpa pasangan lebih besar dari batas
yang diijinkan. lni mengakibatkan saluran pembawa tergerus sangat dalam
dan penurunan elevasi muka air mengakibatkan luas daerah yangdairi
berkurang.

Dua skema layout yang cocok untuk keadaan medan terjal ditunjukkan
pada gambar 4.3 dan gambar 4.4. Kemiringan paling curam biasanya
dijumpai tepat dilereng hilir dari saluran primer.Gambar 4.3. memperlihatkan
situasi dimana sepasang saluran tersier mengambil air dari saluran primer
dikedua sisi saluran sekunder. Sistem pembagian air yang cocok' untuk
petak tersier yang diberi air dari pengambilan seperti ini ditunjukkan di
sini. Gambar 4.4. menunjukkan situasi umum lainnya dengan suatu bangunan
sadap tersier saja.

Saluran tersier mengikuti kemiringan medan dari box bagi pertama dan
biasanya diberi pasangan.
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Tipe Medan Kimiringan

Medan terjal diatas 2%

Medan bergelombang 0.25 - 2%
Medan berombak 0.25 - 2%, pada umumnya kurang dari

1%. Ditempat tertentu mungkin lebih
besar

Medan sangat datar < 0.25%
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Pada gambar 4.3. saluran tersier paralel dengan saluran sekunder pada satu
sisi dan memberikan aimya ke saluran kuarter garis tinggi melalui box bagi
disisi lainnya. Pada gambar 4.4. saluran tersier dapat memberikan aimya ke
saluran kuarter di kedua sisi. Paling baikjika saluran tersier ini samajauhnya
dari batas-batas petak tersier, sehingga memungkinkan lua spetak kuarter
dibuat kira-kira sama. Petak-petak semacam ini biasanya mempunyai ujung
runcing, yang memerlukan saluran kwarter yang mengikuti kemiringan
medan. Karena saluran tersier semacam ini memerlukan pasangan dan biaya
pembuatannya mahal, maka sebaiknya dibuat minimum; sebaiknya satu
saluran per petak terseier.Pada medan yang sangat curam, sebaiknya dipakai
flume (beton bertulang).

b. Layout pada Medan Agak Terjal

Banyak petak tersier mengambil aimya sejajar dengan saluran sekunder
yang akan merupakan batas petak tersier di satu sisi. Batas untuk sisi yang
lainnya adalah pembuang primer. Jika batas-batas jalan atau desa tidak ada,
maka batas atas dan bawah akan ditentukan oleh trase saluran garis tinggi
dan saluran pembuang.

Gambar 4.5 dan gambar 4.6 menunjukkan dua skema layout. Gambar 4.5
untuk petak yang lebih kecil dari 500 m dan serupa dengan gambar 4.3
kecuali saluran irigasi dan saluran pembuang harns dibuat pisah.

Jika batas-batas blok terpisah dari 500 m, maka harns ada saluran kuarter
garis tinggi yang kedua. Salah satu dari sistem ini, yang mencakup saluran
tersier kedua yang mengikuti kemiringan medan, ditunjukkan pada gambar
4.6. ada cara-cara lain untuk mencapai hal ini dan semua metode sebaiknya
dipertimbangkan segi biayanya. Hanya dalam hal-hal tertentu saja maka
lebar petak lebih dari 1.000 m. Untuk mengatasi hal ini, saluran tersier
kedua dapat memberikan aimya ke saluran kuarter dikedua sisinya.

c. Layout pada Medan Bergelombang

Jika keadaan medan tidak teratur, maka tidak mungkin untuk memberikan
skema layout. Ketidak teraturan medan sering disebabkan oleh dasar sungai,
bekas alur sungai, jalan, punggung medan dan tanah yang tidak rata.

Hendaknya diatur trase saluran tersier pada kaki bukit utama dan memberikan
air dari salah satu sisi saluran kuarter yang mengali rparalel atau dari kedua
sisi saluran kuarter yang mungkin keaarah bawah punggu medan.
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Pembuatan layout akhir hendaknya ditujukan untuk membuat petak kuarter
yang berukuran sama/serupa (Gambar 4.7), yang diberi air dari satu saluran
kuarter.
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Gambar 4.5 Skema Layout petak tersier pada medan agak terjal. (1)
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Sebaiknya dicoba beberapa laternatif perencanaan dengan mempertimbang-
kan biaya kelayakan pelaksanaannya. Bilarnana perIu bangunan terjun
direncanakan disaluran-saluran tersier kuarter.

Saluran pembuang. pada umumnya berupa saluran pembuang alarn dan
letaknya harns cukup jauh dari saluran irigasi. Saluran pembuang alarn
biasanya akan melengkapi sistem punggung medan dan sisi medan. Situasi
dimana saluran irigasi harus melintasi salurna pembuang sebaiknya
dihindarkan.

Jalan insespeksi akan mengikuti saluran tersier dan ini juga berarti mengikuti
punggung medan. Sebaiknya dibuat jalan petani dimana perIu, sehingga
tidak ada titik yang jauh dari 350 m dari jalan.

d. Layout pada Medan Datar

Pada umumnya tidak ada daerah datang yang lua sekali di lapangan, kecuali
dataran pantai dan tanah rawa-rawa. Potensi pertanian daerah-daerah
semacarn ini sering terhambat oleh sistem pembuangan yang jelek dan air
yang tergenang terus-menerus merusak kesuburan tanah. Sebelum tanah
semacarn ini dibuat produktif, harns dibuat sistim pembuang yang efisien
dulu.

Tetapi saluran pembuang ini tidak dapat direncanakan secara terpisah dari
saluran pembawa. Keduanya saling melengkapi dan layout harus
direncanakan bersarnaan.

Akan diperIukan pengukuran yang lebih detail karena saluran pembuang
harns mengikuti titik yang lebih rendah. Sistem yang paling baik adalah
tipe tulang ikan (herringbone type) atau sistem yang mengikuti gtelombang
bagian bawah. Kemudian posisi saluran dapat ditentukan. Pada medan yang
berat mungkin juga diperIukan saluran pembung sub-kuarter. Pembuang ini
sebaiknya berpola tulang ikan dan digali oleh para petani.

Kemudian layout saluran digabungkan pada jaringan pembuang. Skema
layout ditunjukkan pada garnbar 4.3. Saluran kuarter dapat memberikan air
dari kedua sisinya dan panjangnya bisa dibuat sarna dengan pembuang
kuarter.

Lebar maksimum petak kuarter bisa mencapai 400 m. Kesulitan yang dialmi
dalarn memberikan air dari sawah ke sawah pada tanah datar dapat dikurangi
dengan membuat saluran cacing tegak lurus terhadap saluran kuarter.
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4.3. SALURAN IRIGASI

,. SALURAN IRIGASI

a. Jaringan Saluran Irigasi Utama

Saluran primer membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan
ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada
bangunan bagi yang terakhir (lihat gambar 4.9.)

Saluran sekunder membawa air dari saluran primer ke petak-petas tersier
yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas saluran sekunder adalah
pada bangunan sadap terakhir.
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Saluran pembaa membawa air irigasi dari sumber air lain (bukan sumber
yang memberi air pada bangunan utama) kejaringan irigasi primer.

Saluran muka tersier membawa air dari bangunan sadap tersier ke petak
tersier yang terletak diseberang petak tersier lainnya.

b. Jaringan Saluran Irigasi Tersier.

Saluran irigasi tersier membaa air dari bangunan sadap tersier di jaringan
utama ke dalam petak tersier lalu di saluran kuarter. Batas ujung saluran ini
adalah box bagi kuarter yang terakhir.
.Salurankuartermembawaair daribox bagikuartermelaluibangunansadap
tersier atau parit sawah ke sawah.

c. Jaringan Saluran Pembuang Utama

Saluran pembuang primer mengalirkan air lebih dari saluran pembuang
sekunder keluar daerah irigasi. Saluran pembuang primer sering berupa
saluran pembuang alam yang mengalirkan kelebihan air ke sungai, anak
sungai atau ke laut.
Saluran pembuang sekunder menampung air dari jaringan pembuang tersir
dan membuang air tersebut ke pembuang primer atau langsung ke pembuang
alam dan keluar daerah irigasi.

d. Jaringan Saluran Pembuang Tersier

Saluran pembuang tersier terletak di dan antara petak-petek tersier yang
termasuk dalam unit irigasi sekunder yang sarna danmenampung air, baik
dari pembuangan kuarter maupun dari sawah-sawah. Air tersebut dibuang
ke dalam jaringan pembuang sekunder.
Saluran pembuang sekunder menerima buangan air dari saluran pembuang
kuarter yang menampung air langsung dari sawah.

2. D/MENS/SALURAN

Untuk pengaliran air irigasi, saluran berpenampung trapesium adalah
bangunan pembawa yang paling umum dipakai dan ekonomis. Saluran tanah
sudah umum dipakai untuk saluran irigsi karena biayanya jauh lebih murah
dibandingkan dengan saluran pasangan. Untuk merencanakan kemiringan saluran
mempunyai asumsi-asumsimengenai parameter perhitungan, yang terlihat seperti
tabel berikut ini :
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Tabel 4.1 Parameter Perhitungan Untuk Kemiringan Saluran

koefisien kekasaran Strickter
kemiringan talud
perbandingan lebar dasar saluran dengan kedalaman air.

Dengan informasi ini dimensi saluran dapat dihitung dengan cara di-
bawah ini :

,
- /,

RumusStrickler: V = k.R ~.I
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Q (m3/dt) m n k

0,15 - 0,30 1,0 1,0 35
0,30 - 0,50 1,0 1,0 - 1,2 35
0,50 - 0,75 1,0 1,2 - 1,3 35
0,75 - 1,00 1,0 1,3 - 1,5 35
1,00 - 1,50 1,0 1,5 - 1,8 40
1,50 - 3,00 1,5 1,8 - 2,3 40
3,00 - 4,50 1,5 2,3 - 2,7 40
4,50 - 5,00 1,5 2,7 - 2,9 40
5,00 - 6,00 1,5 2,9 - 3,1 42,5
6,00 - 7,50 1,5 3,1 - 3,5 42,5
7,50 - 9,00 1,5 3,5 - 3,7 42,5
9,00 - 10,00 1,5 3,7 - 3,9 42.5

10,00 - 11,00 2,0 3,9 - 4,2 45
11,00 - 15,00 2,0 4,2 - 4,9 45
15,00 - 25,00 2,0 4,9 - 6,5 45
25,0 - 40,00 2,0 6,5 - 9,6 45

dimana k =
m =
n =

dimana Q = debit rencana,m3/dt.
V = kecepatanpengaliran,mldt.
k = koef. kekasaranstrickler.
I = kemiringandasar saluran(rencana).
m = kemiringantalud
n = bib
A = bh + m h2



Untuk menghitung h dan b digunakan cara coba-coba.

Perhitungan :

Andaikan kedalaman air h=ho

Hitunglah kecepatan yang sesuai (Vo)
Hitunglah luas basah yang diperlukan (Ao)=QNo
Dari Ao Hitunglah kedalaman air yang barn (hI)
Bandingkan hI dengan ho :
Jika hI - ho < 0,005 > maka hI = h rencana
Jika hI - ho > 0,005 > maka ambillah hI sebagai kedalaman air
andaian yang barn dan hitunglah kembali prosedur tersebut sampai hI - ho
< 0,005.

Perbandingan antara b dan h, kecepatan air dan kemiringan talud tergantung
dari debit seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabe/ 4.1 Parameter Perhitungan Untuk Kemiringan Sa/uran
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= h2 (n + m)
P = b + 2h"1 + m2

= h (n + 2" I + m2
R = AlP
b = lebar dasar saluran,m
h = tinggi air, m

Q (m3/dt) bib V (mldt) m

0,00 - 0,15 1,0 0,25 - 0,30 1,0 : 1,0
0,15 - 0,30 1,0 0,30 - 0,35 1,0 : 1,0
0,30 - 0,40 1,5 0,35 - 0,40 1,0 : 1,0
0,40 - 0,50 1,5 0,40 - 0,45 1,0 : 1,0
0,50 - 0,75 2,0 0,45 - 0,50 1,0 : 1,0
0,75 - 1,50 2,0 0,50 - 0,55 1,0 : 1,0
1,50 - 3,00 2,5 0,55 - 0,60 1,0 : 1,5
3,00 - 4,50 3,0 0,60 - 0,65 1,0 - 1,5
4,50 - 6,00 3,5 0,65 - 0,70 1,0 : 1,5
6,00 - 7,50 4,0 0,70 1,0 : 1,5
7,50 - 9,00 4,5 0,70 1,0 : 1,5
9,00 - 11,00 5,0 0,70 1,0 : 1,5

11,00 - 15,00 6,0 0,70 1,0 : 1,5
15,00 - 25,00 8,0 0,70 1,0 : 2,0
25,00 - 40,00 10,0 0,75 1,0 : 2,0
40,00 - 80,00 12,0 0,80 1,0 : 2,0



Untuk keperluan irigasi dipakai :
Kecepatan minimum (V) = 0,25 mIdt
Lebar dasar minimal (b) = 0,30 m
Tinggi jagaan (F), tergantung dari debit.

TabeI4.3. Hubungan Q dan F (tinggi jagaan).

Jari-jari belokan pada As saluran adalah 3- 7 kali lebar muka air.
Lebar tanggul (w) tergantung dari jenis saluran seperti apda tabel di
bawah ini :

Puncak tanggul minimal 0,30 m diatas muka tanah persawahan.
Kapasitas saluran ditentukan oleh luas areal, angka pengairan dan koefisien
lengkung Tegal.

3. STANDAR TATA NAMA

Nama-nama yang diberikan untuk petak, saluran, bangunan dan daerah
irigasi harns jelas, pendek dan tidak mempunyai tafsiran ganda. Nama-nama
yang dipilih dibuat sedemikan sehingga jika dibuat bangunan barn kita tidak
perlu mengubah semua nama yang sudah ada.
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Q (m3/dt) F

0,0 - 0,30 0,30
0,30 - 0,50 0,40
0,50 - 1,50 0,50
1,50 - 15,00 0,60

15,00 - 25,00 0,75
> 25,00 1,00

Saluran w

Tersier dan kuarter 0,50
Sekunder 1,00
Induk 2,00



a. Daerah Irigasi

Nama yang diberikan sesuaidengan nama daerah setempat,atau desa terdekat
dengan jaringan bangunan utama atau sungai yang aimya diambil untuk
keperluan irigasi. Apabila ada dua pengambilan atau lebih maka daerah
irigasi tersebut sebaiknya diberi nama sesuai dengan desa-desa terdekat
didaerah layanan setempat (lihat gambar 4.10 dan gambar 4.11)

b. Jaringan Irigasi Utama

Saluran irigasi primer sebaiknya diberi nama sesuai dengan daerah irigasi
yang dilayani.

Saluran irigasi sekunder diberi nama sesuai dengan nama desa yang ter-
letak di petak sekunder.

Petak sekunder sebaiknya diberi nama sesuai dengan nama saluran
sekundemya.

c. Jaringan Irigasi Tersier

Petak tersier diberi nama sesuai bangunan sadap tersier dari jaringan
utama.

Ruas-ruas saluran tersier diberi nama sesuai dengan nama box yang
terletak diantara kedua box (lihat gambar 4.10). Box tersier diberi kode T,
diikuti nomor urut menurut arah jarum jam, mulai dari box pertama
dihilir bangunan sadap tersier, dst.

Petak kuarter diberi nama sesuai dengan petak rotasi, diikuti dengan
nomor urut menurut jarum jam. Diberi kode A, B, C, dst.

Box kuarteri diberi kode K, diikuti dengan nomor urut menurut arah
jarum jam (KI, K2, dst).

Saluran kuarter diberi nama sesuai dengan petak kuarter yang dilayani
tetapi dengan huruf kecil (aI, a2, dst) lihat gambar 4.12.

d. Jaringan Pembuang

Pada umumnya pembuang primer berupa sungai-sungai alamiah yang
kesemuanya akan diberi nama. Apabila ada saluran-saluran pembuang
primer baru yang akan dibuat, maka saluran-saluran itu harud diberi
nama tersendiri. Jika saluran pembuang dibagi menjadi ruas-ruas
maka masing-masing ruas akan diberi nama mulai dari ujung hilir.
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Pembuang sekunder pada umumnya bempa sungai atau anak sungai
yang lebih keeil. Beberapa diantaranya sudah mempunyai nama yang
tetap bisa dipakai, jika tidak sungai tersebut akan ditunjukan dengan
sebuah hurnf d (d=drainase).

Pembuang tersier adalah pembuang kategori terkeeil dan akan dibagi-bagi
menjadi mas-mas dengan debit seragam, masing-masing diberi nomor
seri sendiri-sendiri (lihat gambar 4.13).

l l00'OOOha
~--r- .,

bendung .'CD 6.000haI -. r---:;;; 6.000ha
· ---r.--CD-..c-

\ ! bangunan bagi A t1'i\h. , terakhir. . 161,\6J t1'i\ "
161 ~ 1.(XXJha\, -

'fXXJ ha hooo ha \r- .
i I

Gambar 4.9 Saluran-saluran primer dan sekunder

CD saluran primer

~ saluran sekunder

\2000 ha
r--
\
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Gambar 4.10 Standar sistem tata nama untuk skema irigasi
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Gambar 4.11 Standar sistem tata nama untuk bangunan-bangunan lrigasi

70

:.: ."a --<::;::--a
0

-..."""..-;:::

f

F-
-1--
-n--
-1--



I ~ .,.-------
· . (

[EJ
, ( ,--

C!lJ
~ (

@
)

I
A I A1 :: I B1 I. B2 " B Cn1 I - C 1 I

} I I L'. I I I I
. I

~
' \ 1bl b2 I · I I

t I 01 '. J ~ I c;! -@]
I

- ---r-- .. -~ I---t- C2 ,
I Tl \ T2 T3 K1\ I I, I' I ,c31 ,., IK1 \ ~3 ,: r:-:I I

I ..A.. \ ~ C3 I I
I I 03' ..02 \ d3-. d2-_d1 I I I II r "'" \ ,- \ J. I' ,\ ,---, ....--------

! r G 0 \ r G 0 GJ\D C
I \ , , ,

Gambar 4.12 Sistem tata nama petak rotasi dan kuarter

Gambar 4.13 Sistem tata nama jaringan pembuang
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4.4 BANGUNAN IRIGASI

,. BANGUNAN BAGI

Bangunan bagi dilengkapi dengan pintu dan alat ukur. Waktu debit kecil
muka air akan turun. Pintu diperlukan untuk menaikkan kembali muka air sarnpai
batas yang diperlukan, supaya pemberian air ke cabang saluran sekunder dapat
dilakukan.

Pada cabang saluran dibuat alat ukur guna mengukur debit yang akan
dialirkan melalui saluran yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan air disawah
yang akan diairi.

a. Pintu dan Alat Ukur

Pintu terbuat dari :

1. Susunan kayu yang satu sarna lain terlepas (skot balk).
2. Pintu kayu atau besi yang dilengkapi dengan stang pengangkat. Alat

ukur yang umum dipakai.
Pintu ukur Romijn
Pintu sorong Crump-de Gruyter

b. Bentuk Hidrolis dan Kriteria

Skot balk: pengalirannya merupakan pengaliran tidak sempurna. Dibuat
dari susunan balok-balok persegi yang terlepas satu sarna lain. Susunan
dibuat sesuai kebutuhan. Lebar skot balk ditetapkan dengan mengarnbil
kehilangan tekanan z = 0,05 m dan skot balk dilepaskan seluruhnya.
Disarankan lebar b < 1,5 m, agar mudah memasang dan mengambil
skot balk.

Pintu kayu dan besi dengan perlengkapan stang pengangkat;
pengalirannya merupakan pengaliran lewat lubang. Pintu bisa dibuat
dari kayu atau besi. Bila lebar pintu b < 1,0 m lebih baik dibuat dari
besi. Lebar pintu diarnbil < 2,5 m supaya tidak terlalu berat untuk

mengangkat. 3 3

Alat ukur ulur, dapat dilihat pada sub-bab 3.

Percabangan pada bangunan bagi dibuat dengan sudut < 90° dan pada
belokan dibuat jari-jari > 1,0 m.
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c. Perhitungan Hidrolis

Skot balk dan pintu :

Q = f.1bh -V 2 gz > b dapat dibitung

Stabilitas

Skot balk dan pintu-pintu diperhitungkan kekuatannya, terhadap
tekanan air :

T = M
W

> T < F

Tembok sayap diperhitungkan terhadap guling dan gerser.
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dimana Q = debit saluran (m3/dt)
f.1 = 0,85
b = lebar pintu (m)
h = dalam air pada pintu (m)
z = tinggi tekanan (m)

GULING F
Mt= -
Mg

dimana F = faktor keamanan(1,5- 2)
Mt = momenpenahan(Kg m; Ton m)
Mg = momenguling(Kg m; Ton m)

GESER F = f.LV
L.H

dimana F = faktorkeamanan
f = koefisiengeser
:LV = jumlah gaya vertikal (Kg; ton)
:LH = jumlah gaya horizontal (Kg; ton)



Koeflsien kekasaran

2. BANGUNAN SADAP

a. Bangunan Sadap Tersier

Bangunan sadap tersierharns diberi pintu romijn karena kehilangan energinya
terbatas. Karena tipe pintu harns sarna maka bangunan sedap sekunder juga
harns diberi pintu Romijn.

Agar pintu Romijn marnpu memberikan keuntungan-keuntungan ekonomis
dimensinya harns distandarisasi. Dimensi standar yang penting adalah lebar alat
ukur itu dan kedalaman aliran maksimum pada muka air rencana.

Debit rencana untuk contoh petak tersier 140 It/dt akan dipakai tipe I alat
ukur Romijn.Muka air rencanapada alat ukur tersebutadalahQ70.

Elevasi dasar (BL) pintu dapat ditentukan sebagai berikut :

BL = hQ70 - (0,81 + V)
= hQ70 - (0,81 + 0,31)

dimana :

hQ70 = tinggi M.A. rencana pada Q70
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Material f

Batu kompak tak beraturan 0,8

Batuan sedikit pecah 0,7

Koral dan pasir kasar 0,4
Pasir 0,3

Lumpur Perlu penyelidikan



Tabel 4.4. : Alat ukur romijn standar

V = Varian = 0,18 Hmx

b. Bangunan Sedap Sekunder

Debit rencana ke saluran sekunder lebih kurang 2,88m3/dt.Lebar standar
pintu diambil 1,25 m. Debit maksimum setiap pintu romijn adalah 0,75m3/dt.
Jadi diperlukan empat pintu (Q=4 x 0,75 = 3m3/dt).

Sesuai dengan prosedur yang sebelumnya elevasi pintu pada posisi
terendah adalah = hQ70- 0,50 = 15,06m
Elevasidasar pintu adalah= hQ70 - (1,15 + V)

= hQ70 - (1,15 + 0,31)
Bentuk hidrolis dan kriteria pada prinsipnya sarna seperti bangunan

bagi.

3. ALAT UKURDEBIT

Agar pengelolaan air irigasi menjadi efektif maka debit hams diukur (dan
diatur) pada hulu saluran primer, pada cabang saluran dan pada bangunan sadap
tersier.
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I II III IV V VI

Lebar (m) 0.50 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

Kedalaman Max aliran

pada muka air rencana (m) 0.33 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Debit max pada muka
air rencana (e/dt) 160 300 450 600 750 900

Kehilangan tinggi 0.08 O.II O.II O.II O.II O.II

energi (m)

Elevasi dasar dibawah
muka air rencana 0,8 +V 1,15+V 1,15+V 1,15+V 1,15+V 1,15+V



Berbagai maeam bangunan dan peralatan telah dikembangkan untuk maksud
ini. Namun demikian untuk menyederhanakan pengelolaan jaringan irigasi hanya
beberapa jenis bangunan saja y.angdigunakan di daerah irigasi antara lain :

a. Alat Ukur Ambang Lebar

Bangunan ukur ambang lebar dianjurkan karena bangunan itu kokoh dan
mudah dibuat. Karena bisa mempunyai berbagai bentuk mereu, bangunan
ini mudah disesuaikan dengan tipe saluran apa saja.

Hubungan tunggal antara muka air hulu dan debit mempermudah pembaeaan
debit seeara langsung dari papan duga, tanpa memerlukan tabel debit.

Tipe

Alat ukur ambang lebar adalah bangunan aliran atas (over flow), untuk
in tinggi energi hulu lebih keeil dari panjang mereu. Karena pola aliran di
atas alat ukur ambang lebar dapat ditangani dengan teori hidrolika yang
sudah ada sekarang, maka bangunan ini bisa mempunyai bentuk yang
berbeda-beda, sementara debitnya tetap serupa.

Gambar 4.14, memperlihatkan muka hilir vertikal bendung. Gambar
4.15, menunjukkan peralihan pelebaran miring 1 : 6. Yang pertama dipakai
jika tersedia kehilangan tinggi energi yang eukup di atas alat ukur. Peralihan
pelebaran hanya digunakanjika energikinetikdiatas mereu dialihkan kedalam
energi potensial disebelah hilir saluran. Oleh karena itu kehilangan tinggi
energi harus dibuat sekeeil mungkin. Kalibrasi tinggi debit pada alat ukur
ambang lebar tidak dipengaruhi oleh bentuk peralihan pelebaran hilir.

Juga penggunaan peralihan masuk. bermuka bulat atau datar dan
peralihan penyempitantidak mempunyaipengaruh apa-apa terhadapkalibtasi.
Permukaan-permukaan ini harus mengarahkan aliran ke atas mereu alat
ukur tanpa kontraksi dan pemisahan aliran. Aliran diukur di atas mereu
datar alat ukur horizontal.

Perencanaan Hidrolis

Persamaan debit untuk alat ukur ambang lebar dengan bagian pengontrol
segi empat adalah :

Q = Cd.Cy2Y 2/3 y2 g.bc.h)1.5
dimana :

Q = debit, m3/dt
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Cd = koefisien debit (0,93 + 0,10 H/L)
untuk 0,1 < H/L < 1,0
HI = tinggi energi bulu, m
L = panjang mereu, m

= koefisien keeepatan datang
= pereepatan grafitasi, rnIde (9,81)
= lebar mereu, m
= kedalaman air bulu terbadap ambang b~gunan ukur, m

Cv
g
bc

bl

papan ~uga hulu

~ > H1 m""

mercu horizontal

H1 =tinggi energi hulu

Gambar 4.14Alat ukur ambang lebar dengan mulut pemasukan yang dibulatkan.
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Hl= tinggl energi hulu

Gambar 4.15Alat ukur ambang lebar dengan pemasukan bermuka datar dan
peralihan penyempitan.

Harga koefisien kecepatan datang dapat dieari dari Gambar 4.16 yang
memberikan harga-harga Cv untuk berbagai bentuk bagian pengontrol.

Persamaan debit untuk alat ukur ambang lebar bentuk trapesium
adalah :

dimana :

be = lebar mercu pada bagian pengontrol, m
Ye = kedalaman air pada bagian pengontrol, m
m = kemiringan samping apda bagian pengontrol, (l,m)

Gambar 4.17, memberikan ilustrasi arti simbol-simbol yang digunakan
oleh kedua tipe alat ukur ambang lebar ini.

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki alat ukur ambang lebar adalah :
Bentuk hidrolis luwes dan sederhana.
Konstruksi kuat, sederhana dan tidak mahal.
Benda-benda hanyut bisa dilewatkan dengan mudah.

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki alat ukur ambang lebar adalah :
Bangunan ini hanya dapat dipakai sebagai bangunan pengukur saja.
Agar pengukuran teliti, aliran tidak boleh tenggelam.
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b. Alat Ukur Romijn

Pintu romijn adalah alat ukur ambang lebar yang bisa dipergunakan untu~
mengatur dan mengukur debit di dal.amjaringan saluran irigasi. Agar dapa.t
bergerak, mercunya dibuat dari pelat baja dan dipasang di atas pintu sorong.
Pintu sorong ini dihubungkan dengan alat pengangkat.

Tipe alat ukur remijn

Sejak pengenalannya pada tahun 1932, pintu remijn telah dibuat dengan
tiga bentuk mercu yaitu :

Bentuk mercu datar dan lingkaran gabungan untuk peralihan
penyempitan hulu (gbr. 4.18.a)
Bentuk mercu miring ke atas 1 : 2,5 dan lingkaran tunggal sebagai
peralihan penyempitan (gbr. 4.18.b).
Bentuk mercu datar dan lingkaran tunggal sebagai peralihan
penyempitan (gbr. 4.18.c).

Perencanaan Hidrolis

Dilihat dari segi hidrolis, pintu romijn dengan mercu horizontal dan
peralihan penyempitan lingkaran tunggal adalah serupa dengan alat ukur'
ambang lebar yang telah dibicarakan di atas. Untuk kedua hubungan tersebut
persamaan antara tinggi dan debit adalah :

(f
c:o-o

~
(])

1)
c:
(])
Q.
c:
o-o
Q.
(])
()
(])

~

c:
(])
-u;
~
o

~

1,20 -_ pengontrol segi tiga--- pengontrol parabolik
atau trapesium- pengontrol seig tiga

1,10

1,15

1,05

LOO
o 0.1 0.2 0.3 0.4

Perbandingan Luas Cd A/AI
\

Gambar 4.16 Cvsebagaifungsi p,erbandinganCft.fA]
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Gambar 4.17 llustrasi peristilahan yang digunakan

dimana :
Q = debit, m3/dt

Cd = koefisien debit (0.93 + 0.10 H/L)
Cv = koefisien kecepatan datang
g = percepatan grafitasi,mldt2 (9,81)
be = lebar meja, m
hI = tinggi energi hulu di atas meja, m

Karakteristik Alat Ukur Romijn
Kalau alat ukur romijn dibuat dengan mercu datar dan peralihan
penyempitan sesuai dengan gambar 4.18.c., tebal debitnya sudah ada
dengan kesalahan kurang dari 3%. '
Debit yang masuk dapat diukur dan diatur dengan s~tu bangunan.
Kehilangan tinggi energi yang diperlukan untuk aliran moduler adalah
dibawah 33% dari tinggi energi hulu dengan mercu sebagai acuannya,
yang relatif kecil.
Alat ukur romijn dengan pintu bawah bisa diekpoitasi oleh orang-
orang yang tak berwenang yaitu melewatkan air lebih banyak dari yang
diizinkan dengan cara mengangkat pintu bawah lebih tinggi lagi.

Kelebihan-kelebihan Alat ini :

Bangunan ini bisa mengukur dan mengatur debit sekaligus.
dapat membilas endapan sedimen halus.



Kehilangan energi relatif kedl.
Ketelitian baik.

eksploitasi mudah.

Kekurangan-kekurangan Alat ini :
Pembuatannya rumit dan mahal.
Bangunan ini membutuhkan muka air yang tinggi di saluran.
Biaya pemeliharaan relatif mahal.
Dapat disalahgunakan dengan jalan membuka pintu bawah.
Peka terhadap fluktuasi muka air di saluran pengarah.

Penggunaan Alat ini :

Alat ukur romijn adalah bangunan pengukur dan pengatur serba bisa
yang dipakai di Indonesia sebagai bangunan sadap tersier. Untuk itu tipe
standar paling kecil (lebar 0,5 m) adalah yang paling cocok. Tetapi alat
ukur ini dapat juga dipakai sebagai b:me:nn:m~adap sekunder.

Eksploitasi bangunan ini sederhana dan kebanyakan juru pintu telah
terbiasa dengannya. Bangunan ini dilengkapi dengan pintu bawah yang
dapat disalahgunakan jika pengawasan kurang.

c. Alat Ukur Crump-de Gruyter

Alat ukur crump-de gruyter yang dapat disetel adalah saluran ukur leher
panjang yang dipasang pintu gerak vertikal yang searah aliran (streamline).
Pintu ini merupakan modifikasi/penyempurnaan modul proporsi yang dapat
disetel (adjustable proportional module), yang diperkenalkan oleh Crump
pada tahun 1922. De Gruyter (1926) menyempurnakan trase flum tersebut
dan mengganti blok-atap (roof block) seperti yang direncakan oleh Crump
dengan pintu sorong yang dapat disetel. Bangunan yang dihasilkan dapat
dipakai baik untuk mengukur maupun mengatur debit (lihat gambar 4.19).

Perencanaan Hidrolis

Rumus debit untuk alat ukur crump-de gruyter adalah

Q = Cd.b.wY2g (h1-w)
dimana :

Q = debit, m3/dt
Cd = koefisien debit, (0,94)
b = lebar bukaan, m
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w = bukaan pintu, m (w < 0,63 h1)
g = pereepatan grafitasi,mldt2 (9,81)
hi = tinggi air di atas ambang, m

. .
Karakteristik Alat Ukur Crump-de Gruyter

~h =hi - h2eukup untuk menciptakan aliran kritis dibawah pintu. Ini
benar jika ~ =hi - w, tetapi mungkin kurang bila peralihan pelebaran
direneanakan sedemikian rupa sehingga sebagian dari tinggi keeepatan
didalam leher diperoleh kembali. Apabila terjadi aliran kritis, maka
reneana peralihan pelebaran yang sebenarnya tidak berpengarah pada
kalibrasi tinggi energi-bukaan-debit dari bangunan tersebut.
Untuk menghindari lengkung garis aliran pada panearan dibawah pintu,
panjang leher L tidak boleh kurang dari hi'.
Untuk mendapatkan aliran kritis dibawah pintu, dan untuk menghindari
pusaran air di depan pintu, bukaan pintu harus kurang dari 0,63 hi'
Untuk pengukuran yang teliti, bukaanpintu harus lebih dari 0,02 m.
Aliran harus dialihkanke bukaan pintu sedernikian sehingga tidak teljadi
pemisahan aliran. Dasar dan samping peralihan penyempitan tidak perlu
melengkung.
Bagian pintu geraknya harus seperti yang diperlihatkan pada gambar
4.19.

Orifis/lubang yang dapat disetel dapat dikeljakan dengan teori hidrolika
yang sudah ada. Asalkan aliran kritis teljadi di bawah pintu, tabel
debitnya sudah ada dengan kesalahan kurang dari 3%.
Kehilangan tinggi energi yang diperlukan untuk aliran moduler kurang
dari hi - w. Kehilanganini bisa diperkeeillagijika peralihanpelebaran
bertahap dipakai dibelakang (hilir) leher. Sebagai eontoh untuk peralihan
pelebaran berkemiringan 1:6, tinggi energi yang diperlukan h diperkeeil
hingga 0,5 (hi - w). Kehilangan ini lebih keeil daripada kehilangan
yang diperlukan untuk bukaan-bukaan yang lain.
Bangunan ini kuat, tidak mudah rusak.
Pada bangunan ini benda-benda hanyut eenderung tersangkut.

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki Alat Ukur Crump-deGruyter
Bangunan ini dapat mengukur dan mengatur sekaligus.
Bangunan ini tidak mempunyai masalah dengan sediman.
Eksploitasi mudah dan pengukuran teliti.
Dapat dipersikan pada muka air rendah, tidak terpengaruh tluktuasi
muka air.
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Kelemahan-kelemahanyang dimiliki alat ukur Crump-de Gruyter
Pembuatannya rumit dan mahal.
Biaya pemeliharaan mahal.
Kehilangan tinggi energi besar.
Bangunan ini mempunyai masalah dengan benda-benda hanyut.

Penggunaan Alat Ukur Crump-de Gruyter
Alat ukur Crump-de Gruyter dapat dipakai dengan berhasil jika keadaan
muka air di saluran selalu mengalamifluktuasi atau jika orifis harns
bekerja pada keadaan muka air rendah di saluran. Alat ukur Crump-de
Gruyter mempunyai kehilangan tinggi energi yang lebih besar dari
pada alat ukur romijn. Bila tersedia kehilangan tinggi energi yang
memadai, alat ukur Crump-de Gruyter mudah dioperasikan,
pemeliharaannya tidak sulit dan lebih mudah dibanding bangunan-
bangunan serupa lainnya.

4. BANGUNANPELENGKAP

a. Tanggul

Tanggul dipakai untuk melindungi daerah irigasi dari banjir yang
disebabkan oleh sungai, pembuang yang besar atau laut.

Biayasanya tanggul dibuat dari bahan timbunan yang digali sejajar
dengan garis tanggul.Apabila galian dibuat sejajar dengan lokasi tanggul
maka penyelidikan untuk pondasi dan daerah galian dapat dilakukan
sekaligus. Untuk tanggul-tanggul tertentu mungkin perlu membuka
daerah sumber bahan timbunan khusus diluar lapangan dan
mengangkutnya ke lokasi.

(0) (b)

Gambar 4.18 Pereneanaan mereu alat ukur Romijn
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Gambar4.19 Perencanaan yang dianjurkan untuk alat ukur Crump-de Gruyter

Tinggi rencana tanggul (Hd) akan merupakan jumlah tinggi muka air
rencana (H) dan tinggi jagaan (Ht). Ketinggian yang dibuat termasuk
longgaran untuk kemungkinan terjadi penurunan (Hs), yang akan ber-
gantung pada pondasi serta bahan yang dipakai dalam pelaksanaan.
Tinggi muka air rencana yang sebenarnya didasarkan pada profit per-
mukaan air.Tinggi jagaan (Ht) merupakan longgaran yang ditambahkan
untuk tinggi muka air yang diambil, termasuk tinggi gelombang. Tinggi
minimum jagaan tanggul sebaiknya diambil 0,60 m.

Untuk tanggul tanah yang direncanakan guna mengontrol kedalaman
air < 1,5 m, lebar atas minimum tanggul dapat diambil 1,5 m. Jika
kedalaman air yangakan dikontrollebih dari 1,5 m, maka lebar atas
minimum sebaiknyadiambil 3 m. Lebar atas diambilsekurang-kurangnya
3 m jika tanggul dipakai untuk jalur pemeliharaan.
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Pada tabel dibawah ini diberikan harga-harga kemiringan talud,
penggunaan harga itu dianjurkan untuk tanah homogen pada pondasi
stabil yang tingginya kurang dari 5 m. Jika pondasi tanggul tingginya
kurang dari 5 m. Jika pondasi tanggul terdiri dari lapisan lulus air atau
lapisan yang rawan terhadap erosi bawah tanah (piping), maka harus
dibuat parit halang yang kedalamannya sampai 1/3 dari kedalaman air
(lihat gambar 4.20).

Tanggul yang tingginya lebih dari 5 meter harus dicek stabilitasnya
dengan metode stabilitas tanggul yang dianggap sesuai. Apabila tanggul
melintas saluran lama maka tanggul harus diperbesar bagian samping
luar.Lebar tarnbahanini sekurang-kurangnyasarnadengan tinggi tanggul
(Hd) di atas elevasi tanah' asli, bagian atas dasar yang diperlebar
sebaiknya tidak kurang dari 0,3 meteri di atas elevasi tanah asli serta
kemiringannya hams cukup agar air dapat leimpah di atas tanggul.
Kerniringantimbunan tambahan tidak boleh lebih curarn dari kemiringan
asli tanggul (lihat gambar 4.21).

Untuk tanggul dengan kedalaman air rencana (H pada gambar 4.20)
lebih dari 1,5 meter maka tempat galian bahan harus cukup jauh dari
tanggul agar stabilitas dapat dijamin.

Jika tanggullebar atas yang kedl maka bahan tambahan hams cukup
lebar guna mengakomodasi jalur pemeliharaan selama muka air
mencapai ketinggi kritis.

Fasilitas pembuang harus disediakan untuk tanggul yang menahan air
dalam jangka waktu yang lama (tanggul banjir biasanya tidak diberi
pembuang).

Pembuang terdiri dari :
i. Parit dipangkal tanggul.
ii. Saringan pemberat yang direncanakan sebagai pembuang pangkal

tanggul maupun sebagai selimut perencanaan filter (lihat gambar
4.23).

Lindungan lereng terhadap erosi o1ehaliran air baik yang berasal dari
hujan maupun sungai biasanya bempa tipe-tipe sebagai berikut :
i. Rumput.
ii. Pasangan batu kosong.
iii. Pasangan (lining).
iv. Bronjong.
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Gambar 4.20. Potongan melalui tanggul.
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Gambar 4.21. Tanggul yang terletak di atas saluran lama.

Gambar 4.22. Dasar yang diperlebar pada lintasan saluran.
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b. Pin t u

Pintu bangunan disaluran biasanya dibuat dari baja. Dalam standar bangunan
irigasi diberikan detail-detail lengkap mengenai ukuran dan tipe standar
pintu. Adapun tipe-tipe pintu standar adalah sbb. :

Pintu Gerak Romijn.
Pintu Crump-d Gruyter.
Pintu Sorong.

Sedangkan pintu sorong dengan bukaan lebar biasanya dibuat dari kayu
yang lebih murah untuk ukuran. Aliran yang terjadi pada pintu sorong
terlihat pada gambar. 4.24.

Pintu-pintu radial biasanya mempunyai keuntungan-keuntungan ekonomis
bila bangunan pintu ini dipasang dan dibuat dari beton.

Pintu keluar (outlet), pembuang adalah pintu khusus karena harus dapat
menghalangi air yang telah dibuang agar tidak mengalir kembali ke daerah
semula, jika muka air diluar lebih tinggi dari muka air di dalam pembuang.
Keadaan ini dapat terjadi pada pembuangan ke sungai pada waktu sungai
banjir atau pembuangan ke laut yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air
laut.
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Gbr. 4.24. Aliran air pada pintu sarong.

Perencanaan Hidrolis

Rumus debit yang dipakai untuk pintu sorong adalah :

Q =KJlab...J2ghl

Dimana :

Q = debit, m3/dt.

K = faktor aliran tenggelam
Jl = koefisien debit
a = bukaan pintu, m
b = lebar pintu, m
g = percepatan gravitasi, mldt2 (s 9,8)
hi = kedalaman air didepan pintu diatas ambang, m

Lebar standar untuk pintu pembukaan bawah (Underwice) adalah 0.50,
0.75, 1.00, 1.25 m. Kedua ukuran yang terakhir memerlukan dua stang
pengangkat.

c. Bangunan-bangunan Lain

Bangunan-bangunan lain adalah bangunan yang dibangun disepanjang
saluran untuk :

Pengamanan sebelum terjadi situasi yang berbahaya.
Memperlancar aliran di saluran tanpa merusakkan lereng.
Untukmenciptakan alternatif agar air bisa dipakai untuk ternak.
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Peralatan Pengamanan

Peralatan pengamanan dimaksudkan untuk mencegah orang atau temak
yang masuk ke saluran atau membantu keluar orang-orang dengan sengaja
merusak kedalaman saluran.Peralatanpengamananyang dapat dipakai adalah
pagar, pengaman standar, tanda bahaya, kisi-kisi penyaring, tangga dan
penggalang di depan lobang masuk pipa.

Tempat Cud

Tempat cuci yang berupa tangga pada tanggul saluran akan
memungkinkan penduduk yang tinggal di daerah dekat saluran untuk
mencapai air saluran dengan menyediakan tempat-tempat cuci berarti
mencegah penduduk agar mereka tidak membuat fasilitas-fasilitas sendiri
dengan cara merusak atau menghalangi saluran.

Kolam Mandi Ternak

Memandikan temak di saluran merupakan penyebab utama semakin
rusaknya tanggul saluran diberbagai daerah.

Agar temak tidak merusak saluran maka dibuatlah tempat mandi khusus
temak.

d. Pencegahan Rembesan

Rembesan terjadi apabila bangunan hams mengatasi beda tinggi muka
air dan jika aliran yang diakibatkannya meresap masuk ke alam tanah
disekitar bangunan.

Aliran ini mempunyai pengamh yang merusakan stabilitas bangunan
karena tersangkutnya bahan-bahan halus dapat menyebabkan erosi
bawah tanah. Jika erosi bawah tanah sudah terjadi maka terbentuklah
jalan rembesan antara bagian hulu dan hilir bangunan. Ini biasanya
mengakibatkan kerusakan akibat terkikisnya tanah pondasi.

Dinding halang ditempatkandibawah dan di kedua sisi bangunan sedapat
mungkin harus dapat menanggulangi beda tinggi energi yang besar
seperti ; bangunan terjun, bangunanpengatur dan pintu, bangunan seperti
pipa, gorong-gorong dan pipa shipon sangat memerlukan dinding
penghalang disekitar pipa untuk mencegah terjadinya rembesan di
sepanjang pipa bagian luar (lihat gambar 4.25).
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Gambar 4.25. Contoh Dinding Halang.

Koperan

Koperan dibuat di ujung lapis berat saluran atau bangunan. Koperan
mempunyai dua fungsi.

Lindungan terhadap erosi.
Lindungan terhadap aliran rembesan yang terkonsentfasi.

Koperan dibuat pada kedalaman minimum 0,60 m (lihat gambar 4.26)

Filter

Filter diperlukan untuk mencegah kehilangan bahan akibat aliran air.
Filter dapat dibuat dengan :

Campuran pasir dan kerikil yang bergradasi baik.
Dengan kain sintetis atau ijuk.
Kombinasi keduanya (lihat gambar 4.27).
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Gambar 4.26, Tipe-tipe Konstruksi Koperan.

?~~~m:.:\
. :: ..".. . ..
: :.0°,. . 0°.

'.. "0-

kt1'i1r1l
bf-rarodasi balk

pesir hrikil
bf-rarodosl balk

", "

. '. ." .' "

. . ,'.. . ...

, '.

. .'.

lIt-riki!
~rorodasi baik
koin tilt~r sintriis
2!2!LJluk

"". -
'" " " "

." . . . ". °0

Gambar 4.27, Konstruksi Filter.
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Lubang Pembuang

Lubang pembuang dapat dibuat untuk membebaskan tekanan air dari
belakang dinding (penahan) dan dibawah lantai. Lobang pembuang sebaiknya
dipertimbangkan dalam perhitungan perencanaan, karena kapasitasnya untuk
membebaskan tekanan tergantung kepada banyaknya parameter yang belum
diketahui dan sangat lokal sifatnya (liath gambar 4.28).

pipa pv c atau
bambu D0:5em

bogiQ'l"l Ihmonjol

~::~. ~
+-:

ulcuron cfolom em

Gambar 4.28. Tipe-tipe Lubang Pembuang.

Alur Pembuang

Alur pembuang berfungsi seperti lubang pembuang. Kalau lubang
pembuang berupa titikpembebas tekanan, maka alur pembuang lebihpanjang
lagi. Kebanyakan alur pembuang dibuat di ujung lantai kolam olak atau di
pangkal dinding penahan (lihat gambar 4.29).
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93



1_-

BANGUNAN UTAMA



5. 1 UMUM

Bangunan utama adalah bangunan yang direncanakan di dan di sepanjang
sungi atau aliraniair untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar
dapat dipakai untuk berbagai keperluan, biasanya dilengkapi dengan kantong
lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebih serta
memungkinkan untuk mengukur air yang masuk.

Bangunan ini dapat didesain dan dibangun sebagai bendung tetap, bendung
gerak, atau kombinasinya, dan harns dapat berfungsi untuk mengendalikan aliran
dan angkutan muatan di sungai sedemikian sehingga dengan menaikkan muka
aimya, air dapat dimanfaatkan secara efisien sesuai dengan kebutuhan, pada
berbagai keadaan debit sungai.

5.2 BAGIAN-BAGIAN BANGUNAN UTAMA

Bangunan utama terdiri dari bagian, yaitu bangunan-bangunan pengelak
dengan peredamenergi, satu atau dua pengambilan utama, pintu bilas, kolam
olak, dan (jika diperlukan) kantong lumpur, tanggul banjir, pekerjaan sungai dan
bangunan-banguan pelengkap. Gambar 5.1. Denah bangunan utama

5.2. 1 BANGUNANPENGELAK

Bangunan pengelak adalah bagian dari bangunan utama yang benar-benar
dibangun di dalam air. Bangunan ini diperlukan untuk memungkinkan
dibelokkannya air sungai ke jaringan irigasi, dengan jalan menaikkan muka air
sungai atau dengan memperlebar pengambilan di dasar sungai seperti pada tipe
bendung saringan bawah bottom rack weir. Bila bangunan tersebut juga akan
dipakai untuk mengatur elevasi air di sungai, maka ada dua tipe yang dapat
digunakan adalah bendung pelimpah (weir) dan bendung gerka (barrage).
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5.2.2 BANGUNAN PENGAMBILAN

Bangunan pengambilan adalah sebuah bangunan berupa pintu air.Air irigasi
dibelokkan dari sungai melalui bangunan ini. Bangunan ini dibangun untuk dpat
mengatur banyaknya air yang masuk saluran sesuai dengan yang dibutuhkan
dan menjaga air banjir tidak masuk saluran. Garnbar 5.2. Menunjukkan bangunan
pengambilan dengan penguras bawah.

5.2.3 BANGUNAN PENGURAS

Untuk mencegah masuknya bahan sedimen kasar ke dalarn jaringan saluran
irigasi, bandung perlu dilengkapi dengn bangunan penguras yang terletak pada
tubuh bendung tepat di hilir bangunan pengarnbilan. Jika pada kedua sisi dari
sungai dibuat bangunan pengambilan maka bangunan penguras juga dibuat pada
kedua sisinya. Gambar 5.3 . Menunjukkan bangunan penguras dengan pintu
penguras.

1. Penguras bawah

Bangunan penguras bawah atau yang dikenal undersluice adalah plat beton
mendatar di depan dan setinggi ambang pengambilan, diantara pintu
pengambilan, pintu penguras dan pilar.

2. Pintu Penguras

Pintu penguras dibangun sebagai terusan dari tubuh bendung di dekat dan
di sebelah hilir arnbang pengarnbilan.Tingginyapintu penguras sarnadengan
tinggi bendung sehingga dapat dilimpasi air banjir diatasnya.
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Gambar 5.1. Denah Bangunan Utama
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Gambar 5.2. Potongan bangunan pengambilan dengan bangunan penguras bawah
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Gambar 5.3. Bangunan penguras dengan pintu penguras.
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5.2.4 KANTONG LUMPUR

Bangunan kantong lumpur merupakan pembesaran potongan melintang
salurab sampai panjang tertentu untuk mengurangi kecepatan aliran dan memberi
kesempatan pada sedimen untuk mengendap. Bangunan ini terletak pada bagian
awal dari saluran primer persis di belakang bangunan pengambilan. Gambar
5.4. Menunjukkan tipe tata letak kantong lumpur.

Gambar 5.4. Tipe tata letak kantong lumpur.

5.2.5 BANGUNAN PELINDUNG

1. Bangunan krib, matras batu, pasangan batu kosong danlatau dindng pengarah
guna melindungi bangunan terhadap kerusakan akibat penggerusan dan
sedimentasi.

2. Bangunan tanggul banjir untuk melindungi lahan yang berdekatan terhadap
genangan akibat banjir.

3. Bangunan saringan bongkah untuk meindungi pengambilanlpembilas bawah
agar bongkah tidak menyumbat bangunan selama terjadi banjir.
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4. Bangunana tanggul penutup untuk menutup bagian sungai lama atau, bila
bangunan pengelak dibuat di kopur, untuk mengelakkan sungai melalui
bangunan tersebut.

5.2.6 BANGUNAN PELENGKAP

I. Bangunanpengukuran debit dan tinggi muka air di sungai maupun di saluran.

2. Jembatan di atas bendung, agar seluruh bagian bangunan utama mudah
dijangkau, agar bagian-bagian itu terbuka untuk umum.

5.3. TIPEBANGUNAN UTAMA

Lokasi bangunan pengelak dan pemilihan tipe yang paling cocok dipengaruhi
oleh banyak faktor, yaitu sungai, elevasi yang diperlukan untuk irigasi, tqpografi
pada lokasi yang direncanakan, kondisi geologi teknik pada lokasi dam metode
pelaksana. Bangunan utama dapat digolongkan menjadi dua, yakni bangunan
yang tidak mempengaruhi dan di mempengaruhi muka air hulu.

Katagori bangunan pertama meliputi pengambilan bebas, bendung saringan
bawah dan pompa. Katagori kedua adalah bendung pelimpah dan bendung gerak.
Kedua tipe tersebut mampu membendung air sampai tinggi minimum yang
diperlukan. Pintu bendung gerak mempunyai pintu yang dapat dibuka selama
banjir guna mengurangi tinggi pembendungan. Bendung pelimpah tidak bisa
mengurangi tinggi muka air hulu sewaktu banjir.

Semua bangunan ini dapat dibuat dari pasangan batu atau beton, atau
campuran kedua bahan ini yang masing-masing bahan bangunannya
mempengaruhi bentuk dan perencanaan bangunan tersebut,

5.3. 1 BANGUNAN PENGAMBILANBEBAS

Bangunan pengambilan bebas langka dipakai karenapersyaratan untuk
berfungsinya bangunan tersebut dengan baik sangat sulit dipengarauhi.
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Persyaratan ini antara lain :
1. Kebutuhan pengambilan kecil dibandingkan dengan debit sungai andalan.
2. Kedalaman dan selisih tinggi energi yang cukup untuk pengelakan pada

aliran normal.

3. Tanggul sungai yang stabil pada lokasi bangunan pengambilan.
4. Bahan dasar yang kecil pada pengambilan dan sedikit bahan layang.

Agar sedimen yang masuk tetap minimal, pengambilan sebaiknya dibuat
diujung tikungan luar sungai untuk memanfaatkan aliran helikoidal. Kadang-
kadang pula dibuat kantong lumpur atau pengelak sedimen dihilir pengambilan.

Karena persyaratan yang disebutkan diatas, biasanya pengambilan bebas
dijumpai di ruas atas sungai di mana kemiringan sungai curam, dasar dan tanggul
sungai stabil (batu keras).

5.3.2 BENDUNGSARINGAN BAWAH

Bendung saringan bawah atau Tyroll mengelakkan air lewat dasar sungai.
Flum yang dipasang tegak lurus terhadap dasar sungai mengelakkan air melalui
tepi sungai. Flum tersebut dipasangi saringan yang jerujinya searah dengan
aliran sungai. Saringan itu akan men,ghalangi masuknya bahan-bahan sedimen
kasar dasar sungai. Bahan-bahan yang lebih halus harns dipisahkan dengan
konstruksi pengelak sedimen yang ada dibelakang bangunan pengelak.
Perancanaan saringan bawah harns mendapat perhatian yang sungguh-sungguh,
karena hal ini akan menentukan berfungsinya bangunan dengan baik. Gambar
5.5. Menunjukkan tipe-tipe tata letak bendung saringan bawah.

Tipe bandung ini terutama cocok digunakan di daerah pegunungan. Karena
hampir tidak mempunyai bagian yang memerlukan eskploitasi, bangunan ini
dapat bekerja tanpa pengawasan. Juga, penggunaan saringan, bawah ini sangat
menguntungkan dibagian sungai yang kemiringannya curan dengan bahan
sedimen yang lebih besar. Karena bendung saringan bawah tidak mempunyai
bagian yang merupakan penghalang aliran sungai dan bahan dasar kasar, maka
bendung ini tidak mudah rusak akibat hempasan batu-batu bongkah yang diangkut
aliran. Batu-batu bongkah ini akan lolos begitu saja ke hilir sungai.
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Gambar 5.5. Tipe-tipe tata letak bendungan saringan bawah.

5.3.3 POMPA

Pompa merupakan metode yang tleksibel untuk mengelakkan air dari sungai.
Tetapi, karena biaya energinya mahal (biasannya bahan bakar atau listrik), pompa
akan digunakan hanya apabila pemecahan berdasarkan gravitasi tidak mungkin,
serta analisis untung-rugi menunjukkan bahwa instalsi pompa memang layak.
Gambar 5.6. Menunjukkan Tipe-tipe stasiun pompa tinggi energi rendah.

Dalam keadaan khusus ada dua tipe pompa yang mungkin dipakai. Kedua
tipe ini tidak tergantung pada bahan bakar atau listrik.

Tipe-tipe tersebut adalah :
1. Pompa naik hidrolis (hydraulic ram pump), yang bekerja atas dasar mo-

mentum aliran air dan dengan cara itu pompa dapat menaikkan sedikit dari
air tersebut. Karena jumlah air yang dinaikkan sedikit, tipe pompa ini
umumnya hanya digunakan untuk memompa air minum.
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2. Pompa digerakkan dengan air terjun, di dasar pipa (shaft) vertikal dipasang
sebuah rotor dimana air terjun menyebebkan rotor berputar, di atas pipa
terdapat pompa kedl yang menaikkan air sedikit saja.

5.3.4 BENDUNG PELIMPAH

Tipe bangunan pengelak yang paling umum dipakai di Indonesia adalah
bendung pelimpah. Bendung ini dibuat melintang sungai untuk menghasilkan
elevasi air minimum agar air tersebut bisa dielakkan. Gambar 5.7. Menunjukkan
denah dan potongan bangunan bendung pelimpah.

5.3.5 BENDUNG GERAK

Dengan pintu-pintunya (pintu sorong, radial dantipe lainnya), bendung gerak
dapat mengatur muka air di sungai. Di daerah-daerah aluvial yang datar dimana
meningginya muka air di sungai mempunyai konsekwensi-konsekwensi yang
luas (tanggul banjir yang panjang), pemakaian konstruksi bendung gerak
dibenarkan. Karena menggunakan bagian-bagian yang bergerak, seperti pintu
dengan peralatan angkatnya,maka bendung tipe inimenjadi konstruksiyangmahal
dan membutuhkan eksploitasi yang lebih teliti. Gambar 5.8. Menunjukkan denah
dan potongan melintang bendung gerak.

Penggunaan bendung gerak dapat di pertimbangkan jika :
1. Kemiringan dasar kecil/relatip datar
2. Peninggian dasar sungai akibat konstruksi bendung tetap tidak dapat diterima

karena ini akan mempersulit [embuangan ait atau membahayakan pekerjaan
sungai yang telah ada akibat meningginya muka air.

3. Debit banjir tidak bisa dilewatkan dengan amanmelalui bendung tetap.
4. Pondasi kuat, pilar untuk pintu harns kaku dan penurunan tanah akan

menyebabkan pintu-pintu ini tidak dapat dioperasikan.

104



Gambar 5.6. Tipe-tipe stasiun pompa tinggi energi rendah.

5.4 PERENCANAANHIDROLIS

Perencanaan hidrolis bagian-bagian pokok bangunan utama mencakup tipe-
tipe bangunan pengambilan bebas, bendung saringan bawah, pompa, bendung
pelimpah dan bendung gerak.

5.4. 1 BANGUNAN PENGAMBILAN BEBAS

Pengambilan bebas dibuat di tempat yang tepat sehingga dapat mengambil
air dengan baik dan sedapat mungkin menghindari masuknya sedimen, masuknya
sedimen dipengaruhi oleh sudut antara pengambilan dan sungai, penggunaan
dan ketinggian ambang penahan sedimen skimming wall, kecepatan aliran masuk
dan sebagainya. Gambar 5.9. Menunjukkan sebagian dari penyelidikan model
yang dilakukan oleh Habermaas yang memperlihatkan pengaruh siutasi jari-jari
tikungan sungai, derajad tikungan, posisi pengambilan terhadap pembagian
sedirnen layabg pada pengarnbilan dan sungai.
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Gambar 5.7. Denah dan potongan bangunan bendung pelimpah.
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Gambar 5.8. Denah dan potongan melintang bendung gerak.

Agar mampu mengatasi tinggi muka air yang berubah-ubah di sungai,
pengambilan harns direncanakan sebagai pintu aliran bawah. Rumus debit yang
dapat dipakai adalah :

· Q = Kj..laB.,j 2gh! (5.1)
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debit (m3/dt),
faktor untuk aliran tenggelam ( Lihat Gambar 5.10),
koefisien debit ( Lihat Gambar 5.11),
bukaan pintu (m),
lebar pintu (m),
percepatan gravitasi (m/dt2),
kedalaman air di depan pintu di atas ambang (m).

Pengambilan bebas sebaiknya diselidiki dengan model agar pengambilan
itu dapat ditempatkan di lokasi yang tepat supaya jumlah sedimen yang masuk
dapat diusahakan sesedikit mungkin.

5.4.2 BENDUNGSARINGAN BAWAH

Bendungan saringan bawah atau bendung Tyroll dapat direncana dengan
berhasil di sungai yang kemiringan memanjangnya curam, mengangkut bahan-
bahan berukuran besar dan memerlukan bangunan dengan elevasi rendah.

Dalam perencanaannya hal-hal berikut hendaknya dipertimbangkan :

1. Bendung saringan bawah idak cocok untuk stingai yang fluktuasi bahan
angkutannya besar. Sungai di daerah-daerah gunung api mudah dapat
mempunyai agradasi yang besar dalam waktu singkat.

2. Dasar sungai yang rawan gerusan memerlukan pondasi yang cukup dalam.

3. Bendung hams direncanakan dengan seksama agar aman terhadap rembesan.

4. Konstruksi saringan hendaknya dibuat sederhana, tahan benturan batu dan
mudah dibersihkan jika tersumbat.

5. Bangunan hams dilengkapi dengan kantong lumpur/pengelak sedimen yang
cocok dengan kapasitas tampung memadai dan kecepatan aliran cukup untuk
membilas partikel; satu didepan pintu pengambilan dan satu di awal saluran
primer.

6. Hams dibuat pelimpah yang cocok di saluran primer untuk menjaga jika
terjadi kelebihanair.
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Gambar 5.10. Koefisien debit tenggelam (Schmidt)

Gambar 5.11. Koefisien debit J1untuk permukaan pintu datar atau renggang.

Perencanaan saringan dan saluran akan didasarkan pada kebutuhan
pengambilan serta kecepatan yang dibutuhakn untuk mencegah masuknya
sedimen ke dalam saluran bertekanan.

Panjang saringanke arah aliran di sungai yang diperlukanuntuk mengelakkan
air dalam jumlah tertentu per meter lebar bendubg, ditentukan dengan rumus di
bawah ini, Gambar 5.12. Menunjukkan hidrolika saringan bawah. Rumusini
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dijabarkan dengan mengendlikan garis energi horizontal di atas saringan dan
permukaan air eliptik.

L = 2.561 (~/2 " hI) (5.2.)

dengan :

L = panjang kerja saringan ke arah aliran (m),
qo = debit permeter lebar (m3/dtm).

A = 'I'll" 2g cose (5.3.)

'I' = n/m (lihat gambar5.12)

Il = 0.66 'I' 0.16 (m/hl) 0.13 (5.4.)

; untuk 0.3 < m/hl < 5.0

percepatan gravitasi (mldr2),
kemiringan saringan (0),
c 2/3 H ; untuk c lihat tabel 5.1.
kedalaman energi di hulu saringan (m),

('I.

I I i

pOfonc;ol'\ ml'l.nlcn..;
j~tuJl ",\i-~I\i

p~nYOtin<;

Gambar 5.12. Hidrolika saringan bawah.

110



Debit dalam saluran bertekanan, dapat dijelaskan dengan rumus berikut
lihat Gambar 5.13. Aliran bertekanan

Gambar 5.13. Aliran bertekanan.

dh/dx = Is - Ie - (Q/gN)q / (1 - Q2 /gN (dA/dh) ) (5.5)

yang menghasilkan :

~h = ~ - hi = (Is - Ie) ~ - (Q/ - Q12)l2g«At + A2)/2)2-
(v22 - v12)/2g : (5.6.)

Tabel 5.1. Harga-harga c yang bergantung kepada kemiringan saringan (Frank)
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eo c eo c
0 1,000 14 0,879
2 0,980 16 0,865
4 0,961 18 0,851
6 0,944 20 0,837
8 0,927 22 0,825
10 0,910 24 0,812
12 0,894 26 0,800



dengan :

Kecepatan minimum dalam saluran bertekanan dapat ditemukan dari diam-
eter maksimum sedimen yang akan dibiarkan bergerak (rumus didasarkan pada
'ter = 0,047d, Meyer-Peter)

V2 > 32 (h/d)I/3d (5.7.)

v = kecepatan (mldt)
h = kedalaman air (m)
d = diameter butir (m)

Kemiringan yang termasuk dalam kecepatan ini adalah :

dengan :

dengan :

112

I = 0,20 (d9n) / (q6l7) (5.7.)

I = kemiringan energi(mlm)
d = diameter butir (m)
q = vh(m3/dtm)
v = kecepatan aliran (mldt)
h = kedalaman air (m)

5.4.3. POMPA

Tenaga yang diperlukan untuk air dalam suatu satuan waktu adalah

HP = Qh / 76 (5.8.)

HP =
Q =
h =

Tenaga kuda (horse power)
debit (lIdt)
gaya angkat vertikal (m)

Kombinasi dengan menggunakan efesiensi pompa menghasilkan :

;WHP = BHP x efesiensi = Q h Ep / 76 (5.9.)



dengan :

WHP
BHP

Ep

= tenaga yang dihasilkan (tenaga air) dalarn satuan tenaga kuda (HP),
= tenaga yang dipakai (penahan) dalam satuan HP,
= persentase efisiensi,

Efisiensi untuk pompa yang dioperasikan dengan baik adalah sekitar 75
persen dan untuk mesin 90 persen, memberikan efisiensi total sekitar 65 persen.

Kapasitas pompa yang diperlukan biasanya dibagi-bagi menjadi sejumlah
pompa untuk tleksibilitas eksploitasi untuk menjaga jika terjadi kerusakan atau
pemeliharaan yang dijadwalkan untuk suatu unit. Biasanya dibuat instalasi
tambahan sebagai eadangan.

5.4.4. BENDUNG PELIMPAH

1. Lebar bendung

Lebar bendung, yaitu jarak antara pangkal-pangkalnyaabutment,sebaiknya
sarna dengan lebar rata-rata sungai pada bagian yang stabil. Di bagian ruas
bawah sungai, lebar rata-rata ini dapat diambil pada debit penuhbankful dis-
charge,di bagian ruas atas mungkin sulit untuk menentukan debit penuh. Dalam
hal ini banjir rata-rata tahunan dapat diambil untuk menentukan lebar rata-rata
bendung.

Lebar maksimum bendung hendaknya tidak lebih dari 1,2 kali lebar rata-
rata sungai pada ruas yang. Untuk sungai-sungai yang bahan-bahan sedimen
kasar yang berat, lebar bendung tersebut harns lebih disesuaikan lagi terhadap
lebar rata-rata sungai, yakin jangan diambil 1,2 kali lebar sungai tersebut.

Agar pembuatan bangunan peredam energi terlalu mahal, maka aliran
persatuan lebar hendaknya dibatasi sampai sekitar 12 - 14 m3/dt.m, yang
memberikan tinggi energi maksimum sebesar 3.5 - 4.5 m. Lihat Gambat 5.14.
Lebar efektif mereu. .
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Gambar 5.14. Lebar efektif mereu bendung

Lebar efektif mercu (Be) dihubungkan dengan lebar mercu yang sebenarnya
(B), yakni jarak antara pangkal-pangkal bendung dan/atau pilar, dengan persamaan
berikut.

Be = B-2 ( n Kp + Ka ) HI' (5.10.)

dengan :

n

Kp =
Ka =
H =I

= jumlah pilar,
koefisien kontraksi pilar,
koefisien kontraksi pangkal bendung,
tinggi energi(m),
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Harga-harga koefisien Ka dan Kp diberikan pada Tabel 5.2. Harga-harga
koefisien kontraksi.

Tabel 5.2.a. Harga-harga koefisien kontraksi pilar (Kp)

Tabel 5.2.b. Harga-harga koefisien kontraksi pangkal bendung (Ka)

Oalam memperhitungkan lebat efektif, lebar pembilas yang sebenarnya (
dengan bagian depan terbuka) sebaiknya diambil 80% dari lebar renacana untuk
mengkompensasi perbedaan koefisien debit dibandingkan dengan mercu
bendung itu sendiri, lihat Gambar 5.14.

2. Pereneanaan mereu

Oi Indonesia pada umumnya digunakan dua tipe mercu untuk bendung
pelimpab : tipe Orgee dan tipe bulat, lihat Gambar 5.15. Kedua bentuk mercu
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Kp

Untuk pilar berujung segi empat dengan sudut-sudut yang dibulatkan
pada jari-jari yang hampir sama dengan 0.1 dari tebal pilar 0.02

Untuk pilar berujung bulat 0.01

Untuk pilar berujung runcing 0.00

Ka

Untuk pangkal tembok segi empat dengan tembok hulu pada 90°
ke arab aliran 0.20

Untuk pangkal tembok bulat dengan tembok hulu pada 90° ke
arah aliran dengan 0.5 HI > r > 0.15 HI 0.10

Untuk pangkal tembok bulat dimana r > 0.5 HI dan tembok hulu
tidak lebih dari 45° ke arah aliran 0.00



tersebut dapat dipakai untuk konstrnksi beton maupun pasangan batu atau bentuk
kombinasi dari keduanya.

Kemiringan maksimum muka bendung bagian hilir yang dibicarakan disini
kemiringan 1 banding 1 batas bendung dengan muka hilir vertikal mungkin
menguntungkan jika bahan pondasinya dibuat batu keras dan tidak diperlukan
kolam olak. Dalam hal ini kavitasi dan aerasi tirai luapan harns diperhitungkan
dengan baik.

a. Mereu Bulat

Bendung dengan mereu bulat, lihat Gambat 5.15. memiliki harga koefisien
debit yang jauh lebih tinggi (44%) dibandingkan dengan bendung koefisien
bendung ambang lebar. Pada sungai, ini akan banyak memberikan
keuntungan, karena bangunan ini akan mengurangi tinggi muka air hulu
selama banjir. Harga koefisien debit menjadi lebih tinggi karena lengkung
streamline dan tekanan negatif pada mereu.

Gambar 5.15. Bentuk-bentuk mereu.

Tekanan pada mereu adalah fungsi perbandingan antara HI dan r(H/r),
lihat gambar 5.17. untuk bendung dengan dua jari-jari (R2) (lihat gambar
5.15), jari-jari hilir akan digunakan menemukan harga koefisien debit.
Untuk menghindari bahaya kavitasi lokal, tekanan pada mereu bendung
harns dibatasi sampai -4 m tekanan air jika mereu terbuat dari beton;
untuk pasangan batu tekanan subatmosfir sebaiknya dibatasi sampai
-1 tekananair
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Gambar 5.16. Bendungan dengan mercu bulat

Dari Gambar 5.17. tampak bahwa jari-jari mercu bendung pasangan batu
akan berkisar antara 0.3 sampai 0,7 kali HI maks dan untuk mercu bendung
beton antara 0,1 sampai 0,7 kali HI maks.

Persamaan tinggi energi- debit untuk bendung ambang pendek dengan
pengontrol segi empat adalah :

Q = Cd 2/3 V.2/3 g . b HII3. (5.11)

dengan :

= debit (m3/dt) I

Koefisien debit, Cd=Co CI C2
percepatan gravitasi (rn/dt)
panjang mercu (m)
tinggi energi diatas mercu (m)

Q
Cd =
g
b
H =

I

=
=

Koefisien debit Cd adakah hasil dari :· COyang merupakan fungsi Hl/r, lihat gambar 5.18.· Cl yang merupakan fungsi p/Hl, lihat Gambar 5.19.· C2 yang merupakan fungsi dari p/H 1 dan kemiringan muka hulu
bendung lihat Gambar5.20
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Co mempunyai harga maksimum 1,49 jika H/r lebih dari 5,0 seperti
diperlihatkan pada Gambar 5.18.

Harga-harga pada Gambar 5.18 sahih apabila mercu bendung sampai
dasar rata-rata alur pengarah (p/H1> sekitar 1,5). Dalam tahap perencana-
an p dapat diambil setengah dari jarak dari mercu sampai dasar rata-rata
sungai sebelum bendung itu dibuat. Untuk harga-harga p/H1 yang kurang
dari 1,5 maka Gambar 5.19. dapat dipakai untuk menemukan faktor
pengurangan C1.

1.0

I
I

-' 1

0.0

~I

~
~ :1.0

:r:
c..

-20
c
o
Ot
c
g -)Cio.Q..
CI
0.-'0

o I 2 ) ,
perbondlngon HI/r

s 6 7 a 9 10

Gambar 5.17. Tekanan pada mereu bendung bulat sebagai fungsi perbandingan
Hlr

Harga-harga koefisien koreksi untuk pengaruh kemiringan muka bendung
bagian hulu terhadap debit diberikan pada Gambar 5.20. Harga koefisien
koreksi, C2, diandaikan kurang lebih sarna dengan harga faktor koreksi
untuk bentuk-bentuk mercu tipe Ogee.
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Gambar 5.18. Harga-harga koefisien Co untuk bendung ambang bulat sebagai
fungsi perbandingan HIr
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Harga-harga faktor pengurangan aliran tenggelam f sebagai fungsi per-
bandingan tenggelam dapat diperoleh dari Gambar 5.21. Faktor pengurangan
aliran tenggelam men!!uranl1i (lph;tr1<>I...~I,M..JHn . .
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Gambar 5.19. Koefisien C] sebagai fungsi perbandingan p/H]
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Gambar 5.20. Harga-harga koefisienC2 untuk bendung mereu Ogee
dengan muka hulu melengkung (USBR 1960)

b. Mereu Ogee

Mereu Ogee berbentuk tirai luapan dari bendung ambang tajam aerasi. Oleh
karena itu mereu ini tidak akan diberikan tekanan subatmosfir pada
permukaan mereu sewaktu bendung mengalirkan air pada debit reneana.
Untuk debit yang lebih rendah, air akan memberikan tekanan ke bawah
pada mereu.

Untuk mereneanakan permukaan mereu Ogee bagian hilir, US Army Corps
of Engineers telah mengembangkan persamaan berikut :

Y/hd= IlK (X/hd)n"... " (5,,12.)

dengan x dan y adalah koordinat-koordinat permukaan hilir (lihat Gambar
5.22.) dan hd adalah tinggi energi reneana di atas mereu. Harga K dan n
adalah parameter"harga-harga ini bergantungpada keeepatan dan kemiringan
permukaan belakang. Tabel 5.3 menyajikan harga-harga K dan n untuk
berbagai kemiringan hilir dan keeepatan pendekatan yang rendah.
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Tabel 5.3. Harga-harga K dan n

Bagian hulu mercu bervariasi sesuai dengan kemiringan permukaan hilir
(lihat Gambar 5.22.)

Persamaantinggi energidan debit untukbendungmercu Ogee:
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Gambar 5.21. Faktor pengurangan aliran tenggelam sebagai fungsi HJHJ
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Gambar 5.22. Bentuk-bentuk mercuOgee (USACEWES)

Q = Ce 2/3 V 2/3 g . b HI I3 (5.13.)

dengan

Q =
Ce =
g
b
H =I

debit (m3/dt)

koefisien debit Ce= Co C( C2

percepatan gravitasi(mIdt2) _

lebar mercu (m)
tinggi energi di atas aplbang (m)

=
=

koefisiendebit Ce adalahhasil CO,Cl dan C2 (Ce = CoCI C2)
· COadalahkonstanta(= 1.30),
· Cl adalah fungsi p/h( dan Hl/hd, dan
· C2 adalahfaktor koreksiuntuk permukaanhulu.
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Harga-harga CI pada Gambar 5.23. berlaku untuk bendung mercu Ogee
dengan permukaam hulu verikal. Apabila permukaan bendung bagian hulu
miring, koefisien koreksi tanpa dimensi C2 harns dipakai; ini adalah fungsi
baik kemiringan permukaan bendung maupun perbandingan p/Hl. Harga-
harga C2 dapat diproleh dari Gambar 5.20. Gambar 5.24. menyajikan
pengurangan aliran tenggelam f untuk dua perbandingan : perbandingan
aliran tenggelam H2/H(dan p2/H(

13
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c
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(j 1

o
CJ70 075 080

foklor koreksi C,
085 050 0.95 tOO

Gambar 5.23. Faktor koreksi untuk selain tinggi energi reneana pada bendung
mereu Ogee (Ven Te Chow, USBR dan WES)

e. Keeepatan datang

Jika rumus-rumus debit di atas dipakai kedalaman air hI, bukan tinggi
emergi HI, maka dapat dimasukan sebuah koefisien kecepatandatang Cyke
persamaan debit tersebut. Harga-hargakoefisien ini dapat dibaca dari Gambar
5.24. Gambar ini memberikan harga-harga Cy untuk bendung segi empat
sebagai fungsi perbandingan luas.
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Gambar 5.24. Harga-harga Cvsebagai fungsi perbandingan luas val. Cd AlAI
untuk bagian pengontrolan segi empat (Bos, 1977)

I BI
Be:

Gambar 5.25.Potogan hulu dan tampak pengontrol

Perbandingan luas= ...Jat. CdA*/At. (5.14.)

dengan :

at = koefisien pembagian/distribusi kecepatan dalam alur pengarah
(approach channel) Untuk keperluan-keperluan praktis harga
tersebut boleh diandaikan sebagai konstan; a. = 1,04
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luas alur pengarah
luas semu potongan melintang aliran diatas mercu bendung jika
kedala,man alii-anakan sarna dengan hI. (lihat Gambar 5.25.)

~ Pangkalbendung

Pangkal bendung (abutment) menghubungkan bendung dengan tanggul-
tanggul sungai dan tanggul-tanggul banjir. Pangkal bendung harus
mengarahkan aliran air dengan tenang sepanjang permukaannya dan tidak
menimbulkan turbulensi. Garnbar 5.26. Memberikan dimensi-dimensi yang
dianjurkan untuk pangkal bendung dan peralihan (transisi).

Elevasi pangkal bendung di sisi hulu bendung sebaiknya lebih tinggi daripada
elevsi air (yang terbendung) selarna terjadi debit rencana. Tinggi jagaan
yang harus diberikan adalah 0,76 m sampai 1,50m, tergantung kepada
kurve debit sungai ditempat itu, untuk kurve debit datar 0,75 , akan cukup,
sedang untuk kurve yang curam akan diperlukan 1,50 m untuk memberikan
tingkat keamanan yang sarna.

Gambar 5.26. Pangkal bendung
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e. Peredam energi

Aliran di atas bendung di sungai dapat menunjukan berbagai prilaku di
sebelah bendung akibat kedalaman air yang ada h2.Gambar 5.27. Menyajikan
kemungkinan-kemunkinan yang terjadi dari pola air di atas bendung.· Kasus A menunjukkan aliran yang menimbulkan sedikit saja gangguan

di permukaan berupa timbulnya gelombang.· Kasus B menunjukan loncatan tenggelam yang lebih diakibatkan oleh
kedalaman air hilir yang lebih besar daripada oleh kedalaman konjugasi.· Kasus C adalah keadaan loncatan air dimana kedalaman air hilir sama
dengan kedalaman konjugasi loncatan air tersebut.· Kasus D terjadi apabila kedalaman air hilir kurang dari kedalaman
konjugasi; dalam hal ini loncatan akan bergerak ke hilir.

Semua tahap ini bisa terjadi di bagian hilir bendung yang dibangun di
sungai. Kasus D adalah keadaan yang tidak boleh terjadi , karena loncatan
air akan menghempas bagian sungai yang tidak terlindungi dan umumnya
menyebabkan terjadinya pengerusan luas.

Gambar 5.27.Peredam energi
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5.4.5 BENDUNG GERAK

Pada umumnya bendung gerak adalah bangunan yang sangat rumit dan
harus direncana oleh ahli-ahli yang berpengalaman dibantu oleh ahli-ahli dibidang
hidrolika, teknik mekanika dan konstruksi baja. Disini hanya akan diberikan
beberapa kriteria umum untuk perencanaan bendung gerak.

1. Tata letak

Bendungan gerak harus memiliki paling sedikit 2 bukaan. agar bangunan
tetap berfungsi, jika salah satu pintu rusak. Karena alasan itu pula, bangunan
ini harus aman pada waktu mengalirkan debit maksimum sementara pintu tidak
berfungsi.

Ada dua kriteria saling bertentangan yang mempengaruhi lebar total bendung
gerak, yaitu :

(1) makin tinggi bangunan, makin melonjak harga pintu dan pilar, dengan alasan
ini lebih disukai kalau bangunan itu dibuat lebih lebar, bukan lebih tinggi.

(2) kapasitas lolosnya sedimen akan lebih baik pada bangunan yang lebih sempit
serta kecepatan aliran yang lebih tinggi.

Dalam kasus-kasus tertentu, mungkin akan menguntungkan untuk me-
rencanakan bangunan campura, sebagian bendungan gerak dan sebagian
bendungan tetap. '

Hal-hal semacam itu mungkin terjadi jika bangunan dibuat di :

(1) sungai yang sangat lebar dengan perbedaan yang besar antara debit rendah
dan debit puncak atau

(2) sungai dengan dasar air normal yang sempit tetapi bantaran yang lebar,
yang digunakan jika harus mengalirkan banjir yang tinggi.

Dalam perencanaan harus diandaikan bahwa dalam keadaan kritis sebuah
pintu akan tersumbat dalam posisi tertutup.

Bila pintu dibuat terlalu lebar, maka akan sulit mengatur muka air. Kalau
dibuat lebih banyak bukaan, maka aliran mudah diarahkan agar sedimen tidak
masuk ke pengambilan.
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2. Pintu

(a) Pintu sorong dipakai dengan tinggi maksimum sampai 3 m dan lebar tidak
lebih dari 3 m. Pintu tipe ini hanya digunakan untuk bukaan kecil, karena
untuk bukaan yang lebih besar alat angkatnya akan terlalu berat untuk
menanggulangi gaya gesekan pada sponeng. Untuk bukaan yang lebih besar
dapat dipakai pintu rol, yang mempunyai keuntungan tambahan karena
dibagian atas terdapat lebih sedikit gesekan, dan pintu dapat diangkat dengan
kabel baja atau rantai baja. Ada dua pintu rol yang dapat dipertimbangkan,
yaitu pintu Stoney dengan roda yang tidak dipasang pada pintu, tetapi pada
kerangka yang terpisah, dan pintu rol biasa yang dipasang langsung pada
pintu.

(b) Pintu rangkap (dua pintu) adalah pintu sorong/rol yang terdiri dari dua
pintu, yang tidak saling berhubungan, yang dapat diangkat atau diturunkan.
Oleh sebab itu pintu-pintu ini dapat mempunyai debit melimpah (overflow-
ing discharge) dan debit dasar (bottom discharge). Keuntungan dari
pemakaian pintu ini adalah dapat dioperasikan dengan alat angkat yang
lebih ringan.

Contoh khas dari tipe ini adalah tipe pintu segmen ganda (hook type gate).
Pintu ini dipakai sampai tinggi 20 m dan lebat sampai 50 m.

(c) Pintu segmen atau radial memiliki keuntungan bahwa tidak ada gaya gesekan
yang harns diperhitungkan. Oleh karena itu, alat-alat angkatnya bisa dibuat
kecil dan ringan. Sudah memberi pintu radial kemungkinan mengalirkan air
melalui puncak pintu, dengan jalan menurunkan pintu atau memasang katup/
tingkap gerak pada puncak pintu. Debit di atas puncak ini bermanfaat untuk
menggelontor benda-benda hanyut di atas bendung.
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Ada banyak tipe pintu (lihat Gambar 5.28. Macam-macam tipe pintu)
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Gambar 5.28.Macam-macam tipe pintu

5.5 ANALISISSTABILITAS

5.5.7. GAYA-GAYAYANG BEKERJAPADA BANGUNAN

Gaya-gaya yang bekerja pada bangunan pengelak dan mempunyai arti
penting dalam perencanaan adalah:
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(a) tekanan air, dalam dan luar;
(b) tekanan lumpur (sediment pressure);
(c) gaya gempa;
(d) berat bangunan;
(e) reaksi pondasi;

5.5.2. TEKANAN AIR

Gaya tekan air dapat dibagi menjadi gaya hidrostatik dan gaya hidro dinamik.
Teknan hidrostatik adalah funsi kedalaman permukaan air. Tekanan air akan
selalu bekerja tegak lurns terhadap muka bangunan. Oleh karena itu agar
perhitungannya lebih mudah, gaya horisontal dan. vertikal dikerjakaan secara
terpisah.

Tekananair dinamik jarak diperhitungkan untuk stabilitas bangunan pengelak
dengan tinggi energi rendah.

Rumus gaya tekan ke atas untuk bangunan yang didirikan pada pondasi
batuan adalah (lihat Gambar 5.29.)

f.

Gambar 5.29. Gaya angkat untuk bangunan pada pondasi batuan
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Wu = c yw [ h2 + 1/2~(hI - h2)]A (5.15)

dengan :

c = proposan Iuas di mana tekanan hidrostatik bekerja (c=1, untuk semua
tipe pondasi)

= berat jenis air(kN/m3)
= kedalamanair hilir (m)
= proporsi tekanan, diberikan pada tabel 5.4.

kedalaman air hulu (m)
Iuas dasar (m2)
gaya tekan keatas resultante (kN)

yw
h2
~
h =I
A =
Wu =

Tabel 5.4. Harga-harga E

Gaya tekan ke atas untuk bangunan pada permukaan tanah dasar (subgrade)
Iebih rumit. Gaya angkat pada pondasi itu dapat ditemukan dengan membuat
jaringan aliran (flownet), atau dengan asumsi yang digunakan oleh Lane untuk
teori angka rembesan (weighted creep theory).

Dalam teori angka rembesan Lane, diandaikan bahwa bidang horisontal
memiliki daya tahan terhadap aliran (rembesan) 3 kali Iebih Iemah dibandingkan
dengan bidang vertikal. Ini dapat dipakai untuk menghitung gaya tekan ke atas
di bawah bendung dengan cara membagi beda tinggi energi pada bendung sesuai
dengan panjang relatif di sepanjang pondasi.

Dalam bentuk rumus, ini berarti gaya angkat pada titik x di sepanjang dasar
bendung dapat dirumuskan sebagai berikut :

Px = Hx - LxIL . m (5.16)
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Tipe Pondasi Batuan Proporsi Tekanan

berlapis horisontal 1,00
sedang, pejaI(massive) 0,67
baik, pejal 0,50



dengan:

Px =
L =
Lx =
~H =
Hx =

gaya angkat pada x.(kg/m2)
panjang total bidang kontak bendung dan tanah bawah, (m)
Jarak sepanjang bidang kontak dari hulu sampai x, (m)
beda tinggi energi, (m)
tinggi energi di hulu bendung, (m)

dan dimana L dan Lx adalah jarak relatif yang dihitung menurut cara Lane,
bergantung kepada arah bidang tersebut. Bidang yang membentuk sudut 45°
atau lebih terhadap bidang horisontal, dianggap vertikal.

5.5.3 TEKANANLUMPUR

Tekanan lumpur yang bekerja pada muka hulu bendung atau terhadap pimtu
dapat dihitung sebagai berikut :

Ps = 1/2ys h2 ((1- sin <p)I (1 + sin q))

gaya yang terletak pada2/3 kedalaman dari atas lunpur yang bekerja
secara horisontal,
berat lumpu~ ~
dalamnya lumpur, m
sudut gesek dalam, derajat.

Beberapa andaianlasumsi dapat dibuat sebagi berikut :

ys = y s' (G - l)/g

dengan :

y s' = berat volume kering tanah- 16 ~/m3 (-1600 kgf/m3)
y = berat volume butir= 2,65

menghasilkanys = 10~I m3 ( = 1000kgf/m3)

sudut gesekandalam, yang bisa diandaikan30°untuk kebanyakanhal,

menghasilkan Ps= 1,6 h2 (5.17.)
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dengan:

Ps =

ys =
h =

<p =



5.5.4 (;~y~ (;E~P~

Harga-harga gaya gempa diberikan dalam bagian parameter bangunan. Harga-
harga tersebut didasarkan pada peta Indonesia yang menunjukan berbagai daerah
dan resiko. Faktor minimum yang akan dipertimbangkan adalah 0, I g perapatan
gravitasi sebagai harga percepatan. Faktor ini hendaknya di pertimbangkan dengan
cara mengalihkannya dengan massa bangunan sebagai gaya horisontal menuju
kearah yang paling tidak aman, yakni arah hilir.

5.5.5 BER~TB~N(;UN~N

Berat bangunan bergantung kepada bahan yang dipakai untuk membuat
bangunan itu. Untuk tujuan-tujuan perencanaan pendahuluan, boleh di pakai
harga-harga berat volume dibawah ini :

pasang batu 22 kN/m3
beton tumbuk 23 kN/m3
beton bertulang 24 kN/m3

( = 2,200 kgf/m3 )
( =2,300 kgf/m3 )
( = 2,400 kgf/m3 )

Berat volume beton tumbuk bergantung kepada berat volume agregat serta
ukuran maksimum kerikil yang digunakan.

Untuk ukuran maksimum agregat 150 mm dengan berat volume 2.65, berat
volumenya lebih dari 24 kN/m3 (= 2,400 kgf/m3 )

5.5.6 RE~KSIPOND~SI

Realsi pondasi boleh diandaikan berbentuk trapesium dan tersebar secara
linier.

Gambar 5.30, rumus-rumus berikut dapat diturunkan dengan mekanika
sederhana;

Tekanan vertikal pondasi adalah :

p = "J:.(W)/A + ("J:.(W)ell) m (5.18)
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tekana vertikal pondasi
keseluruhan gaya vertika, tennasuk tekanan ke atas, tetapi tidak
tennasuk reaksi pondasi
luas dasar, (m2)
eksentrisitaSpembebanan, ataujarak dari pusat gravitasi dasar (base)
sampai titik potong resultante dengan dasar
momen kelembaman (moment of inertia) dasar sekitar pusat
gravitasi
jarak dari pusat titik luas dasar sampai ke titik dimana tekanan di
kehendaki

J.
w,

_.l.

Cj

I
I
I
I

Y!J~t

'"

I
I;)
I
I

-l
.!c!

II
I

Gambar 5.30. Unsur-unsur persamaan distribusi tekanan pada pondasr

Untuk dasar segi empat dengan panjang I dan lebar 1,0 m, I = 13/12 dan
A = 1, rumus menjadi:
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dengan :
p =
1:(W) =

A =
e =

I =

m =



P = L(W)/l { 1 + (2e/l2m)} (5.19.)

sedangkan tekanan vertikal pondasi pada ujung bangunan ditentukan dengan
rumus :

P' = (W)/l {I + (6e/l)} (5.20.)

dengan m' = m"= 1/2 1

P" = (W)/l { 1 + (6e/l)} (5.1.)

Bila harga e dari gambar 5.30, dan persamaan 5.19.lebih besar dari 1/6,
maka akan dihasilkan tekanan negatif pada ujung bangunan, Biasaya tarikan
tidak diizinkan, yang memerlukan irisan yang mempunyai dasar segi empat
sehingga resultante untuk semua kondisi pembebanan jatuh pada daerah inti.

5.6. ANAL/SA STABILITAS

5.6. 1.STABIL/TASTERHADAPGEL/NCIR

Gelincir (sliding) dapat terjadi di sepanjang sendi horisontal atau hampir
horisontal di atas pondasi; di sepanjang pondasi atau sepanjang bidang horisontal
atau hampir horisontal dalam pondasi..

Tangen e, sudut antara garis vertikal dan resultante semua gaya, termasuk
gaya angkat, yang bekerja pada bemdung di atas semua bidang horisontal, harns
kurang dari koefisien gesekan yang diizinkan pada bidang tersebut.

L(H)/L(V - V) = tan e< f/S (5.22)

keseluruhan gaya horisontal yang bekerja pada bangunan, (kN)
keseluruhan gaya vertikal (V), dikurangi gaya tekan keatas yang
bekerja pada bangunan
sudut resultante semua gaya vertikal, (derajat)
koefisien gesek
faktor keamanan
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dengan :

L(H) =
(V-V) =

e =
f =
S =



Harga-harga perkiraan untuk koefisien gesekan f diberikan paau
Tabel 5.5

Tabel 5.5. Harga-harga perkiraan untuk koeflsien gesekan

Bahan f

Pasangan batu pada pasangan batu
Batu keras berkualitas baik
Krikil
Pasir

Lempung

0,60 - 0,75
0,75
0,50
0,40
0,30

Untuk bangunan-bangunan kecil, seperti bangunan-bangunan yang
dibicarakan disini, di mana berkurangnya umur banguan, kerusakan besar dan
terjadinya bencana besar belum dipertimbangkan, harga-harga faktor keamanan
(S) yang dapat diterima adalah ; 2,0 untuk kondisi pembebanan normal dan 1,25
untuk kondisi pembebanan ekstrim.

Kondisi pembebanan ekstrim dapat dijelaskan sebagai berikut :
(1) Tak ada aliran di atas mercu selama gempa, atau
(2) Banjir rencana maksimum

Apabila, untuk bangunan-bangunan yang terbuat dari beton harga yang
aman untuk faktor gelincir yang hanya di dasarkan pada gesekan saja, (persamaan
5.23) temyata terlampaui, maka bangunan bisa bisa dianggap aman, jika faktor
keamanan dari rumus itu yang mencakup geser (persamaan 5.23), sarna dengan
atau lebih besar dari harga-harga faktor keamanaan yang sudah ditentukan.

E(H) < {fE(V - U)+ cA}/S (5.23.)

dengan :

c =
A =

satuan kekuatan geser bahan,(kN/m2)
luas dasar yang diperrimbangkan, (m2)

Harga-harga faktor kemanan jika geser juga dicakup, sarna dengan harga-
harga yang hanya mencakup gesekan saja, yakni 2,0 untuk kondisi normal dan
1,25 untuk kondisi ekstrem.
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Untuk beton, c (satuan kekeuatan geser) boleh di ambil 1,100 kN/m2
(=IION/m2).

Persamaan 5.23. mungkin hanya digunakan untuk bangunan itu sendiri.
Kalau persamaan untuk pondasi tersebut akan digunakan, harsus diyakini bahwa
batuan itu kuat dan berkualitas baik berdasarkan hasil pengujian. Untuk bahan
pondasi nonkohesi, harus digunakan rumus yang mencakup gesekan saja.
(persamaan 5.22)

5.6.2 STABILITASTERHADAPGULING

Guling (overturning), dapat terjadi di dalam bendung, pada dasar (base)
atau pada bidang di bawah dasar. Agar bangunan aman terhadap guling, maka
resultante semua gaya yang bekerja pada bagian bangunan di atas bidang
horisontal, termasuk gaya angkat, hams memotong bidang ini pada teras. Tidak
boleh ada tarikan pada bidang manapun.

Besarnya tegangan dalam bangunan dan pondasi hams tetap di pertahankan
pada harga-harga maksimal yang dianjurkan. Harga-harga untuk beton adalah
sekitar 4,0 N/mm2 atau 40 kgf/cm2, pasangan batu sebaiknya mempunyai
kekuatan minimum 1,5 sampai 3,0 N/mm2 atau 15 sampai 30 kgf/cm2.

Tiap bagian bangunan diandaikan berdiri sendiri dan tidak mungkin ada
distribusi gaya-gaya melalui momen lentur (bending moment). Oleh sebab itu,
tebal lantai kolam olak dihitung sebagai berikut (lihat Gambar 5.31)

dx > S (Px - W)/y (5.24.)

dengan :
dx =
Px =
Wx=
Y =
S =

tebal lantai pada titik x, (m)
gaya angkat pada titik x, (kg/m2)
kedalaman air pada titik x, (m)
berat jenis bahan, (kg/m3)
faltor keamanan (=1,5 untuk kondisi normal 1,25 untuk kondisi
ekstrem)
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Gambar 5.31. Teballantai kolam olak

5.6.3. STABILITASTERHADAPEROSIBAWAH TANAHPIPING

Bangunan-bangunan utama seperti bendung dan bendung gerak harns di
cek stabilitasnya terhadap erosi bawah tanah dan bahaya runtuh akibat naiknya
dasar galian (heave) atau rekahnya pangkal hilir bangunan.

Bahaya terjadinya erosi bawah tanah dapat di cek dengan jalan membuat
jaringan aliran (flownet) dan dengan metode empiris seperti :

Metode Bligh
Metode Lane
Metode Khosla

Metode Lane, yang juga disebut metode angka rembesan Lane ( weighted
creep ratio method), adalah metode yang dianjurkan untuk mencek bangunan-
bangunan utama untuk mengetahui adanya erosi bawah tanah. Metode ini
memberikan hasil yang aman dan mudah dipakai. Untuk bangunan-bangunan
yang relatif kedl, metode-metode lain mungkin dapat memberikan hasil-hasil
yang lebih baik, tetapi penggunaannya lebih sulit.

Metode Lane di ilustrasikan pada Gambar 5.32. dan memanfaatkan Tabel
5.6. Metode ini membandingkan panjang jalur rembesan di bawah bangunan di
sepanjang bidang kontak bangunan pondasi dengan beda-beda tinggi muka air
di antara kedua sisi bangunan.
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Di sepanjang jalur perkolasi ini, kemiringan kolam yang lebih dari 45°
dianggap vertikal dan yang kurang dari 45° dianggap horisontal. Jalur vertikal
di anggap memiliki daya tahan terhadap aliran 3 kali lebih kuat dari pada jalur
horisontal.
Oleh karena itu rumusnya adalah :

CL = (Lv + 1/3LH ) / H (5.25.)

dengan :

Angka rembesan Lane
Jumlah panjang vertikal, (m)
Jumlah panjang horisontal, (m)
Beda tinggi muka air, (m)

T.

T-.

---. ==----.
-- I '"III Ii: /.._/_':!_

I.: "" ~ J

-:--~

Gambar 5.32.Metode angka rembesan Lane

139



Tabel 5.6. Harga-harga minimum angka rembesan Lane (CL)

Pasir sangat halus atau lanau
Pasir halus
Pasir sedang
Pasir kasar
Kerikil halus

Kerikil sedang
Kerikil kasar termasuk berangkal
Bongkah dengan sedikit berangkal dan kerikil
Lempung lunak
Lempung sedang
Lempung keras
Lempung sangat keras

8.5
7.0
6.0
5.0
4.0
3.5
3.0
2.5
3.0
2.0
1.8
1.6

Angka-angka rembesab pada tabel diatas sebaiknya dipakai :

a. 100%, jika tidak dipakai pembuang, tidak dibuat jarigan aliran dan tidak
dilakukan penyelidikan dengan model.

b. 80%, kalau ada pembuangan air, tapi tidak ada penyelidikan maupun jaringan
aliran

c. 70% bila semua bagian tercakup

Menurut Creagen, Justin dan Hinds, hal ini menunjukan diperlukannya
keamanan yang lebih besar jika telah dilakukan penyelidikan detail.

Untuk mengatasi erosi bawah tanah elevasi dasar hilir harns diasumsikan
pada pangkal koperan hilir. Untuk menghitung gaya tekan ke atas, dasar hilir
diasumsikan di bagian atas ambang ujung keamanana terhadap rekah bagian
hilir bangunan bisa di cek dengan rumus berikut :

s =s(1+aJs)/hs (5.26.)

faktor keamanan
kedalaman tanah, (m)
tebal lapisan pelindung, (m)
tekanan air pada kedalaman s, (kg/m2)
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dengan :
S =
s =
a =
hs =



Gambar 5.33. memnerikan penjelasan simbol-simbol yang digunakan.

Tekanan air pada titik C dapat ditemukan dari jarngan aliran atau angka
rembesan Lane.

Rumus diatas mengandaikan bahwa berat volume tanah dibawah air dapat
diambil 1 (yw = ys =1). Berat volume bahan lindung di bawah air adalahl.
Harga keamanan S sekurang-kurangnya 2 .

Gambar 5.33. Ujung hilir bangunan; sketsa parameter-parameter stabilitas
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BANGUNAN SILANG DAN
BANGUNAN TERJUN



BANGUNAN SILANG DAN BANGUNAN TERJUN

6. 1 BANGUNAN SILANG

1. Umum

Bangunan silang adalah bangunan yang membawa air buangan atau
air hujan dari saluran atas ke saluran bawah melalui suatu hambatan alam
mesalnya sungai, jalan, buit dan sebagainya. Saluran pada umumnya
melintas pada bawah saluran.

Macam-macam dari bangunan silang adalah :
a. Sipon
b. Gorong-gorong
c. Talang .
d. Alur pembnang

2. Sipon

Sipon adalah bangunan yang membawa air lewat bawah jalan, melalui
sungai atau saluran pembuang yang dalam. Antara saluran dan sipon pada
pemasukan dan pengeluaran dip'erlukanpengaliran yang cocok. Agar sipon
dapat berfungsi dengan baik maka sipon tidak boleh dimasuki oleh udara.
Mulut sipon sebaiknya di bawah permukaan air hulu. Kedalaman air di
atas sisi atas sipon dari permukaan air, tergantung dari kemirigan dan
ukuran sipon.

Pada sipon kecepatan harus dibuat setinggi mungkin sesuai dengan
kehilangan tinggi energi maksimum yang diizinkan agar tidak teIjadi
pengendapan lumpur.
Perencanaan hidrolis sipon harus mempertimbangkan kecepatan aliran,
kehilangan pada pralihan masuk, kehilangan akibat gesekan, kehilangan
pada bagian siku sipon, serta k~hilangan pada peralihan keluar. Disalurkan
yang lebih besar, sipon dibuat dengan pipa rangkap guna menghindari
kehilangan yang lebih besar didalam sipon.
Kehilangan tinggi energi yang timbul dalam pengaliran melalui sipon
adalah :
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a. Kehilangan akibat gesekan

hf = v2 * L

C2 * R
(6.1)

R =A/P
C = kRJ/6

dimana :
hf = kehilanganakibat gesekan,m
V = kecepatandalam banguna,mJdt
L = panjangpipa, m
g = percepatangravitasi,mJdt2
R = jari-jari hidrolis, m
P = keliling basah, m
C = koefeisien Chezy
k = koefisien kekasaran Strickler

Tabel 1.6 Koefiseian Kekasaran Strickler

Bahan k

Baja beton

Beton, bentuk kayu, tidak selesai

Baja

Pasangan batu

76

70

80

60

b. Kehilangan Energi Pada Peralihan

Untuk peralihan pada saluran terbuka dengan bilangan Froude kecil
dari 0,5 maka kehilangan energi pada peralihan masuk dan keluar
dinyatakan dengan rumus Borda :

_ ( va - vl)2
ilH masuk = S masuk (6.1)

2g

ilH keluar = S keluar
(v2 - va)2

2g
(6.3)
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dimana :

Smasuk,Skeluar
va

VI

V2

= faktor kehilangan energi
= kecepata rata-rata yang dipercepat, m/dt
= kecepatan rata-rata disaluran hulu, m/dt
= kecepatan rata-rata dihilir, m.ldt

c. Bagian siku dan tikungan

Kehilangan energi pada bagian siku dan tikungan adalah :

v2
a

2g
, ,.,.. ' , , , (6.4)

=

dimana :

~: koefisien kehilangan energi, sesuai tabel 6.2

Tabel 6.2 Koefisien Kehilangan Energi

1. Penampang Memanjang Sipon

Penampang Hemanjang Sipon

. .....
p-in'~ 'biles '". .::.

,IT"

" . ".
:.', .......... . ',' '.

",:; :,:: ",:::':'::i:':'::'- ";',::" '"
p-otongon m~ma~~g

Gambar 6.1. Contoh Sipon
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Potongan Sudut a

5 10 15 22,5 30 45 60 75 90

Bulat 0,02 0,03 0,04 0,05 0,11 0,24 0,47 0,80 1,1
Segiempat 0,02 0,04 0,05 0,06 0,14 0,3 0,6 1,0 1,4



2. Potongan Melintang Sipon (luas basah)

Potongan melintang sipon dihitung dengan mmus :
A = QN (6.5)

Jika dipakai sipon .pipa persegi, dimensinya menjadi :
A =2 x ( h x b-4 ( 1(2X ( 0,25 h )2 » (6.6)

3. Potongan Memanjang Sipon

Sebelum profil memanjang sipon ditentukan maka kondisi berikut
hams diperhatikan :
a. Sipon dalam keadaan kosong hams menahan gaya tekanan

ke atas, dengan demikian diperlukan penutup tanah yang
memadai. Situasi kritis untuk gaya tekan keatas terjadi jika
muka air tanah setinggi muka sipon

Gaya Tekan keatas :
Fu = / w * g * B * H (6.8)

Gaya Resistensi :
1) Penutup tanah

Fl =/ s * g * he (6.9)
2) Penutup beban mati

F2 = / et * g *. vel (6.10)

Untuk keseimbangan :

1,5 Fu < FI + F2 (6.11)
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dimana :

F = gaya tekan keatas, kNu
Fl = tekanan tanah, kN

F2 = beban mati, kN
Jw = berat jenis spesifik, 1000kg/m3
Js = berat jenis tanah, 1700kg/m3
Jet = berat jenis beton, 2400 kg/m3
B = lebar total sipon, m
H = tinggi total sipon, m
h = tinggi penutup tanahc
V = Volume beton siponct
fs = faktor keamanan,1,5



3. Gorong-gorong

Gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa
aliran air melewati jalan bawah air lainnya. Gorong-gorong
mempunyai potongan melintang yang lebih keeil daripada luas
basah saluran hulu maupun hilir.

Potongan melintang gorong-gorong dapat dibedakan atas 2 jenis
yaitu :
1. Gorong-gorong aliranbebas yaitu gorong-gorongyang berada

diatas muka air.
2. Gorong-gorongmengalir pemuh jika lubang keluar tenggelam

atau jika air dihulu tinggi dan gorong-gorong panjang.

Pereepatan yang dipakai pada pereneanaan gorong-gorong
tergantung pada jumlah kehilangan energi yang ada dan geometri
lubang masuk dan keluar.

Keeepatan aliran gorong-gorong umumnya adalah :
v = 1,5 m/dt untuk saluran irigasi dan
v = 3 m/dt untuk saluran pembuang

Gorong-gorong sebaiknya melewati bawah saluran dengan ruang
bebas 0,3 m untuk saluran tanah dan 0,6 m untuk saluran
pasangan.

Berikut ini beberapa tipe gorong-gorong :
Gorong-gorong pipa beton tulang
Gorong-gorong pipa beton tumbuk diberi alas beton
Gorong-gorong pasangan batu dengan dek beton bertulang
Gorong-gorong bentuk boks segi empat dari beton bertulang

Kehilangan tinggi energi yang timbul dalam pengaliran melalui
gorong-gorong adalah:

Kehilangan energi masuk :

(va - V)2
~H masuk = Smasuk (6.12)

2g

Kehilangan energi akibat gesekan :

L V2
hf = J · - · - (6.14)

D 2g
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dimana :

Kehilangan energi keluar

~H keluar = Skeluar (va - V)2
2g

(6.14)

dimana :
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hf = kehilanganakibat gesekan,m
V = kecepatandalampipa,m.ldt
L = panjangpipa, m
g = percepatangravitasi,mldt2
D = diameter pipa, (m)
f = koefisien gesek

124.6 m2
(pipa)=

DI/3 .............................................................

f' = f/4 = 19.6 m2fRI13..................................... (persegi)

c = kRl/6

k = koefisienkekasaranStrickler
R = jari-jari hidroulisuntukpipa dengandiameterD : R_lI

4D
L = panjang pipa, m
v = kecepatan aliran dalam pipa,mldt
v = kecepatan aliran dalam saluran,mldta
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4. Talang

Talang atau flum adakah penampang saluran buatan dimana air
mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintas
cekungan, saluran, sungai, atau sepanjang lereng bukit.
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Bangunan ini dapat didukung oleh pilar atau atau konstruksi
lain.

Untuk saluran yang lebih besar dipakai talang baja atau beton.
Talang tersebut dilengkapi dengan saluran masuk dan saluran
keluar.

Potongan talang direncanakan dengan mas yang sarna dengan
luas potongan saluran, namun dimensinya dibuat sekecil mungkin
tergantung pada kehilangan tinggi energi yang tersedia.

a. Kehilangan Energi

Kehilangan energi pada talang pada prinsipnya adalah sarna
dengan pada sipon, ataupun gorong-gorong.

1) Kehilangan tinggi energi masuk

(v.- V1)2
~H masuk = ~masuk (6.15)

2g

2) Kehilangan tinggi energi keluar

(v2 - vy
~H keluar = ~keluar (6.16)

2g b.
b. Tinggi jagaan

Tinggi jagaan minimum untuk air yang megalir dalam talang
didasarkan pada debit, kecepatan dan faktor lain.

Harga tinggi jagaan minimum untuk talang adalah :

Tabel 6.3. Talang

Debit
m3/dt

tinggi jagaan,
m

< 0,5
0,5 - 1,5
1,5 - 5,0
5,0 - 10,0

10,0 - 15,0
> 15

0,2
0,2

0,25
0,3
0,4
0,5
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5 bentang dalam beton bertulang yang dieor di tempat

kisi-kisi
penyaring

.'

potongan memanjang

1

Gambar 6.3. Contoh Talang
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Gambar 6.4. Potongan dan denah alur pembuang pipa
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5. Alur Pembuang

Alur pembuang adalah bangunan yang dipakai untuk membawa
air buangan dalam jumlah kedl ke saluran. Untuk aliran yang
besar bisanya air diseberangkan lewat atas atau bawah saluran
dengan menggunakan gorong-gorong yang selanjutnya dibuang
jauh diluar saluran.Hal ini terutama apabila aliran air diperkirakan
mengangkut cukup banyak lanau, pasir atau benda-benda hanyut.
Namun kadang lebih ekonomis untuk membawa air bersih
kedalam saluran daripada membelokkannya keluar.

Alur pembuang bisa dibuat disalurkan pembuang alami atau
diujung saluran pembuang yang sejajar dengan saluran irigasi.
Karena ujung alur pembuang paling cocok digunakanjika saluran
seluruhnya berada di bawah permukaan tanah asli.

Contoh soal :

Talang pada saluran tersier melewati saluran pembuang

Saluran pembuang
B = 2,00 m
m = 1,0
h = 1,25 m
EL6 = 13,80
EL7 = 15,05

Ditanyakan :

Hitung dimensi dan kehilangan tinggi energi pada talang untuk
flum beton
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Oiketahui Saluran tersier
bl = hi = 0,5
Q = 0,5 m3/dt
v = 0,2 mldt
ELl = 15,80
EL3 = 16,30
EL4 - 16,60



Penyelesaian :

1. Panjang flum :
L = B + 2m(EL4 - EL6)

. = 2,00 + 2 x Ix (16,60 - 13,80) = 7,60
ambil 8,00 m (standar)

2. Dimensi flum beton
Lebar minimum flum (b3) adalah 0,40 m dari kedalaman air
saluran (hI=0,50)
A = b3 x hI =0,40 x 0,50 = 0,20 m2

Kemiringan flum dihitung dengan rumus Strickler.
V = kR2/3 P/2

0,425 = 70 x 0,142/3 X pl2
I = 0,0005

3. Kehilangan tinggi energi

Bagian masuk :
~H masuk =

~H masuk =

~masuk (va - v1)2/2g
~masuk= 0,5 (tabe1)
0,5 (0,425 - 0,20)2/19,6
0,0013 m=

Bagian keluar :
~H keluar = ~keluar (vI - va)2/2g

~keluar = 1,00 m (tabel)
1,00 (0,20 - 0,425)2/19,6
0,0026 m

~H keluart =
=

sekan :
Hf = Lt x I

= 8,00 x 0,0005
= 0,006 m

. Jumlahkehilangantinggi energi:
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jadi :
v = Q/A = 0,085/0,20= 0,425mldt

dan:
R = AlO = 0,02/(0,4 + 2 x 0,5) = 0,14



~H = AH masuk + AH keluar + Hf
= 0,0013 + 0,0026 + 0,006
= 0,0099 m
ambil = 0,001

6.2 BANGUNAN TERJUN

1. Bangunan terjun atau got miring diperlukan jika kemiringan
permukaan tanah asli lebih curam daripada kemiringan maksimum
saluran yang diijinkan.

Bangunan semacam ini mempunyai 4 bagian fungsional, masing-
masing memiliki sifat perencanaan yang khas sebagai berikut :
a. Bagian hulu pengontrol, yaitu bagian dimana aliram menjadi

superkritis.
b. Bagian dimana air dialirkan ke elevasi yang lebih rendah.
c. Bagian tepat disebelah hilir potongan U dalam gambar (6.5) yaitu

tempat dimana energi diredam.
d. Bagian peralihan saluran memerlukan perlindungan untuk

mencegah erosi.

P"!'ngon\rol

~aliran
I '

+.

p~ralihon

r(indUn~i

~nurunan
\iOQ<;1i
f'ne-rgi
c.H

c.Z

Gambar 6.5. /lustrasi peristilahan yang berhubungan dengan
bangunan peredam energi
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2. Dimensi Bangunan

a. Bagian pengontrol

Pada bagian ini berfungsi sebagai pengontrol aHran.
Hubungan tinggi energi yang memakai ambang sebagai acuan
(hi) dengan debit (Q) pada pengontrol ini bergantung ketinggian
ambang (PI)' Potongan memanjang mercu bangunan, kedalaman
bagian yang tegak lurus terhadap aliran, dan lebar bagian
pengontrol ini.

Untuk bagian pengontrol ada dua altematif :
I. Mempersempit luas basah tanpa ambang.
2. Pemakaian ambang dengan permukaan hulu miring.

Mempersempat luas basah berarti memperbaiki kurve Q-h bahkan
bagian pengontrol segitiga bisa sesuai dengan kurve Q-h saluran,
tetapi bagian pengontrol segiempat lebih murah.

Pemberian ambang memberikanpengaruh yang baikterhadap
besaran debit disebelah hulu pada debit rendah. Untuk saluran
yang mengangkut aliran dengan kandungan sedimen tinggi, tidak
perludibuat ambang agar tidak terjadi sedimentasi, dengan
demikian mengurangi biaya pemeliharaan.

Bagian pengontrol segiempat.

Kurve Q-h saluran diberikan pada lebar bagian pengontrol
segiempat ditentukan dengan menggunakan kriteria bahwa pada
70% dari debit rencana saluran (0,7 x QIOO%)tidak diperkenankan
terjadi penurunan muka air.

Untuk bagian pengontrol kurve Qh ditentukan dengan hubungan
sebagai berikut :

Q = Cd2l3-Y2/3 g B HI,5 (6.17)
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Q70%
= 0,7 X QIOO%= 5,300m3/dt.

Y70% = 1,36 m

A70% = by70%+ my\O%
= 5,77 x 1,36 x 1,5 x 1,5 x 1,36= 10,62 m2

v70%
=

Q70% 1A70% =5,3/10,62=0,50
H70% =

Y70 + v702/2g= 1,36 + 0,502/19,6 1,37 m.



dimana :

Q = debit, m3/dt
B = lebar bagian pengontrol, m
H = kedalaman energi, m
g = gravitasi konstan, 9,8 mIdt2
Cd = 0,93 + 0,10 H/L
L = panjang bagian pengontrol (m)

Dengan L=1,50 koefisien debit pada Q70 menjadi

Cd70% =0,93 + 0,10 (H70%/L)= 1,021

Sekarang lebih bagian pengontrol dapat dihitung :
Q70% = Cd70.2/3...J2/3g B H70%I,50
5,30 = 1,021 x 2/3...J2/3x 9,8 x B x 1,371,5
B = 1,90 m

t
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Grafik 6.1. Lebar bagian pengontrol
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Untuk lebar air (B = 1,90 m), dapat digambar kurve
Q - h bagian pengontrol. Dapat dilihat bahwa pada debit dibawah
Q70' penurunan muka air dapat terjadi maximum 0,07 m.

Untuk saluran-saluran irigasi, harga-harga ini adalah marginal,
dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi mengenai kekasaran
saluran danketelitian dimensi setelah pelaksanaan.

r
0'

ID,<7' I

.:~

a. Bagianpengontrol trapesium

Perencanaan bagian pengontrol trapesium didasarkan pada
rumus untuk flum trapesium:

Q = Cd(bYe+ sYe2)[2g (Hy) ]0,5 (6.18)

koefisien debit(= 1,05)
lebar dasar celah, m
kedalaman kritis pada bagian pengontrol, m
kemiringan samping celah
tinggi energi di saluran, m
percepatan gravitasi, m/dt2

Untuk mempermudah perencanaan, telah dikembangkan
beberapagrafik.KisaranvaliditasdiambildariQ20% sampai
QIOO% (atau 1,51 sampai 7,57 m3/dt).Untuk kondisi tertentu
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dimana

Cd =
b =

Ye =
s =
H =

g =



biasanya terdapat lebih dad satu celah yang dapat
memberikan kontrol yang kurang lebih sarna untuk besaran
debit yang dikontrol.

Untuk memulai proses pemilihan celah kontrol yang akan
dipakai, ambillah grafik yang mempunyai harga b terkecil
yang akan memberikan besaran debit penuh dari 1,57 sampai
yang akan memberikan besaran debit penuh dari 1,57 sampai
7,57 m3/det.Dalam contoh ini akan dipilih dahulu grafik
dengan b= 100 m.

,

o.s to 1.2

--- . .O.2S

-I'O.!IO

---s . Q.7S

I I-S' 1.00
1.6i:E7"ls- -- S· ,.SO
HC-l

)

2
.t!

o
o 0.2 u,

Grafik 6.2. Celah kontrol trapesium B= 1,00m

Masukkan ke grafik H= 1,67 m dan kemudian teruskan ke
arah vertikal ke titik potong dengan garis horisontal 7,57
m3/det.Bacalah harga S untuk kurva kemiringan yang terletak
tepat di sebelah titik ini. Kurva ini untuk kemiringan S=
0,75. Dengan cara yang sarna, cheklah kurva mana yang
mengontrol Q= 1,51 m3/det dan H = 0,64 m. lnilah kurva
S =1. Kurva kemiringan ini hams sarna untuk kedua debit,
namun ni tidak akan terjadi.
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Grafik 6.3. Celah kontrol trapesum B=125

Oleh sebab itu perlu dicoba grafik lain dengan harga yang
lebih tinggi b = 1,25. Dengan prosedur yang sarna seperti
yang sudah diuraikan, kemiringan celah dapat ditentukan S
=0,50 untuk ke dua debit.

b. Bagian Pembawa

Pemilihan bagian pembawa hanya bergantung kepada tinggi
terjun saja. Jika tinggi terjun lebih dari 1,50 m akan dipakai
bangunan terjun miring. Untuk tinggi terjun yang lebih
rendah, dapat dipakai bangunan terjun tegak.

c. Kolam olak untuk bangunan terjun miring segiempat.

Untuk menentukan tipe kolam olak yang akan dipakai,
pertama-tama hams dihitung bilangan Froude pada bagian
masuk kolam olak.
Fr = v l..Jgyu u u

Vu = q/yu
q = QIB

200

Q1 17.5

,,;fA IS0

12.5

10.0
r.

75 I
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Dimana :

H ="
Q =
q =
B
y" =

tinggi energi pada u, m.
debit, me/det.
debit per satuan lebar, m2/det
lebar bukan bangunan terjun, m
kedalaman air di bagian masuk kolam olak

Contoh soal :

Diketahui :
H = 1,61 m

HI = 1,65 m
H2 = 1,65m

maka:

H/H( = 1,61/1,65= 0,976

d. Bangunan terjun tegak.

Bangunan terjun tegak menjadi lebih besar apabila
ketinggiannya ditambah, juga kemampuan hidrolisnya dapat
berkurang akibat variasi di tempat jatuhnya pancaran di lantai
kolam jika terjadi perubahan debitl. Bangunan terjun tegak
sebaiknya tidak dipakai apabilaperubahan tinggi energi diatas
bangunan melebihi 1,50 m.

Dengan bangunan terjun tegak, luapan yang jatuh bebas akan
mengenai lantai kolam dan bergerak kehilir pada potongan
U (gambar 6.5). Akibat luapan dan turbulensi (pusaran air)
di dalam kolam di bawah tirai luapan, sebagian dari energi
diredam di depan potongan U. Sisa energi hilir yang memakai
dasar kolam sebagai bidang persamaan Hd tidak berbeda
jauh dari perbandingan ~z/H(. Harga Hd ini dapat dipakai
untuk menentukan ~z untuk sebuah bangunan terjun tegak.

Perencanaan hidraulis bangunan dipengaruhi oleh besaran-
besaran berikut :

HI = tinggi energidi muka ambang,m
~H = perubahan tinggi energi pada bangunan, m
Hd = tinggi energi hilir pada kolam olak,m
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I.

I~
~3
~>

It 2.:u.

q = debit per satuan lebar ambang, m3/detlml
g = percepatan gravitasi, mIdet2 (= 9,8 mIdet2)
n = tinggi ambang pada ujung kolam olak, m

Besaran-besaranini dapat digabung untuk membuat perkiraan
awal tinggi bangunan terjun.
!1z = (!1H+ Hd)- HI (6.19)

Untuk perkiraan awal Hd boleh diandaikan, bahwa :
Hd = 1,67 HI (6.20)

Kemudian kecepatan aliran paa potongan aliran pada
potongan U dapat diperkirakan dengan :
Vu = ."J2g/2 (6.21)
Yu = q/vu (6.22)

Aliran pada potongan U kemudian dapat dibedakan sifatnya
dengan bilangan Froude tak berdimensi :

vu

Fru = r (6.23)gyu

Geometri bangunan terjun tegak dengan perbandingan
panjangYi!1z kini dapat dihitung dari grafik 6.4.

10

a

I
0,1 Q,2. Q,J 0," o,S ,6;J ,a .9 1.0

.Yd/6Z atau Lp/6Z

2 3'" S 6749)()

Grafik 6.4. Grafik tak berdimensi dari geometri bangunan terjun tegak
(Bos, Reploge and Clemmens, 1984)
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e. Bangunan terjun miring

Permukaan miring yang menghantar air ke dasar kolam olak
adalah praktek perencanaan yang umum, khususnya jika
tinggi jatuh melebihi 1,5m pada bangunan terjun, kemiringan
permukaan belakang dibuat securam mungkin dan relatp
pendek. Jika peralihan ujung runcing dipakai diantara
permukaan pengontrol dan permukaan belakang (hilir).
disarankan untuk memakai kemiringan yang tidak lebih
curam dari 12 m.

~9'a" p.ngcnlr~
- --------------.~~ K 'Ye

panjcog k~miringon

b.M.lt. r: 0 SHI ipotongcn U

pmJcng
krmirin!;Cn
dii' t r;:: t~d t i!

Grafik 6.5. Sketsa dimensi untuk Tabel A.26 (Lampiran 2)

Alasannya adalah untuk mencegah pemisahan aliran pada
sudut miring. Jika diperlukan kemiringan yang lebih curam,
sudut runcing harus diganti dengan kurve peralihan dengan
jari-jari r =0,5, HI maksimum. Tinggi energi Hu pada luapan
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yang masuk kolam pada potongan U mempunyai harga yang
jauh lebih tinggi jika digunakan permukaan hilir yang mir-
ing, dibandingkan apabila luapan jatuh bebas seperti pada
bangunan terjun tegak. Sebabnya ialah bahwa dengan
bangunan terjun tegak, energi diredam karena terjadinya
benturan luapan dengan lantai kolam dan karena pusaran
terbulensi air di dalam kolam di bawah tirai luapan. Dengan
bangunan terjun miring, peredaman energi menjadi jauh
berkurang akibat gesekan dan aliran turbulensi di atas
permukaan yang miring.
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BEND UNGA N

7.1. UMUM

Sebuah bendungan berfungsi sebagai penangkap air dan menyimpannya di
musim hujan waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar dan yang melebihi
kebutuhan baik untuk keperluan irigasi, air minum, industri atau yang lainnya.
Berbeda dengan fungsi sebuah bendung yang tidak dapat menyimpan air
melainkan hanya untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian
aliran air sungai yang ada kearah tepi kanan dan/atau kiri sungai untuk
mengalirkannya ke dalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan
irigasi. Dengan memiliki daya tampung tersebut sejumlah besar air sungai yang
melebihi kebutuhan dapat disimpan dalam waduk dan barn dilepas mengalir
kedalam sungai lagi di hilimya sesuai dengan kebutuhan saja pada waktu yang
diperlukan.

Sebuah bendungan dapat dibuat dari bahan bangunan urugan tanah eampur
batu berukuran keeil sampai besar atau dari beton. Sebagai eontoh bendungan
Jatiluhur di Jawa-Barat dan bendungan Asahan di Sumatera Utara. Bilamana
aliran air sungai yang masuk ke dalam waduk tersebut melebihi air yang
dialirkan ke luar waduk sesuai dengan kebutuhan, -makaisi waduk makin lama
makin penuh dan dapat melampaui batas daya tampung reneananya, sehingga
permukaan air dalam waduk akan naik terus dan akhir melimpas.Untuk meneegah
terjadinya limp~$anair pada sebuah bendungan, limpasan air itu dilokalisir pada
bangunan pelimpah yang lokasinyadipilihmenurut kondisi topografi yang terbaik.
Panjang bangunan pelimpah ini dihitung menurut debit reneana sedemikian
rupa hingga tinggi muka air waduk tidak akan naik lebih tinggi dari pusat
bendungan dan bahkan biasanya direneanakan agar muka air waduk itu lebih
rendah dari puncak bendungan minimum 5 meter. Beda tinggi bervariasi dari 5
meter sampai 20 meter. Tinggi bendungan bervariasi dari sekitar 15 meter
sampai ratusan meter. Yang disebut dengan tinggi bendungan adalah perbedaan
elevasi antara puncak bendungan dengan dasar sungai lama. Seiring dengan
kemajuan teknologi dan metode konstruksi yang bertambah baik dan efisien
terbukalah kini kemungkinan untuk merencanakan dan membangun sebuah
bendungan yang ketinggiannya mencapai 1000 kaki atau sekitar 330 meter,
seperti yang sedang dibangun di sungai Vaksh di Rusia.
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Bendungan pertama menurut catatan sejarah adalah yang dibangun di sungai
Nil Mesir 4000 tahun SM., sedangkan bendungan tertua yang sekarang masih
ada dan berfungsi adalah bendungn Almanza di Spanyol yang berusia lebih dari
4 abad.

Konsep dasar perencanaan sebuah bendungan biasanya tidak berdiri sendiri
melainkan menjadi satu dengan perencanaan sebuah bendung yang lokasinya
berjarak beberapa kilometer sampai puluhan km di sebelah hilimya. Sebagai
contoh adalah Bendungan Kedung Ombo dengan bendung Sedadi di kali Serang
di Jawa Tengah dan Bendungan Jatiluhur dengan bendung Curug di sungai
Citarum, Jawa Barat.

Pelaksanaan konstruksinya bisa berbarengan, namun umumnya bendung
yang dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah bendung berfungsi bertahun-
tahun dan temyata diperlukan tambahan kebutuhan air yang lebih dapat
diandalkan, maka barulah bendungn di sebelah hulu dilaksanakan konstruksinya.
Sebagai contoh bendungan Kedung Ombo yang berkapasitas 450 juta M3 dan
ketinggian kurang lebih 120 meter, dilaksanakan konstruksinya kira-kira 30
tahun setelah bendung Sedadi berfungsi. Dengan kapasitas tampungan yang
besar dan elevasi muka air yang tinggi sebuah bendungan selain dapat mengatur
besar aliran sungai di sebelah hilimya agar menjadi lebih merata sepanjag tahun,
juga dapat berfungsi sekaligus sarana pengendali banjir yang efektif. Selain itu
muka air waduk yang cukup tinggi itu dapat menggerakkan turbin PLTAsebelum
dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti disebutkan diatas. Sebagai keuntungan
tambahan, waduk ini digunakan juga untuk perikanan.

Jadi fungsi utama sebuah waduk adalah untuk menstabilkan atau menciptakan
pemerataan aliran air sungai baik dengan cara menampung persediaan air sungai
yang berubah sepanjang tahun maupun dengan melepas air tampungan itu secara
terprogram melalui saluran air yang dibuat khusus di dalam tubuh bendungan
sesuai kebutuhan.
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7.2 JENIS-JENISBENDUNGAN

Pembagian type bendungan dapat dibagi menjadi 7 keadaan yaitu :

1. Type bendungan berdasarkan ukurannya, ada 2 type yaitu:

a. Bendungan besar (Large Dams).

Berdasarkan klasifikasi :
Ketinggian bendungan.
Panjang puncak bendungan tidak kurang dari 500 meter.
Kapasitas waduk yang terbentuk tidak kurang dari 1juta meter
kubik

Debit banjir maksimum yang diperhitungkan tidak tidak kurang
dari 2000M3/detik

b. Bendungan keeil (Small Dam)
Semua bendungan yang tidak termasuk sebagai bendungan besar.

2. Tipe bendungan berdasar tujuan pembangunannya.

Ada 2 (dua) tipe yaitu :
a. Bendungan dengan tujuan tunggal (Single purpose dam). Adalah

bendungan yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja,
misalnya untuk PLTA, irigasi, pengendalian banjir dan kebutuhan
lain. .

b. Bendungan serba guna (multi purpose) adalah bendungan yang
dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, misalnya PLTA dan
irigasi, Irigasi dan pengendalian banjir dU.

3. Tipe bendungan berdasar penggunaannya.

Ada 3 (tiga) tipe yaitu :
a. Bendungan untuk membentuk waduk (storage dam) adalah

bendungan yang dibangun untuk membentuk waduk guna
menyimpan air waktu kelebihan agar dapat dipakai pada waktu
diperlukan.

b. Bendungan penangkap/pembelok air (diversion dam) bendungan
yang dibangun agar permukaan airnya lebih tinggi sehingga dapat
mengalir masuk kedalam saluran air atau terowongan air.
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Gbr. 7.1. Bendungan Saguling di Sungai Citarum (Jawa Barat)
(Bendungan Urugan). Kapasitas listrik 700Aflf, tinggi 98 m, panjang puncak
301,40 m urugan 2.700.000 m).

c. Bendungan untuk rnernperlarnbat jalannya air (detention dam)
adalah bendungan yang dibangun untuk rnernperlambat jalannya
air, sehingga dapat rnencegah banjir besar.

Masih dapat dibagi lagi rnenjadi 2 (dua) bagian
* Untuk rnenyirnpan air sernentara dan dialirkan kedalam saluran

alam dibagian hilir.
* Untuk rnenyirnpanair selama rnungkin agar dapat rneresap didaerah

sekitarnya.

4. Tipe bendungan berdasarkan jalannya air.

Ada 2 (dua) tipe yaitu :
a. Bendungan untuk dilewati air(overflow dams) adalah bendungan

yang dibangun untuk dilewati air misalnya pada bangunan pelirnpah.
b. Bendungan untuk rnenahan air (non overflow dam) adalah

bendungan yang sarna sekali tidak boleh dilewati air.
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5. Tipe bendungan berdasarkan konstruksinya.

a. Ada 3 (tiga) tipe yaitu :

a. Bendungan urugan (fill type dam) adalah benduangan yang
dibangun dari hasil penggalian bahan tanpa bahan tambahan
lain yang bersifat campuran secara kimia,jadi betul-betul bahan
pembentuk bendungan asli. Gb.7
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Keterangan

Apabila 80% dari seluruh bahan pem-
bentuk tubuh bendungan terdiri dari bahan
yang bergradasi hampir sarna.

Apabila bahan pembentuk tubuh
bendungan terdiri dari bahan yang lulus
air, tetapi dilengkapi dengan tirai kedap
air di udiknya.

b2

Apabila bahan pembentuk tubuh ben-
dungan terdiri dari bahan yang lulus air,
tetapi dilengkapi dengan inti kedap air
yang berkedudukan miring ke hilir.

Apabila bahan pembentuk tubuh
bendungan terdiri dari bahan yang lulus
air, tetapi dilengkapi dengan inti kedap air
yang berkedudukan vertikal.

c Apabila bahan pembentuk tubuh bendungan
terdiri dati bahan yang lulus air, tetapi dilengkapi
dengan dinding tidak lulus air di lereng udiknya,
yang biasanya terbuat dati lembaran baja tahan
karat, lembaran beton bertulang, aspal beton,
lembaran plastik, dll. nya.



dapat dibagi menjadi :

(1) Bendungan homogen

Suatu bendungan urugan digolongkan dalam type homogen,
apabila bahan yang membentuk tubuh bendungan tersebut
terdiri dari tanah yang hampir sejenis dan gradasinya (susunan
ukuran butirannya) hampir seragam.

Tubuh bendungan secarakeseluruhannyaberfungsi ganda, yaitu
sebagai bangunan penyangga dan sekaligus sebagai penahan
rembesan air. (Gb.7.2.a)

(2) Bendungan zonal

Bendungan urugan digolongkan dalam tyjpe zonal, apabila
timbunan yang membentuk tubuh bendungan terdiri dari batuan
dengan gradasi (susunan ukuran butiran) yang berbeda-beda
dalam urutan-urutan pelapisan tertentu. (Gbr.7.2.b)

Pada bendungan type ini sebagai penyangga terutama
dibebankan kepada timbunan yang lulus air (zone lulus air),
sedang penahan rembesan dibebankan kepada timbunan yang
kedap air (zone kedap air).

Berdasarkan letak dan kedudukan dari zone kedap aimya, maka
type ini masih dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

· Bendungan urutan zonal dengan tirai kedap air atau
"bendungan tirai"(front core fill type dam),ialah bendungan
zonal dengan zona kedap air yang membentuk lereng udik
bendungan tersebut.( Gbr.7.2.b.1)

· Bendungan urugan zonal dengan inti kedap air miring atau
"bendungan inti miring"(inclined- corefill type dam),ialah
bendungan zonal yang zone kedap aimya terletak didalam
tubuh bendungan dan berkedudukan miring ke arah hilir
(Gbr.7.2.b.l dan Gbr.7.2.b.2)

· Bendungan urugan zonal dengan inti kedap air tegak atau
"bendungan inti tegak" (central-core fill type dam), ialah
bendungan zonal yang zona kedap airmya terletak didalam
tubuh bendungan dengan kedudukan vertikal. Biasanya inti
tersebut terletak di bidang tengah dari tubuh bendungan.
(Gbr.7.2.b.3)
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(3) Bendungan urugan bersekat (bendungan sekat)

Bendungan urugan digolongkan dalam type sekat(facing)
apabila di lereg u.dik tubuh bendungan dilapisi dengan sekat
tidak luhls air (dengan kekedapan yang tinggi) seperti lembaran
baja tahan karat, beton aspal, lembaran beton bertulang,
hamparan plastik, susunanbeton blok, dan lain-lain. (Gbr.7.2.c)

Gbr. 1-1 Klasifikasi Umum Bendungan Urugan

Gbr.7.3 Contoh potongan melintang bendungan urugan
(ukuran : meter)

GIJr.7.4 Contoh potongan melintang bendungan, zonal dengan
tirai kedap air (ukuran : meter)
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Gbr.7.9 Contoh rencana teknis Bendungan Sekat

b. Bendungan beton (concrete dam) adalah bendungan yang dibuat
dengan konstruksi beton dengan tulang maupun tidak.
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Ada 4 tipe bendungan beton :
* Bendungan beton berdasarkan berat sendiri (concrete gravity

dam) adalah bendungan beton yang direncanakan untuk
menahan beban dan gaya yang bekerja padanya hanya berdasar
atas berat sendiri.

* Bendungan beton dengan penyangga (concrete buttress dam)
adalah bendungan beton yang mempunyai penyangga untuk
menyalurkan gaya-gaya yang bekeIja padanya. Banyak dipakai
apabila sungainya sangat lebar dan geologinya baik.

* B.endunganbeton berbentuk legkung atau busur (concrete arch
dam) adalah bendungan beton yang direncanakan untuk
menyalurkan gaya yang bekerja padanya melalui pangkal tebing
(abutment) kiri dan kana bendungan.

* Bendungan beton kombinasi (combination concrete dam
atau mixed type concrete dam) adalah kombinasi lebih dari
satu tipe bendungan. Apabila suatu bendungan beton berdasar
berat sendiri berbentuk lengkung disebut concrete arch grav-
ity dam dan kemudian apabila bendungan beton merupakan
gabungan beberapa lengkung, maka disebut concrete multiple
arch dam.

Gbr. 7.10-a. Bendungan Itaipu di Sungai Parana
(perbatasan Brasil dengan Paraguay).

Bendungan gravity beton berdasarkan berat sendiri berongga.
Tinggi 196 III dengan panjang puncak : 1.064 m. Volume beton:
5.200.000m3
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Gbr.7.10.b Bendungan Itaipu di Sungai Parana (Brazil).

Merupakan kombinasi antara beton berdasar berat sendiri berongga, beton dengan
penyangga, urugan batu dan urugan tanah yang panjang totalnya 7.760 m
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Gbr.7.11 Bendungan Roseires di Sungai Nil Biru (Sudan)
(Bendungan dengan penyangga)

Tujuan pembangunan untuk : pengairan dan pembangkit tenaga listrik dengan
daya terpasang 105 MW. Tipe : beton dengan penyangga, dengan panjang total
13.000m. Tinggi : 68 m dengan panjang puncak khusus beton dengan penyangga
1.000 . dan panjang total 13.500. Volume beton : 850.000 m3

Gbr.7.12 Bendungan BinEl Quidane el Abid (Maroko) (Bendungan busur)

Tujuan pembanguna untuk : PLTA dengan daya terpasang 120 MW (3 unit) dan
irigasi. Tipe : beton berbentuk lengkung kedua arah. Tinggi : 135 m dengan
panjang puncak 174 m. Volume beton: 285.000 m3



c. Tipe bendungan berdasar fungsinya.

Ada 8 tipe yaitu :

a. Bendungan pengelak pendahuluan (Primary coffer dam) adalah
bendungn yang pertama-tama dibangun di sungai pada debit
air rendah agar lokasi rencana bendungan pengelak menjadi
kering yang memungkinkan pembangunan secara teknis.

b. Bendungan pengelak (coffer dam) adalah bendungan yang
dibangun sesudah selesainya bendungan pengelak pendahuluan
sehingga lokasi rencana bendungan utama menjadi kering, yang
memungkinkan pembanguna secara teknis.

c. Bendungan utama (Main dam) adalah bendungan yang
dibangun untuk satu atau lebih tujuan tertentu.

d. Bendungan (high level dam) adalah bendungan yang terletak
disisi kiri atau kanan bendungan utama, yang tinggi puncaknya
juga sarna

e. Bendungan di tempat rendah (sadlle dam) adalah bendungan
yang terletak ditepi waduk yang jauh dari bendungan utama
yang dibangun untuk mencegah keluarnya air dari waduk,
sehingga air waduk tidak mengalir kedaerah sekitarnya.

f. Tanggul adalah bendungan yang terletak di sisi kiri atau kanan
bendungan utama dan ditempat yang dari bendungan utama
yang tingginya maksimum 5 meter dengan panjang mercu
maksimum 5 kali tingginya.

g. Bendungan limbah industri (Industrial waste dam) adalah
bendungan yang terdiri atas timbunan secara bertahap untuk
menahan limbah yang berasal dari industri.

h. Bendungan pertambangan (Main Tailing dam) adalah
bendungan yang terdiri atas timbunan secara bertahap untuk
menahan hasil galian pertambangan dan bahan pembuatannya
berasal dari hasil galian pertambangan itu.

7. Menurut ICOLD (The International Commossion on Large Dams)
dibagi menjadi 6 tipe bendungan :
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Gbr.7.13.a. Bendungan Mrica dalam pelaksanaan

Gbr.7.13.b. Bendungan pengelak pendahuluan Mrica (Jawa Tengah).
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1. Bendungan utama
2. Bendungan sisi kiri
3. Bendungan sisi kanan
4. Bangunan pelimpah utama
5. Outlet irigasi
6. Bangunan pelimpah darurat
7. Gedung sentral
8. Gardu induk sentral
9. Kanal Mrica

10. Saluran irigasi Banjarcahyana

L

Gbr.7.13.c. Gambar siruasi (layout) Bendungan Mrica.
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a. urugan tanah
b. urugan batu
c. beton berat sendiri

d. beton penyangga
e. beton lengkung
f. beton lebih dari satu lengkung

7.3 PERENCANAANBENDUNGAN

1. Umum

a. Gagasan

Untuk merencanakan dan membangun sebuah bendungan harns
dialaskan pada dasar yang kuat dengan meninjau beberapa aspek
yang umum :

apakah tluktuasi besarnya air sungai sangat menjolok antara
di musim hujan dan panas sehingga persediaan airnya tidak
dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen
sepanjang tahun.
Apakah masalah pemindahan pemukiman penduduk dari lokasi
rencana bendungan masih dalam batas wajar sehingga akan
dapat diatasi dengan baik secara etis, ekonomis dan politis.
Apakah terdapat lokasi yang cocok, sesuai dan kondisi tanah
pondasi cukup kuat untuk dapat mendukung beban tubuh
bendungan tipe urugan atau beton.

b. Pengumpulan dan penujian data dasar yang ada.
Peta topografi
Peta geologi
Foto udara

Peta tata guna tanah
Peta pemilikan tanah
Catatan kegiatan di lokasi rencana dan sekitarnya.

c. Pra studi kelayakan meliputi kegiatan :
Survay geologi teknik
Survay topografi
Survay hidroklimatologi
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Pra rencana bendungan meliputi :
* Pemilihan lokasi (beberapa alternatif)
* Pemilihan jenis bendungan
* Dimensi

* Perhitungan stabilitas
* Pembuatan spesifikasi teknik
* Jadwal pembuatan design detail
* Jadwal pelaksanaan konstruksi
* Rencana anggaran biaya
* Analisi ekonomi

d. Studi kelayakan

Dilakukan kegiatan yang sarna dengan butir c di atas namun dengan
kedalaman yang dibutuhkan untuk studi kelayakan, dengan catatan
lokasi rencana bendungan sudah dipusatkan pada suatu tempat.

2. Perencanaan Teknis

a. Bendungan urugan

1) Karakteristik bendungan urugan

Dibandingkan dengan jenis-jenis lain, maka bendungan urugan
mempunyai keistimewaan sbb :
* Pembangunannya dapat dilaksinakan pada harnpir semua

kondisi geologi dan geografi yang dijumpai.
* Bahan-bahan untuk tubuh bendungan dapat digunakan

batuan yang terdapat di sekitar lokasi calon bendungan.

Kelemahan tipe bendungan ini adalah tidak mampu menahan
limpasan diatas mercunya, di mana limpasa yang terjadi dapat
menyebabkan longsoran pada lereng hilir yang dapat
mengakibatkan jebolnya bendungan.

Karakterisrtik bendungan urugan adalah :
* Bendungan urugan mempunyai alas yang luas sehingga

beban harus didukung oleh pondasi per unit luas menjadi
kecil. Beban yang didukung oleh pondasi adalah berat
tubuh bendungan dan tekanan hidrostatis dari air di dalam
waduk. Oleh sebab itu bendungan urugan dapat dibangun
diatas batuan yang lapuk atau diatas alur sungai yang
tersusun dari batuan sedimen dengan kemarnpuandaya
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dukung yang rendah asalkan kekedapannya bisa diperbaiki
pada tingkat yang dikehendaki.

* Bendungan urugan selalu bisa dibangun dengan memper-
gunakan bahan batuan yang terdapat di sekitar lokasi calon
bendungan.

* Dalam pembangunannya bendungan urugan dapat
dilaksanakan secara mekanis dengan intensitas tinggi.
Peralatan yang dipilih disesuaikan dengan sifat-sifat bahan
yang akan digunakan serta kondisi lapangan pelaksanaan.

Karena tubuh bendungan terdiri dari timbunan tanah atau
timbunan batu yang berkomposisi lepas, maka jebolnya
bendungan umumnya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut
* Longsoran yang tejadi baik pada lereng hulu maupun

lereng hilir tubuh bendungan.
* Terjadinya sufosi (erosi dalam atau piping) oleh gaya-

gaya yang timbul dalam aliran filtrasi yang tetjadi di dalam
tubuh bendungan.

* Suatu konstruksi yang kaku tidak diinginkan di dalam
tubuh bendungan, karena tidak dapat menikuti gerakan
konsolidasi dari tubuh bendungan tersebut.

* Proses pelaksanaanpembangunannya biasanya sangat peka
terhadap pengaruh iklim, lebih-Iebih pada bendungan
urugan tanah dimana kelembaban optimum tertentu perlu
dipertahankan terutama pada saat pelaksanaanpenimbunan
dan pemadatannya.

2) Perancangan bendungan urugan

Pada hakekatnya eksistensi suatu bendungan telah simulai sejak
diadakannya kegiatan-kegiatan survey, perancangan, pe-
rencanaan teknis, pembangunan, operasi dan pemeliharaan
sampai akhir dari umur efektif bendungan tersebut.

Semakin mendalam pelaksanaan survay perancangan
dikerjakan maka semakin mudah pula pelaksanaan pem-
bangunannya, karena kemunginan terjadinya modifikasi
konstruksi semakin keci!.

Dari hasi analisa teknis tersebut maka akan dapat ditentukan
dengan mantap hal-hal sebagai berikut :
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* Kedudukan bendungan yang paling baik.
* Tipe bendungan yang paling cocok.
* Metode pelaksanaan pembangunan yang paling efektif.

Beberapa aspek yang perlu dipelajari untuk dapat merealisir
gagasan suatu bendungan adalah : topografi, geologi teknik,
pondasi, hidrologi, bahan bendungan, bangunan pelimpah,
bangunan penyadap dan lain-lain.

Topografi.

Apabila peninjauan hanya didasarkan pada kondisi topo-
grafi maka bendungan beton akan lebih menguntungkan.
Jika sekitamya bangunan pada alur sungai yang dalam
tetapi sempit. sebaliknya pada alur sungai yang dangkal
tetapi lebar, bendungan urugan akan lebih murah. Akan
tetapi berhubung banyaknya faktor lain yang perlu
diperhitungkan antara lail}kondisi geologi di daerah calon
bendungan, tersedianya bahan dengan kualitas yang
memenuhi syarat untuk tubuh bendungan, kemampuan
teknologi pelaksanaan pembangunannya maka pada
kenyataannya kadang-kadang bahkan terjadi hal yang
sebaliknya.

Geologi Teknik

Pada hakekatnya penelitian geologi teknik yang perlu
dilakukan tidak hanya di daerah di sekitar tempat
kedudukan calon bendungan yang akan dibangun, tetapi
hams pula diadakan penelitian di daerah calon waduk dan
sekitarnya untuk mengidentifisir adanya celah-celah yang
mengakibatkan kebocoran atau kemungkinan adanya
daerah-daerag yang mudah longsor.

Pekerjaan sementasi yang dilaksanakan pada celah-celah
patahan tersebut serta pencegahan longsoran-Iongsoran
dalam kondisi waduk yang sudah terisi akan membutukan
biaya yang lebih besar. Sedangkan apabila dibiarkan begitu
saja mungkin akan terjadi kehilangan air yang sangat
berlebihan yang megalir keluar dari celah-celah patahan
tersebut. Selain itu adanyan retakan-retakan yang luas
penyebarannya dapar mengakibatkan terjadinya longsoran
berkapasitas besar yang mungkin dapat meluncur ke dalam
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waduk. Dengan masuknya suatu masa tebing di sekitar
waduk tersebut akan menyebabkan penuhnya waduk terisi
sedimen dalam waktu yang amat singkat yang diikuti
dengan keluamya air secara mendadak sehinggan terjadi
luapan yang sangat membahayakan didaerah sebelah
hilimya.

Pondasi

Bendungan urugan dapat dibangun diatas hampir semua
kondisi topgrafi dan geologi yang dijumpai, sedangkan
bendungan beton hanya mungkin dibangun diatas batuan
yang kukuh. Hanya saja perlu diadakan perbaikan dengan
sementasi (grouting). Apabila pondasi terqiri dari tanah
yang lulus air atau daya dukungnya rendah. Jika hasil-
hasil perhitungan dan analisa mendapatkan angka
pembiayaan sangat tinggi untuk pekerjaan perbaikan
pondasi maka dianjurkan agar rencana tempat kedudukan
bendungan maupun dimensi daripada bendungan tersebut
perlu ditelaah kembali dan meninjau kemungkinan-
kemungkinan pada altematif lain.

Bahan Bendungan

Didasarkan atas pemikiran bahwa tipe bendungan yang
paling ekonomis harus dipilih maka dipandang perlu untuk
memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :
* Kualitas dan kuantitas bahan yang mungkin terdapat

di sekitar tempat kedudukan bendungan.
* Jarak pengangkutan dari daerah penggalian ke tempat

penimbunan calon tubuh bendungan.

Mengingat hampir semua qatuan (tanah, pasir, kerikil,
dan batu) dapat digunakan untuk konstruksi benungan
urugan maka banyak altematif yang harus dipertimbangkan
dan diperbandingkan sebelum mendapatkan sebuah
altematif konstruksi tubuh bendungan yang paling
ekonomis.

Bangunan Pelimpah

Apabila debit banjir suatu bendungan diperkirakan akan
berkapasitas besar dibandingkan dengan volume waduk
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dan jika ditinjau dari kondisi topografinya penempatan
suatu bangunan pelimpahan akan megalami kesukaran,
maka altematif bendungan urugan meungkin secara teknis
tidak akan bisa diprtanggungsawabkan dan bendung beton
mungkin akan lebih memadai.

Kekurangan yang paling menonjol pada bendungan urugan
adalah lemahnya daya tahan bendungan terhadap limpasan
(overtoping) dan dalam kondisi hidrologi yang demikian
bendungan urugan merupakan alternatif yang tidak
memungkinkan. Memporsir altematif bendungan urugan
harus perlu diimbangi dengan pembuatan bangunan
pelimpah yang besar agar kapasitasnya mampu me-
nampung debit yang besar dan pembuatannya akan
membutuhkan biaya yang sedemikian besamya, sehingga
kalau dibandingkan dengan harga bangunan pelimpahnya
telah mendekati harga altematif bendungan beton.

Banguan Penyadap

Pada hakekatnya air yang terdapat didalam waduk akan
dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan dengan
berbagai macam teknis penyadapannya. Umumnya air
yang disadap dari waduk diperlukan untuk keperluan
irigasi, pembangkit tenaga listrik, air minum, pengendalian
banjir, penggelontoran dan lain-lain.

Beberpa tipe bangunan penyadap antara lain penyadap
tipe menara, tipe sandar berterowongan miring yang
masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugiannya.
Lain-lain

Selain problem yang bersifat teknis dan ekonomis, pem-
bangunan sebuah waduk akan menyangkut problem-prob-
lem sosial seperti pembebasan dan pemindahan penduduk.
pemindahan fasilitas-fasilitasumum dari daerah yang akan
tergenang. Pengaruh-pengaruh pembangunan sebuah
waduk akan memberikan dampak yang sangat luas pada
kehidupan masyarakat.
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3) Tinggi Bendungan

Adalah jarak dari pondasi hingga permukaan air waduk pada
saat bangunan pelimpah mengalirkan air sebesar kapasitas
perencanaannya, ditambah dengan tinggi jagaan tertentu untuk
dorongan angin, gelombang, tenaga pembekuan es dan gerak
gempa bumi.

4) Lebar Mercusuar

Lebar mercu bendungan urugan haruslah cukup kuat untuk
menjaga agar garis preatik atau permukaan atas rembesan tetap
berada di dalam bendungan pada waktunya. Lebar mercu harns
cukup untuk menahan hentakan gempa serta kekuatan
gelombang, lebar mecu dari bendungan yang rendah dapat
pula dipengarnhi oleh kebutuhan sekunder seperti lebar jalan
pemeliharaan minimum sebesar 3 meter.

5) Stabilitas Konstruksi

Meripakan perhitungan konstruksi untuk menentukan ukuran
(dimensi) bendungan agar mampu menahan muatan-muatan
dan gaya-gaya yang bekerja padanya dalam keadaan apapun.

Syarat-syarat stabilitas konstruksi :
* Lereng sebelah hulu dan hilir bendungan harns tidak

mudah longsor. Lereng sebelah hulu bendungan harns
stabil dan aman dalam keadaan apapun baik pada
waktu waduk kosong, penuh air maupun permukaan
air turun tiba-tiba.Demikian pula untuk lereng sebelah
hilir harns stabil dan aman dalam keadaan apapun,
baik pada waktu waduk kosong, penuh air maupun
permukaan air turun tiba-tiba.

* Aman teradap longsoran.
* Aman terhadap penurunan bendungan .
* Aman terhadap rembesan.

Keadaan berbahaya yang harns ditinjau di dalam per-
hitungan.
* Pada akhir pembangunan dari hasil penyelidikan tanah

baik di lapangan maupun di laboratorium dapat di-
ambil kesimpulan bahwa tanah hanya dapat dipakai
secara maksimal apabila kadar airnya mencapai
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*

optimal ini berarti pada akhir pembangunan masih
terdapat kadar air yang besar sehingga tegangan pori
juga besar. Keadaan berbahaya yang hams ditinjau
adalah kemiringan sebelah hilir.
Pada waktu waduk terisi air penuh dan terdapat
rembesan tetap makin tinggi permukaan air yaitu pada
saat waduk terisi air penuh mernpakan keadaan yang
berbahaya, sehingga ditinjau dalam perhitungan.
Keadaan yang berbahaya yang harns ditinjau adalah
kemiringan sebelah hilir.
Pada waktu waduk terisi sebagian dan terdapat
remebesan tetap. Ini perlu ditinjau karena longsomya
bendungan tergantung dari beberapa faktor yang
kadang-kadang berbahaya justru bukan pada saat
waduk penuh tetapi hanya sebagian saja, keadaan
berbahaya yang perlu ditinjau adalah kemiringan
sebelah hulu.

*

..~
Ca)

. .
,~.. -

Gambar 7.14.Aliran rembesan pada tubuh bendungan
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Pada waduk terisi penuh dan air penuh tiba-tiba. Pada
waktu waduk terisi penuh maka tekanan porinya
sangat besar, bagian dalam waduk mendapatkan
tekanan keatas sehingga beratnya berkurang, pada
waktu permukaan air turun tiba-tiba maka air dari
pori-pori akan sangat lambat keluarnya, sehingga
masih terisi air dan dalam keadaan jenuh maka
beratnya bertambah besar karena tekanan air keatas
tidak ada lagi. keadaan bahaya yang harns ditinjau
adalah disebelah hulu.

Muatan dan gaya-gaya yang harns diperhitungkan

Gaya-gaya yang bekerja pada tubuh bendungan adalah
gaya berat (berat dari bendungan) tekanan hidrostatis, gaya
angkat, gaya gempa. Gaya-gaya ini dirambatkan ke
pondasi dan tumpuan bendungan, yang bereaksi terhadap
bendungan dengan gaya sarna besar dan berlawanan yaitu
reaksi pondsi. Pengarnh dari tekanan yang disebabkan
edapan sedimen di dalam waduk dan gaya-gaya dinamik
yang disebabkan oleh air yang mengalir diatas bendungan
meungkin perlu dipertimbangkan dalam hal-hal khusus.

*

b. Bendungan beton

Karakteristik bendungan beton.
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* Tahan lama dan hampir tidak memerlukan perawatan.

Memerlukan kondisi geologi yang baik di lokasi
bendungan.

Pelaksanaan memerlukan ketelitian yang tinggi.

Sifat-sifat beton :

Mudah dikerjakan
Beton tahan lama

Memenuhi kokoh tekan yang diinginkan
Daya rembesan kecil
Penyusutsn beton kecil
Koefisien perubahan temperatur kecil
Berat jenis beton homogen
Perubahan volume beton kecil

*

*

*



* Bahan bangunan dari beton terdiri dari semen (PC), agregat
halus dan kasar serta air harns memenuhi syarat tertentu.

Bahan tambahan (Admixture) terdiri dari :
Bahan untuk mempercepat waktu ikat (setting time).
Bahan untuk memperlambat waktu ikat (retarding admix-
ture).
Bahan untuk mengurangi jumlah campuran beton
(Plasticisier, Normal water reducing admixture, workabil-
ity aids).
Bahan yang dipakai untuk mengurangi jumlah air yang
dipakai untuk campuran beton sekaligus untuk
memperlambat waktu ikat (retarding water reducing ad-
mixture).
Bahan untuk menimbukan buih pada beton (air entraining
agent)

Sambungan beton
Sambungan beron diperlukan karena adanya pembatasan
volume setiap kali pengecoran beron dan keterbatasan
peralatan dan waktu.

Jenis-jens sambungan :
Sambungan yang tekal lurus dengan sumbu bendungan
(transverse joint, contraction joint).
Sambungan kearah memanjang bendungan (longitudinal
joint).
Sambungan untuk pelaksanaan (construction joint).
Sambungan pengunci (key way joint)

Bahan penahan air (waterstop)
Dengan adanya sambungan pada bendungan ada resiko
terjadinya rembesan lewat sambungan tersebut. Jadi
sambungan tersebut harns diperkuat dengan bahan penahan
air.

*

*

*

* Lubang (lorong) terdiri dari :
Lorong sementasi : untuk melakukan sementasi baik
selama pembangunan maupun di dalam tahap peng-
operasianlperbaikan.
Lorong Drainage: untuk memasang sumur pelepas tekanan
agar dapat mengurangi tekanan air keatas.
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Lorong pemeriksaan : untuk pemeriksaan dan memasang
instrumentasi bendungan.

Gaya yang bekerja pada bendungan

* Gaya vertikal :
Berat sendiri bendungan termasuk berat pintu air dan
instalasi lainnya.
Berat air di sebelah hulu bendungan apabila berbentuk
miring sebagian atau seluruhnya.
Berat lumpur di sebelah hulu bendungan apabila berbentuk
miring sebagian atau seluruhnya.
Gaya tekan keatas (uplift pressure)

Gaya horisontal :
Gaya hidrostatis yang merupakan air yang menekan
bendungan ada atau tanpa angin.
Gaya hidrodinamik yang merupakan air yang menekan
bendungan apabila ada gempa
Gaya tekan lumpur
Gaya akibat gempa.

*

Keadaan muatan (gaya) yang harus diperhitungkan di dalam
perencanaan :
* Keadaan pada akhir masa konstruksi.

Kondis waduk kosong dan terjadi gempa bumi yang akan
mendorong bendungan ke hulu.

Keadaan normal sesudah beroperasi.
Muatan gaya yang diperhitungkan adalah :
Berat sendiri.

Berat air di sebelah hulu bendungan
Gaya tekan keatas.
Gaya hidrostatiska.

Keadaan luar biasa sesudah waduk beroperasi
Muatan gaya yang diperhitungakan :
Berat sendiri.
Berat air di sebelah hulu.

Berat lumpur di sebelah hulu.
Gaya tekan ke atas.
Gaya hidrostatis.

*

*



Gaya hidrodinamis
Gaya horisontal akibat tekanan lumpur.
Gaya horisontal akibat gempa..

Syarat stabilitas yang harns dipenuhi :
* Tidak mengalami penggulingan (overturning).
* Tidak mengalam penggeseran (slidimg).
* Tegangan tanah pada pondasi tidak dilampaui.
* Air rembesan yang timbul masih dapat dikendalikan.

AS SPILLWAY
t,

(a). Pandangan hulu

ry .L-

,..

.735.4----

.732.6.---
lcak Spillway

726.0

(b) Penampang melintang

Gambar 7.15. Bendungan Sigura-gura
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DIAGRAM GAYA-GAYA YANG BEKERJA
PADA TUBUH BENDUNGAN GAYABERAT

Hv

KETERANGAN :

W = BERAT BENDUNGAN
Hn = TEKANAN HIDROSTATIS
Hv = KOMPONEN VERTIKAL TEK. HIDROSTATIS
Ew = GAYAHIDROSTATIS AKIBAT GEMPA
Ed = GAYAINERSIAAKIBATGEMPAPADATUBUH BENDUNGAN
U = GAYAANGKAT
L = LEBAR DASAR BENDUNGAN
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BANGUNAN PELIMPAH
DAN PEMECAH ENERGI



8.1. UMUM

Terdapat berbagai type bangunan pelimpah dan untuk menentukan type
bangunan yang sesuai diperlukan suatu studi yang luas dan mendalan sehingga
diperoleh altematif yang ekonomis. Bangunan pelimpah yang paling umum
dipergunakan pada bendungan urugan yaitu pelimpah terbuka dengan ambang
tetap. Bangunan ini biasanya terdiri dari empat bahagian utam yaitu :

Saluran pengarah aliran
Saluran pengatur aliran
Saluran peluncur
Peredam energi
Fungsi dari pelimpah dan peredam energi di atas diantaranya adalah untuk

penuntun dan pengarah saluran,pengaturkapasitas aliran (debit), untuk kelancaran
dari saluran pengatur, untuk mereduksi energi yang terdapat dalam aliran. Secara
garis besar dapat dilihat pada gambar dan komposisi dibawah ini

Dell3h Bangunan Pelimj:3h

Sal. pengarah Sal. pen;:1tur Bagian
\ Ambang / / transisi

~nyadap
. , / / Sat.peluncur

. I I '" Duar den.kcmj.
rinpn variable r--aran~'

Bagian ber.
bentuktee
rompet

I
I

Pen:dam
encrgi.

I

I'

T'eo:amp:ang MemaniaD::

Gambar 8.1. : Skema sebuah type bangunan pelimpah pada bendungan.
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Di bawah ini contoh gambar beberapa type pelimpah.
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Gambar 8.1. a: type pelimpah frontal.
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Gambar 8.1. b: Type pelimpah samping.
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Gambar 8.1. e Type pelimpah corong.

Ib' SIr:ai~;'1 cresl and Str:ai;:hl walls

Gambar 8.1. d Type pelimpah syphon.
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Gambar 8.1. e Type pelimpah terowongan.

8.2. PERENCANAAN BANGUNAN PELIMPAH.

Didalam merencanakan bangunan pelimpah, perencanaan dilakukan secara
bertahap untuk seluruh bagian dari bangunan pelimpah itu sendiri yang akan
diuraikan di bawah ini.

1. Saluran pengarah aliran.

Sesuai dengan fungsinya sebagai penuntun dan pengarah aliran agar aliran
tersebut senantiasa dalam kondisi hidrolis yang baik, maka kecepatan masuknya
aliran air direncanakan tidak melebihi 4mldet dan lebar salurannya makin
mengecil kearah hilir, apabila kecepatan tersebut melebihi 4mldet aliran akan
bersifat heliosiodal dan kapasitas pengalirannya akan menurun. Disamping itu
aliran helisiodal tersebut akan mengakibatkan peningkatan beban hidro dinamis
pada bangunan pelimpah.

Kedalaman dasar saluran pengarah aliran biasanya diambillebih besar dari
115X tinggi rencana limpasan diatas mercu ambang pelimpah lihat gambar 8.2.
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GAMBAR 8.2. : Saluran pengarah aliran dan ambang pengatur debit pada
sebuah bangunan pelimpah.

Selain didasarkan pada kedua persyaratan tersebut, bentuk dan dimensi
saluran pengarah aliran biasanya disesuaikan dengan kondisi topografi setempat
serta dengan persyaratan aliran hidrolis yang baik.

2. Saluran pengatur aliran.

Sesuai dengan fungsinya sebagai pengatur kapasitas aliran (debit) air yang
melintasi bangunan pelimpah maka bentuk dan sisitim kerja saluran pengatur
aliran ini harns disesuaikan dengan ketelitian pengaturan yang disyaratkan untuk
bagian ini, bentuk serta dimensinya diperoleh dari perhitungan-perhitungan
hidrolika yang didasarkan pada rumus-rumus empiris dan untuk selanjutnya
akan diberikan beberapa contoh tipe saluran pengatur aliran.

a. Type ambang bebas (Flowing into canal type)
Guna memperoleh lebar ambang (b) lihat gambar 8.3. dapat digunakan
rumus sebagai berikut :

Elevasi permultaan banjir renc:1IU.

1.: _. ;n) Saluran terbu~a.. --
. D-' ;)0______-_.I_

~.
-""""""""'

.
",

. .. ..."......

. -~. .

--
iJ ZDo

P:::13mpang

(I

tr3c~iu:::.

Gambar 8.3. : Saluran pengatur dengan ambang bebas pada
bangunan pelimpah.
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Untuk ambang berbentuk persegi empat dapat dihitung dengan
rumus sebagai berikut ;

ho =D/3 ~ (8.1)
dan

b= Q

1,704 C
D3/2 (8.2)

Untuk ambang berbentuk trapesium dapat dihitung dengan rumus
sebagai berikut :

ho =3 (2Zd + b) - ~l6Z2D2+ l6Z b + 9b2 (8.3)p

10z
dan

Q =AVo=C ~2gho (D-ho) {b+z (D-ho)} (8.4)

dimana :
Q = Debit banjir ( m3/det )
D = Kedalaman air tertinggi didalam saluran pengarah aliran

(m)
C = Koefisien pengaliran masuk ke saluran pengarah

(penampang setengah lingkaran C= 1 dan c penampang
persedgi empat C=0,82) pengarah (m)

A = Penampang basah didalam saluran pengarah (m2)
Vo = Kecepatan rata-rata aliran didalam saluran pengarah (m/

det)

Urutan perhitungan dilakukan sedbagai berikut :
1. Tentukan terlebih dahulu besarnya kedalaman air tertinggi didalam

saluran pengarah (D) dan kemiringan dinding saluran pengarah (Z
= D Cos 0)

2. Tentukan lebar ambang dengan menggunakan rumus 8.4 dengan
cara coba-coba

b. Type bendung pelimpah (over flow weir type).
Dimensi saluran pengatur type bendung pelimpah dapat diperoleh dari
rumus hidrolika sebagai berikut
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(I) Rumus debit :

Q =C L H 3/2 (8.5)

dimana : Q =
C =
L =
H =

deddbit (m3/det)
Koefisien limpahan
Lebar effektif mercu bendung (m)
Total tinggi tekanan air diatas mercu bendung
(termasuk tinggi tekanan kecepatan aliran pada
saluran pengarah aliran) (m)

(2) Koefisien lipahan (C)
Koefisien limpahan pada bendung tersedbdut biasanya berkisar
antara 2,0sId 2, I dan angka ini dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Lorene cIcpaD.

>miIW \ 1,0

Kcmirinpn
!cron;
clcpan 3: 1

, 10

~.OO

;' i-II'., lil~'20
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I I , I I i I ;.: i I
j,'~ I I.

" I I ! I ~1111

, Ii', ! I .;~;:~ i~IO
14 I . i i i; : :j I: !

i liil;~ "_ 705,0 'JO,O 20 40$(
'2 I:! I ill

I I .!.. :., au Ho, ~

il!j:;:- p~/m;.~: I i'!I;;,.""" I~Q_OHJi:'I,.
Ii: !:, I
! ! ! I ~ . i

Kc:nirinpn 1crenr
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KcmirinpJI Icren;
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(2: Debi. JC. melimp3/! di ..,,, benduIII;(mJ/dl)

" I

~~.9C
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0.: 0..50,71.0
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Gambar 8.4. Koeffisien limpahan dari berbagai type bendung (yang
dipengaruhi oleh kedalaman air dalam saluran pengarah).

(3) Lebar effektif mercu bendung (L)
Rumus untuk menghitung panjang effektif bendung menurut
Civel Engineering Departement US Army"

"

L =L - 2(N.Kp+ ka)H (8.6)
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dimana : L =
L =
N =
Kp=
Ka=
H =

Lebar effektif bendung (m)
Panjang bendung yang sesungguhnya (m)
Jumlah pilar-pilar diatas mereu bendung
Koeffisien kontraksi pada pilar
Koeffisien kontraksi pada dinding samping
Tinggi tekanan total diatas mereu bendung (m)

e. Type pelimpah samping (Side weir over flow type)
Suatu bangunan pelimpah yang saluran peluneurnya berposisi
menyamping terhadap saluran pengatur aliran diudiknya disebut
bangunan pelimpah samping (side spillway). Persyartan yang perlu
diperhatikan pada bangunan pelimpah type ini adalah aga debit banjir
yang melintasinya tidak menyebabkan aliran yang menenggelamkan
bendung pada saluran pengatur, karena saluran samping agar dibuat
eukup rendah terahdap bendung tersebut.
(1) Rumus debit menurut I. Hinds.

Qx =q.x (8.7)
v =a.xn ... (8.8)

n+l
hv (8.9)

Debit pada titik x(m3/det)
Debit per unit, lebar yang melintaasi bendung
pengatur(m3/det)
Jarak antara tepi udik bendung dengan suatu titik
pada mereu bendung
Keeepatan rata-rata aliran air didalam saluran
samping pada suatu titik tertentu
Koefisien yang berhubung dengan keeepatan aliran
air didalam saluran sampig
exponen untuk keeepatan aliran air didalam saluran
sampmg

(antara 0,4sId 0,8 )
y = Perbedaan elevasi antara mereu bendung dengan

permukaan air dalam saluran samping pada bidang
Ax yang melalui titik tersebut.
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n

dimana: Qx=
q =

x =

v =

a =

n =
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Gambar 8.5. : Skema aliran air melintasi sebuah bendung.

(2) Pemilihan kombinasi yang sesuai dengan angka koeffisien dan n
pada rimus (8.8) supaya dicari dalam kombinasi sedemikian fupa
sehingga disuatu pihak biaya konstruksi saluran samping ekonomis,
sedangkan dilain pihak agar mempunyai bentuk hidrolis yang
menguntungkan. Angka "n" yang paling menguntungkan tersebut
dapat diperoleh dengan beberapa metode.

3. Saluran Peluncur

Dalam merencanakan saluran peluncur (flood Way) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

* Agar air yang mengalir dari pelimpah
* Agar konstruksi saluran peluncur cukup kokoh dan stabil dalam

menerima saluran beban yang timbul
* Agar biaya konstruksinya diusahakan seekonomis mungkin.

(I) Perhitungan hidrolika untuk saluran peluncur.
a. Perhitungan sisitim coba-coba banding pertama, Rumus kekekalan

energi dalam aliran (Rumus Bernoulli) adalah sebagai berikut:

Zl +dl +hv 1+Z2+d2+hv2+h2 (8.10)



dimana :

Z = Elevasi dasar saluran pada suatu bidang vertikal
d = Kedalaman air pada bidang tersebut (m)
h2= Tinggi tekanan kecepatan pada bidang tersebut (m)
h2 = Kehilangan tinggi tekanan yang terjadi diantara dua buah

.bidang vertikal yang ditentukan (m)

O.1ris encrgi '-

Gambar 8.8. : Skema penampang memanjang aliran pada saluran peluncur

b. Perhitungan sistim coba banding ke dua.
Perhitungan sistim coba banding lainnya adalah dengan memperhatikan
aliran air didalam salluran peluncur sepanjang .L yang dibatasai oleh
bidang -I diudiknya dan bidang -2 yang diambil sembarangan (lihat
gambar 8.6) dan akan diperoleh persamaan energi berikut,

2-2

y2 y2 nY
he = 2-+ L- + --=-- x ~~ , (8.11)

2g 2g R413 .

he =dl + ~I ~ I -{"i;; e- d2 (8.12)

dan

he = dl + ~ ~ I tan e- d2 (8.13)

dimana :

he = Perbedaan elevasi permukaan air pada bidang I dan bidang 2
YI = Kecepatan aliran air pada bidang -(1) (mldet)
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v =
2

d =I
d =2

All =
A =I
e =

Kecepatan aliran air pada bidang -(2) (mldet)
Kedalaman air pada bidang I (m)
Kedalaman air pada bidang 2 (m)
Panjang lereng dasar diantara bidang -(1) dan bidang -(2) (m)
Jarak horizontal antara kedua bidang tersebut
sududt lereng dasar saluran

v = VI + V2

2

R = Radius hidrolis rata-fata pada potongan saluran yang diambil
n = Koeffisien kekasaran

c. Perhitungantanpa sistimcoba banding
Seperti yang tertera pada gambar 8.6 dan menganggap bidang -(2)
sebagai titik permulaan dalam perhitungan dengan rumus Bernoulli
sebagai berikut :

V 2 V 2

---L +d]+00 LlA = -L + d2+ hL (8.14)
2 2

g g

dan karena hL=SLlI]maka Rumus tersebut menjadi

V2 V2

+ +d2 +..~...~.] (8.15)2: 2

So - S

dimana : AI
~

= Jarak horizontal antara bidang -1 dan bidang 2 (m)
= Kehilangan tinggi tekanan (m)

Kehilangan tinggi tekanan per-unit jarak horizontal
(m) .

Kecepatan-kecepatan aliran berturut-turut pada
bidang -1 dan -2

Kemiringan dasar saluran peluncur.So =

_ VI+V2. _
V - ,)/2- V] +0,25V2 (8.16)

2
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Dengan cara seperti tersebut diatas, maka akan didapatkan kecepatan
aliran pada suatu bidang tersebut dapat dihitung sesuai dengan bentuk
penampang saluran.

(2) Penentuan kemiringan dasar saluran peluncur.
Disesuaikan dengan kondisi topografi serta untuk memperoleh hubungan
yang kontinue antara saluran peluncur dengan jperedam energi maka
sudut kemiringan dasar saluran biasanya berubah-ubah dalam berbagai
variasi (berbentuk lengkungan). Untuk slauran peluncur bangunan
pelimpah pada bendungan urugan, yang biasanya dilalui oleh suatu
aliran berkecepatan tinggi dan dengan kedalaman air yang relatif
dangkal, maka kemiringan saluran peluncur berbentuk lengkungan
terdebut harus disesuaikan sedemikian rupa, sehingga berkas aliran
tidak terangkat dari dasar saluran. Selanjutnyauntuk memperoleh bentuk
lengkungan dasar saluran peluncur dapat diketjakan dengan rumus yang

.berasaldari persamaanparabolis.

(3) Bagian yang berbentuk terompet pada ujung hilir saluran primer saluran
peluncur pada hakekatnya methode perhitungan untuk merencanakan
bagian saluran yang berbentuk terompet ini belum ada, akan tetapi
disarankan agar sudut pelebaran 0 tidak melebihi besamya sudut yang
dikperoleh dari rumus sebagai berikut :

I
tan e= - ...: (8.17)

3F

F
v--
gd

dimana : 0 =
F =
V -. -
d =
g =

sudut pelebaran
Angka froude
kecepatan aliran air(mldt)
kedalaman aliran air (m)
gravitasi (mldt2)
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Gambar 8.7. : Bagian berbentuk terompet dari saluran peluncur pada

bangunan pelimpah.

(4) Saluran peluncur dengan tampak atas melengkung.
Apabila didalam suatu saluran peluncur dengan tampak atas yang
melengkung mengalir dengan kecepatan tinggi, maka akan timbul
gelombang benturan hidrolis yang berasal dari dinding lingkaran luar
dan gelombang benturan negatip y~ng berasal dari dinding lingkaran
dalam.

4. Peredam Energi
Sebelum aliran air yang melintasi bangunan pelimpah dikembalikan lagi

kedalam sungai, maka aliran dengan kecepatan yang tinggi dalam kondisi aliran-
aliran sub kritis. Dengan demikian kandungan energi dengan daya penggerus

-yang sangat kuat tersebut harus diredusit hingga mencapai tingkat yang normal
kembali, sehingga aliran tersebut kembali kedalam sungai tanpa membahayakan
kestabilan alur sungai yang bersangkutan.

Guna meredusir energi yang terdapat didalam aliran tersebut, maka diujung
hilir saluran peluncur biasanya dibuat suatu bangunan yang disebut peredam
energi pencegah gerusan (scour protection stilling basin).

8.3. PERENCANAAN BANGUNAN PEMECAH ENERGI.

Bangunan pemecah energi terdiri dari beberapa type yang penggunaannya
disesuaikan dengan kondisi topografi serta sistim ketjanya. Agar diperoleh tipe
peredam,energi yang sesuai, maka perJu dipertimbangkanhal-hal sebagai berikut :
1. Gambar karakteristik hidrolis pada peredam energi yang direncanakan.
2. Hubungan lokasi antara peredam energi dengan tubuh bendung.
3. Karakteristik hidrolis dan karakteristik konstruksi dari bangunan pelimpah.
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4. Kondisi-kondisi topografi, geologi dan hidrolis di daerah tempat kedudukan
calon peredam energi.

5. Situasi serta tingkat perkembangan dari sungai disebelah hilirnya.

1) Tipe-tipe kolam olak

I. Tipe loncatan (water jump type)
Peredam energi loncatan biasanya dibuat untuk sungai-sungai yang
dangkal (dengan kedalaman yang kecil dibandingkan kedalaman
loncatan hidrolis aliran di ujung udik perdam energi, akan tetapi tipe
ini hanya cocok untuk sungai dengan dasar alur yang kokoh. Demikian
pula biaya pembuatannya cukup rendah tetapi effektifitas kerjanya lebih
mudah dari tipe-tipe yang lain dan biasanya menimbulkan olakan-olakan
pada aliran dihilirnya..

Standar kasar sebagai dasar pembuatan peredam tersebut adalah sebagai
berikut :

a. Penentuan posisi dan lokasi dari ujung akhir peredam energl
loncatan.

b. Bentuk ujung hilir peredam energi loncatan.
c. Posisi terjunan pada peredam energi loncatan.
d. Intensitas penggerusan yang disebabkan oleh penggerusan yang

disebabkan oleh penggerusan yang disebabkan oleh terjunan pada
peredam energi loncatan.

3.3 Rencana-Teknis Bangunan Pelimpah.

Tinggi tck:U\:m a.ir

Lcltuk aliran

I ~Sudut tramplin
20-~~ x,

I

YO
IS-20m Pcrmukun a.ir

';- ~ di bilir bcndungan. .

Gambar 8.8 : Bentuk lengkungan peredam pada energi loncatan.
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2. Tipe USBR

Tipe kolam olak yang akan direncanakan di sebelah hilir bangunan
bergantung pada energi air yang masuk, tergantung pada bilangan prude, dan
juga bahan konstruksi kolam olak.

Secara umum kolam olakan masih bisa dibedakan dalam tiga tipe utama
yaitu :

* Kolam olakan datar
* Kolam olakan miring kehilir
* Kolam olakan miring keudik.
Akan tetapi yang paling umum dipergunakan adalah kolam olakan datar.

Kolam olakan datar mempunyai berbagai variasi terpenting yang terdiri
dari 4 tipe dan dibedakan oleh kondisi hidrolis dan kondisi konstruksinya
sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

(1) Kolam olakan datar type I.
Kolam olakan datar tipe I adalah suatu kolam olakan dengan dasar yang
datar dan terjadinya peredaman energi yang terkandung dalam aliran air
dengan benturan secara langsug aliran tersebut ke atas permukaan dasar
kolam, lihat gambar 8.9. Karena penyempurnaan redaman terjadi akibat
gesekan-gesekan yang terjadi antara molekul-molekul air di dalam kolam
olakan, sehingga air yang meninggalkan kolam tersebut mengalir memasuki
alur sungai dalam kondisi yang sudah tenang. Akan tetapi kolam olakan
menjadi lebih panjang dan karenanya type I ini hanya sesuai untuk
mengalirkan debit yang relatif kecil dengan kapasitas peredaman energi
yang kecil pula dan kolam olakannyapun akan berdimensi kecil dan kolam
olakan Type I ini biasanya dibangun untuk suatu kondisi yang tidak
memungkinkan pembuatan perlengkapan-perlengkapan laiimya pada kolam
olakan tersebut.

(2) Kolam olakan type II.
Kolam olakan datar tipeII, lihat gambar 8.10 dimana terjadinya peredaman
energi yang terkandung didalam aliran adalah akibat gesekan diantara
molekul-molekul air di dalam kolam dan dibantu oleh perlengkapan-
perlengkapan yang dibuat berupa gigi pemencar aliran dipinggir udik dasar
kolam dan ambang bergerigi di pinggir hilirnya.
Kolam olakan type ini cocok digunakan untuk aliran dengan tekanan
hidrostatis yang tinggi dan debit yang besar (q<45 m3/det/m, tekanan
hidrostatis) 60 m dan bilangan Froude > 4,5). Gigi pemencar aliran berfungsi
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untuk lebih meningkatkan effektkifitas peredaman sedang ambang bergerigi
berfungsi sebagai penstabilloncatan hidrolis dalam kolam olakan tersebut.
Kolam olakan type ini sangat sesuai untuk bendungan urugan dan
penggunaannyapun cukup luas.
Akan tetapi untuk bangunan pelimpah, misalnya dengan V = 18 mldet
maka akan lebih ekonomis apabila dipergunakan kolam olakan d~tar Type
III.

(3) Kolam olakan datar Type III.
Pada hakekatnya prinsip kerja dari kolam olakan ini sangat mirip dengan
sisitim dari kolam olakan datar Type II, akan tetapi lebih sesduai untuk
mengalirkan air dengan tekanan hydrostatis yang rendah dan debit yang
akan kecil (q < 18,5m3/det/m,V < 18 mldet dan bilangan Froude > 4,5).
Untuk mengurangi panjang kolam olakan, biasanya dibuatkan gigi pemencar
aliran ditepi udik dasar kolam, gigi penghadang aliran (gigi benturan) pada
kolam olakan lihat gambar 8.11.
Kolam olakan ini biasanya untuk bangunanpelimpah pada bendungan urugan
yang rendah.

(4) Kolam olakan datar Type IV.
Sisitim kerja kolam olakan tipe ini sarna dengan sistim kerja kolam olakan
type III akan tetapi penggunaannya yang paling cocok adalah untuk aliran
dengan tekanan hydrostatis yang rendah dan debit yang besar per unit lebar,
yaitu untuk aliran dalam kondisi super kritis dengan bilangan Froude antara
2,5 sid 4,5.
Biasankya kolam olakan tipe ini dipergunakan pada bangunan pelimpah
suatu bendungan urugan yang sangat rendah atau pada bendung, penyadap
bendung konsolidasi, bendung penkyangga dan lain-lain lihat Gambar 8.12.
Berhubung peredaman energi untuk aliran dengan angka Froude antara 2,5
sid 4,a5 umumnya sangat sukar, karena getaran hidrolis yang timbul pada
aliran terse but tidak dapat dicegah secara sempurna, maka apabila
keadaannya memungkinkan, sebaiknya lebar kolam diperbesar, supaya
bilangan Froudenya berada diluar angka-angka tersebut.

3. Tipe bak pusaran (roller bucket type).

Peredam energi type bak pusaran adalah bangunan peredam energi yang
terdapat di dalam aliran air dengan proses pergesekan diantara molekul-molekul
air akibat timbulnya pusaran-pusaran vertikal didalam suatu kolam.
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Prosedur dimana pembuatan teknis kolam pusaran adalah sebagai berikut :

(1) Didasarkan pada penetapan debit q (m3/det/m) yang melintasi kolam
pusaran serta didasarkan pada perbedaan elevasi permukaan air diudik
dan dihilir bendugan H (m), Maka kecekpatan aliran air diujung hilir
saluran peluncur dengan kedalaman D1 (m) dengan mudah dapat
dihitung dan selanjutnya bilangan Froude dari aliran tersebut dkapat
dihitungpula : .

V
Fr = I_1- .................

'I gD1 (8.19)

(2) Dengan menggunakan diagram pada gambar 8.13 maka dari harga
bilangan Froude akan diperoleh harga

Rmin yang diperkenankan
D1 + VIZ (8.20)

2g

dengan demikian Rmin dapat dihiktung.

(3) Dari harga-hargabilangan Froude dan Rmin yang diperkenankantersebut
dan dengan meriggunakan diagram kpada Gambar 8.14, maka akan
dapat diketahui perbandingan antara kedalaman air minimum disebelah
hilimya (Tmin) dan kedalaman kritis aliran air diujung hilir peluncur
(D1). Dengan demikian harga Trnin dapat diketahui.

(4) Dengan prosedur yang sarna seperti Tmin, tetapi dengan menggunakan
diagram pada Gambar 8.15, kedalaman air maximum disebelah hilir
bak pusaran (Tmax) dieari.

(5) Dengan sistim coba banding, elevasi embang kolam pusaran dapat
ditentukan sedernikian rupa, sehingga elevaswi hilimya terletak antara
Tmax dan Tmin yang telah dihitung lebih dahulu. Selanjutnya dengan
menggunakan pada gambar 8.16 dan dengan cara perhitungan diatas,
akan dapat diperolehelevasipermukaanair di hilirbak terdapatkedalaman
rninimumnya agar pusaran air tidak terjadi diluar bak tersebut.
Kedalaman minimum tersebut dinamakan kedalaman perpindahan
pusaran (sweet out water depth) lihat contohg peredam energi bak
pusaran pada Gambar.
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BANGUNAN PENGATURSUNGAI

9.1. UMUM

1. Pengertian

Bangunan pengaturan sungai adalah suatu bangunan air yang dibangun
pada sungai dan berfungsi :

Mengatur aliran air agar tetap stabil
Sebagai pengendalian banjir

2. Jenis-jenis Bangunan Pengaturan Sungai
a. Perkuatan lereng
b. Pengarah arus (krib) atau pelindung tebing tidak langsung
c. Tanggul
d. Dam penahan sedimen (check dam)
e. Ground sill

9.2. MORFOLOGI SUNGAI

1. Umum

Morfologi sungai merupakan hal yang menyangkut tentang geometri,
jenis, sifat, dan perilaku sungai dengan segala aspek perubahannya dalam
dimensi ruang dan waktu, dengan demikian menyangkut sifat dinamik
sungai dan lingkunagannya yang saling berkaitan.

2. Perilaku Sungai

Sungai adalah suatu saluran drainase yang terbentuk secara alamiah.
Akan tetapi disamping fungsinya sebagai saluran drainase, dan dengan
adanya air yang mengalir didalamnya, sungai menggerus tanah dasarnya
secara terus menerus sepanjang masa eksistensinya dan terbentuk lembah
sungai. Volumesedimen yang sangat besar yang dihasilkan dari keruntuhan
tebing. Tebing sungai di daerah pegunungan kemiringan sungainya curam,
gaya tarik aliran airnya cukup besar. Tetapi setelah aliran sungai mencapi
dataran, maka gaya tariknya sangat m.enurun. Dengan demikian beban

222



yang terdapat dalam arns sungai berangsur-angsur diendapkan. Karena itu
ukuran butir sedimen yang mengendap di bagian hulu, sungai itu lebih
besar dari pada di bagian hilir.

Dengan terjadinya perubahan kemiringan yang mendadak pada saat
alur sungai keluar dari daerah pegungan yang curam dan memasuki dataran
yang lebih landai, pada lokasi ini terjadi pengendapan yang sangat intensif
yang menyebabkan mudah berpindahnya alur sungai dan terbentuk apa
yang disebut kipas pengendapan. Pada lokasi tersebut sungai bertambah
lebar dan dangkal, erosi dasar sungai tidak lagi terjadi, bahkan sebaliknya
terjadi pengendapan yang sangat intensif. Dasar sungai secara terus-
menerus naik, dan sedimen yang hanyut terbawa arus banjir tersebut dan
mengendap secara luas membentuk dataran aluvasi.

Pada daerah dataran yang rata alur sungai erosi pada tebing bagian
luar belokan yang berlangsung sangat intensif, sehingga terbentuk mean-
der (Gb. 9.1. dan 9.2.)

Dalam keadaan tersebut apabila terjadi debit banjir yang besar dapat
menimbulkan luapan dan tergerusnya dinding bagian luar belokan sungai.
Untuk mengatasi hal tersebut dapat dibuat sudetan yaitu saluran barn
yang bertujuan untuk melangsungkan aliran debit banjir dari titik awal
(hulu) ketitik akhir (hilir) meander. Sudetan dapat juga dibuat untuk
mengalihkan sebagian debit banjir ke sungai yang lain yang berdekatan.

I .

~
La()~

Gambar 9.1. Morfologi sungai Gb. 9.2. Pembentukan delta
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9.3. PERKUATANLERENG

1. Umum

Perkuatan lereng (revetments) adalah bangunan yang ditempatkan
pada permukaan suatu lereng guna melindungi suatu tebing aIm sungai
atau permukaan lereng tanggul dan secara keseluruhan berperan
meningkatkanstabilitas allur sungai atau tubuh tanggul yang dilindunginya.

Telah terjadi pengembangan yang sangat lanjut terhadap konstruksi,
salah satu bangunan persungaian yang sangat vital ini dan pada saat ini
telah dimungkinkan memilih salah satu konstruksi, bahan dan cara
pelaksanaan yang paling cocok disesuaikan dengan berbagai kondisi
setempat. Walaupun demikian konstruksi perkuatn lereng secara terus
menerus dikembangkan dan disempurnakan.

2. Klasifikasi dan Konstruksi Perkuatan Lereng

Klasifikasi perkuatan lereng berdasarkan lokasi, perkuatan lereng
terdiri atas 3 jenis yaitu : perkuatan lereng tanggul (levee revetment),
perkuatan tebing sungai (low water revetment) dan perkuatan lereng
menerus (high water revetment). Dapat dilihat pada Gb. 9.3.

..

"cr ~ual..n lercn!:

r .Inj:~ul ~In li,"!:~ul Tanl=!:ullanann ~~IAT ~ k~. '
" Danlar3n .

JTant:~ul~ ~\tARt3n~l;ul Dalar3n

;\ ,1" Pc:rku:llan Ic:reng m.:nerus
Pcrl..ualiln Icbins ~ ~...-

Per Ii::.Iatan

I'.\ndasi

Dasar sun~ili

Gambar 9.3. Jenis-jenis perkuatan lereng

(a) Perkuatan lereng tanggul

Dibangun pada permukaan lereng tanggul guna melindungi terhadap
gerusan arus sungai dan konsdtruksi yang kuat perlu dibuat pada
tanggul-tanggul yang sangat dekat dengan tebing alur sungai atau
apabila diperkirakan terjadi pukulan air (water hammer).
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(b) Perkuatan tebing sungai

Perkuatan semaeam ini diadakan pada tebing alur sungai, guna
melindungi tebing tersebut terhadap gerusan arus sungai dan meneegah
proses meander pada alur sungai. Selain itu harus diadakan
pengamanan-pengamanan terhadap kemungkinan kerusakan terhadap
bangunan semaeam ini, karena disaat terjadinya banjir bangunan
tersebut akan tenggelam seluruhnya.

(c) Perkuatan lereng menerus

Perkuatan lereng menerus dibangun pada lereng tanggul dan tebing
sungai seeara menerus (pada bagian sungai yang tidak ada
bantarannya).

Konstruksi perkuatan lereng dapat dikombinasi dengan : pelindung
lereng,pondasi dan pelindung kaki, sambungan,konsolidasi,pelindung
mereu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gb.9.4.

Mc:rcu

Silrr.t-un1=;tn

I.~:..-:::". . l'dl:1dun~ Icrc:n~

/ · ~~.. PC\nda!\i ;uau rc1illl.hal\~ t.:a~i
I'clindunj; mcrcu . :' '~:- :'\t." R .

~ (>J"=r"n ,~ ~
'nisah L'lu1!;ln~) ~-- :I-.. .---.....-

~,., KQn51,)lidasi I'l)nda~1

~ Pondasi tI3n~l'ancan~ iUau ~t.:at r3nC3n~
tr"da lan:ah pondasl >an~ Icmahl

Gambar 9.4. Konstruksi perkuatn lereng

3. Perencanaan perkuatan lereng

Pada tahapan pereneanaan (planing) untuk perkuatan lereng haruslah
dipelajari seeara seksama pengaruh-pengaruh :
a. Proses perubahan alur sungai
b. Gejala meander
e. Hidrolika pada belokan-belokan sungai
d. Rencan trase perkuatan lereng
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Dalam merencanakan trase pekuatan lereng hal-hal yang perlu
diperhatikan adalah :

a. Penentuan trase perkuatan lereng harns dicocokkan dengan kondisi
lapangan sehingga dapat ditetapkan metode pelaksanaan yang cocok
dengan kondisi setempat.

b. Kurva trase perkuatan lereng diusahakan sebesar mungkin supaya
arah trase rrencana sesuai dengan arah aliran saat terjadi banjir besar.

c. Trase perkuatan lereng ditempatkan sedemikian rupa dihindarkan
sehingga dapat dihindarkan pusaran-pusaran yang tidak teratur.

d. Trase perkuatan tebing alur sungai ditempatkan lebih kebelakang.

e. Pemilihan lokasi perkuatan lereng harns dibatasi pada bagian-bagian
sungan yang mudah tergerus saja.

f. Panjang perkuatn lereng ditetapkan secara empiris yang didasarkan
atas karakteristik sungai, kondisi setempat, kemiringan sungai dan
debit sungai.

g. Tinggi perkuatan lereng bias anya disamakan dengan elevasi
permukaan banjir rencana.

4. Pemilihan tipe perkuatan lereng.

Pemilihan tipe perkuatan lereng yang cocok untuk suatu sungai
haruslah dipilih dari beberapa tipe yang ada dengan memperbandingkan
satu dengan lainnya serta dengan memperhatikan sulit tidaknya keadaan
lapangan ditinjau dari pelaksanaan.

Tipe perkuatan lereng yagn pernah dibangun dengan hasil yang cukup
baik adalah :
a. Tipe pondasi rendah
b. Tipe pondasi tinggi
c. Tipe turap pancang baja
d. Tipe turap papan
e. Tipe turap beton
f. Tipe turap pancang beton

5. Perkuatan lereng darurat atau sementara

Untuk melindungi lereng tanggul yang kritis akibat gogosan atau
lereng tanggul yang barn setelah dilakukan penutupan bobolan, biasanya
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perkuatan lerengnya dilakukan dengan menggunakan bronjong kawat
selinder, hamparan bronjong kawat, atau bobolan ditutup dengan tanah.

(Ar-abtlaairn)';a
dangltal)

__ -<RIOk bcton ran~kai .'. MAT - \HRR
..' ". ...kll&l88icrena A bi! ' ~. ; - Konsolidui pond:tsi

/r;"uul .. ',. ~ (ra a alrD)'a ._-
... rCllC&ft8 Taall'll ","joa&) MAR dalam) '} m

_ _.. tIIU,UI / . '. ~Bloltbctol1ran_~ltai
Urugan batu' Batas lerusaR ~W/l.b - Konsolidui pondasi

(a) PdiDd_C lenac clanarac

(It) Peli lereec sc tar.

Gb. 9.5. Contoh pelindung lereng darurat dan sedmentara.

6. Pelindung lereng

Beberapa jenis pelindung lereng diantaranya adalah gebalan rumput,
hamparan nayaman berisi batu, bronjong kawat sHinder, blok beton,
pasangan batu, pasangan blok beton, perkerasan dengan beton seperti
terlihat pada gambar sebagai berikut :

_ \t AR

I _~~J.,Y:-
"f .\J{~.

Ti3ng (\3nc:ans ~":1h3n
~ 0.9 m. p;anjan[:I.S m
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(b) S""unan ..~j.j;ar U..-.-.
lant:J:ul

Gambar 9.6. Susunan Bronjong Kawat
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Contoh pelindung lereng blok beton tipe rangkai.

Gb. 9.7. Pelindung lereng blok beton type rangkai

-~_..__.....

p;asir urul!

Iklon dasar
\
\

Bet"" dasar

UClon I"'ndasi

(I) l'ISlnK8" bllu kO'\onK
IIluh

':',

.- lIeloni"'nd:lsi

(b) rlUnKln blna

Gb. 9.8. Konstruksi pasangan Batu koseng dan pasangan batu.
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Gb. 9.9. Konstruksi pelindung lereng dari beton.
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Pemilihan type pelindung lereng berdasarkan kekuatan konstruksi, kondisi
sungai (kecepatan dan besarnya ombak), kemiringan lereng, umur
bangunan yang direncanakan dan keadaan iklim yang dikaitkan dengan
jangka waktu pelaksanaan. Tipe pelindung lereng biasanya dibuat dengan
permukaan rata atau bertangga.

9.4. TANGGUL

1. Perencanaan tanggul (levee planning)

Tanggul disepanjang sungai adalah salah satu bangunan yang paling
utama dan paling penting dalam usaha melindungi kehidupan dan
harta benda masyarakat terhadap genangan-genanganyang disebabkan
oleh banjir dan badai (gelombang pasang). Tanggul dibangun terutama
dengan konstruksi urugan tanah, karena tanggul merupakan bangunan
menerus yang sangat panjang serta membutuhkan bahan urugan yang
volumenya sangat besar karena tanah merupakan bahan urugan yang
volumenya sangat besar karena tanah merupakan bahan yang sangat
mudah penggarapannya dan setelah menjadi tanggul sangat mudah
pula menyesuaikan diri dengan lapisan tanah pondasi yang
mendukungnya serta mudah pula menyesuaikan dengan kemungkinan
penurunan yang tidak rata, sehingga perbaikan yang disebabkan oleh
penurunan tersebut mudah dikerjakan. .

2. Jenis-jenis tanggul.

Berdasarkan fungsi dan dimensi tempat serta bahan yang dipakai
dan kondisi topografi setempat tanggul dapat dibedakan sebagai
berikut :
a. Tanggul utama
b. Tanggul skunder
c. Tanggul terbuka
d. Tanggul pemisah
e. Tanggul melingkar
f. Tanggul sirip
g. Tanggul pengarah
h. Tanggul keliling dan tanggul sekat
i. Penyadap banjir
j. Tanggul tepi dananu dan tanggul pasang
k. Tanggul khusus
1.Tanggul belakang.
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Gb. 9.10. Berbagai jenis tanggul.

3. Trase tempat kedudukan tanggul.

Garis bahu depan suatu tanggul disebut pula sebagai trase tempat
kedudukan tanggul atau disingkat dengan istilah trase tanggul. Hal-
hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan trase tanggul adalah :

a. Pemilihan lokasi tanggul
Dipilih pada lokasi yang kedap air

b. Arah trase tanggul
Dalam menentukan arah trase tanggul agar diperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Dipilih suatu penampang basah sungai yang paling effektif

dengan kapasitas pengaliran maksimum
2. Agar trase searah dengan arah arus sungai dan dihindarkan

tejadinya belokan yang tajam.
3. Diusahakan agar arah trase tanggul kiri dan tanggul kanan

separalel mungkin dengan alur sungai.
4. Pada sungai-sungai yang arusnya tidak besar, diusahakan

agar kurva alirannya stabil.

c. Jarak antara trase tanggul sungai
1. Jarak antara trase tanggul dianggap sebagaijarak antara kedua

tanggul yang membujur dikanan kiri sungai yang ditetapkan
berdasarkan debit banjir rencana untuk sungai tersebut
kemiringannya, tinggi muka air pada sungaidan jika mungkin
tambahan persediaan lebar seperlunya.
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2. Guna menentukan debit sungai umumnya dipergunakan for-
mula chezy, sebagai berikut :

Q = C x B X HI\1.5 x 11\0.5 (9.1.)

dimana :

Q : Debit (m3/dt)
C : Koefisien Chezy
B : Lebar sungai (m)
H : Kedalaman rata-rata (m)
I : Kemiringan permukaan sungai

Dalam perhitungan luas penampang lintang sungai dengan
menggunkan formula tersebut, untuk beberapa arus sungai
kadang-kadang sangat sukar merubah nilai I dan C. Jadi
lebar sungai dan kedalaman air sungai disesuaikan dengan
memperhatikan kecepatan aliran air sungai yang
diperkenankan (sekitar 1.5-2.0 m3/dt), sehingga dapat
dihindari.

3. Pada sungai-sungaiyang sangat lebar dan dalam alirannya
memperlihatkan adanya taurbulensi, maka lebarnya dapat
dibatasi atau dikurangi dengan pembuatan tanggul-tanggul
sirip pada bantarannya.

4. Andaikan pada suatu ruas sungai tidak dapat dihindarkan
terjadinya pukulan air, lebar sungai pada ruas ini perlu
ditambah secukupnya.

5. Sebagai suatu persyaratan, tanggul di kedua belah sungai
sedapat mungkin dibuat sejajar. Walaupun demikian, apabila
terdapat ruas yang sempit karena karena suatu kondisi yang
tidak terrhindarkan, maka dihilir ruas tersebut supaya sedapat
mungkin ksegera diperlebar menyesuaikan dengan lebar
normalnya.

d. Trase tanggul pada muara-muara sungai.
Dalam menetapkanjarak antara tanggul-tanggul pada muara lebih
dari dua sungai yang berdekatan, perlu ditetapakan sedemikian
rupa, supaya aliran sungai-sungai tersebut tidak saling
mengganggu.
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4. Bentuk penampang lintang tanggul dan bahan tanah tanggul.

a. Bagian tanggul
Bentuk standar dan nama bagian tanggul adalah seperti pada gb
9.1.1
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Gambar 9.11 Nama baagian tanggul.

b. Tinggi jagaan
Tinggi jagaan merupakan tambahan tinggi pada tanggul untuk
menampung loncatan air dari permukaan air sungai yang sedang
mengalir, yang diakibatkan oleh adanya ombak gelombang dan
loncatan hidrolis pada saat banjir,
Tinggi jagaan berkisar antara0,6 - 2,0 m
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c. Lebar mercu tanggul
Pada daerah yang padat, dimana perolehan areal tanah untuk
tempat kedudukan tanggul sangat sukar daan mahal, pembangunan
tanggul dengan mereu yang tidak lebar dan dengan lerengnya
yang agak euram eukup memadai. Akan tetapi mereu yang eukup
lebar (3-7 m) , biasanya diperlukan untuk jalan inspeksi lebar
standar mereu tanggul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel9.2. Lebar standar mercu tanggul

d. Kemiringan lereng tanggul
Penentuan kemiringan lereng tanggul merupakan tahapan yang
paling penting dalam perencanaan tanggul dan sangat erat
kaitannya dengan infiltrasi air dalam tubuh tanggul tersebut.
Oalam keadaan biasa tanpa perkuatan lereng tanggul direneanakan
dengan kemiringan 1 : 2 atau lebih keeil.
Bahan yang sangat eoeok untuk pembangunan tanggul adalah
tanah dengan karakteristik sebagai berikut :
1. Oalam keadaan jenuh air mampu bertahan terhadap gejala

gelincir dan longsor.
2. Pada waktu banjir yang lama tidak rembes atau boeor.
3. Penggalian, transportasi dan pemadatannya mudah.
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Debit banjir reneana (m3/dt) Lebar mereu (m)

Lebar keen dari 500 3

Lebih besar dari 500
tetapi lebih keen 4
dari 2.000

Lebih besar dari 2.000
5

tetapi lebih keen dari 5.000

Lebih besar dari 5.000
tetapi lebih keen dari 10.000

6

Lebih besar dari 10.000 7



4. Tidak terjadi retak-retak yang membayakan kesetabilan tubuh
tanggul.

5 Bebas dari bahan-bahan organis. seperti akar-akaran, pohon-
pohonan dan rumput-rumputan.

Akan tetapi amatlah sukar untuk memperoleh bahan tanah dengan
kualitas yang baik untuk tanggul yang sangat panjang dari lokasi
yang berlainan yang berdekatan dengan trass tanggul yang akan
dibangun. Sedangkan pengambilannya dari lokasi yang sama,
tetapi jaraknya jauh akan meningkatkan biaya transportasinya.
Jadi tidaklah dapat dihindarkan pengambilan bahan tanah dari
lokasi di sekitar tanggul. Walaupun dengan resiko kualitasnya

. kurang memenuhi persyaratan. Oalam keadaan untuk urugan
bagian dalam tubuh tanggul, sedangkan untuk bagian luamya
dipergunakan untuk urugan bagian dalam tubuhnya.

5. Stabilitas tanggul

a. Berbagai penyebab kerusakan tubuh tanggul

Pada umumnya penyebab kerusakan tubuh tanggul adalah sebagai
berikut : .

1). Terbentuknya bidang gelincir yang menerus akibat
kemiringan lereng tanggul terlalu curam.

2). Terjadinya keruntuhan lereng tanggul akibat kejenuhan air
dalam tubuh tanggul yang disebabkan oleh rembesan air
pada saat banjir atau pada saat terjadinya hujan yang terus-
menerus.

3). Terjadinya kebocoran-kebocoran pada pondasi tanggul.
4). Tergerusnya lereng depan tanggul oleh arus sungai.
5). Terjadinya limpasan pada mercu tanggul.
6) Terjadinya pergeseran pondasi akibat gempa.

b. Stabilitas lereng tanggul

Kekuatan geser dan kohesi bekerja diantara partikel-partikel,
karena adanya gaya gravitasi. Makastabilitas lereng tanggul dapat
dihitung berdasarkan konsep bidang gelincir lingkaran.

Untuk memperoleh tegangan geser S dapat dihitung dengan :

S = 't tan 0 + C (9.2.)
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Dimana :
r =
o =
c =

kekuatankompresivevertikal
kekuatangeser dalam
kohesi

Dalarn kondisi tersebut besamya sudut geser dalarn terletak antara
bidang lereng tanah yang stabil alamiah. Niali 0 suatu bahan
senatiasa berubah-ubah tergantung besamya kandungan air, jadi
tidaklah sarna dengan sudut lereng alarniahnya,jika nilai C hanipir
mendekati angka nol seperti halnya pada pasar, maka rumus
tegangan geser dalam berubah menjadi :

S = 't tan 0 (9.3)

Selanjutnya untuk lempungan atau tanah berlumpur dengan
nilai 0 mendekati angka nol, maka S dapat diperoleh dengan
rumus :

S = C ; (9.4)

c. Garis rembesan

Sebagaimana yang terlihat pada gb 9.12. jika pada saat terjadinya
banjir, permukaan air pada bantaran naik cukup tinggi, maka
akan terjadi rembesan air ke dalam tubuh tanggul pada bagian
yang terletak dibawah kurva AB, dan kemiringan dari kurva AB
diatas disebut gradien hidrolis. Jika garis rembesanAB memotong
lereng belakang tanggul dan air rembesan muncul pada permukaan
lereng tersebut yang terlihat pada gb 12, maka akan dapat terjadi
kebocoran tanggul pada bagian permukaan lereng yang terletak
disebelah bawah titik B dan dapat membahayakan stabilitas tubuh
tanggul pada lokasi tersebut. Oleh sebab itu dalam merencanakan
penampang lintang tubuh tang gul pada lokasi harns diperhatikan
agar dapat menutup seluruh panjang garis rembesan dapat dilihat
pada gb 9.12

~.

Gambar 9.12. Garis rembesan dalam tubuh tanggul
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d. Pengecekan stabilitas tanggul secara menyeluruh

Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa kerusakan tanggul akibat
longsor dapat terjadi pada lereng belakang tanggul, apabila garis
rembesan memotong lereng belakang dan air rembesan muncul
pada permukaan lereng tersebut. Permukaan lereng tanggul dapat
pula longsor karena tertimpa hujan deras secarqa terus menerus
dan berlangsung lama.Selanjutnya keadaan akan lebih sulit dan
kompleks, apabila tubuh tanggul sedang dalam keadaan jenuh
dan bersamaan dengan itu terjadi banjir yang menyebabkn
tejadinya naiknya permukaan air sungai. Dalam keadaan dernikian
longsor merupakan permulaan proses sewaktu- waktu dapat
terjadi. Pada hakekatnya terjadinya longsor merupakan permulaan
proses kerusakan tubuh tanggul yang selanjutnya dapat
menyebabkan bobolnya tanggul tersebut. Mengingat hal-hal
diatas, maka pemadatan pada seluruh bagian tubuh tanggul secara
baik dan sempurna, adalah salah satu persyaratan yang paling
utama dalam pembangunan tanggul guna meningkatkan
stabilitasnya dan hams pula diingat pada pembuatan tanggul-
tanggul dari bahan pasiran yang koefisien filtrasinya cukup tinggi,
agar sebelumnya dilakukan pengujian yang seksama pada
stabilitas tubuh tanggul terhadap pengaruh air rembesan.

Selanjutnya pengujian yang seksam~ diperlukan pula pada
tanggul-tanggul yang akan dibangun diatas lapisan pondasi yang
lolos air. Sebagai tambahan pengujian yang lebih seksama hams
dilakukan terhadap kemungkinan kebocoran pada tanggul yang
sudah dibangun ditas pondasi yang lulus air dan terhadap
kemungkinan terjadinya kerusakan-kerusakan akibat longsor pada
tanggul-tanggul yang di bangun diatas pondasi yang lunak serta
diatas pondasi lapisan tanah kohesif yang tebal.

9.5. KRIB

1. Umum

Krib adalah bangunan yang dibuat mulai dari tebing sungai kearah
tengah guna mengatur ams sungai dan tujuan utamanya adalah :
a. mengatur arah ams sungai,
b. mengurangi kecepatan ams sungai sepanjang tebing sungai,
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c. mempercepat sedimentasi,
d. menjamin keamanan tanggul atau tebing terhadap gerusan,
e. mempertahankan lebar dan kedalaman air pada alur sungai,
f. mengonsentrasikan arus sungai dim memudahkan penyadapan .

Krib adalah bangunan air yang secaa aktif mengatur arah arus sungai
dan mempunyai efek positif yang besar jika dibangun secara benar.
Sebaliknya , apabila krib dibangun secara kurang semestinya, maka
tebing dise.berangnyadan bagian sungai sebelah hilir akan mengalami
kerusakan. Karenanya, haruslah dilakukan penelaahan dan penelitian
yang sangat seksama sebelum penetapan type suatu krib yang akan
dibangun.

2. Klasifikasi krib

a. krib permaebel
Pada tipe permaebel, air dapat mengalir melalui krib. Bangunan
ini akan melindungi tebing terhadap gerusan arus sungai dengan
cara meredam energi yang terkandung dalam aliran sepanjang
tebing sungai dan bersamaan dengan itu mengendapkan sendimen
yang terkandung dalam aliran. Krib permaebel terbagi dalam
beberapa jenis, antara lain jenis tiang pancang, rangka piramid
dan jenis rangka kotak.

b. Krib impermeabel
Krib dengan konstruksi tipe impermeabel disebut juga krib padat
sebab air sungai tidak dapat mengalir melalui tubuh krib.
Bangunan ini digunakan untuk membelokan arah arus sungai
dan karenanya sering terjadi gerusan yang cukup dalam didepan
ujung krib atau bagian sungai disebelah hilirnya. Untuk mencegah
gerusan, biasanya pada lokasi yang diperkirakan akan terjadi
gerusan, dipertimbangkan penempatan pelindung dengan
konstruksi flesibel seperti matras atau hamparan pelindung batu
sebagai pelengkap dari krib padat. Dari segi konstruksi, terdapat
beberapa jenis krib, impermeabel misalnya bronjong kawat,
matras dan pasangan batu.

c. Krib semi permeabel
Krib semi permeabel ini berfungsi ganda yaitu sebagai krib
permeabel dan krib padat. Biasanya bagian yang padat terletak
disebelah bawah dan berfungsi pula sebagai pondasi. Sedang
bagian atasnya merupakan konstruksi yang permeabel disesuaikan
dengan fungsi dan kondisi setempat.
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d. Krib silang dan memanjang
Krib yang formasinya tegak lurus atau hampir tegak lurus sungai
dapat merintangi arus dan dinarnakan krib melintang. Sedangkan
krib yang formasinya harnpir sejajar arab arus sungai disebut
krib memanjang (Ganbar 9.13)
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Gambar 9.13 Krib memanjang dengan konstruksi tiang pancang

3. Perencanaan krib

Dalarn mempersiapkan perencanaan krib, diperlukan survei mengenai
topografi, debit dan kecepatan aliran sungai dan transportasi sedimen
yng ada disungai. Tipe dan cara pembuatan krib ditetapkan secara
empiris dengan memperhatikan pengalaman masa lalu dalam
pembuatan krib yang harnpir sejenis.

Secara umum hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan
krib adalab sebagai berikut ini :
a. Karena cara pembuatan krib sangat tergantung pada resim sungai,

perlu diperoleh data mengenai pengalaman pembuatan krib pada
sungai yang sama atau harnpir sarna, kemudahan pelaksanaanya
dan besarnya pembiyayaan.

b. Untuk mengurangi turbulensi aliran pada sungai yang terlalu
lebar, maka permukaan air sungai normal harus dinaikan dengan
krib yang panjang, dengan memperhatikan biaya pelaksanaan
dan pemeliharaannya.
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e. Jika krib yang akan dibangun dimaksud pula untuk melindungi
tebing sungai terhadap pukulan air, panjflng krib hams
dipehitungkan pula terhadap timbulnya pukulan air pada tebing
sungai di seberangnya.

d. Krib tidak berfungsi baik pada sungai keeil dan sempit alumya.
e. Apabila pembuatan krib dimaksudkanuntuk menaikan permukaan

normal air sungai, perlu dipertimbangkan kapasitasnya disaat
terjadinya debit yang lebih besar atau debit banjir.

Formasi krib

Terdapat 3 maeam formasi krib yaitu tegak lurus, eondong kearah
hulu dan eondong kearah hilir.

Penetapan tinggi krib

Umuinnya akan'lebih menguntungkan apabila evaluasi mereu krib
dapat dibuat serendah mungkin ditinjau dari stabilitas bangaunan
terhadapgaya yang mempengaruhinya; sebaiknya elevasi mereu dibuat
0,50-1,00 meter diatas elevasi rata-rata permukaan air rendah. Dari
hasil pengamatan terhadap tinggi berbagai jenis krib yang telah
dibangun dan berfungsi dengan baik, diperoleh angka perbandingan
antara tinggi krib dan kedalaman air banjir (hg/h) sebesar 0,20 - 0,30
(lihat Gambar 9.13)
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Gambar 9.13.Hubungan antara tinggi krib dan kedalaman air sungai disaat terjiadinya banjir.
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Panjang dan jarak antara

Ditetapkan secara empiris yang didasarkan pada pengamatan data
sungai yang bersangakutan antara lain situasi sungai, lebar sungai,
kemiringan sungai, debit banjir, kedalaman air, debit normal,
transportasi sedimen dan kondisi sekeliling sungai.

Krib memanjang

Adalah krib yang ditempatkan hampir sejajardengan arah arus sungai
dan biasanya digunakan untuk melindungai tebing alur sungai dan
mengatur arah arus sungai agar alur sungai tidak mudah berpindah-
pindah.

4. Konstruksikrib

a. Krib tiang pancang : adalah contoh krib permeabel dan dapat
digunakan baik untuk krib memanjang maupun krib melintang.
Konstruksinya sangat sederhana dan dapat meningkatkan proses
pengendapan serta sangat cocok untuk bagian sungai yang tidak
deras arusnya.

b. Krib rangka : adalah krib yang cocok untuk sungai-sungai yang
dasarnya terdiri dari lapisan batuatau krikil yang sulit dipancang
dan krib rangka ini mempunyai kemampuan bertahan yang lebih
besar terhadap arus sungai dibandingkan dengan krib tiang
pancang.

Gambar 9.15. Krib rangka piramid.
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Gambar 9.15 Krib rangka piramid

c Krib blok beton : krib blok beton mempunyai kekuatan yang
baik dan awet serta sangat tleksibel dan umumnya dibangun
pada bagian sungai yang arusnya deras. Bentuk dan denah krib
serta berat masing-masingblok beton sangat bervariasi tergantung
dari kondisi setempat antara lain dimensi serta kemiringan sungai
dan penetapannya didasarkan pada contoh-contoh yang sudah
ada atau pengalaman-pengalaman pada krib-krib sejenis yang
pemah dibangun.
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(c) Krib blok beton (3)

Gambar 9.16. Beberapa contoh krib blok beton
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Gambar 9.17. Contoh krib dan konsolidasi pondasi dikombinasikan dengan
blok beton tipe salib.
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5. Pemilihan tipe krib

Tipe krib yang eoeok untuk suatu lokasi haruslah ditentukan
berdasarkan resim sungai pada lokasi tersebut dengan memperhatikan
tujuan pembuatannya, tingkat kesulitan dan jangka waktu
pelaksapannya.

Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipelajari adalah bentuk
denah, kemiringan memanjang dan bentuk penampung lintang krib,
elevasi muka air, debit, keeepatan arus baban dasar dan arab pergeseran
pada sungai. Selanjutnya tipe krib ditetapkan berdasarkan fungsi
hidrolika dari krib, pengalaman-pengalaman yang pemah ada dan
'eontoh-eontoh bangunan krib-krib yang dibuat di waktu-waktu yang
lalu.

Dalam proses penentuaqn tipe kirb diperlukan perhatian khusus pada
hal-hal sebagai berikut :
1. Krib permeabel yang rendab dengan konsolidasi pondasi biasanya

eukup emmadai untuk melindungi tebing sungai.
2. Krib tidak coeok.untuk sungai-sungai yang sempit alumya atau

untuk sungai-sungai kecil.
3. Krib permeabel bereelah besar, seperti krib tiang paneang.

Tabel 9.3. Hubungan antara kemiringan dasar sungai
dan krib yang efektif
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1/50 - 11100 1/200 - 1/500 - 1/1000 -
.Jeniskrib sungal 11100 1/200 1/500 1/1000 1/5000 1/5000 Total

Blok beton 5 2 4 6 1 0 18
Bangunan kisi I 8 15 3 0 0 27

Rangka piramid 4 baris 0 4 3 0 0 0 7
Rangka piramid 3 baris 0 2 5 0 0 0 7
Tiang 0 1 1 0 0 0 2
Krib tanah 0 1 15 2 2 0 20

Rangka sakunya 0 0 4 3 1 0 8
Matras kayu (termasuk
bronjong kayu) 0 0 1 16 12 0 29

Tiang pancang 0 0 11 24 36 8 79

Rangka kotak segitiga 0 0 2 0 19 0 21
Tipe Krippen 0 0 0 0 6 0 6

Total 6 21 63 54 77 8 229



9.6 CHECK DAM

Check dam adalah bangunan yang berfungsi menampung dan atau
menahan sedimen dalam jangka waktu sementara atau tetap, dan harns
tetap melewatkan aliran air baik melalui mercu maupun tubuh bangunan.

Check dam juga digunakan untuk mengatur kemiringan dasar saluran
drainase sehingga mencegah terjadinya penggerusan dasar yang
membahayakan stabilitas saluran drainase.

1. Debit Rencana

Debit rencana dihitung dengan rumus :

Q = 1/3,6.C.I.A (9.5)

dimana :

Q =
C =
I =
A =

debit rencana (m3/dt)
koefisien pengaliran
intersitas luas (mmljam)
luas daerah pengaliran sungai (km2)

2. Dimensi Hidrolis

a. Panjang Mereu

Panjang mercu pelimpahan dan sediman diperhitungkan
berdasarkan pada :

1) Kemampuan melewatkan debit banjir desain dengan tinggi
jagaan cukup, sehingga setiap bagian bangunan aman
terhadap kerusakan.
Besarnya debit rencana dan tinggi jagaan tersebut harns
diambil sesuai dengan standart yang berlaku yaitu :

Semua bangunan harns direncanakan aman terhadap
debit dengan besaran tertentu; dan biasanya dinyatakan
dengan kala ulangnya.
Bila standart di atas tidak emmuat ketentuan untu sesuatu
bangunan yang hendak direncanakan, maka penentuan
kala ulang untuk itu harus dipertimbangkan segi
keamanan, resiko dan konsekuwensinya, dan ekonomi.
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2) Batasan tinggi muka air genangan pada debit banjir rencana
mengingat pengarnh terhadap : keamanan lingkungan, dan
dimensi bagian bangunan lain seperti :

Tanggul banjir.
Peredam energi.

b. Tinggi Mereu

Tinggi mercu pelimpahan bangunan penahan sedimen harus
diperhitungkan dengan mempertimbangkan :
I) Kebutuhan tampungan sedimen di hulu bangunan dengan

memperhatikan jumlah bangunan : tunggal atau serial.
2) Tinggi muka air genangan yang akan terjadi pada debit

rencana.

e. Bentuk Mereu

Bentuk mercu pelimpahan bangunan ini pada umumnya
direncakana berbentuk ambang lebar dengan memperhatikan
benturan dan abrasi oleh muatan yang tersangkut aliran.

d. Tubuh bangunan pelimpah

Dimensi tubuh bagian bangunan ini harns ditentukan dengan
memperhatikan faktor-faktor :
I) Bahaya benturan dan abrasi oleh muatan dan atau benda

padat lainnya.
2) Stabilitas struktural dan rembesan.

e. Peredam energi

I) Dan penahan sedimen tidak dilengkapi dengan bangunan
peredam energi mengingat benturan dan abrasi oleh muatan
dan benda padat lainnya.

2) Bila bangunan tidak berdiri di atas dasar yang kuat, maka
perlu dipertimbangkan pembuatan bangunan peredam energi
dengan tipe lantai yang harns tahan aus dan tanah benturan,
atau tipe bertangga.

f Tembok pangkal dan tembok sayap
1) Untuk tubuh dam sedimen penahan yang monolit maka

bangunan harns dimasukkan ke dalam tebing sungai yang
stabil.

2) Untuk melindungi tebing di udik dan di hilir bangunan oleh
faktor-faktorgerusan loka!, agradasi,dan sifat material tebing.
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2. Perhitungan hidrolis

a. Rumus Pengaliran

Q = m ...Jg.A3e (9.6)

T

dimana :

Q = debit rencana (m3/det)
m = koef. pengaliran = 0,8
Ae = penampung hidrolis
T = lebar permukaan = (b + mh)
b = lebar dasar penampung hidrolis
he = tinggi kritis.

b. Dalamnya gerusan (X)

Dalam gerusan akibat terjun lurus harns dihitung berdasarkan
rumus :

x = 1/4 (Hz XH) 2/3 (9.7)

dimana

x =
HZ =
H =

dalamnya gerusan dari dasar saluran hilir.
perbedaan tinggi energi di hulu dan di hilir.
tinggi energi di atas ambang

3. Perhitunganstabilitas.

a. Perhitungan kekuatan konstruksi
Pembebanan

Dihitung sebagai tembok penahan tanah.
Kekuatan konstruksi

Harns memenuhi peraturan yang berlaku untuk bahan yang
dipakai.

,b. Perhitungan Stabilitas
Tembok penahan tanah harns stabil terhadap guling dan gaya
geser f > 1.2 - 1.5, dan juga harns stabil terhadap daya
dukung tanah.
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Gambar 9.21. Check Dam

9.7 AMBANG (GROUNDSILL)

Bangunan ini direncanakan berupa ambang atau lantai dan berfungsi
untuk mengendalikan ketinggian dan kemiringan dasar sungai, agar dapat
mengurangi atau menghentikan degradasi sungai.

Bangunan ini juga dibangun untuk menjaga agar dasar sungai tidak
turun terlalu berlebihan.

r~o:"'~'.-o-':"':.'~-,,--,-o~-~.:,.~I:.; I"'~.":.l'~':~~'.;;=:;-'~ .~~_"_'.o'..\~:; ~..~i. .

Gambar 9.22. Contoh ambang
Gambar 9.23.Denah ambang

dan arah limpasan air.
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1. Tipe dan bentuk ambang

Ada dua buah tipe umum ambang

a. Ambang datar (bed gindle work)

Bangunan ini hampir tidak mempunyai terjunan dan elevasi
mercunya hampir sarna dengan permukaan dasar sungai, dan
berfungsi menjaga agar permukaan dasar sungai tidak turnn lagi.

b. Ambang pelimpah (head work)

Bangunan ini mempunyai terjunan, hingga elevasi permukaan
dasar sungai di sebelah hilimya dan tujuannya adalah untuk lebih
melandaikan kemiringan dasar sungai.

2. Perencanaan ambang

a. Tinggiambang.

1) Untuk sungai sempit. .
L = (lIn - 11m)h = (1.5 - 2.0) l/h (9.8)

2) Untuk sungai lebar.

L = (1.5 - 2.0) b (9.9)

dimana :
L =
h =
n =
m =
b =

jarak antar.a ambang (m)
tinggi ambang (m)
kemiringan dasar sungai
tingkatan perencanaan dasar sungai
lebar sungai (m)

b. Konstruksi ambang

Konstrnksi ambang terdiri dari tubuh dan lantai lindung yang
dibangun secara monolit dari bahan beton yang disebut pula
bangunan utama (liath gbr. 9.24) dan biasanya diadakan hamparan
pelindung (konsolidasi) dasar sungai di sebelah hulu dan sebelah
hilir bangunan utama tersebut.
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Gambar 9.24. Contoh konstruksi ambang

c. Lantai lindung dan konsolidasi dasar sungai pada ambang

Lantai lindung ambang biasanya dikombinasikan dengan
konsolidasi dasar sungai guna melindungi tubuh ambang terhadap
gerusan atau gejala piping. Panjang lantai lindung dan konsolidasi
dasar sungai hanya dapat ditetapkan berdasarkan model hidrolika
atau diperoleh secara empiris untuk ambang yang kecil-kecil.

Dan panjang lantai pelindung atau konsolidasi dasar sungai yang
diperlukan sebagai peredam energi secara kasar dapat dilihat
pada rumus Safranes.

Andaikan kedalaman air sungai yang deras arusnya pada tepi
hulu lantai lindung adalah hi (lihat gbr. 9.25) :

h\ - (H - hI) h\ + q2 = 0 (9.10)2g

h2 = -V h2, + 2q2 hI (9.11)---
4 4 4

h

Gambar 9.25.Panjang lantai lindung pada ambang
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dimana :

h = Tinggi air di atas mercu ambang (m)
D = Tinggi ambang (m)
H = Total tinggi tekanan=D + h (m)
hf = Kehilangan tinggi tekanan akibat geseran=C*(D/h)*H
q = Debit persatuan panjang (m3/dt/m')
h2 = Kedalaman air di tepi hilir lantai lindung (m)
C = 0.02

Jika panjang yang diperlukan untuk peredam energi adalah L,
maka perkiraan L- 4,Sh2

Lantai lindung dibuat horizontal dan biasanya monolit dengan
tubuh ambang.

Sedang konsolidasi dasar sungai diadakan disebelah hilir lant~i
lindung dnegan konstruksi yang fleksibel dan dengan kekasaran
yang tinggi pada permukaan bagian hulunya dan berangsur
berkurang ke arah hilirnya.

d. Konstruksi kontak tubuh ambang dengan tebing sungai.

Konstruksikontak tubuh ambang dnegan tebing sungaimerupakan
bagian pekerjaan yang sangat penting, demikian pula kontak
antara tebing sungai dengan bagian-bagian ambang lainnya,
seperti lantai lindung dan konsolidasi dasar sungai. Seperti
diketahui bahwa air yang melimpah dari atas mercu ambang
menyebabkan alirannya bersifat terbuka dan mengakibatkan
gerusan, baik. pada alur sungai maupn pada bantara di kanan
kirinya serta kedua tebingnya.

Guna mencegah gerusan pada tebing sungai atau tanggul pada
.keduaujungtubuhambanmg,makakeduaujungambangtersebut
diperbesar seperlunya seperti terlihat pada gambar 9.26 dan pada
gambar 9.27. Selain itu diadakan pIa lapis pelindung (plesengan)
pada kedua ujung ambang, hingga mencakup panjang lantai
lindung yang dibuat dari konstruksi beton bertulang.

Jl _'-4AT '-
~~IOh yane kurans baik

Pcli9,~ung>'anl "urans .,-/

mcmadaidapalmcnycbabk~ -~AT ~scr\l$an dan rusa"nya ~
langllul onloh yan; baik

Gambar 9.26. Konstruksi bagian hi/ir ambang
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Gambar 9.27. Contoh ambang dan perkuatan sayap.

Gambar 9.28. Contoh perkuatan kaki tanggul dengan sekat pancang.
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Gambar 9.29. Contoh perkuatan sayap pada ambang
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Pada ambang yang tinggi tekanannya keeil tidak diperIukan
perkuatan-perkuatan seperti uraian di atas. Tetapi hal tersebut
pun diperIukan untuk melindungi bantaran dan memperkuat kaki
tanggul dengan sekat paneang atau dengan konstruksi lain yang
sesuai dengan kondisi setempat serta menggunakan bahan-bahan
yang dpaat diperoleh setempat (Gbr. 9.28).

Pada sungai-sungai yang jarak antara kedua tanggulnya lebih
besar dari 50 m, perkuatan lereng tanggul biasanya tidak
diperlukan, tetapi kaki-kaki tanggul haruslah diperkuat dengan
melindungi permukaan bantara di sebelah hilir ambang.

Gbr. 9.29 memperIihatkan perkuatan sayap-sayap pengarah aliran
pada ambang pelimpah. Perkuatan tersebut harus ditempatkan
lebih ke belakang dan dibuat dari .melindungi dasar sungai
terhadap hempasan langsung dari air yang melintas ambang
tersebut.

e. Sayap pengarah arus.

Apabila ambang dibangun pada sungai, biasanya aliran turbulen
terjadi di sebalah hilir ambang yang disebabkan loneatan hidrolis,
mengakibatkan mudah terjadinya gerusansetempat.

Dalam keadaan demikian perIu adanya sayap pengarah arus, baik
disebelah hulu maupun sebelah hilir ambang dan bersamaan
dengan itu dasar bantaran serta dasar alur sungai diperkuat dengan
hamparan pelindung yang konstruksinya tleksibel.

f. Pelindung bantaran

Apabila pada sungai-sungai dengan penampung ganda, tetapi
ambang harus dibangun pada alur sungainya saja, maka harus
diadakan perlindungan untuk dasar bantaran yang meneakup
sampai dengan hulu dan ujung hilir sayap pengarah arus.

Untuk ambang pada sungai yang bantarannya sangat lebar, supaya
biayanya lebih murah, perkuatan diadakan di sekitar kai tanggul.
Perkuatan bantaran diadakan dengan konstruksi bronjong guling,
hamparan blok beton, dan lain-lain.
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3. HaI-haI yang perIu diperhatikan untuk keamanan ambang.

a. Gejala piping

Apabila ambang di bangun di atas lapisan tanah permeabel, air
rembesan mengalir melalui lapisan tanah pondasi. Hal tersebut
disebabkan terjadinya tinggi tekanan oleh perbedaan elevasi muka
air sungai di sebelah hulu dan di sebelah hilir ambang. Apabila
kecepatan alir air rembesan tersebut cukup besar, hingga
melampaui kecepatankritis untuk lapisan tanah pondasi tersebut,
maka akan terjadi piping, yaitu butiran-butiran halus yang
membentuk lapisan tanah pondasi mulai bergerak dan hanyut
bersama aliran air rembesan dan terjadilah rongga-rongga pada
lapisan yang semakin lama menjadi semakin bertambah besar
yang menyebabkan ambang turnn atau rnntuh.

Tinggi keamanan terhadap piping dapat diperoleh dengan nilai
banding rayapan (creep ratio).

Sebagaimana yang tertera pada gambaran 9.30, jika hi ~ h2
bangunan aman terhadap piping, bila C = L/H > angka-angka
pada tabel 9.4 dan 12~ 2hl.
Maka L = 11 + 2h1 + 12 + 2h2 + 13

Jika hi ~ h2 dan 12 < hi + h2,

Maka L =. I) + hI + 12+ h2 + 13 (9.12)
C = L/H

dimana :

L = panjang lintasan aliran air rembesan.

Tabel 9.4. Harga kritis C = L/H
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KelasBatas C=UH

Pasur sangat halus 18
Pasir halus 15
Pasir kasar 12
Kerikil dan pasir 9
Kerikil kasar termasuk batu pecah 4 - 6
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Gambar 9.30. Garis rembesan air pada ambang

Lane mengusulkan untuk tanah pondasi yang mengandung
endapan datar, menggunakan sepertiga lintasan rembesan
mendatar untuk lintasan vertikal dan koefisien rembesan datar
lebih besar dari rembesan vertikal.

LW = 1/3 (11+ 12+ 13)+ 2 (HI + h2) (9.13)
CW = LW/H

Apabila suatu bobot diberikan untuk angkat CW disebut "nilai
banding rayapan seimbang" dan keamanan terhadap bahaya pip-
ing dapat dijamin, jika nilai rayapan lebih besar dari angka-
angka seperti yang tertera pada tabel 9.5.

Tabel 9.5. Nilai banding rayapan seimbang

Kelas Nilai banding rayapan seimbang

Pasir sangat halus 8,5
Pasir 7,0
Pasir sedang 6,0
Pasir kasar 5,0
Kerikil halus 4,0
Kerikil sedang 3,5
Kerikil kasar termasuk batu pecah 3,0
Batu pecah dengan sedikit kerikil 2,5
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b. Pasir apung
Gejala pasir apung (Quick sand) dapat terjadi apabila dalam
lapisan pasir terdapat aliran air rembesan dengan lintasan vertikal
ke arah atas, sehingga berat efektif butiran pasir dapat diimbangi
dengan tekanan angkat yang terdapat pada aliran air rembesan
dan hilangnya daya kontak antara butiran pasir tersebut, hingga
butiran pasir seolah-olah melayang di dalam aliran tersebut.
Gradien hidrolis kritis (ic) dari air rembesan yang menyebabkan
terjadinya pasir apung dapat diperoleh dengan rumus :

Gs - 1

1 + e
(9.14)1 =c

dimana :

ic = gradient hidrolis kritis
Gs = berat jenis butir tanah
e = angka pori

Jika faktor keamanan adalah Fs ;:::5

c. Kecepatan aliran air rembesan

Keeepatan aliran air rembesan (v) dinyatakan derigan rumus
berikut :

v = kH
L

(9.15)

dimana :
k =
H =

koefisien permeabelitas
perbedaan elevasi antara muka air di hulu dan di
hilir ambang
panjang lintasanL =

Walaupun angka v sangat bervariasi tergantung dari karakteristik
lapisan tanah pondasi ambang, tetapi keamanan ambang dapat
dijamin terhadap gejala-gejala piping dan pasir apung, jika angka
v lebih keeil dari 1 mmldetik.
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d. Tekanan angkat

Tekanan angkat (up lift) yang disebabkan oleh perbedaan elevasi
muka air di sebelah hulu dan di sebelah hilir ambang akan bekerja
pada alas ambang tersebut. Akan tetapi untuk ambang yang
rendah, perbedaan elevasi muka air di hulu dan di hilir ambang
tersebut sangat kecil dan dapat diabaikan.

e. Stabilitas dinamik tubuh ambang

Tubuh ambang haruslah senantiasa dalam keadaan aman terhadap
guling (over turning) dan gelincir (sliding).

Gaya-gaya yang bekerja pada ambang adalah :
1) Tekanan air
2) Tekanan tahan
3) Tekanan angkat
4) Kekuatan gempa
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BANGUNAN PENERUS

10.1 UMUM

Air disamping sebagai kebutuhan pokok bagi kehidupan yang
mempunyai nilai yang tinggi juga dapat dimanffatkan untuk sebagi lalu
lintas air yang murah dalam hal ini lalu lintas air daratan. Sistem lalu
lintas daratan terdiri dari alur sungai, danau dan kanal yang biasanya
mempunyai kemiringan dan perbedaan elevasi yang cukup besar. Dalam
sejarah panjangynya lalu lintas air daratan telah melalui tahapan
perkembangan teknologinya dan di beberapa negara pada masa-masa
mendatang lalu lintas air daratan merupakan bagian yang penting dan
integraldalam infrastrukturtransportasi. .

Keuntungan-keuntungan dari lalu lintas air daratan antara lain:

1. Kebutuhan energi rendah : konsumsi energi spesifik kurang lebih
80% dari transportasi kereta api dan 30% lebih rendah dibandingkan
transportasi jalan raya.

2. Total ongkos yang rendah ditinjau dari volume angkutan.

3. Pengaruh lingkungan sangat kecil.

4. Kebutuhan lahan sedikit.

5. Kemungkian terjadinya kecelakaan kecil dibandingkan dengan
lalulintas darat.

6. Kapasitasi dan kemudahan dalam pengangkutan.

Namun demikian lalu lintas air terutama yang melalui sungai tidak
selalu aman. Adanya batu besar yang terendam dalam air, pohon tumbang,
aliran sedimen atau gangguan lain yang bersifat tetap akan menimbulkan
banyak masalah disamping juga kondisi alar angkutnya. Oleh karena-
nya dalam lalu lintas air daratan dibutuhkan persyaratan yang terkait
dengan :
1. Kedalaman air

2. Lebar sungai
3. Belokan sungai
4. Alinemen sungai
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5. Kecepatan aliran
6. Waktu pembukaan dan penutupan pintu
7. Fasilitas terminal

Sedangkan untuk mengatasi perbedaan elevasi dan kemiringan muka
air pada sungai tersebut dilengkapi dengan bangunan penerus. Bangunan
penerus ini merupkan bendungan gerak yang berpintu ganda. Pintu tersebut
dapat bertingkat dan terdiri lebih dari 2 buah. (Gb. 10.1)

Gambar 10.1. Bangunan penerus dengan pintu geser vertikal
(tipe pintu ganda)

10.2. KLASIFIKASIBANGUNAN PENERUS

Bangunan penerus dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan
komposisi ruangan.

a. Klasifikasi berdasarkan fungsi

i) Bangunan penerus untuk sistem lalu lintas air daratan

Bangunan penerus untuk sistem lalu lintas air daratan di sungai,
danau dan kanal umumnya ditempatkan pada lokasi sebagai
berikut :

pertemuan atau percabangan sungai
bendungan atau pintu air pada sungai-sungai
pertemuan sungai dengan kanal
terjunan atau perpindahan elevasi suatu kanal
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ii) Bangunan penerus pada terusan

Bangunan penerus yang ditempatkan pada terusan yang
menghubungkan samudera. Contoh yang terkenal di terusan
Panama, yaitu bangunan-bangunan penerus Gatun dan Pedro
Miguel.

b. Klasifikasi berdasarkan komposisi ruangan

i) Bangunan penerus berpintu tunggal.

Bangunan penerus tipe ini biasanya dibangun pada pintu pelabuha
laut atau pelabuhan di muara sungai. Pintu dibuka saat elevasi
muka air tinggi agar kapal dapat bergerak secara bebas, tetapi
apabila dalam apungnya (draft) tidak mencukupi, pintu ditutup
untuk memperoleh dalam apung yang diperlukan.

ii) Bangunan penerus berpintu ganda.

Bangunan penerus tipe ini dibangun pada sungai dan kanal biasa
dan kedua pintunya ditempatkan masing-masingpada kedua ujung
kolambangunan penerus yang hanya terbuka ke satu arah (pintu
air siku-siku) atau pintu geser. (Gb.1O.2)

Gambar 10.2. Bangunan penerus dengan pintu air siku-siku (tipe pintu ganda)

iii) Bangunan penerus bolak-balik

Tipe bangunan penerus ini biasanya digunakan agar air di kedua
sisinya naik bergantian dan pada kanal-kanal yang alirannya
bolak-balik, sehingga elevasi muka air di kedua ujungnya
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bangunan penerus tipe ini digunakan pintu geser secara bergantian
(Gb. 10.3). Apabila pada bangunan penerus tipe ini digunakan
pintu geser, maka konstruksi hams mampu menahan tekanan air
pada kedua sisinya.

iv) Bangunan penerus berjalur ganda

Bangunan penerus berlajur ganda terdiri dari dua bangunan
penerus yang letaknya berdampingan dan sejajar untuk
menampung lalu lintas yang padat.

Kadang-kadang terdapat pula bangunan penerus berjalur ganda,
tetapi besarnya tidak sama, dimana kapal-kapal yang kedl melalui
bangunan penerus yang kedl pula. Dalam keadaan demikian
masing-masing bangunan penerus digunakan untuk lalu lintas
dua arab.

v) Bangunan penerus tipe ini digunakan pada jalur lalu lintas yang
perbedaan tingginya sangat besar, sehingga ruang tunggunya hams
terdiri dari beberapa tingkat membentuk semacam terap
memanjang dan biasanya pintu-pintunya ditempatkan di antara
ruang-ruang tunggu.

kU.ln; Plnn:

RU3nc [!11m.
hulu .

RUOIng plntu
hdl~.-"I-

Dcnu._. r.-~.~.-I ~~ --

I
boo

--...
I.'.'--'--'--

,..
--;..---..

i

r .
~
! ;..:0.., IIi A

.

d
'I~,-,~'_I""~ c-

r: Sarang dOlun p.nl\;
g D3un panlu
i: T3nglZ3
I Sponln, d3un plnll.:

IUI'tuk b3lai< sciOlI'

a: Dtndin. SOICI;:!R;;
o Sayar
c Lanl31 Plnl\:
c. Lanl3i hnaWl.
= : A:nbang ;)lDI\:

Gb. 10.3. Bangunan penerus berpintu ganda dengan pintu air siku-siku
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10.3. PRINSIP KONSTRUKSIDAN BAGIAN-BAGIAN
BANGUNAN PENERUS.

Seperti yang tertera pada Gb. 10.3. bangunan penerus terdiri dari
ruangan pintu (gate chambe) untuk membuka dan menutup pintu dan
kolam tunggu (lock chamber) untuk mengatur kapal-kapaldan mengatur
elevasi muka air. Ruang pintu yang terletak pada muka air yang lebih
tinggi disebut ruang pintu hulu, sedang yang terletak pada elevasi
muka air yang lebih rendah disebut pintu hilir. Umumnya digunakan
dua tipe pintu, yaitu pintu siku-siku dan pintu geser.

Peralatan pembukaan dan penutupan pintu siku-siku sangat
sederhana, tetapi niudah terganggu oleh endapan yang terdapat di dasar
ruang pintu.
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Gb. 10.4. Banguang penerus berpintu ganda dengan pintu geser vertikal

Sebaiknya pembukaan dan penutupan pintu geser (Gb. lOA.)
membutuhakan mekanisme penggerak bertenaga yang besar serta
membutuhkan menara pengangkat pintu dan biasanya harganya mahal,
tetapi mudah pengoperasiannya dan jarang terjadi gangguan.

Untuk bangunan penerus bolak-balik yang menerima tekanan air
pada kedua sisinya, pintu ini sangat meguntungkan karena dapat
menggunakan sebuah pintu saja. Guna mengatur elevasi muka air,
maka pada ruang pintu terdapat terowongan untuk pengisian dan
pengosongan kolam tunggu yang dilengkapi katup-katup pengatur.
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Dimensi bangunan penerus disesuaikan rencana kapal-kapal yang
akan melintasinya, yang diperoleh dari pengumpulan data selama satu
tahun atau lebih. Adapun yang menyangkut kapal-kapal yang akan
melintas adalah jenil, ukuran, dalam apung, kepadatan dan waktu
pelayaran. Selain itu harus diperhatikan pula kemungkinan-
kemungkinan tetjadinya perubahan tipe kapal-kapal. Lokasi penempatan
bangunan penerus baru dapat ditetapkan setelah diadakan survei dan
penelitian yang seksama terhadap bentuk alur, debit, kecepatan arus,
sedimentasi, d.1.1.

a. Ruang pintu

Ruang pintu berfungsi untuk tempat mengatur pembukaan dan
penutupan pintu, yang biasanya terdiri dari dinding samping dan
lantai pintu serta dilengkapi dengan terowongan pengisisan atau
pengosongan ruang tunggu. Jika digunakan pintu geser maka ruang
pintu dilengkapi dengan menara pengangkat pintu. Dinding
samping harns mampu bertahan terhadap tekanan air, tekanan tanah,
beban mati pintu, tekanan air pada pintu dan beban menara
pengangkat. Lantai harus cukup tebal agar bobotnya mampu
mengimbangi gaya angkat, dilengkapi dengan tirai kedap air yang
mampu memperlambat aliran rembesan, sehingga gejala piping
dapat dicegah, terutama pada saat tetjadi perbedaan elevasi muka
air yang paling besar. Pada saat pintu geser dibuka penuh supaya
terdapat tinggi jagaan yang mencukupi, sehingga kapal-kapal dapat
melintasi ruangan pintu secara aman. Ruangan pintu dibangun
dengan konstruksi beton bertulang dan pelaksanaannya hampir
sarna dengan cara pelaksanaan pembangunan pintu air.

b. Kolam tunggu

Kolam tunggu terdiri dari dinding samping dan lantai. Dinding
samping biasanya berposisi vertikal, tetapi kadang-kadang agak
miring keluar.

Ditinjau dari konstruksinya dinding samping dan lantai dapat
dibangun secara terpisah, tetapi dapat juga disatukan. Dinding
samping vertikal biasanya dibangun dengan bahan beton biasa,
beton bertulang atau tiang sekat baja, sedangkan dinding samping
miring dibangun dari pasangan bata atau pasangan blok beton.
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Lantai yang konstruksinya terpisah dari dinding samping biasanya
dibangun dari pasangan batu, blok beton atau beton biasa, untuk
lantai yang konstruksinyadisatukan dengan dinding samping dibuat
dari beton bertulang.

c. Terowongan pengisisan dan pengosongan

Terowongan pengisian dan pengosongan kolam tunggu berfungsi
mengatur elevasi muka air dalam kolam tersebut. Terowongan
tersebut ditempatkan di bagian bawah ruang pintu dan dilengkapi
dengan katup pengatur aliran. Katup pengatur aliran dapat berupa
pintu geser, pintu tipe kipas atau pintu putar.

Penampang terowongan ditentukan berdasarkan lama waktu
tunggu dan kecepatan naik-turunnya muka air dalam kolam tunggu.

Kenaikan dan penurunan elevasi muka air yang terlalau cepat
dapat menimbulkan goncangan yang dapat membahayakan kapal-
kapal yang terdapat di kolam tunggu. Kecepatan kenaikan elevasi
muka air yang paling aman umumnya to - 30mldtk.
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